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 كتاب المؤتمر األكاديمي الثالث
وتحمل مسؤولياتها ة كلية االقتصاد يسعى إلى تحقيق جزء من رؤية ورسالة جامعة مصرات متميز تقدمهعمل 

 املجتمع الليبي، فتحية إلى كلية االقتصاد وتحية إلى الذين قاموا بهذا العمل. تقدم ورفاهللمساهمة في 
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 االفتتاحية
 

ـــدر تعتبر الجامعات  ــ ـــعا  علدي و قافي في املجتمع، و ي ا صــ ــ ـــــفة عامة مرافز إملــ ــــات التعليم العالي زصــ ــــســـ ومؤســـ

األساس ي إلعداد وتنمية ا وارد البشرية التي تسهم في زرامج ومخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ـــــر ا عرفــة والقيــام زــال حو  العلميــة ال رزويــة و  ــ ــ ــ االجتمــاعيــة ودعــداد الــدراســـــــــــــــات للمجتمعــات، وكلــ  من نشر اشـــ

 واإلحصائيات ا طلوبة ودعداد الكوادر ا ؤهلة.

في هذا الشـــتس تســـعى كلية االقتصـــاد، كتحد ا نارات العلمية التاةعة لجامعة مصـــراتة، الى مد جســـر التوا ـــل  

نتاجية الحالية زيس ا ســــيثمرين وا ؤســــســــات الجامعية ل زويدهم زا علومات ا فيدي من اجل تطوير مشــــار عهم اال 

 أو نلق اسيثمارات جديدي ُمثلى، تؤسس زناًء على الدراسات وا عايير والطرق العلمية. 

 من دور الجامعات وا ؤســـــســـــات األكاديمية في تقديم 
ً
وفي ظل التحوالت الجديدي التي تشـــــهدها ال شد، وانطشقا

ـــيات يمون من نشلها تطوير زرامج ا ق رحات والنماكج القازلة للتنفيذ، وديجاد الحلور للمشــــــــــــــاكل،  ــ ــ ــ ــ وتقديم تو ـــ

ـــــاد  واالجتما ي في ليبيا  ــــتقرار االقتصـــ ــ ـــــاهم في تحقيق االســ ـــــية تســـ ـــــياســـ ـــــادية وســـ ـــشي اقتصـــ ــ يتتي هذا  –ونطط إ ـــ

ا ؤتمر لفتح األزواب؛ لعرض األفكــــار وا،راء، وت ــــادر النبرات زيس مختلر الكوادر األـكـــاديميــــة املحليــــة والــــدوليــــة 

 االقتصاد  والسياس ي في ليبيا.ا هتمة زاملجار 

 كلية االقتصاد: 

ـــــراتة وتي ع  إحدى ي  ــ ـــــادية، وتقع الكلية في مدينة مصــ ــ ـــــة في العلوم االقتصــ ــ ـــصــ ــ ــ ـــــراتة، متخصــ ــ كليات جامعة مصــ

قســـم أداري  املحاســـ ة،أقســـامس قســـم  (7( فصـــور دراســـية وبها  8الكلية نظام الدراســـة الفصـــلي ومدي الدراســـة بها  

ـــماالعمار، قســــــــــم االقتصــــــــــاد، قســــــــــم االداري العامة، قســــــــــم التجارية الدولية، قســــــــــم التمويل واالســــــــــيثمار،  ــ ــ ــ  وقسـ

 (.وا اجستير ملهادي  ال كالوريوساليسويق. وتمنح الكلية 

 رؤيـة الكـلية: 

، زبرامج تعليمية، وبح
ً
، ودقليميا

ً
 محليا

ً
، ومؤ را

ً
 متميزا

ً
 أكاديميا

ً
ـــــادية،ثية في العلوم أس نكوس مجتمعا ــ ــ ــ مع  االقتصـ

 .طموحات املجتمع" ا ستدامة، وتل يةاالل زام زمعايير الجودي، لنساهم في التنمية 

 الكلية:  رســالة

نقـــــدم زرامج علميـــــة تتيــــــــــــــمنس التعليم، وال حـــــت العلدي، والتـــــدريـــــ ، واالســــــــــــــيشــــــــــــــــــارات، في مجـــــاالت العلوم  

ة، ونظم إدارية متميزي، ومل زمة زمعايير الجودي، وتوظير أســـالي  في زيئة أكاديمية كات موارد ةشـــري االقتصـــادية،

 التقنية الحديثة، مع ملرافة مجتمعية فاعلة، تيفي ميزي تنافسية على مخرجاتنا".



 

 س

 

 
 

 

 الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال: األكاديمياملؤتمر 

ـــــادية زمختلرتمثل العلوم  ــ ــ ـــبية  االقتصـــ ــ ــ ــ ـــــادية وا الية واملحاســـ ــ ــ ــــاتها االقتصـــ ــ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــ ف يري في  واإلدارية أهميةتخصـــ

ا عرفة اإلاســـــــــــانية في إطار ســـــــــــعي دور العالم نحو تحقيق التطور االقتصـــــــــــاد  واالجتما ي والتنمية االقتصـــــــــــادية 

 الشاملة.

ـــــادية ى تنظيم هـذا ا ؤتمر العلدي الـذ  يينـاور االتجـاهـات الحـديثـة في مجـار العلوم تـتتي الحـاجـة إل     ــ ــ ــ ــ االقتصــ

ــــاكل  زمختلر ــ ــ ـــــايا وا شــ ــ ــ ـــــنيك وتحليل ومعالجة القيـ ــ ــ ــــاتها ودورها في تاـ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــ ـــــادية،تخصـ ــ ــ في إطار محاولة  االقتصـ

لسـياسـ ي في ليبيا تحديات الواقع االقتصـاد  وا وتو ـيرلياـنيك وتقييم الواقع االقتصـاد  والسـياسـ ي في ليبيا 

 واسيشراق ا ستق ل  

 املؤتمر:رؤية  

ـــعى  أس نكوس في مقدمة الحافل العلمية الرائدي في ليبيا التي تفتح األزواب أمام مشـــــارفة ومناقشـــــة واشـــــر  إلىاســ

للمجتمع األكاديدي ومنظمات املجتمع املحلي  االقتصــــادية الهامةال حو  العلمية األ ــــلية كات الصــــلة زا وا ــــيع 

 لدولية الليبية من نشر ت ني قيم الجودي واالل زام واالح رافية.زا

 رسالة املؤتمر:

 يساهم في تحقيق التنمية املحلية االقتصادية،تقديم انتاج علدي ر يس عالي الجودي في كافة التخصصات 

 أهداف املؤتمر:

 التعرف على التحديات الراهنة للتنمية املحلية وس ل العشج. 

  والنبراء ا هنييس ا هتميس زالقيايا االقتصادية في ليبيا األكاديمييسالحوار وت ادر ا،راء زيس. 

  ـــــادية وموقعهاال حت في واقع العلوم ــــبيل  األكاديدي االقتصـ والتط يقي وأوجه التكامل والتفاعل في ســ

 ندمة االحتياجات الوطنية.

 االقتصادية والسياس ي في تحقيق التنمية زراز دور العلوم االقتصادية واس راتيجيات الفورإ. 

 زراز أهم التحديات التي تواجه الشركات وا ؤسسات العاملة زالدولة الليبية وطرق التعامل معهاإ. 

 تاحة الفر ـــــــــــــة لل احثيس لنشـــــــــــــر توجهاتهم ال حثية ودعم ا وت ات العربية زتزحا  تيناور القيـــــــــــــايا إ

 .االقتصادية زليبياا رت طة زالعلوم 

  



 

 ش
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 األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة وأثره فيرأس المال البشري 
 دراسة ميدانية()من وجهة نظر العاملين بها. 

 محمد علي اسميو                             الصادق عبد السالم مصطفى
 ةوالعلوم السياسي كلية االقتصادبمحاضر               والعلوم السياسية كلية االقتصادبمحاضر 
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 الملخص
ب مصراتة والصل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر رأس المال البشري في األداء للشركة الليبية للحديد

حيث  داء منأبعاد رأس المال البشري ومستوى توافر األكهدف رئيسي، باإلضافة إلى التعرف على مستوى توافر 

إلداريين املين الكفاءة والفاعلية، تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العا

( مفردة تم 155(، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغت )252بالشركة الليبية للحديد والصلب والبالغ عددهم )

. توصلت ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي139ع أداة الدراسة )االستبانة( عليها، واسترجع منها )توزي

عاد رأس فر أبالدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: وجود أثر لرأس المال البشري بأبعاد في األداء وأن مستوى توا

وسطا أن مستوى األداء جاء متالمال البشري مجتمعة وكل على حدة جاءت كلها متوسطة، وأظهرت النتائج 

 أيضا.

 .الكلمات المفتاحية: رأس المال البشري، األداء الوظيفي، الكفاءة، الفاعلية
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of human capital on performance at the Libyan 

Iron and Steel Company Misrata. A descriptive and analytical approach was used, and the 

study population was represented in all workers (252), which were selected as a random 

sample of (155) individual was distributed to the study tool (questionnaire), and retrieved 

(139) questionnaire valid for statistical analysis. The study reached several results, the 

most important of which is the impact of human capital dimensions in performance and 

that the level of availability of dimensions of human capital combined and each individual 

came all medium, and the results also showed that the level of performance was also 

moderate. 

Keywords: human capital, performance, efficiency, effectiveness 
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 المقدمة
االت يتميز عالم اليوم بالتطور السريع وفي شتى المجاالت من تكنولوجيا المعلومات إلى االتص

معرفة، لى الالسلكية والالسلكية، واالبتكار وغيرها، األمر الذي يدفع وبقوة لظهور االقتصاد القائم ع
 صرناصبح سمة علذا فإن االعتراف بأهمية رأس المال البشري كمصدر للميزة التنافسية المستدامة أ

ه الحالي؛ مما حدا بالمؤسسات والدول على حد سواء إلى االستفادة قدر المستطاع من ما تمتلك
تمد ية يعمواردها البشرية من المعرفة، والمهارة، والخبرة، وروٍح لالبتكار والتجديد، كدعامة أساس

لوغهــا ـدى بالسرعة واإلتقان ومعليها في التنمية والتقدم واستغاللها في تقديم خدمات مميزة، تتميز ب
ومن   ي األداء.لية فألهــدافها مــع االقتصــاد في اســتخدام كــل مواردهــا والمتمثلة في  الكفاءة والفاع

يث حتم جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة دور رأس المال البشري بأبعاده في تحسين األداء من 
 الفاعلية والكفاءة. 

 مشكلة الدراسة
 صاداقت وظهور التكنولوجي العالمية والتقدم على األسواق أدت العولمة وما صاحبها من انفتاح

فاعلية، بالكفاءة وال أداء يتميز لتحقيق والحاجة أكثر من ذي قبل حدة المنافسة المعرفة إلى زيادة
كبير ولعل ذلك يكمن في الحصول على المورد البشري المناسب، فيعتمد أداء المؤسسة إلى حد 

ي على مستوى المعرفة والخبرة والقدرة على االبتكار والتجديد والمهارات لدى موظفيها، فتؤد
ي المستويات األعلى منها إلى مستويات أعلى من التكيف مع الظروف المتغيرة، إذا ما وضعنا ف

ء. دااالعتبار األول للمنظمة هو البقاء الذي يعتمد على مستويات عالية من فاعلية وكفاءة األ
 منظمةوبالتالي كيف يمكن تحسين األداء الوظيفي من حيث الفاعلية والكفاءة من خالل ما تملكه ال

 من رأس مال بشري؟  ومن تم تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
دينة األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب بم "ما أثر رأس المال البشري في

 مصراتة؟"

 الدراسةأسئلة 
 ما مستوى توافر أبعاد رأس المال البشري في الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة؟ 
 ما مستوى األداء الوظيفي من حيث الفاعلية والكفاءة للشركة الليبية للحديد والصلب؟ 
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  )دى لهل يوجد رأس مال بشري من حيث )المعرفة، والمهارة، والخبرة، وروح االبتكار والتجديد
 الليبية للحديد والصلب مصراتة؟ الشركة

 لصلب ما أثر رأس المال البشري بأبعاده مجتمعة في األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد وا
 مصراتة؟

 أهمية الدراسة
 غلب تعد متغيرات الدراسة )تنمية رأس المال البشري( من المفاهيم المعاصرة التي تستخدم للت

 ها المنظمات وخاصة أن هذه المفاهيم تعد حديثة نسبيا  على المصاعب والتحديات التي تواجه
 تناولتها في البيئة الليبية. التي الدارسات باإلضافة إلى قلة

 ها، جاءت هذه الدراسة في أحد القطاعات الحيوية، القطاع الصناعي كمحاولة لتحسين األداء في
ة هة في هذا القطاع بصفوالتي يمكن االستفادة من نتائجها في تقديم حلول للمنظمات المشاب

 عامة. 
   عّول تبرز أهمية هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية حول دور رأس المال البشري كخيار ي

 عليه في الرفع من مستوى األداء المقدم وما ينتج عنه من تخفيض للتكاليف والوقت والجهد
 المبذول وما يحققه من زيادة في فاعلية وكفاءة أداء المنظمة.

 رضيات الدراسةف
 ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ P لرأس المال البشري )

 بأبعاده في األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.
 ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ P لرأس المال البشري )

 ي الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.بأبعاده في فاعلية األداء الوظيف
 ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤ P لرأس المال البشري )

 بأبعاده في كفاءة األداء الوظيفي الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

 أهداف الدراسة 
  للحديد والصلب مصراتة.تشخيص واقع رأس المال البشري وأبعاده في الشركة الليبية 
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 لب قياس مستوى األداء الوظيفي من حيث الفاعلية والكفاءة للشركة الليبية للحديد والص
 مصراتة.

  تبيان مدى مساهمة رأس المال البشري بأبعاده في األداء الوظيفي من حيث الفاعلية
 والكفاءة للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

 ةدراسنموذج ال
 نموذج الدراسة: (1) رقم الشكل

: 
 ,Tessema)(، 275، 2016النموذج من إعداد الباحثين استنادا إلى الدراسات التالية: )الزبيدي والمشهداني، 

 (.2001(، )عبدالمليك،37، 2015، )شبير، (2015

 السابقة الدراسات
 -ية ( أثر رأس المال البشري على أداء المؤسسات االقتصاد2019دراسة )عاشور، وصارة، 

 - عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائريةدراسة ميدانية على 
( مؤسسة جزائرية وذلك من 17هدفت إلى تحديد مدى تأثير رأس المال البشري على أداء )

خالل توزيع قائمة استقصاء على الموظفين الذين يشغلون مناصب إدارية مختلفة في المؤسسات 
س صلت الدراسة إلى وجود أثر لرأمحل الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، وقد تو 

 .المال البشري على أداء المؤسسات محل الدراسة

 المتغير التابع

 األداء الوظيفي
 تنمية رأس المال البشري

1 0H 

  المتغير المستقل

 المعرفة

العاملين مهارات  

 الخبرة

 روح االبتكار والتجديد

 الفاعلية

 الكفاءة

H
0
1-1 

H
0
1-2 
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( أثر رأس المال الفكري في تحسين أداء المؤسسة 2019دراسة )حسناوي، فوزي، 
 راسة على عينة من إطارات المؤسسات االقتصادية بوالية سطيفد –االقتصادية 

ية، لفكري بمكوناته في أداء المؤسسة االقتصادهدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر رأس المال ا
ف، ( من المؤسسات االقتصادية بوالية سطي51ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم جمع وتحليل آراء )

وصلت تتم استخدام المنهج التحليلي والوصفي واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة لجمع البيانات. 
 أداء المؤسسات االقتصادية. الفكري على الدراسة إلى وجود عالقة وأثر لرأس المال

اسة ( دور رأس المال البشري في تحقيق األداء المتميز الجامعي در 2017دراسة )جابر، 
 الجزائر– بسكرة -حالة: جامعة محمد خيضر 

 ةتهدف هذه التعرف على درجة العالقة بين رأس المال البشري واألداء المتميز بجامعة بسكر 
( 439مجتمع الدراسة من الموظفين اإلداريين بجامعة بسكرة و البالغ عددهم )بالجزائر، تكون 

استرد (، تم توزيع االستبانات عليهم و 115استخدمت العينة العشوائية البسيطة والتي بلغ حجمها )
( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى نتائج 97منها )

تبين الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن مستوى رأس المال البشري جاء متوسطا، و  الدراسة، وخلصت
لدى  وجود دور معنوي ذو داللة إحصائية لرأس المال البشري بأبعاد المختلفة في األداء المتميز

 الموظفين.

طاع ( دور أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري في الق2015دراسة )شبير، 
 ) راسة حالة( بنـك فلسطيند –الفلسطيني  المصرفي

هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري بمكوناته، 
وهي )معرفة العاملين، خبرة العاملين، مهارة العاملين، التدريب، روح االبتكار والتجديد( من خالل 

استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، واالستبانة  دراسة العالقة في القطاع المصرفي الفلسطيني،
كأداة رئيسية لجمع المعلومات تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في بنك فلسطين بقطاع 

( موظفا، تم استخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية، حيث تم توزيع 479غزة والبالغ عددهم )
ة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام ( استمارة من االستبانة. أظهرت الدراس230)
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أدوات أنظمة ذكاء األعمال وتنمية رأس المال البشري في بنك فلسطين، وأن بنك فلسطين يمتلك 
 مستوى مرتفعا  من تنمية رأس المال البشري.

حليلية ت( تأثير رأس المال البشري في األداء المصرفي دراسة 2008دراسة )عبد، والصفار، 
 عينة من موظفي المصارف التجارية األردنية آلراء

ره التعرف على رأس المال البشري في المصارف التجارية األردنية وأث هدفت هذه الدراسة إلى
ية في األداء المصرفي، اشتمل مجتمع الدراسة على جميع العاملين في المصارف التجارية األردن

ت ( استبانة صالحة للتحليل، توصل180رداد )استبانة وتم است 200)في مدينة إربد، تم توزيع )
ة مدين الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة معنوية لرأس المال البشري على أداء المصارف التجارية في

 إربد.

 التعليق على الدراسات السابقة
 من خالل استعراض الدراسات السابقة والمرتبة من األحدث إلى األقدم نجد أنها أشارت إلى

المال في تحسين األداء بغض النظر عن طبيعة عمل المنظمة والمجتمع الذي أجريت  أهمية رأس
ي ففيه الدراسة، وأظهرت تباين فيما بينها في تحديد أبعاد رأس المال البشري مع وجود تقارب 
كيزة بعض األبعاد، وكذلك في فيما يتعلق بالمتغير التابع )األداء( فبالرغم من األداء يعد الر 

ماع الذي يمكن من خالله الوصول إلى التميز والبقاء، إال أنه لم يتم التوصل إلى إج األساسية
سه. حول مفهوم محدد لألداء الذي يعكس النتيجة المنتظرة من وراء كل نشاط. وتحديد مؤشرات قيا

، الإجما وقد تشابهت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في تناولها لرأس المال البشري واألداء
اسات الدر  إال أنها تميزت عنها في ربط أبعاد رأس المال البشري مع أبعاد األداء والتي لم تتناولها

 السابقة كالفاعلية والكفاءة.

 اإلطار النظري 
 رأس المال البشري.

 مفهوم رأس المال البشري.
 بسبب وذلك البشري  المال لمفهوم رأس موحدة صياغة تحديد في والباحثون  الكتاب اختلف

 األساسي المعنى في اتفقوا أنهم إال منها دراساتهم انطلقت التي أو الرؤية نظرهم وجهات اختالف
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 .Matovac, Bilas, & Franc, p)فيرى كل من  .(2013)الساعدي، غالي، ودواي،  للمفهوم
أن لرأس المال البشري مفهوم واسع يشمل العديد من األنواع المختلفة من االستثمار في  (361

األفراد. فهو باختصار، القدرات والمعرفة والمهارات المتجسدة في الناس والتي يتم الحصول عليها 
دما  مـن من خالل التعليم والتدريب والخبرة. فمفهوم رأس المال البشري ليس جديـدا ، فقد كـان مـستخ

، 2010في القرن الثامن عشر )الحمداني وعلي،  Adam Smith قبـل االقتصاديين رجوعا  إلى
128.) 

هو أحد عنصرين أساسيين من العناصر  (Kocuch, 2008)فرأس المال البشري كما يرى 
ع ما المكونة لرأس المال الفكري، ففي نظرية اإلدارة الحديثة، فإن رأس المال البشري، "يشكل مجمو 

يعرفه كل فرد في المنظمة والذي يعد أمرا  حاسما للميزة التنافسية فيها"، بينما العنصر اآلخر يتمثل 
في رأس المال الهيكلي، أي تحول رأس المال البشري إلى أصول في المنظمة، كبراءات االختراع 

هي "القنابل الذكية في والتكنولوجيا الجديدة التي تثري المنظمة ككل وتؤدي إلى نتائج مالية أفضل و 
 يشير البشري  المال ( أن رأس273، 2016حرب الغد االقتصادية". ويرى )الزبيدي والمشهداني، 

بالمنظمة، وبالتالي فإن رأس المال البشري هو رصيد المهارات التي  األفراد العاملين كل إلى
 للمؤسسة، اقتصادية قيمةلها  ( التي4، 2017تمتلكها القوى العاملة بالمنظمة. ويضيف )مفتاح، 

 عملي خبرات خالل من تكتسب المؤسسة أو إليها تحتاج التي المحددة المهارات على أن تقوم
 تمتلك التي القوى العاملة مجموع وبالتالي فهو" .التطوير خالل من االرتقاء بها طويلة؛ كما يمكن

 التي العاملين أذهان الكامنة في الضمنية بفعل المعرفة وذلك واالبتكار والتجديد والتفكير القدرة
 في المنظمة فاعلية يعكس فهو مع المخاطر، والتعامل الرشيدة القرارات واتخاذ القيادة مهارات تخلق
 .(2016)هندة،  "الملموسة وغير الملموسة مواردها إدارة

خليط من القدرة، المعرفة، المهارة، واعتمادا  على ما تقدم يتضح أن رأس المال البشري هو 
والخبرة الذي يمتلكها األشخاص في المنظمات والتي تعد المصدر األساسي لتحقيق التغيير 
 التنظيمي والمحور المركزي في تحقيق قيمة عليا للمنظمة على مستوى األمد القصير والبعيد

 (2013)الساعدي، غالي، و دواي، 
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 أهمية رأس المال البشري.
 همأ  وكأحد اإلنتاجية، العملية الفاعل في يعد تكوين رأس المال البشري وتنميته ضرورة لدوره

وكمتطلب من متطلبات العصر، ال يمكـن تـصور  واإلبداع االبتكار على العناصر التي تساعد
لروسان كس )امجتمع متقدم في إمكاناته اإلنتاجية فقيرا  في كفاءة رأس المال البشري العائد له أو الع

 رأس أهمية إلى أن (274، 2016)الزبيدي والمشهداني، (. ويشير كل من 2010والعجلوني، 
ية رأس لها. ويتم االعتراف بأهم التنافسية الميزة لخال تبرز من حياة المنظمات في البشري  المال

فسة المناالمال البشري في كل من البلدان المتقدمة والنامية باعتبار أننا نعيش في عصر العولمة، و 
مال الشرسة، والتطوير التكنولوجي المستمر واالبتكار، ومن المسلم به عموما  أن تراكم رأس ال

كار، رجية المختلفة للتنمية، وخاصة في مجال التكنولوجيا واالبتالبشري يدفع نحو العوامل الخا
ادها ويعتبر رأس المال البشري مدخال  حيويا  لتطوير تكنولوجيات جديدة وعامال  ضروريا  العتم

 (. Bilas, Franc, 2010 p. 359)  ، Matovac واستخدامها بكفاءة
قليده يمكن ت ال الوحيد الذي األهمية، فهو الشيء بالغ دورا رأس المال البشري يكتسب فقد أصبح

وأخرى، فمن السهل على المنافسين  مؤسسة بين فجوة يخلق أن عليه ويمكن الحصول ويصعب
هل نسخ موارد أخرى، مثل: التكنولوجيا ورأس المال، لكن الموارد البشرية المميزة ليس من الس

 (.6، 2017تقليدها )مفتاح، 
ن رأس المال البشري من أهم العناصر اإلنتاجية التي يمكن أن ( أ2015ويضيف )شبير، 

تساهم في تحقيق التنمية، من خالل إدارته لكل عوامل اإلنتاج، مما يساهم في تحسين اإلنتاجية 
وتقليل التكلفة، ويعتبر الرأسمال البشري العنصر الحيوي ضمن االستراتيجيات الحديثة، وأن رغبة 

تلقى قبوال في السوق بشكل مستمر يتطلب منها إلى جانب اإلنفاق  المؤسسة في تقديم منتجات
على البحوث والتطوير، ضرورة توافر العنصر البشري القادر على اإلبداع والتجديد واالبتكار، 
فامتالك المؤسسات لمثل هذه الميزة أصبح حتميا لتحقيق أهدافها المنشودة. كما يشير )الساعدي، 

أن االستثمار في البشر يحقق مجموعة من الفوائد منها تحسين نوعية  (40، 2013غالي، ودواي، 
العمل؛ حصول األفراد على عوائد في شكل دخل إضافي، ارتفاع األجور زيادة األمن االقتصادي 

. زيادة فرص العمل وإدراك المنظمة للفوائد االقتصادية فهو مسألة جد  مهمة بالنسبة للمنظمات



 
 
 

 .................. الصادق مصطفى وحممد مسيو مبصراتة والصلب للحديد الليبية للشركة الوظيفي األداء يف وأثره البشري املال رأس 

(11) 

أن رأس المال البشري يعد مدخال   (Matovac, Bilas, & Franc, p. 361)ويضيف كل من 
ويمثل تطوير رأس  .حيويا  لتطوير تكنولوجيات جديدة وعامال  ضروريا  العتمادها واستخدامها بكفاء

المال البشري في المنظمة التحدي الرئيسي أمام القادة لصياغة استراتيجيات تنافسية مستقبلية 
(Sarra ،Benabou  & ،Tabeti ،2013 ،361.) 

 أبعاد رأس المال البشري 
، 2013اختلف الكتاب والباحثون في تحديد أبعاد رأس المال البشري )الساعدي، غالي، ودواي، 

ب أن أبعاد رأس المال البشري تتكون من التدري (275، 2016)الزبيدي والمشهداني،  ( فيشير40
 الفرعية األبعاد تحديد ( أشاروا  في2013وادي،  والمعرفة والخبرة والمهارة بينما )الساعدي، غالي،

نما يرى والمهارة والخبرة، بي المعرفة والقدرة :فرعية أربعة أبعاد يتضمن المال البشري أنه لرأس
(Tessema, 2015, p. 80) ي أن الرأسمال البشري يشمل التعليم ومهارات االبتكار والخبرة، وه

 ( يرى أن رأس37، 2015التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تحسين األداء، إال أن ) شبير، 
 المال البشري يتكون مما يلي:

 معرفة العاملين
فادة واستخدامها، واالستوهي تتمثل في قدرة األفراد على جمع المعلومة ذات القيمة وتفسيرها 

منها. ويوجد نوعين من المعرفة، هما: المعرفة الصريحة وهي المعرفة التي يمكن تجسيدها 
برة ة الخوالوصول إليها وتقاسمها مع جميع العاملين داخل المنظمة، والمعرفة الضمنية تتمثل في ثمر 

 .الفردية التي تتواجد في العقول ويصعب نقلها أو تحويلها لآلخرين

 الخبرة
ة لوظيفاوتتمثل الخبرة في ما يتمتع به األفراد العاملون من المعارف المكتسبة التي تراكمت من 

 .الحالية والوظائف السابقة التي شغلها

 مهارة العاملين
تمثل القدرات التي تكتسب بالتمرين والتجربة في العمل، اضافة الى قدرات االبتكار والتجديد 

ير تحديدا الى المقدرة على تقديم حلول جديدة بدال  من استخدام األساليب لدى العاملين. وهي تش
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التقليدية بشكل مستمر، وهذا الجزء من رأس المال البشري ضروري وأساسي إلبداع العاملين ولمقدرة 
 المنظمة على التكيف مع المواقف الجديدة.

 اإلبداع واالبتكار
 لزمانساسية في إدارة األعمال والمؤسسات، إذ أن ايمثل االبتكار واإلبداع إحدى الضرورات األ

داء في تصاعد والحاجات والطموحات هي األخرى في نمو واتساع، فال يعد كافيا  أو حتى مرضيا  أ
عن  تراجعاألعمال في المؤسسات الروتينية التقليدية؛ ألن االستمرار بها يؤدي إلى الوقوف بمعنى ال

 (.2015مام أو الفشل )أبوالروس، الركب المتسارع في المضي إلى األ
 من ( أن االبتكار والتجديد يقصد به المقدرة على تقديم حلول جديدة بدال  2015ويضيف )شبير، 

استخدام األساليب التقليدية بشكل مستمر، وهذا الجزء من رأس المال البشري ضروري وأساسي 
 .لجديدةإلبداع العاملين ولمقدرة المنظمة على التكيف مع المواقف ا

 األداء الوظيفي
ء يعد األداء الركيزة األساسية للمنظمات والذي يمكن من خالله الوصول إلى التميز والبقا

(. وعلى 264، 2018واالستمرار في بيئتها بتقديمها أفضل السلع والخدمات لجمهورها )خميس، 
ع ى إجمالم يتم التوصل إلالرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تناولت األداء وتقييمه، إال أنه 

 (.125، 2014حول مفهوم محدد لألداء )زرقون وعرابة، 
وأداء المؤسسات أحد أهم المواضيع إن لم نقل األهم في واقع المؤسسة، باعتباره يعكس النتيجة 
المنتظرة من وراء كل نشاط. لذا فإن األداء كمصطلح، يجب تحديده وضبط مدلوله؛ ذلك ألنه على 

تتحدد مؤشرات قياسه كما يمكن تصور اإلجراءات التي تسمح بتحسينه  ضوء تعريفه
(. وبالتالي ال يوجد اتفاق حـول تعريـف محـدد لقياس أداء األعمال وهذا 85، 2001)عبدالمليك،

االختالف في وجهات النظر حول مفهوم األداء أدى إلى اختالف أيضا في الوسائل واألساليب 
( أنه ليس 116، 2018(. ويؤكد ذلك )فائق وعبد، 2010مي وسعيد، المستخدمة في قياسه )الدلي

من السهل إيجاد مؤشرات محددة لقياس األداء سواء من حيث المدى البعيد أو المدى القصير 
فهناك من يركز على الربحية أو على رضا الزبون أو جودة السلعة وهنالك من يركز على الكفاءات 

( هو أحد 2018ن.  وبالرغم من ذلك فإن األداء كما يراه )الكروي، أو إمكانيات المديرين والعاملي
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المفاهيم المهمة في كافة القطاعات؛ ألنه يحكم من خالله على مدى فشل أو نجاح تلك القطاعات 
 في تحقيق أهدافها.

 تعريف األداء
و أفعل ( تأدية أو القيام ب125، 2014مصطلح "األداء" يعني كما يراه كل من )زرقون وعرابة، 

( أن األداء هو قدرة المنظمة 2015بذل جهد، من أجل هدف معين. ويضيف )حافظ وعباس، 
 على تحقيق أهدافها عن طريق استخدام الموارد المتاحة بطرقة كفؤة وفاعلة.

 الكفاءة والفاعلية
امت إن أداء الفرد وإن كان جزء ال يتجزأ من أداء المؤسسة ككل، إال أنه ال يعبر لوحده ماد

ة( المؤسسة تحقق أهدافها من خالل تفاعل مختلف عناصرها ومواردها )المادية، المالية والبشري
ما تحقيق إكسان المتميزة بالندرة، وغالبا ما كان يعبر عن أدائها بمقياسي الكفاءة والفاعلية، اللذان يع

وقد يبدو هذان  .(29، 2012)بريش ويحياوي،  األهداف أو مدى االستعمال الرشيد للموارد
ها لالمفهومان مترادفين، ومع ذلك كشفت النتائج أن لهما معنى مميز ا، فكل من هذه المصطلحات 
ـال معنى خاص بها، فاألداء هو إنجاز عمل ما، لذلك اعتبره الباحثون بأنـه أداء بشـري أي إهم

م ا، ومـن ثاردهــن تفاعـل كـل مو لبقيـة المـوارد، في حـين نجـد أن تحقيـق المؤسسـات ألهـدافها يـنجم ع
أي  واردهــا،ــل مكفـإن أداء المؤسسـة يعـبر عـن مـدى بلوغهــا ألهــدافها مــع االقتصــاد في اســتخدام 

 .(Bartuševičienė & Šakalytė, 2013)أنــه كمتغــير تــابع لعــاملين همــا الكفــاءة والفاعلية 
اء )وفـق مفهـوم الكفـاءة( في بعـد واحـد هـو الكفـاءة فقـط، أي فقد حصـر بعـض البـاحثين األد 

بينما ركـز بعـض البـاحثين في تعـريفهم لـألداء وفـق مفهـوم الفاعليـة  .االستخدام األمثل للموارد
 Bartuševičienė )(. ويضيف46، 2007لوحـدها، بأنه مدى تحقيق أهداف المؤسسة )يحياوي، 

& Šakalytė, 2013, p. 45) للمنظمات هو قياس   أن من الطرق األكثر شيوعا لتقييم األداء
فاعلية أو كفاءة المنظمة، فهي تمثل المقاييس الشائعة لألداء التنظيمي، يمكن للمنظمات 

تمثل في التركيز استخدامها لتقييم أدائها، فتقوم معظم المنظمات بتقييم أدائها من حيث الفاعلية، وي
الرئيسي في تحقيق رسالتها وأهدافها ورؤيتها، وفي الوقت نفسه هناك العديد من المنظمات التي 
تقدر أدائها من حيث كفاءتها، والتي ترتبط باالستخدام األمثل للموارد لتحقيق الناتج المرغوب، 
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مة المضافة واالبتكار وخفض فتشير الفعالية نحو االهتمام باإلنتاج والمبيعات والجودة وخلق القي
التكاليف وتقيس درجة تحقيق النشاط التجاري ألهدافه أو الطريقة التي تتفاعل بها المخرجات مع 
البيئة االقتصادية واالجتماعية، وعادة ما تحدد الفاعلية أهداف السياسة الخاصة بالمنظمة أو 

ارة الفعالية التنظيمية يجب أن تسعى الدرجة التي تحقق بها المنظمة أهدافها الخاصة، ولتحسين إد
إلى تحسين التواصل والتفاعل والقيادة والتوجيه والقدرة والتكيف والبيئة اإليجابية، وبالتالي فالفاعلية 
التنظيمية هي درجة أو مدى إنجاز هدف المؤسسة والذي يعتمد على القدرات الفكرية والعملية 

 لموظفيها. 
بين المدخالت والمخرجات أو مدى نجاح تحويل المدخالت إلى بينما تقيس الكفاءة العالقة 

مخرجات فهناك فرق بين كفاءة العمل والكفاءة التنظيمية، فتكشف كفاءة األعمال أداء نسبة 
ثل المدخالت والمخرجات، بينما تعكس الكفاءة التنظيمية تحسين العمليات الداخلية للمؤسسة، م

ث الكفاءة التنظيمية الممتازة على تحسين األداء من حي الهيكل التنظيمي، كما يمكن أن تعمل
ن المهم ذلك ماإلدارة واإلنتاجية والجودة والربحية، فالفاعلية والكفاءة، تؤثر كل منهما في األخرى. ل

قق مة تحأن تضمن اإلدارة النجاح في كال المجالين. ومن المهم إدراك أن الكفاءة ال تعني أن المنظ
 السوق، على الرغم من أنها تكشف عن تفوقها التشغيلي في عمليات استخدامأداء  ممتاز ا في 

ية مصادرها، ويمكن للمنظمات تحقيق الفاعلية، ومع ذلك قد يكون هناك ضعف في اإلدارة التشغيل
(operational management( ما سيؤدي إلى أداء غير فعال ،)Ganjali ،Shahrakipour ،
& Shahrakipour ،2016.) 

 جية الدراسةمنه
استخدم الباحثان المنهج الوصفي لوصف مشكلة الدراسة والتي تسعى إلى التعرف على رأس 

لها تحلي المال البشري وأثره على األداء في الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، ومن ثم
فرضيات للوصول للنتائج ووضع توصيات بالخصوص، حيث تم إعداد استبيان كأداة لقياس 

 الدراسة.
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 مجتمع الدراسة
شمل مجتمع الدراسة جميع العاملين اإلداريين في الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة 

( مفردة تم اختيارها عشوائيا ، علما  155(، وتمثلت عينة الدراسة في )252مصراتة، والبالغ عددهم )
 ,Sekran & Baugeعلى كل من ) بأن العينة المسحوبة صالحة للتحليل اإلحصائي اعتمادا  

( استمارة وبنسبة 143(. تم توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة وتم الحصول على )295 ,2010
( استبانة صالحة 139( منها لعدم صالحيتها، وتبقى عدد )4(، استبعد عدد )92%استرداد )

 للتحليل اإلحصائي.

 الدراسةأداة 
االستبانة من خالل اإلجابة على مجموعة األسئلة التي تمثل تمثلت أداة الدراسة في استمارة 

"فقرات االستبانة" لقياس متغيرات الدراسة والوصول إلى حقائق علمية حولها. وتقوم العينة المختارة 
باإلجابة على األسئلة التي وجهت إليه حسب مقياس ليكارت الخماسي بـأحد االختيارات اآلتية 

(، منخفضة جدا  2، منخفضة )(3(، متوسطة )4(، عالية )5عالية جدا )األوزان المقابلة لها: "
(1). 

 صدق وثبات مقياس الدراسة:
تم عرض االستبيان في صورته األولية على مجموعة من  الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:

أعضاء هيئة التدريس ومن ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء الرأي والحكم على مناسبة الفقرات 
اور الدراسة وكذلك مدى مالءمتها للدراسة، حيث تم حذف وتعديل بعض الفقرات واستقرت لمح

 استمارة االستبيان في صورتها النهائية.
لمال رأس ا    عبارات صدق على : للوقوفصدق عبارات االستبانة باستخدام االتساق الداخلي

ة من محاور االستبانة بالدرجاالرتباط لمعرفة مدى ارتباط كل محور  البشري تم حساب معامالت
ى مستو  إحصائيًّا عند أنها دالة االستبانة مجاالت فيه والتي ظهرت الكلية لمحاور االستبانة

 صدق بدرجة وتتمتع لقياسه وضعت لما صادقة االستبانة مجاالت جميع تعتبر ( وبذلك0.05)
 (1جيدة، كما يبين الجدول )
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 (: اختبار الصدق البنائي1جدول رقم )

 ثبات االستبيان
، Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفاتم استخراج الثبات بداللة االتساق الداخلي باستخدام 

د الواحلقياس االتساق الداخلي أي قوة االرتباط بين كل الفقرات، ويأخذ قيمة تتراوح بين الصفر و 
 الصحيح، وكلما اقترب معامل الثبات من الواحد الصحيح دل ذلك على ارتفاع الثبات وانخفاضه

حور من محاور الدراسة وتبين مالءمة كلما اقترب من الصفر، وتم حساب معامل الثبات لكل م
 .(2معدل الثبات كما بالجدول )
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1 .000 .871** 
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لت
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ر 
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بت
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ا

 

3  .672** 

2 .000 .417** 4 .000 .670** 

3 .000 .485** 5 .000 .651** 

4 .000 .620** 6 .000 .616** 

5 .000 .568** 
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دا
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ال

 

1 .000 .190* 

ت 
را
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م

ن
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ام

لع
ا

 

1 .000 .530** 2 .000 .156* 

2 .000 .687** 3 .000 .157* 

3 .000 .873** 4 .000 .217* 

4 .000 .826** 5 .000 .212* 

رة
خب

ال
 

1 .000 .755** 6 .000 .211* 

2 .000 .730** 7 .000 .137* 

3 .000 .764** 

ءة
فا

لك
ا

 

1 .000 .569** 

4 .000 .779** 2 .000 .268** 

5 .000 .680** 3 .000 .168* 

6 .000 .633** 4 .000 .158* 

 1 .000 .781** 5 .000 .162* 

2 .000 .621** 6 .000 .178* 
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 لمحاور الدراسة الداخلي باالتساقالثبات  :(2) رقمجدول 
مهارات  المعرفة المحور

 العاملين

االبتكار  الخبرة

 والتجديد

رأس 

المال 

 البشري

 األداء الفاعلية الكفاءة

 0.613 0.623 0.795 0.734 0.686 0.814 0.722 0.611 معامل الثبات

وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن جميع مؤشرات جيدة وتعطي مؤشرا  جيدا  على ثبات 
راسة المقياس. مما يعطى ثقة بصحة االستبيان وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عن أسئلة الد

 واختبار فرضياتها.

 تحليل واختبار أسئلة الدراسة
 أبعاد رأس المال البشري في الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة؟ما مستوى توافر 

لنسبية اواالنحرافات المعيارية واالهمية  الحسابية حساب المتوسطات لإلجابة على هذا السؤال تم
جدول بين المرتبة ترتيبا  تنازليا  تبعا  لمتوسطاتها الحسابية كما يلرأس مال بشري من حيث المعرفة 

 (.3ل رقم )بالجدو  رقم

 مال بشريالرأس لدرجة توافر أبعاد  المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية : (3) رقم جدول
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تعمل الشركة الليبية للحديد والصلب على 

 .المعرفةشخاص يمتلكون أاستقطاب 

فة
عر

لم
ا

 

2.32 
1

.4634 
10.75 .000 5 

منخف

 ض

تهتم الشركة الليبية للحديد والصلب بالموارد 

 .البشرية الذين يمتلكون المعرفة إلداء أنشطتها
3.61 

0.890

8 
 متوسط 1 000. 50.07

 تعمل الشركة الليبية للحديد والصلب  لالحتفاظ

 .بالعاملين ذوي المعرفة بالعمل
3.59 

0.987

7 
 متوسط 2 000. 44.99

الشركة  بالمناصب اإلدارية في لدى العاملون 

 داء مهامهم.معارف وخبرات كافية أل
2.38 

1.310

5 
 متوسط 4 000. 21.48

تحرص الشركة الليبية للحديد والصلب  على 

مشاركة أفرادها في دورات تدريبية لزيادة 

 ي تنفيذ العمل.فمعارفهم 

3.08 
1.299

2 
 متوسط 3 000. 28.00

  توافر رأس المال البشري من حيث المعرفة.
2.99 

 

1.190

3 

 

 متوسط - -- 31.06

هناك توافق بين طبيعة العمل والمؤهالت التي 

يمتلكها العاملون بالشركة الليبية للحديد 

ت    .والصلب
را

ها
م

ن
لي
ام

لع
ا

 

 

3.97 
1.038

8 
 متوسط 1 000. 45.15
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 الفقرة
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تسند مهام للعاملين بالشركة الليبية للحديد 

 .المهارة أساسوالصلب على 
3.38 

1.052

2 
 متوسط 2 000. 37.88

تمنح المكافآت التشجيعية بالشركة الليبية 

 .للحديد والصلب على أساس المهارة
3.05 

1.400

4 
 متوسط 4 000. 25.68

تركز اإلدارة العليا بالشركة الليبية للحديد 

على التدريب الكتساب  مهارات أداء والصلب  

 .العمل

3.10 
1.417

7 
 متوسط 3 000. 25.84

توافر رأس المال البشري من حيث مهارات 

 العاملين.
 

3.37 

 

1.227

2 

33.64 

 
 متوسط  

تميز الشركة الموظفين ذوي الخبرة من ناحية 

 األجر. 
  
  
  
 

رة
خب

ال
 

3.01 
1.324

1 
 متوسط 6 000. 26.83

 3.27 على تحسين خبرات موظفيها. تعمل الشركة
1.295

5 
 متوسط 5 000. 29.78

 3.89 تحافظ الشركة على الموظفين ذوي الخبرة.
0.972

7 
 مرتفع 1 000. 47.25

تحرص الشركة على استقطاب الخبرات للعمل 

 لديها.
3.66 

1.066

9 
 متوسط 2 000. 40.46

 3.49 تعهد الوظائف المهمة في الشركة لذوي الخبرة.
1.002

7 
 متوسط 3 000. 41.11

تتناسب خبرات الموظفين مع األعمال التي 

 يؤدونها.
3.41 

1.041

8 
 متوسط 4 .000 38.66

 3.45  توافر رأس المال البشري من حيث الخبرة.
1.117

3 
 متوسط - - 37.35

 االبتكار لنشاطات المناسب المناخ يتوفر

 لدى الشركة. والتجديد

يد
جد

لت
وا

ر 
كا

بت
ال
 ا
ح

و
ر

 

 متوسط 3 000.. 12.56 3683. 3.55

لدى الشركة مستوى جيد من االبتكار في 

 أساليب العمل.
3.57 

1.179

4 
 متوسط 2 000.. 35.74

 تحفز الشركة األعمال المبتكرة للموظفين ماديا

 ومعنويا.
3.51 

1.085

8 
 متوسط 4 000.. 38.19

تشجع الشركة الموظفين على الخوض في 

 مجاالت جديدة.
3.32 

1.174

7 
 متوسط 6 000.. 33.35

 3.63 تعمل الشركة على التجديد في العمل باستمرار.
1.036

6 
 متوسط 1 000.. 41.32

يتطلع الموظفون بالشركة لتحسين العمل 

 الجاري.
3.34 

1.108

0 
 متوسط 5 000 35.59

 3.48 توافر رأس المال البشري االبتكار والتجديد.
1.158

8 
 متوسط - - 32.79

 3.46  مستوى توافر رأس المال البشري.
1.138

0 
 متوسط - - 35.07
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حيث بلغ رأس المال بشري ( يمكن التعرف على مستوى توافر أبعاد 3من خالل الجدول رقم )
( وبدرجة ممارسة أو توافر 1.13807( وبانحراف معياري )3.46المتوسط العام لها )

بالمرتبة األولى، وكان  جاءت “والتجديدروح االبتكار ” أن ب عدكما ي ظهر الجدول  .)متوسطة(
(، واألهمية النسبية 1.15882(، واالنحراف المعياري يساوي )3.48الوسط الحسابي يساوي )

(، 2.99جاء بالمرتبة األخيرة، وكان الوسط الحسابي يساوي )“المعرفة ” )متوسطة(. وأن ب عد
 (، واألهمية النسبية )متوسطة(.1.19037واالنحراف المعياري يساوي )

 اتة؟ما مستوى األداء الوظيفي من حيث الفاعلية والكفاءة للشركة الليبية للحديد والصلب مصر 
 لفاعليةالمعيارية لألداء الوظيفي من حيث الكفاءة وا واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  :(4جدول رقم )
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أهداف الشركة واضحة ومحددة 

 للموظفين.

ية
عل

فا
ال
 

 متوسط 7 000. 39.84 1.0983 712.

تعمل الشركة على إقامة دورات تدريبية 

 للعاملين تسهم في تحقيق أهدافها.
 متوسط 1 000. 51.52 0.8758 3.82

 متوسط 5 000. 57.84 0.7991 2.92 الشركة بوضوح.يدرك العاملون أهداف 

 متوسط 6 000. 49.21 0.8996 2.75 ها.أهداف تحقيق الشركة أولويات من تعد

 الحوافز نظام  ربطتعمل الشركة على 

 .اهدافهبأ لديها
 متوسط 2 000. 38.75 1.0657 3.50

 الصالحيات من لشركة قدر مناسبا منحت

 بالشكل أداء أعمالهمبما يكفل  للموظفين

 .المطلوب

 متوسط 3 000. 42.73 0.9487 3.43

تعمل الشركة على تطوير أساليب العمل 

 لديها
 متوسط 4 000. 33.81 1.1537 3.30

 0.9772 3.20  مستوى توافر الفاعلية
44.81

9 
   

تعمل الشركة على تحسين مهارات 

 العاملين لديها باستمرار.

ءة
فا

لك
 ا

3.38 1.23003 
32.40

9 
 متوسط 1 000.

 الخدمات توفير إلى تسعى الشركة 

لمناسب ألداء ا بالشكلاإللكترونية 

 .األعمال

3.12 1.14103 
32.33

5 
 متوسط 2 000.

تسعى الشركة إلى تحسين إنجاز األعمال 

 بطرق مختلفة
2.25 1.39924 

18.97

3 
 منخفض 5 000.

تعمل الشركة على تحقيق السرعة في 

 أعمالها.إنجاز 
2.71 1.34727 

23.73

4 
 متوسط 3 000.

تعمل الشركة على تخفيض تكلفة أداء 

 العمل. 
2.43 1.11065 

25.88

8 
 متوسط 4 000.

 1.07516 2.21 .متميزة خدما تقديم إلى الشركة تسعى
24.29

7 
 منخفض 6 000.
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 1.2172 2.68  مستوى توافر الكفاءة.
26.27

2 
 متوسط - -

 1.1875 2.94  توافر األداء.
25.04

7 
 متوسط - -

األداء الوظيفي من حيث الفاعلية ( يمكن التعرف على مستوى 4رقم ) الجدولمن خالل 
( وبدرجة ممارسة أو 1.18757( وبانحراف معياري )2.94حيث بلغ المتوسط العام لها )والكفاءة 

بالمرتبة األولى، وكان الوسط جاءت “ الفاعلية” أن ب عد كما ي ظهر الجدول  .توافر )متوسطة(
(، واألهمية النسبية )متوسطة(. 0.97727(، واالنحراف المعياري يساوي )3.20الحسابي يساوي )

(، واالنحراف 2.68جاء بالمرتبة األخيرة، وكان الوسط الحسابي يساوي )“الكفاءة ”وأن ب عد 
 (، واألهمية النسبية )متوسطة( .1.21723المعياري يساوي )

 ر فرضيات الدراسةاختبا
تمــت دراســة هــذه الفرضــيات عــن طريــق عينــة الدراســة، وتــم اختبــار هــذه الفرضــيات عــن طريــق 

 (.SSPSحساب االنحدار المتعدد، وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي )
 أوال: الفرضية األولى

البشري بأبعاده ( لرأس المال P ≥ 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
 في األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

 أثر رأس المال البشري في األداء الوظيفي الختبارتحليل االنحدار : (5)رقم جدول 

المتغيرررررررررررررر 

 التابع

 معامرررل االرتبرررراط 

R 

عامرررررل التحديرررررد  

R2 

F  

 المحسوبة

درجررة الحريررة 

DF 

مستوى  

 الداللة

 605a .366 19.338 4 .000a.  األداء

( وهذا يعني وجود عالقة ارتباط موجبة بين رأس a=605R( أن قيمة )5تبين نتائج الجدول )
 (R2=.366المال البشري واألداء الوظيفي، كما يظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد بلغت   )

 ألداء الوظيفي.%( من التباين في ا36.6وهذا يعني أن رأس المال البشري قد فسر ما نسبته )
وهذا يدل على  Sig=.000a)( عند مستوى معنوية )F =19.338ويبين الجدول أيضا  أن قيمة )

 (df =4( وعند درجة حرية )P ≥ 0.05معنوية االنحدار عند مستوى داللة )
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 رأس المال البشري في األداء أثرالمعامالت الختبار (: 6) رقم جدول

 B  االنحرررررررررررررررررررررراف

 المعياري

Beta T المحسوبة 

Sig.مستوى الداللة 

 025. 2.262 179. 159. 1.974 المعرفة

 244. -1.170- -109.- 031. 069. المهارات

 006. 2.800 266. 050. -058.- الخبرة

 000. 4.674 391. 057. 159. التجديد

ري البش ( للعالقة الفردية بين كل متغير من متغيرات رأس المالβ( أن قيمة )6يبين الجدول )
(، 025.( عند مستوى معنوية )T( )2.262(، وبلغت قيمة )179.بشكل فردي قد بلغت المعرفة )

(، الخبرة 244.وية )( عند مستوى معن-T( )-1.170(، وبلغت قيمة )-109.-المهارات )
(، وبلغت قيمة 391.(، التجديد )006.( عند مستوى معنوية )T( )2.800(، وبلغت قيمة )266.)
(T( )4.674( عند مستوى معنوية )وعند مالحظة معنويات معامالت االنحدار نجد أن 0.000 .)

ثرا  (، باستثناء " المهارات " الذي لم يظهر أP ≥ 0.05جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى )
لة دال ثر ذومعنويا . مما سبق ترفض الفرضية الرئيسية العدمية األولى وتقبل البديلة القائلة: يوجد أ

في ( لرأس المال البشري بأبعاده مجتمعة في األداء الوظيP ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 للشركة الليبية للحديد والصلب.

 الفرضية الثانية
( لرأس المـال البشـري بأبعـاده فـي P ≥ 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 للحديد والصلب مصراتة. كفاءة األداء الوظيفي الشركة الليبية

 األداءرأس المال البشري في كفاءة أثر  الختبارتحليل االنحدار : (7)رقم جدول 

 المتغير التابع
 معامررل االرتبرراط 

R 

عامرررررل التحديرررررد  

R2 

F  

 المحسوبة

درجرررة الحريرررة 

DF 

مستوى  

 الداللة

  439a .193 7.990 4 .000a. كفاءة األداء 

 ( وهذا يعني وجود عالقة ارتباط موجبة بين رأسR=.439aقيمة )( أن 7تبين نتائج الجدول )
المال البشري وكفاءة األداء الوظيفي، كما يظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد بلغت   

(R2=.193( وهذا يعني أن رأس المال البشري قد فسر ما نسبته )من التباين في كفاءة19.3 )% 
 Sig =.000a)( عند مستوى معنوية )F =7.990أن قيمة ) األداء الوظيفي. ويبين الجدول أيضا  

 (df =4( وعند درجة حرية )P ≥ 0.05وهذا يدل على معنوية االنحدار عند مستوى داللة )
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 الختبار أثر رأس المال البشري في كفاءة األداء المعامالت: (8) رقم جدول

 B  االنحرررررررررررررررررراف

 المعياري

Beta T 

 المحسوبة

مسرررررررررررررررررتوى 

 الداللة

 407. 831. 074. 042. 035. المعرفة

 000. -4.087- -431.- 067. -275.- المهارات

 026. 2.257 242. 077. 174. الخبرة

 001. 3.356 317. 047. 158. التجديد

شري ( للعالقة الفردية بين كل متغير من متغيرات رأس المال البβ( أن قيمة )8يبين الجدول )
(، 407.( عند مستوى معنوية )T( ).831(، وبلغت قيمة )074.)بشكل فردي قد بلغت المعرفة 

(، الخبرة 000.وية )( عند مستوى معن-T( )-4.087(، وبلغت قيمة )-431.-المهارات )
(، وبلغت قيمة 317.(، التجديد )026.( عند مستوى معنوية )T( )2.257(، وبلغت قيمة )242.)
(T( )3.356( عند مستوى معنوية )وعند0.001 .)  مالحظة معنويات معامالت االنحدار نجد أن

را  (، باستثناء " المعرفة " الذي لم يظهر أثP ≥ 0.05جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى )
داللة  ثر ذومعنويا . مما سبق ترفض الفرضية الرئيسية العدمية األولى وتقبل البديلة القائلة: يوجد أ

 لرأس المال البشري بأبعاده مجتمعة في كفاءة األداء (P ≥ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )
 الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب.

 ثالثا: الفرضية الثالثة
في  ( لرأس المال البشري بأبعادهP ≥ 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .فاعلية األداء الوظيفي الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة
 المال البشري في فاعلية األداء رأس(: تحليل االنحدار الختبار أثر 9الجدول رقم )

 المتغير التابع
 معامررل االرتبرراط 

R 

 عامرررررل التحديرررررد 

R2 

F  

 المحسوبة

 درجرررة الحريرررة

DF 

مستوى  

 الداللة

 682a .465 29.059 4 .000a. األداءفاعلية 

يعني وجود عالقة ارتباط موجبة بين رأس ( وهذا R=.682a( أن قيمة )9تبين نتائج الجدول )
المال البشري وفاعلية األداء الوظيفي، كما يظهر الجدول أن قيمة معامل التحديد بلغت 

(R2=.465( وهذا يعني أن رأس المال البشري قد فسر ما نسبته ).من التباين في 46.5 )%
 Sig)( عند مستوى معنوية )F =29.059فاعلية األداء الوظيفي. ويبين الجدول أيضا  أن قيمة )

=.000a ( 0.05وهذا يدل على معنوية االنحدار عند مستوى ≤ P( وعند درجة حرية )df =4) 
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 األداء فاعلية المعامالت الختبار أثر رأس المال البشري في :(10)رقم جدول 

 B  االنحررررررررررررررررررراف

 المعياري

Beta T 

 مستوى الداللة.Sig المحسوبة

 007. 2.722 198. 038. 104. المعرفة

 011. 2.569 221. 062. 159. المهارات

 044. 2.034 177. 071. 144. الخبرة

 000. 3.842 296. 043. 167. التجديد

بشري ( للعالقة الفردية بين كل متغير من متغيرات رأس المال الβ( أن قيمة )10يبين الجدول )
(، .007( عند مستوى معنوية )T( )2.722(، وبلغت قيمة )198.بشكل فردي قد بلغت للمعرفة )

(، .177(، الخبرة )011.( عند مستوى معنوية )T( )2.569(، وبلغت قيمة )221.المهارات )
ة (، وبلغت قيم296.(، التجديد واالبتكار )044.( عند مستوى معنوية )T( )2.034وبلغت قيمة )

(T( )3.842( عند مستوى معنوية )وعند مالحظة معنويات معامالت االنحدار نجد أن 0.00 .)
ة (. مما سبق ترفض الفرضية الرئيسية العدميP ≥ 0.05جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى )

رأس ( لP ≥ 0.05األولى وتقبل البديلة القائلة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ة األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب.المال البشري بأبعاده مجتمعة في فاعلي

 النتائج
  أظهـــرت النتـــائج أن المســـتوى العـــام "لـــرأس المـــال البشـــري" جـــاء متوســـطا  مـــن حيـــث األهميـــة

وهــــذه النتيجــــة اتفقــــت مــــع   (.1.13807( وبــــانحراف معيــــاري )3.46)النســـبية وبمتوســــط حســــابي 
حيـــث جـــاء المســـتوى العـــام لـــرأس المـــال جـــاء  (2017 جـــابر،) التـــي توصـــلت إليهـــا دراســـة النتيجـــة

 ( حيث جاء مرتفعا .2015متوسطا أيضا، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )شبير، 
  توصـلت الدراسـة إلـى أن بعـد التجديــد واالبتكـار جـاء بالمرتبـة األولــى مـن حيـث األهميـة علــى

(، 1.15882يسـاوي )(، وبـانحراف معيـاري 3.48باقي أبعاد رأس المال البشـري بمتوسـط حسـابي )
 (.2015واألهمية النسبية )متوسطة(، بينما جاء هذا البعد بالمرتبة األخيرة في دراسة )شبير، 

 (، واالنحـراف2.99جاء بالمرتبة األخيـرة، وكـان الوسـط الحسـابي يسـاوي )“المعرفة ” وأن ب عد 
 (، واألهمية النسبية )متوسطة(.1.19037المعياري يساوي )

 ( وبــانحراف معيــاري 2.94بلــغ المتوســط العــام لــألداء الــوظيفي مــن حيــث الفاعليــة والكفــاءة )
 ( وبدرجة ممارسة أو توافر )متوسطة(. 1.18757)
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 (، وانحــــــراف معيــــــاري 3.20بالمرتبــــــة األولــــــى، وبمتوســــــط حســــــابي )“ الفاعليــــــة” وجــــــاء ب عــــــد
 (، وبأهمية نسبية )متوسطة(.0.97727)

 (، وانحــــراف 2.68جــــاء بالمرتبــــة الثانيــــة واألخيــــرة، وبمتوســــط حســــابي )“الكفــــاءة ” جــــاء ب عــــد
 (، وأهمية نسبية )متوسطة(.1.21723معياري )

 ء يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة لرأس المال البشري بأبعاده مجتمعة في األدا
 اسـةالتـي توصـلت إليهـا در  الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصـلب، وهـذه النتيجـة اتفقـت مـع النتيجـة

 .(2019( ودراسة )عاشور، وصارة، 2008ودراسة )عبد، والصفار،  (2017 جابر،)
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة لرأس المال البشري بأبعاده مجتمعة في كفـاءة 

 األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب.
  يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتو( 0.05ى داللــة ≤ P لــرأس المــال البشــري بأبعــاده )

 مجتمعة في فاعلية األداء الوظيفي للشركة الليبية للحديد والصلب.

 التوصيات
  العمـــل علـــى تبنـــي مفهـــوم رأس المـــال البشـــري وتحســـين مســـتوى تـــوافره مـــن معرفـــة ومهـــارات

سن ب والتي من شأنها أن تحوتجديد من خالل الدورات التدريبية الممنهجة والموجهة إلى هذه الجوان
 كفاءة األداء. 

  االهتمـــام بأبعـــاد رأس المـــال البشـــري كمـــدخل للتطـــوير لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي زيـــادة الكفـــاءة
ن والفاعلية لألداء، ومن تم تحسين األداء الفردي والمؤسسي، خاصة أن نتـائج الدراسـة قـد أظهـرت أ

 .حيث الكفاءة والفاعلية هناك أثرا ألبعاد رأس المال البشري في األداء من
  االهتمام ببعدي المعرفة ومهارات العـاملين بشـكل أكبـر، خاصـة أن الدراسـة أظهـرت أن هـذان

 البعدان يفسران بنسب أقل مع بقية األبعاد.
  العمل على االستثمار في العنصـر البشـري لمـا لـه مـن دور فـي اسـتجالب المعرفـة ومـا يؤديـه

 ة وتحسين في المهارة ومن تم تحسين كفاءة األداء.ذلك من زيادة في المعرفة والخبر 
  العمـــل علـــى اســـتقطاب وتـــدريب وتأهيـــل العـــاملين، الـــذي مـــن شـــأنه الوصـــول بالشـــركة الليبيـــة

 للحديد والصلب لكفاءة وفاعلية أكبر في األداء.  
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 المراجع
 أداء في تقييم(. أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير 2012بريش، السعيد، ويحياوي، نعيمة )

رية، المنظمات وزيادة فعاليتها )دراسة حالة: ملبنة األورأس(. مجلة أداء المؤسسات الجزائ
 ، الجزائر.27-48(، 1)

 (. دور رأس المال البشري في تحقيق األداء المتميز الجامعي دراسة حالة:2017جابر، سناء )
 العلوم التسيير، جــامعةفي  غير منشورة ماجستير رسالةبسكرة.  -جامعة محمد خيضر 

 ، الجزائر.–بسكرة  –محــمد خيضــر 
    المؤسسة أثر رأس المال الفكري في تحسين أداء .(2019حسناوي، بلبال، وفوزي، عبد الرازق )

. مجلة     سطيفبوالية  االقتصاديةراسة على عينة من إطارات المؤسسات د – االقتصادية
 ، جامعة سطيف، الجزائر. 346-322(، 16)9والتنمية،  االستراتيجية

 راسة       د ،(. رأس المال الفكري وأثره في إدارة أداء العاملين2010)أكرم الحمداني، ناهدة، وعلي، 
، الرافدينتحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام العلمية في جامعة الموصل. مجلة تنمية 

 الموصل، العراق.تصاد، جامعة دارة واالقكلية اإل 119-145(، 32)98
 المؤسساتل البشري على أداء لماأثر رأس ا (.2019) صارة ،عاشور، بوقسري  ،مزريق

مية األكادي مجلة الجزائرية. االقتصادية المؤسساتدراسة ميدانية على عينة من -االقتصادية 
 ، الجزائر.28-17(، 21واإلنسانية، ) االجتماعيةات دراسلل

 (. تأثير رأس المال البشري في األداء المصرفي دراسة2008) عبد، أحمد، والصفار، إسماعيل
- 84تحليلية آلراء عينة من موظفي المصارف التجارية األردنية. مجلة اإلدارة واالقتصاد، 

 . عمان، األردن.108
 (. إدارة الجودة الشاملة ودورها في تطوير الداء المالي. مجلة العلوم2018الكروي، أسعد )

دارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ، كلية اإل669-653(، 24)108دارية، االقتصادية واإل
 العراق.
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بحث (. دور الذكاء االستراتيجي في تعزيز األداء التنظيمي )2018فائق، تال، وعبد، عذراء )
 107ية، واإلدار آلراء القيادات اإلدارية لجامعة الفلوجة(. مجلة العلوم االقتصادية  استطالعي

 لعراق.، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ا108-127(، 24)
في (. االعتماد األكاديمي وتطبيقات الجودة 2015، وعباس، حسين )رعبد الناصحافظ، 

 التعليمية. دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن. المؤسسات
أداء (. أثر التوجه السوقي والتعلم المنظمي في 2010الدليمي، عماد، وسعيد، عبد السالم )

، دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء المصارف العراقية. مجلة العلوم لاألعما
 ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.86-60االقتصادية واإلدارية، 
ن في (. دور رأس المال البشري واألداء المتميز للعاملي2016، آمنة )الزبيدي، غني، والمشهداني

 صاديةاالقتتحقيق التفوق المنظمي بحث ميداني في وزارة النفط العراقية. مجلة الغري للعلوم 
 ، بغداد، العراق.287-269(، 38)14واإلدارية، 
اسة استطالعية في (. التوجه االستراتيجي وأثره في األداء المؤسسي در 2018خميس، لمى )

 108ية، المديرية العامة للمناهج/ وزارة التربية العراقية. مجلة العلوم االقتصادية واإلدار 
 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.452- 484(، 24)

(. دور أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري في القطاع 2015شبير، محمد )
، كليـــــــــــــة غير منشورة . ماجستيريبنـك فلسطين دراسة حالة –طينيالمصرفي الفلس
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 جدابيا من وجهة نظر العاملين اإلداريين فيهااواقع الشفافية اإلدارية ومعوقاتها في جامعة 

 هند خليفة سالم الصويعي
 جامعة بنغازي -بقسم إدارة األعمال أستاذ مساعد

Dr.hendbarka@yahoo.com mail:   

 الملخص

األبعاد التالية  خالل من وذلك الشفافية اإلدارية في جامعة أجدابيا، على واقع التعرف هدفت هذه الدراسة إلى

ت تطبيق صعوبا )نظم المعلومات، االتصاالت اإلدارية، المساءلة اإلدارية، المشاركة(، كذلك التعّرف على

 الوصفي نهجالم استخدام ولتحقيق أهداف الدراسة تم الشفافية اإلدارية في اإلدارة العامة بجامعة أجدابيا،

جتمع الدراسة موقد بلغ حجم  والتحليلي فقد قامت الباحثة بتطوير استبانة اعتمادا على بعض الدراسات السابقة،

شارت نتائج أ( استمارة، وقد 70) ( موظفا كما بلغ عدد االستمارات المسترجعة الصالحة للتحليل اإلحصائي89)

هناك  أن اسةالدر  نتائج أن المستوى العام لمستوى تطبيق الشفافية اإلدارية كان متوسطا، كما أوضحت الدراسة

 انت بدرجةيا وكمعوقات تحد من تطبيق الشفافية اإلدارية من وجهة نظر العاملين باإلدارة العامة بجامعة أجداب

ية تطبيق الشفافعلى نشر ثقافة  التي قد تساعدمتوسطة، وأخيرًا طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات 

 اإلدارية.

 .الكلمات المفتاحية: الشفافية اإلدارية، معوقات الشفافية، جامعة أجدابيا
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Abstract 

The study aimed to identify the reality Administrative transparency, in Ajdabiya 

University ,of through the following dimensions (information systems, administrative 

communication, administrative accountability, participation), The study also aimed to 

identify the obstacles of Administrative transparency in the Public Administration at 

Ajdabiya University, to achieve the study objectives the study used descriptive analytical, 

and the questionnaire has been developed based on some previous studies. The population 

of the study reached (89) employee .The number of retrieved questionnaire for valid 

statistical analysis was (70) form. The results indicated that the overall level of the 

Administrative transparency were medium, The results also showed there that the overall 

level of the obstacles of Administrative transparency were medium Finally, the study 

provided a set of recommendations that may help to spread the culture of transparency in 

universities. 

Key words: Administrative transparency, obstacles of transparency, Ajdabiya University. 
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 مقدمةال
 التغيير تقتضي الحياة مجاالت كافة في المتغيرة الظروف فرضتها التي الجديدة المعطيات إن

 عن والتخلي التحوالت، هذه ومجاراة  الحكومية، المؤسسات إدارات في المتبعة النظم اإلدارية في
 1998فريك،( السائدة اإلدارية النظم في جوهرية تعديالت وإجراء اإلدارية القديمة، النظم من العديد

وأصبح السعي إلى التغيير واإلصالح مطلب ضروري للتحسين والتطوير والتحديث وعلى   243) ،
وبسبب كثرة المشكالت اإلدارية مثل السرية في اتخاذ القرارات، وفقدان ، كافة المستويات واألنظمة

الثقة والتفاهم ،وبيروقراطية اإلجراءات أصبح لزاما على المنظمات عالج  هذه المشكالت لما لها 
من آثار سلبية على مناخ العمل، و تأتي مؤسسات التعليم العالي هنا كونها المسئولة عن إحداث 
التقدم والتطور للمجتمع، حيث يأتي من ضمن مسؤولياتها االهتمام بالبعد األخالقي لكادرها اإلداري 

بها في كافة واألكاديمي فى ظل سعيها للرقي بمستوى مخرجاتها تماشيا مع معايير الجودة المعمول 
المنظمات على اختالف طبيعة نشاطها من خالل االهتمام بمواردها البشرية والمادية وتوظيفها على 

 نهضة عليها تقوم التي الركائز أهم من الجامعي التعليم ُيعدوأكمل وجه وصوال لإلدارة الفاعلة، 
المجتمعات  تطور مالمح تغيير في دورًا واضحاً  التعليم الجامعي في التطوير وربما يلعب المجتمع،

بسبب تطور األنظمة اإلدارية  والقانونية التي تحكمها ، من أجل تحديد أنظمة القصور التي تكتنف 
تلك األنظمة والعمل على نشر الفضائل والحد من مظاهر الفساد، لذا يأتي ضمن هذا الخضم 

الهتمام بها في اآلونة األخيرة محليا موضوع الشفافية اإلدارية والتي تعتبر من المواضيع التي زاد ا
ودوليا، حيث باتت مطلبا ضروريا  في ظل التوجه نحو التأكيد على الشفافية والمساءلة والنزاهة فقد 
برزت كظاهرة إدارية للحد من المشاكل اإلدارية التي تعاني منها الدول النامية خاصة، كالتعقيدات 

ح التعليمات وغياب المساءلة والنزاهة وانتشار مظاهر الفساد اإلدارية واإلفراط في الرقابة وعدم وضو 
والسلوكيات الالأخالقية وانعدام التدفق الحر للمعلومات وغياب التمكين والثقة والتعاون بين اإلدارة 
والعاملين، وتعتبر الشفافية في مؤسسات التعليم العالي من المفاهيم التي يجب األخذ بها في اإلدارة 

 كافة على صحي تنظيمي مناخ اإلدارية وخلق التنمية إحداث في من أهمية ما لهاالجامعية ل
 خالل واألفراد من اإلدارة بين والثقة المصداقية على توفير يعمل واألكاديمية اإلدارية المستويات

 متطلبات حسب مستوى  لكل الضرورية المعلومات وتوفير بمسؤولياتهم الحقيقي للقيام التمكين
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 المشكالت بعض وجود لمست فقد التعليمية، إحدى المؤسسات تعمل في الباحثة ون وك .العمل
 تعيق عدة معوقات وربما وجود الشفافية اإلدارية، مبدأ تغيب الرئيس إلى قد يعزى سببها اإلدارية

ممارستها، وتعتبر جامعة أجدابيا من الجامعات المستحدثة بعدما كانت تابعة لجامعة بنغازي ولكن 
مؤخرا أصبحت جامعة مستقلة، ونظرا العتبارات مناطقية وقبلية اتضح وجود بعض الممارسات 
السلبية والتي أثارت حفيظة أعضاء هيئة التدريس والموظفين أبسطها عدم اإلعالم بالوظائف 

 وعليه جاءت هذه الدراسة اغرة والتعيينات العتبارات معينة ،وغيرها من الممارسات السلبية، الش
اإلدارية في جامعة أجدابيا من وجهة نظر العاملين بها  الشفافية ممارسة الضوء على واقع لتسلط

 ومن ثم تتبلور تساؤالت الدراسة في ما يلي:
 ؟معة أجدابيا من وجهة نظر العاملين بهافي جا اإلدارية الشفافية ما هو واقع ممارسة 
 هل توجد معوقات تحول دون الرفع من مستوى تطبيق أبعاد الشفافية اإلدارية في جامعة 

 أجدابيا من وجهة نظر العاملين باإلدارة العامة بالجامعة.
في  اإلدارية الشفافية وكان الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو التعرف على واقع ممارسة     

 جامعة أجدابيا وذلك من خالل:
 ؟في جامعة أجدابيا اإلدارية التعرف على مستوى ممارسة أبعاد الشفافية -
معرفة أهم العوائق التي تحول دون الرفع من مستوى الشفافية اإلدارية من وجهة نظر  -

 المبحوثين بالجامعة محل الدراسة.
االهتمام والوعي بأهمية تطبيق تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في زيادة  -

 الشفافية اإلدارية.
ت مؤسسا تكمن أهمية الورقة البحثية الحالية من أهمية وحداثة موضوع الشفافية اإلدارية فيو   

ظمة والذي يعد أحد المتطلبات المهمة من أجل العمل بنجاح من خالل إصالح األنالتعليم العالي 
 ا النوع من الدراسات على حسب علم الباحثة.اإلدارية، وخاصة أن هناك نقص في هذ

زويد القيادات بالجامعة محل الدراسة بمعلومات حول واقع تطبيق الشفافية داخل الجامعة ت -
 وأهم المعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل كاف. 
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راسات من إلجراء العديد من الد النظرية األساسات في توفير الدراسة هذه تسهم أن ُيمكن -
 بمؤسسات العمل بيئة ضمن الموجودة الشخصية المتغيرات ببعض اإلدارية الشفافية الل ربطخ

  .تعليمية غير أخرى  تطبيقية بيئات أو أو العام، العالي التعليم

 المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 ما التي ديثةالح اإلدارية المفاهيم من اإلدارية الشفافية مفهوم يعد مفهوم الشفافية اإلدارية: -
مكاشفة حيث ترتبط بعدة مفاهيم كالمصداقية والنزاهة والعدل والمصارحة وال الغموض، يكتنفها يزال

ة اإلدار  مداخل من العديد تضمينه في تم والمساءلة والتمكين، أو كمدلول لمحاربة الفساد كما
 المكشوف واإلدارة بالرؤيةتحت مسميات عدة، مثل: اإلدارة المفتوحة واإلدارة على  الحديثة

 .34)، 2008 عمايرة،) المشتركة.
 والعلنية بالوضوح وجود بيئة تنظيمية تتصف تعني أن الشفافية2013 :14) )العمري،ويرى 

 المستويات مختلف بين التي تتم العمل النشاطات، ومجاالت مختلف في والصراحة، واالنفتاح
 .المواطنين األجهزة الحكومية المختلفة وجمهوراإلدارية داخل الجهاز الحكومي وبين 

 للبسا عن بعيًدا وشفاًفا واضحا األمر على أنها جعل49) ،2005 والعامري، الغالبي (وعرفها
 ها.في والخلل النقص أوجه ومعرفة متابعتها، إمكانية تتيح ال بطريقة اإلجراءات والغموض وتعقد
 لجميع نفسها المعلومات تعني توفر الشفافية ( أنBreton et al,2007:13ويضيف )

 يستطيع ال لمن متماثلة معلومات توفير من خالل المعلومات، تباين على أي القضاء األفراد،
 للتغيير. األفراد معارضة عدم في يسهم مما الوصول إليها،

عن  نقال (310: 2015الشمري والمنصور،) أما الشفافية اإلدارية في الجامعة فتعرفها كل من
لجامعة ابأنها "مجموعة السلوكيات التي تقوم بها اإلدارة األكاديمية داخل وخارج  2009أبو كريم 

والتي تتضمن الكشف المقصود عن البيانات والتشاركية في صنع القرارات ووضوح السياسات 
 والتشريعات مما يساهم في القضاء على الفساد وبناء أنظمة النزاهة والعدالة".

 إدارية ة أن الشفافية اإلدارية في أي منظمة مهما اختلف طبيعة نشاطها هي فلسفةوتعتبر الباحث
 على صحي تنظيمي مناخ المشتركة وتوفير والمسؤولية والمكاشفة المصارحة أساس على قائمة
واألكاديمية يعتمد على توفير المعلومات ونشرها وإمكانية الحصول عليها  اإلدارية المستويات كافة
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العدل  اإلداري، مثل: بالعمل توافرها أصحاب المصلحة باإلضافة إلى تبنى قيم ينبغيمن قبل 
 ضبط العمليات الفعالة والقادرة على اإلدارية المساءلة وتوفر نظم والنزاهة والموضوعية، والمساواة 
 وتصويبها. االنحرافات وكشف
 :أهمها عديدةللشفافية فوائد أهمية تطبيق الشفافية اإلدارية في الجامعة:  -

فر بيئة تو  المستدامة؛ ألنها التنمية نجاح العمل ومحاور مقومات أركان أهم أحد الشفافية تعتبر -1
 ولمما يسهم في الوص والمؤسسي البشري  األداء جودة إلى فتؤدي التامة بالشفافية تتسم عمل
 بالمجتمع. والنهوض التقدم حركة ودفع األهداف إلى

د وإزالة المعوقات البيروقراطية وتبسيط اإلجراءات ومنع االجتهااالنحراف  منع في تساعد -2
 الشخصي ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله والتصدي له.

والتغيير من خالل إعالن الجامعة عن  التطوير خطط نجاح في اإلدارية الشفافية تسهم -3
 وخططها. سياساتها

 ما تالصالحيا من الجامعات حيث لديهم في للعاملين الذاتية الرقابة اإلدارية الشفافية تعزز -4
 بواجباتهم قيامهم أثناء أكثر القرارات من خالل تمتعهم باستقاللية التخاذ يكفي

  .(2011.)حرب،الوظيفية
اصة رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة الرضا الوظيفي لديهم من خالل شعورهم بالعدالة خ -5

 .(2015. )المفيز،معةعن تقييم األداء وإجراءات الترقية في الجا
 لبابالجامعة لسياسة ا فاتباع الجامعة نحو إيجابية اتجاهات لخلق وسيلة اإلدارية الشفافية -6

 واستفسارات ألسئلة والميسرة السهلة واستجاباتها المعلومات، كل عن واإلفصاح المفتوح،
 حول اتجاهاتهم لتغير أساسا وسيوفر بأهميتهم سيشعرهم وأمانة، بصدق والمهتمين المعنيين

 .(2014. )بحيح ورحومة ورضوان،اإلدارة بمصالحهم اهتمام مدى
وترى الباحثة أن أهمية الشفافية اإلدارية تتضح من خالل تبني أبعادًا تستند على قيم العدالة 
والنزاهة واإليضاح في كافة العمليات والمعلومات والقرارات المتخذة داخل الجامعة مما يدعم 

الذاتية، ويقلل من الصراع التنظيمي، ومحاربة الفساد، والقضاء على السلوكيات السلبية، االستقاللية 
األمر الذي يسهم في خلق الثقة بين اإلدارة والعاملين واألطراف ذوي العالقة مما يعزز مستويات 
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عة النمو والتطور داخل أروقة الجامعة، وتوفر فرصة حقيقة للمنافسة بين الجامعات، وتحسين السم
 البيئية داخلها.

 :: هناك عدة أبعاد للشفافية اإلدارية يمكن ذكرها كما يليأبعاد الشفافية اإلدارية -
 بيق نظم المعلومات اإلدارية هي األداة األساسية لتط تعتبر اإلدارية: المعلومات نظم

 حسب للمستفيدين المعلومات المناسبة وإرسال وتحليل ومعالجة بجمع تقوم حيث الشفافية اإلدارية،
في  االتصال عمليات القرارات، وتنشط اتخاذ المناسب مما يدعم عمليات الوقت حاجاتهم في
ية وبالتالي يمكن القول أن عمل 2014) . وآخرون، بحيح( الموارد استخدام وتحسين المنظمات،

 المعلوماتاإلفصاح حق مكتسب لكل العاملين وليس حكًرا على فئة معينة، حيث يتم اإلفصاح عن 
ة التي تهمهم وتسهل سير عملهم وتساعد على اتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية دون المساس بسري

 المعلومات التي تلحق الضرر بالمنظمة.
 :سهاأسا على التي وتبادل المعلومات نقل إلى الهادفة العملية هي االتصاالت اإلدارية 

 ت مهمةلتالي هي ضرورية إلتمام العمل، فاالتصاالوتتخذ القرارات با المفاهيم وتتفق يتوحد القرار
حتى يّطلع الرؤساء على نشاطات المرؤوسين ونقل توجيهاتهم وتعليماتهم وتشجيع العمل بروح 

  Bloisi , et at,2007: 355)الفريق وتحديد المشكالت وإيجاد حلول لها )
أن االتصاالت هي بمثابة شريان الحياة بالنسبة ألي منظمة، حيث  (2006حريم)ويؤكد   

يزودها بالبيانات والمعلومات والتي تعتبر مثل الدم الذي يغذي كل األجزاء ويمدها بالحياة، وأن 
معظم المشكالت التي تتعرض لها المنظمات سببها ضعف االتصاالت وعدم كفاءتها فهي مفتاح 

 انخفاض تؤدي إلى السيئة للتأثير على سلوك األفراد، فاالتصاالت فعالية اإلدارة وعنصر حيوي 
وجود  الرئيسة الشفافية متطلبات من ولعل والوقت، الموارد وهدر وضعف اإلنتاجية المعنوية، الروح
 المجتمع وإلى أجزائها، كافة إلى المنظمة من الواردة بتوصيل المعلومات فاعل كفيل اتصال نظام

 على المعلومات بتدفق الشفافية المتمثلة اإلدارية، فمقومات المستويات مختلفوبين  بها، المحيط
 بمسؤولياتهم، القيام من الجميع وتمكين وتفعيل المساءلة، الداخلي والخارجي للمنظمة المستوى 

 تتعلق أخرى  وقضايا الفساد، يدعم محاربة مما العمليات جميع في والنزاهة المجتمعية، والمشاركة
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 بالفاعلية يتسم لالتصاالت نظام وجود دون  وجه على أفضل والقيام بها تفعيلها يمكن ال بالشفافية
 .(2005كريم، أبو(

 بعًا الته تيعتبر مفهوم المساءلة من المفاهيم المتجددة  حيث تختلف دال :المساءلة اإلدارية
 فسيرهللمقصود منه، وفـي العديـد من اللغات ال يوجد معنى يوازي كلمة مسـاءلة، وأحيانا  يتم ت

 2000:239)،إال أن مفهوم المسـاءلة أوسـع وأشمل من ذلك  Responsibility بالمسئولية
(Romzek& Dubnick, عن مسئولين الموظفون  يكون  خاللها من التي لمساءلة تعني العمليةفا 

 بالموضوعة، وتتطل المعايير حسب النتائج تتحقق لم ومحاسبتهم إذا بها يقومون  التي األعمال
 ،وتنفيذها بها االلتزام عن مسئولين ومعايير محددة الموظفين لدى المسؤوليات وضوح المساءلة

 المتحدة األمم برنامج عرف القيام بها، وقد عدم حال في الالزمة العقوبات عليهم تفرض بحيث
 ألصحاب الالزمة التوضيحات تقديم المسئولين من الطلب "أنها على المساءلةUNDP اإلنمائي
 مله توجه التي باالنتقادات واألخذ واجباتهم، صالحياتهم وتصريف استخدام كيفية حول المصلحة

 لغشوا الخداع عن أو الكفاءة وعدم الفشل عن وقبول المسئولية منهم المطلوبة المتطلبات وتلبية
 مفهومان والمساءلة وتعتبر كل من الشفافية POGAR)العربية، الدول في الحكم إدارة برنامج(

 كني لم وما المساءلة، تطبيق يمكن ال غياب الشفافية حال ففي اآلخر، منهما كل يعزز مترابطان
 توفر فيةأن الشفا العضايلة( الطروانة وقيمة، ويرى كل من ) أية للشفافية يكون  فلن مساءلة هنالك

 لالحلو  إيجاد تحقق هدفها فيما يخص فعالة مساءلة أنظمة إليجاد األساسية والمتطلبات الشروط
 يراتالتغ ومواكبة التحديات، على مواجهة قدرتها من وتزيد اإلدارة، مشكالت من للعديد المناسبة

 لكفاءةا من متقدم مستوى  على أنظمة مساءلة وجود فإن بالمقابل والخارجية، منها الداخلية البيئية
الطروانة وعناصر) آليات من ما تتضمنه خالل من الشفافية مفهوم تعزيز على يساعد والفعالية

 (.2010 والعضايلة،
 :تبادل على اإلدارية المستويات جميع العاملين في تعني المشاركة تشجيع المشاركة 

 القرارات، ولتحقيق واتخاذ وحل المشكالت التنظيمية، األهداف وصياغة تحديد بهدف األفكار
التنظيمي،  األداء عن فورية راجعة تغذية يقدم معلومات نظام ينبغي توفير فعالية أكثر مشاركة
النقد، وترتبط  من الخوف دون  المقترحات وتقديم الرأي إبداء على والمشرفين العاملين وتحفيز
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 المكشوف، على واإلدارة المفتوحة، المشاركة بالعديد من المفاهيم اإلدارية الحديثة، مثل: اإلدارة
العاملين،  وتمكين التشاركية واإلدارة اإلدارية، والهندرة بالرؤية المشتركة، واإلدارة المرئية، واإلدارة

يحتم على  العالقة وأن تطبيق الشفافية المعلومات وإيصالها لذوي  تقاسم إلى تشير مفاهيم كلها
 قنوات ووجود مناسبة، تنظيمية وهياكل القرار صنع لكيفية إجراءات واضحة تمتلك المنظمات أن

 األفراد وبين بينها والمكاشفة الوضوح من عالية بدرجة وتتمتع كل االتجاهات، في مفتوحة اتصال
 الدالة اإلدارية الممارسات تطبيق في يكون  قد حيث .المحيط بها الخارجي فيها والمجتمع العاملين

 التقليدية. المبادئ على تقوم التي المؤسسات تواجهها التي المشكالت من للعديد حال على الشفافية
 .(2005ابوكريم،)

 ومحددة وتؤكد الباحثة على أن تطبيق إجراءات الشفافية يستلزم وجود أدلة تنظيمية واضحة 
 العملب المتعلقة والعمليات والتعليمات واألنظمة القوانين على عليها تشتملومعلنة يسهل الحصول 

 عوالعاملين، وأن يكون هناك نظام معلومات واتصاالت فعال يربط جميع األطراف ذوي العالقة م
 ةاإلداري المنظمة، باإلضافة إلى تطبيق فعال للمساءلة ومشاركة العاملين في كافة المستويات

 إلبالغ عن أي مخالفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.وتشجيعهم على ا
 تحقيق ن دو  تحول قد التي السلبية والمؤثرات العوامل هيمعوقات تطبيق الشفافية اإلدارية:  -

وقد ذكر كل من  (10: 2013 العمري،( الجامعات في اإلدارية الشفافية ممارسة
 سردها فيما يلي:عدة معوقات يمكن (2015)المفيز،و (2010)السبيعي،

 . عدم تفعيل نظم المساءلة  -
 .عدم وجود األنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية  -
 تدني مستوى االستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت.  - 
 بيقتدني مستول الدور التوعوي لوسائل اإلعالم ،كمؤسسات المجتمع المدني في تط -  
 .الشفافية

مام تطبيق مرار في تطبيق األنظمة القديمة والروتين وتعقيد اإلجراءات تشكل عائق أاالست -
 الشفافية.
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 لفساد وغياب اإلطار القانوني الالزم لحماية الشفافية وحقوق الموظف والمجتمع في االطالعا -
 على المعلومات.

 ن من نشر المعلومات بسبب وجود تعليمات واضحة تنظم ذلك.تخوف المسؤولي -
 ة تنظيمية قوية متماسكة أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعبير. غياب ثقاف -

 منهجية الدراسة
 تم إجراء هذه الدراسة باالعتماد على أسلوبين هما:

بكة شفقد تم اعتماد المنهج الوصفي من خالل المسح المكتبي واستخدام  الدراسة النظرية: -
ي، النظر  واألجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة وبناء اإلطاراالنترنت لالطالع على المراجع العربية 

ي كما ه تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي الذي يهتم بوصف الظاهرة أما الدراسة الميدانية فقد
موجودة بالواقع في الوقت الراهن، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار مدى صحة الفروض 

الئمة استمارات االستقصاء واستخدام األساليب اإلحصائية المالموضوعة، تم جمع البيانات بواسطة 
  للتحليل.

 كوسيلة لجمع البيانات الالزمة Questionnaireتم استخدام االستبانة  أداة القياس: -
در ميع قلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها نظرا لما توفره هذه األداة من إمكانية تج

 عن سهولة فرزها وعرضها وتحليلها. ممكن من البيانات، فضال
عة بجام : يتألف مجتمع الدراسة من جميع العاملين اإلداريين باإلدارة العامةمجتمع الدراسة -

ة ( عاماًل حسب البيانات المتحصل عليها من مكتب الشؤون اإلداري89أجدابيا والبالغ عددهم )
د أسلوب المسح الشامل لكافة أفرا بالجامعة، ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم استخدام

 مجتمع الدراسة. 

 لدراسات السابقة ذات العالقةا
 ( بعنوان "واقع ممارسة الشفافية اإلدارية في كلية العلوم 2018دراسة عباس :)

من وجهة نظر أعضاء هيئة  1945ماي  8االقتصادية وعلوم التسيير والتجارية بجامعة 
إلى معرفة واقع ممارسة الشفافية اإلدارية في الكلية  الدراسةسعت  حيث التدريس العاملين فيها"

المبحوثة بدولة الجزائر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها، وتم استخدام االستبانة وتوزيعها 
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( مفردة تمثل عينة البحث، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسة الشفافية اإلدارية بكافة 110على )
نت بدرجة متوسطة كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى ممارسة مكوناتها في الكلية كا

 الشفافية اإلدارية تعود لمتغيرات الجنس والرتبة والفئة العمرية.
 (2015دراسة المفيز:)  " متطلبات تطبيق الشفافية من وجهة نظر رؤساء األقسام

ية " حيث هدفت الدراسة إلى تحديد أهم متطلبات تطبيق الشفافالعلمية في جامعة الملك سعود
لى اإلدارية من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية بجامعة الملك سعود، كما هدفت إلى التعرف ع

 توصلت الدراسة إلى أن درجة أهمية متطلبات تطبيق الشفافيةو المعوقات التي تواجه تطبيقها 
ينة الدراسة، كما تبين أن درجة الموافقة على المعوقات جاءت عالية حسب آراء ع بالجامعة

دات الخاصة بتطبيق الشفافية اإلدارية كانت عالية أيضا، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني القيا
 .للمنهج الديمقراطي التشاركي الذي يعزز ثقافة الوضوح واإليضاح ونشر المعلومات والبيانات

 (2014دراسة بحيح وآخرون:) وء ضية اإلدارية لدى قيادات جامعة بنغازي في "الشفاف
 داتقيا لدى اإلدارية بالشفافية االلتزام مستوى  معرفة إلى الدراسة حيث هدفتبعض المتغيرات" 

 امعةبج العاملين اإلداريين القادة جميع من الدراسة مجتمع نظرهم، وتكون  وجهة بنغازى من جامعة
 اللتزاما مستوى  أن النتائج إدارّيًا، وقد أظهرت أكاديمياً قياديًا  ( 145) عددهم والبالغ بنغازي 

 نظام بعد احتل حيث عاليا، كان الدراسة أبعاد حسب بنغازي  قيادات جامعة لدى اإلدارية بالشفافية
 ثانيةال المرتبة على اإلداري  االتصال نظام بعد واحتل األولى، على المرتبة اإلدارية المعلومات
 بةالمرت على اإلدارية المساءلة بعد احتل في حين واالستخدام، الممارسة حيث عاٍل من وبمستوى 

 إلداريةا بالشفافية االلتزام مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج عدم الثالث. وأظهرت
 .) العلمي والمؤهل العمر، النوع، (لمتغير تعزى  جامعة بنغازي  قيادات لدى
 ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية درجة : "(2013العمري) دراسة

 "، وهدفت الدراسة على معرفةهيئة التدريس فيها ومعيقاتها وطرق تحسينها كما يتصورها أعضاء
 تحسينها"، والتعرف على معيقاتها وطرق  السعودية الجامعات في اإلدارية الشفافية ممارسة درجة
 جميع من الدراسة مجتمع حيث تكون  الدراسة، يق أهدافلتحق كأداة  االستبانة الباحث استخدم وقد

 كانت بينما عضوًا، (5346) عددهم والبالغ الحكومية السعودية بالجامعات التدريس هيئة أعضاء
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 اإلدارية الشفافية لممارسة الكلية الدرجة أن إلى وتوصلت الدراسة عضوًا، ( 1070)  الدراسة عينة
 المساءلة. وأظهرت بعد وأقلها االتصال هي بعد ممارسة األبعادأعلى  وكانت متوسطة، كانت

 .كبيرة كانت اإلدارية الشفافية ممارسة لمعيقات الدرجة الكلية أن الدراسة
  واقع الشفافية اإلدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات  (2011) "حرب دراسة 

 بيقهاتط ومتطلبات اإلدارية الشفافية سعت الدراسة إلى تشخيص واقع وقدالفلسطينية بقطاع غزة" 
 الجامعات ( موظفًا في205قوامها) عشوائية عينة على الفلسطينية بالتطبيق الجامعات في

 رييناإلدا لدى مقبولة بدرجة اإلدارية الشفافية التزام بممارسة وجود الدراسة أظهرت المبحوثة،
 فقةموا درجة الدراسة وأظهرت الفلسطينية. الجامعات إدارية في مناصب يشغلون  ممن واألكاديميين

 تسمت معلومات يقدم الفلسطينية الجامعات في نظام المعلومات أن على العينة أفراد قبل من عالية
 بدرجة ةموافق الدراسة بينت كما والمستقبلية، الحالية ومتطلبات العمل يتالءم وبما والدقة بالصدق

 حتسم االستخدام وسهلة ومعلنة واضحة عمل إجراءات توفرعلى  الدراسة عينة أفراد قبل من جيدة
 فلسطينيةال الجامعات إدارة قبل من كافياً  اهتماماً  يوجد ذلك ال ومع تعقيد، دون  المعامالت بإنهاء
 عينة موافقة كانت حيث حقوقهم، للعاملين جديدة تضمن وتعليمات قوانين إصدار فكرة بتبني

 .المتوسطة رجةالد ضمن الفقرة هذه على الدراسة
 ( 2010دراسة) Norman: "The impact of positivity and 

transparency on trust in leaders and their perceived effectiveness"  

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تبني الشفافية على مستوى ثقة المرؤوسين في الرئيس وإدراكهم 
( مشاركًا بوالية كولورادو األمريكية، وقد كشفت النتائج أن مستوى 304لفعاليته بالتطبيق على )

شفافية الرئيس ومستوى قدراته النفسية واإليجابية أثرت على ثقة التابعين وعلى تقييمهم لفعالية 
القائد، كما اتضح أن العاملين أكثر ثقة في القائد الذي يثق بقدراتهم ويقدم لهم المعلومات الالزمة 

 قرار. التخاذ ال
 السعودية الجامعات في اإلدارية الشفافية مراعاة درجة "(2009) الشمري  دراسة 

الجامعات  في اإلدارية ممارسة الشفافية درجة معرفة إلى الدراسة هدفت"التي تواجهها والصعوبات
من  عدد من مكونة عشوائية طبقية عينة اختيار وتم تواجهها، قد التي الصعوبات ومعرفة السعودية
تدريس. وقد تبين  هيئة عضو (381) العينة عدد السعودية. وبلغ التدريس بالجامعات هيئة أعضاء
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التدريس  هيئة أعضاء نظر وجهة من السعودية الجامعات في اإلدارية ممارسة الشفافية أن درجة
 اإلدارية ممارسة الشفافية لدرجة الحسابية المتوسطات بين وجود فروق  تبين كما متوسطة، كانت

 "، األكاديمية والرتبة "الجامعة، متغيري  إلى ُتعزى  المبحوثين وجهة نظر من السعودية الجامعات في
 .مشارك أستاذ ولرتبة العزيز عبد جامعة الملك لصالح وكانت
  دراسةsevnssson,2007 ) :)"Legal Requirements for transparency in 

appointments and promotions in Swedish Higher education 

institutions"  عمدت هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق الشفافية اإلدارية والقانونية
نصوص القانونية، تعيينات مؤسسات التعليم العالي بالسويد من خالل مراجعة الو حوافز في 

أوضحت توفر درجة عالية من الشفافية في جميع مراحل اتخاذ القرارات في الحوافز والتعيينات في و 
المتطلبات القانونية  وكانتقطاع التعليم العالي بما يتضمن اإلفصاح عن جميع العمليات اإلدارية، 
 عينة.الفي إجراءات التعيين والحوافز تتمتع بدرجة مرضية من الشفافية وفق آراء 

 تعليق على الدراسات السابقةال
سات ي مؤسفتتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تناولها لواقع الشفافية اإلدارية 

عض التعليم العالي، كما حاولت توضيح كل الجوانب المتعلقة بالشفافية، كما اتفقت جزئيا مع ب
يث ا تختلف معها في بيئة التطبيق، حالدراسات في معرفة المعوقات التي تواجه تطبيقها ، بينم

تم طبقت هذه الدراسة على الجامعات الحكومية الليبية )جامعة إجدابيا نموذجا( وهي التي لم ي
( في اختيار عينة 2014تناولها في أي دراسة مما سبق كما اختلفت مع دراسة) بحيح وآخرون، 

ما وجهة نظر القيادات الجامعية، أ الدراسة حيث أن معظم الدراسات تناولت موضوع الشفافية من
 ودقة الدراسة الحالية اهتمت بوجهة نظر الموظفين داخل الجامعة لربما تكون إجاباتهم أكثر صدقا

 من القيادات والمسئولين. 

 الثالث: تحليل البيانات المحور
شمل اسة، وتللدر تم االعتماد على استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات األولية : دراسةأداة ال

: خصص لجمع البيانات الوظيفية وهي: العمر، النوع، المؤهل القسم األول ثالثة أقسام هي:
 العلمي، مدة الخدمة.
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باالعتماد على دراسة حرب  : يحتوي على مقياس أبعاد الشفافية اإلداريةالقسم الثاني -
ة اس ليناسب أهداف الدراس( وتم إجراء بعض التعديالت على المقي2013( ودراسة المفيز )2011)

ية، إلدار ومجال تطبيقها، ويشتمل على أربعة أبعاد هي: البعد األول: أسئلة تتعلق بنظم المعلومات ا
(، البعد 11-18(، البعد الثاني: أسئلة تتعلق باالتصاالت اإلدارية الفقرات ) 1-10الفقرات )

ئلة تتعلق بالمشاركة (، البعد الرابع: أس19-27الثالث: أسئلة تتعلق بالمساءلة اإلدارية، الفقرات )
 (.28-39الفقرات)
 (1-12الشفافية اإلدارية ويشمل الفقرات من ): مقياس خاص بمعوقات تطبيق القسم الثالث -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
عتماد تم استخدام اإلحصاء الوصفي التحليلي بااللتحليل بيانات الدراسة واختبار فروضها،     
في تحليل بيانات الدراسة الميدانية، واستخدام األساليب  SPSS19 لبرنامج اإلحصائيعلى ا

 .اإلحصائية المالئمة
  Kolmogorov - Smirnov test التوزيع الطبيعي اختبار -1

 اختبار التوزيع الطبيعي :(1جدول رقم )
 الداللة ىمستو Zقيمة االختبار  المتغير

 0.110 1.204 الشفافية اإلدارية

 0.690 0.713 معوقات الشفافية اإلدارية

 
(، وهذا يدل على أن 0.05ويتضح من الجدول أن مستوى الداللة لمتغير الدراسة أكبر من )
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وأنه يجب استخدام االختبارات المعلمية.

 صدق األداة وثباتها -2
 

 الدراسة داةنتائج اختبار الثبات والصدق الذاتي أل :(2جدول رقم )

 األداة
نوع 

 المقياس

عدد 

 العبارات

معامل ألفا كرونباخ 

 للثبات

معامل الصدق 

 الذاتي

 0.691 0.924 39 خماسي الشفافية اإلداريةمقياس 

 0.944 0.895 12 خماسي مقياس معوقات الشفافية اإلدارية
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 لالتساق الداخلي (Cronbach -Alphaقيمة معامل الثبات )يتضح من الجدول السابق أن  
قيمة معامل بينما بلغ  %(96ومعامل الصدق الذاتي ) (0.924لمقياس الشفافية اإلدارية بلغ )

( 0.895ت الشفافية اإلدارية )لمقياس معوقا ( لالتساق الداخليCronbach -Alphaالثبات )
ًا لما يعتبر هذا المقياس صادقذلك ( وهى معامالت عالية، وب0.944ومعامل الصدق الذاتي )

 ( وهو الحد0.75)وضع لقياسه، كما يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقارنة بالمستوى المقبول 
ة كأدا  ، مما يجعل استمارة االستبيان مقبولةاألدنى المقبول لثبات أي مقياس في العلوم اإلدارية

 لجمع البيانات الالزمة للدراسة.

الخماسي  (Likert Scale)اعتمدت مقاييس الدراسة على مقياس مقياس التحليل:  -3
(، غير 3(، محايد)4(، موافق )5إلعطاء الدرجات لكل إجابة في المقياس، موافق تمامًا )

ح (، ويمكن تحديد مستوى كل متغير وفق وسطه الحسابي المرج1(، غير موافق تمامًا)2موافق)
 (.2008)عبدالفتاح، كما يلي: 

 المعيار المتبع لتفسير أسئلة الدراسة :(3جدول رقم )
المتوسط 

 المرجح

 ىإل 3.4من  3.4 ىإل 2.6من  2.6إلى  1.8من  1.8إلى  1من 

4.2 

 ىإل 4.2من 

5 

 مرتفع جدا مرتفع متوسط ضعيف ضعيف جدا  التقدير

 مجتمع الدراسة
وبلغ حجم المجتمع يشتمل مجتمع الدراسة على جميع الموظفين باإلدارة العامة بجامعة إجدابيا، 

وتم توزيع استمارات االستبيان على العدد ، وتم اتباع أسلوب الحصر الشامل ()( مفردة89)
%(  78.7( استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي ليبلغ أي بنسبة)70المذكور وتم استرجاع عدد )

 .من إجمالي االستمارات الموزعة

 عينة الدراسة خصائص
%( من عناصر مجتمع الدراسة هم من الفئة 57.14أن ما نسبته )( 4يتضح من الجدول رقم )

(سنة، ويعنى ذلك أن 45( إلى)35( من الفئة العمرية من)%31.43سنة و) 35العمرية أقل من 
%(  52.86الجامعة أتاحت فرصة عمل للشباب بالجامعة، وأن نسبة الذكور واإلناث كانت    ) 

                                                           

  بنغازي  –2017مصرف التجارة والتنمية للبيانات المتحصل عليها من إدارة الموارد البشرية ب وفقًا. 
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متقاربة أي فرص التعيين كانت متاحة للجنسين دون على التوالي وهى نسب %( 47.14و) 
%( ، وأن 70تمييز،  كما تبين أن معظم أفراد العينة هم من حاملي درجة البكالوريوس وبنسبة )

( سنوات ربما نتيجة لحداثة الجامعة كجامعة 5معظم أفراد مجتمع الدراسة مدة خدمتهم أقل من)
 مستقلة عن جامعة بنغازي.

 عينة الدراسة عناصرصائص خ :(4جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد فئة المتغير المتغير

 

 العمر

 %57.14 40 سنة 35قل من أ

 %31.43 22 سنة 45 ىإل 35من 

 %11.43 8 سنة 45أكثر من  

 %100 70 المجموع

 

 

 النوع

 %52.86 37 ذكر

 %47.14 33 أنثى

 %100 70 المجموع

 

 

 المؤهل العلمي

 %18.5 13 ثانوية /يدبلوم عال

 %70 49 بكالوريوس أو ليسانس

 %8.5 6 ماجستير

 %3 2 غير ذلك

 %100 70 المجموع

 

 مدة الخدمة بالجامعة

 %61.43 43 سنوات 5أقل من 

 %21.43 15 سنوات 10إلى  5من 

 %7.14 5 سنة 15إلى  10من 

 %10 7 سنة فأكثر  15

 %100 70 المجموع

 الدراسةمناقشة نتائج 
ات لبيانليتناول هذا الجزء نتائج أسئلة الدراسة التي تم التوصل لها من خالل التحليل اإلحصائي 

 المتحصل عليها عن طريق االستبانة.
 في جامعة أجدابيا من وجهة  اإلدارية الشفافية هو واقع ممارسة ما:  بالنسبة للسؤال األول

 من خالل:  )نظم المعلومات اإلدارية، االتصاالت اإلدارية، المساءلة اإلدارية، نظر العاملين بها
،وبعد احتساب أبعاد الشفافية اإلدارية ( متغيرات فرعية تمثل 4تضمنت االستبانة )المشاركة( ؟ 

للتعرف لشفافية اإلدارية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير من المتغيرات الفرعية ل



 
 
 

 .                                 هند الصويعياإلدارية ومعوقاهتا يف جامعة اجدابيا من وجهة نظر العاملني اإلداريني فيهاواقع الشفافية  

(45) 

(، ومقارنة المتوسطات الحسابية 5ى مستوى كل منها على حدة، كما هو مبين بالجدول )عل
 .(3لإلجابات مع المتوسط الحسابي للمقياس المستخدم في االستبانة والذي يبلغ )

 إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه أبعاد الشفافية اإلدارية :(5جدول رقم )
أبعاد 

الشفافية 

 اإلدارية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 T-testاختبار 
نتيجة 

 االختبار

الوزن 

 النسبي

 

 الترتيب

درجة 

 T sigقيمة الموافقة

نظم 

المعلومات 

 اإلدارية

3.4086 .82229 4.157 0.000 
دال 

 إحصائيا  
 متوسط 3 68%

االتصاالت 

 اإلدارية
3.4643 .82783 4.692 0.000 

دال 

 إحصائيا  
 مرتفع 2 69%

المساءلة 

 اإلدارية
3.4937 .87195 4.737 0.000 

دال 

 إحصائيا  
 مرتفع 1 70%

 0.000 2.750 99973. 3.3286 المشاركة
دال 

 إحصائيا  
 متوسط 4 67%

الشفافية 

 اإلدارية
3.2443 .75967 2.691 0.000 

دال 

 إحصائيا  
 متوسط ---- 65%

 (1دال إحصائيا  عند مستوى معنوية%)    (5دال إحصائيا  عند مستوى معنوية% ) 

ككل كان دال إحصائيا حيث لشفافية اإلدارية ( حول واقع اt( نتائج اختبار )5يوضح الجدول )
( لبيان الفروق بين المتوسطات الحسابية لكل بعد t(، كما أظهر اختبار )2.691= )tبلغت قيمة 
االختبار، ومن خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات معنوية أو داللة لشفافية اإلدارية من أبعاد ا

لشفافية المعيارية إلجابات المبحوثين أمكن التعرف على مستوى توافر تلك األبعاد الخاصة با
*، حيث بلغ المتوسط 3إذا ما علم بأن متوسط المقياس المستخدم في االستبيان بلغ اإلدارية 

%( مما يعكس درجة متوسطة 65( وبوزن نسبي بلغ )3.2443)لشفافية اإلدارية الحسابي العام ل
لمجتمع الدراسة على ذلك ، وقد جاء ُبعد المساءلة  متوسطةمن الممارسة وكذلك درجة موافقة 

( وانحراف 3.4937اإلدارية في المرتبة األولى من ضمن أبعاد الشفافية بمتوسط حسابي قدره )
م الموظفين في الجامعة بأن معايير المساءلة ( ويعني ذلك أن شعور معظ87195.معياري قدره )

المطبقة داخل الجامعة موضوعية وتتم بناء على معلومات موثوقة ،حيث ركزت آليات المساءلة 
اإلدارية على تعزيز المسؤولية لدى الموظفين، كما تبين أنهم مدركون  للقواعد المطلوب االلتزام بها 

كآلية لتحقيق اإلصالح ورفع كفاءة األداء  اإلدارية لمساءلةممارسة ا وعواقب مخالفتها، وتأتي أهمية
                                                           

( = 5+4+3+2+1الوسط الحسابي)/3=5   

 5** الوزن النسبي = المتوسط الحسابي/
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 إنجاز بهدف تضعها الجامعة التي والقواعد األنظمة باتباع وإلزامهم العاملين سلوك من خالل ضبط
ثم ُبعد االتصاالت اإلدارية بمتوسط بلغ ، العاملين وحقوق  الجامعة مصلحة على والمحافظة العمل،

 تعتبر المبحوثين نظر وجهة من اإلدارية أن االتصاالت( أي 82783.)( وانحراف قدره 3.4643)
 وتستخدم تقنيات وسهلة ومفتوحة ميسرة وسائل اتصال إدارة الجامعة على توفير تعمل حيث جيدة،

 الالزم الجهد اإلجراءات وتقليل وتبسيط األعمال إنجاز سرعة في تسهم بحيث االتصال الموجودة
 والمؤسسات والمجتمع المحلي جهة من الجامعة أفراد مع متبادلة قنوات وفتح القرارات التخاذ
 من أهم االتصال عملية أن جيدا تعي الجامعية اإلدارة وترى الباحثة أن، أخرى  جهة من المعنية

 عملها وتسهل األخرى  اإلدارية العمليات جميع مع تتشابك في الجامعة، والتي الرئيسية العمليات
ثم يأتي ُبعد نظم المعلومات اإلدارية المعنية  والمؤسسات العاملين بين التفاعل أوجه لتحقيق مختلف
 في جامعة نظام المعلومات( وهذا يعني أن 82229.( وانحراف مساٍو)3.3286بمتوسط قدره )

 الحالية مع متطلبات العمل  يتالءم وبما والدقة بالصدق تتسم معلومات إلى حد ما يقدم إجدابيا
 وتعزو .عينة على ذلك أفراد قبل من متوسطة بدرجة موافقة الدراسة بينت حيث  والمستقبلية،

 والصادقة الدقيقة المعلومات على الحصول تدرك أن المبحوثة الجامعة إدارة أن إلى ذلك الباحثة
 وتحسين تعامالتها في الشفافية تحقيق في بدورها تسهم اإلدارية والتي المستويات أمر مهم لكافة

( وانحراف 3.8528وفي المرتبة األخيرة يأتي ُبعد المشاركة بمتوسط بلغ )مخرجاته. وتجويد العمل
 بشكل عام يتبين أن هناك مشاركة من قبل العاملين في الجامعة وأن كانت بدرجة  (99973.قدره)

 لكل يسمح ال القرارات حيث صنع عملية في المركزية من نوعاً  متوسطة ربما يعنى ذلك وجود
 وال يوجد بالروتين والبيروقراطية،  وأن الجامعة ال زالت تتقيد القرارات، في اتخاذ ين بالمشاركةالعامل
 واضحة ،بالرغم من أن الجامعة تعمل جاهدة على تعزيز الثقة بين بصورة المتخذة للقرارات إعالن

ل العاملين اإلدارة والعاملين من خالل اتخاذ قرارات ورسم سياسات مرئية تدعم المشاركة من قب
وتشجعهم على إبداء الرأي وتقديم المقترحات باإلضافة إلى تشجيعهم للعمل بروح الفريق وهى تتفق 

 في ذلك. (2011حرب)مع دراسة 
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 على الفقرات المتعلقة بأبعاد الشفافية اإلدارية عينة الدراسة أفراد تإجابا :(6)رقم جدول 

ت
را
با
ع

 
ة 
في
فا
ش
ال

ية
ار
إلد
ا

 ت 
 

 العبارات

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

 T-testاختبار 
 

نتيجة 

 االختبار
 T sigقيمة

إلدارية
ت ا
وما
ظم المعل

ن
 

 اإلدارة من الصادرة المعلومات تتصف 1

 والدقة. بالمصداقية

3.442

9 

1.0985

6 1.912 .001 

دال 

 إحصائيا

 من اإلدارة تقدمها التي المعلومات تخلو 2

 .والمتكررة الزائدة المعلومات

3.257

1 

1.0451

5 
2.36

2 

.04

3 

دال 

 إحصائيا

 التي الوقت في المعلومة المستخدم يتلقى 3

 .تأخير أو تقديم دون فيه يحتاجها

3.042

9 

1.1848

8 
1.49

9 

.76

3 

غير دال 

 إحصائيا

 الحالية العمل أهداف المعلومات تالءم 4

 .والمستقبلية

3.400

0 

1.0821

3 
1.86

9 

.00

3 

دال 

 إحصائيا

3.342 .مستمرة بصورة المعلومات تحديث يتم 5

9 

1.0198

9 .928 
.00

6 

دال 

 إحصائيا

 المشكالت تحليل على المعلومات نظام يعمل 6

 .فهمها وتسهيل وتبسيطها المعقدة

3.442

9 

1.0304

9 
2.29

5 

.00

1 

دال 

 إحصائيا

 وتلبي مالئمة النظام يوفرها التي المعلومات 7

 .العمل متطلبات

3.400

0 

1.0954

5 .990 
.00

3 

دال 

 إحصائيا

 النظام من عليها الحصول يتم التي المعلومات 8

 .ومنسقة مرتبة

3.285

7 

1.1052

3 
1.28

7 

.03

4 

دال 

 إحصائيا

 يمنع التي المعلومات سرية على اإلدارة تحافظ 9

 إلى بها التصريح يؤدي أو) عنها الكشف

 العامة(. بالمصلحة اإلضرار

3.757

1 

1.1848

8 
1.91

2 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

 لحماية الالزمة اإلجراءات اإلدارة تتخذ 10

 .أمنها على والمحافظة المعلومات

3.714

3 

1.1052

3 
2.36

2 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

إلدارية
ت ا
ال
صا
الت
ا

 

 ميسر اتصال نظام إيجاد على اإلدارة تعمل 11

 .المنظمة أفراد كافة بين ومفتوح

3.585

7 

1.1483

2 1.499 .000 

دال 

 إحصائيا

 يتناسب بما االتصال وسائل في اإلدارة تنوع 12

 .المطلوب االتصال أهداف وطبيعة

3.485

7 

1.0733

0 
1.86

9 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

 اإلدارية المستويات مختلف بين االتصاالت تتم 13

 .وسهولة بسرعة

3.414

3 

1.0833

8 .928 
.00

2 

دال 

 إحصائيا

 الموجودة االتصال تقنية استخدام يساهم 14

 .اإلجراءات تبسيط بالعمل في

3.571

4 
.98645 2.29

5 

.00

0 

دال 

 إحصائيا
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ت
را
با
ع

 
ة 
في
فا
ش
ال

ية
ار
إلد
ا

 ت 
 

 العبارات

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

 T-testاختبار 
 

نتيجة 

 االختبار
 T sigقيمة

 في الموجودة االتصال تقنية استخدام يساهم 15

 .القرار التخاذ الالزم الجهد تقليل

3.585

7 
.97048 

.990 
.00

0 

دال 

 إحصائيا

 الخارجية المؤثرات إزالة على اإلدارة تعمل  16

 .السلبية تأثيراتها من والتقليل اإلمكان قدر

3.400

0 

1.0550

1 
1.28

7 

.00

2 

دال 

 إحصائيا

 كدللتأ العكسية التغذية ردود من اإلدارة تستفيد 17

 .االتصال عملية من الغاية فهم من

3.300

0 

1.0264

6 
1.91

2 

.01

7 

دال 

 إحصائيا

 على الرؤساء اطالع االتصال خالل من يتم  18

 .تعليماتهم ونقل المرؤوسين نشاط

3.371

4 

1.1056

0 
2.36

2 

.00

6 

دال 

 إحصائيا

إلدارية
ءلة ا

سا
الم

 

 في اإلدارية للمساءلة واضحة آلية يوجد 19

 .المنظمة

3.557

1 

1.1246

3 1.499 .000 

دال 

 إحصائيا

 ةالمنظم في اإلدارية المساءلة آليات إعالن يتم 20

 .الموظفين لجميع

3.300

0 

1.1079

4 
1.86

9 

.02

7 

دال 

 إحصائيا

 المنظمة في اإلدارية المساءلة آليات تتيح 21

 .وقت أي في والمراجعة المراقبة

3.442

9 

1.0304

9 .928 
.00

1 

دال 

 إحصائيا

 العمل في اإلدارية المساءلة إجراءات تتم 22

 ...موثوقة معلومات على بناءة وبنزاه

3.357

1 

1.0637

1 
2.29

5 

.00

6 

دال 

 إحصائيا

 تعزيز على اإلدارية المساءلة آليات تركز 23

 .الموظفين لدى المسؤولية

3.742

9 

1.0589

3 .990 
.00

0 

دال 

 إحصائيا

 المطلوب القواعد المنظمة في العاملون يدرك 24

 .مخالفتها وعواقب بها االلتزام

3.585

7 

1.0966

7 
1.28

7 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

 تبعا   الموظف على المفروضة العقوبة تتدرج 25

 ونوعها المخالفة لتكرار

3.600

0 

1.1086

0 
1.91

2 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

 الحق مع بالمساءلة يقوم لمن السلطة منح يتم 26

 .العقاب وتوقيع االستجواب في

3.471

4 

1.0456

5 
2.36

2 

.00

0 

دال 

 إحصائيا

 تفسيرات بتقديم العاملين المنظمة تُلِزم   27

 .للتعليمات المخالفة وتصرفاتهم لقراراتهم

3.385

7 

1.0396

9 
1.49

9 

.00

3 

دال 

 إحصائيا

شاركة
الم

 

 من العاملين وبين بينها الثقة اإلدارة تعزز 28

 مرئية سياسات ورسم قرارات اتخاذ خالل

 الجميع. تدعم مشاركة

3.442

9 

1.1994

7 1.869 .003 

دال 

 إحصائيا

 الرأي إبداء على العاملين اإلدارة تشجع 29

 ..المقترحات وتقديم

3.471

4 

1.1512

0 .928 
.00

1 

دال 

 إحصائيا
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ت
را
با
ع

 
ة 
في
فا
ش
ال

ية
ار
إلد
ا

 ت 
 

 العبارات

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

 T-testاختبار 
 

نتيجة 

 االختبار
 T sigقيمة

 الفريق بروح المهام نجازإ على اإلدارة تركز 30

 .الجماعي والعمل

3.428

6 

1.2107

2 
2.29

5 

.00

4 

دال 

 إحصائيا

 األخطاء كشف على العاملين اإلدارة تشجع 31

 .تصويبها على والعمل

3.371

4 

1.0924

2 .990 
.00

6 

دال 

 إحصائيا

 في العالقة ذات المؤسسات اإلدارة تشرك 32

 مشاركتهم توجب التي القرارات صناعة

3.257

1 

1.1252

8 
1.28

7 

.06

0 

غير دال 

 إحصائيا

 العالقة ذات المؤسسات اقتراحات اإلدارة تتقبل 33

 تقدمها التي بالخدمات

3.328

6 

1.1637

2 
1.91

2 

.02

1 

دال 

 إحصائيا

 األطراف جميع أمام المجال اإلدارة تفسح 34

 لديهم الغامضة ومناقشة األمور الستيضاح

 رحب بصدر استفساراتهم عن وتجيب

3.228

6 

1.2759

9 
2.36

2 

.13

9 

غير دال 

 إحصائيا

 لمشكالت االستماع على اإلدارة تحرص 35

 تلبيتها على وتعمل واحتياجاتهم العاملين

3.271

4 

1.2149

0 
1.49

9 

.06

6 

غير دال 

 إحصائيا

 على الموظفين إطالع على اإلدارة تحرص 36

 .أعمالهم نتائج

3.142

9 

1.2885

9 
1.86

9 

.35

7 

غير دال 

 إحصائيا

 األفكار تقديم على العاملين اإلدارة تشجع   37

 .المشكالت لحل المبدعة واآلراء

3.342

9 

1.2497

6 .928 
.02

5 

دال 

 إحصائيا

 دون العاملين بكل اهتمامها اإلدارة تولي   38 

 .استثناء أو تحيز

3.142

9 

1.2072

9 
2.29

5 

.32

6 

غير دال 

 إحصائيا

 لدى الذاتية الرقابة نظام اإلدارة تشجع 39

 العاملين

3.185

7 

1.2073

8 .990 
.20

2 

غير دال 

 إحصائيا

يتضح من الجدول السابق أن أغلب عبارات الشفافية اإلدارية ذات داللة إحصائية وبمتوسط 
قول يمكنا ال وبالتاليحسابي يقع ضمن المدى المتوسط وفق التفسير المتبع بالمقياس المستخدم ، 

لنتيجة اهذه لشفافية اإلدارية في اإلدارة العامة بجامعة أجدابيا، و أنه توجد ممارسة متوسطة ألبعاد ا
( والتي أظهرت نتائجها 2009(،الشمري)2013(، العمري)2018تتفق مع دراسة كل من عباس)

مع  أن هناك ممارسة متوسطة ألبعاد الشفافية اإلدارية في الجامعات محل البحث، في حين اختلفت
( التي أظهرت درجة 2007)Sevnssson (،2015) ( ، المفير2014دراسة بحيح وآخرون)

 عالية من الشفافية اإلدارية. 
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عن  اللهاويمكن أن ُتعزى هذه النتيجة إلى أن جامعة أجدابيا ال زالت في بدايتها بعد أن تم استق
قوم ت( ومن ثم الزالت تخطو خطواتها لترسيخ ثقافتها المنظمية والتزال 2014جامعة بنغازي عام )

 الهيكلة للنهوض بالعملية التعليمية. باإلصالحات المختلفة وإعادة
 :ات بمعوق ولقياس عبارات البعد الخاص بالنسبة لمقياس معوقات أبعاد الشفافية اإلدارية

اس تطبيق الشفافية اإلدارية تم استخدام مقياس عكسي)سلبي( حيث تم إعطاء درجات ألبعاد المقي
 لتصبح كما يلي: 

 ريةأسئلة الدراسة فيما يتعلق ببعد معوقات الشفافية اإلداالمعيار المتبع لتفسير (: 7جدول رقم )
المتوسط 

 المرجح

إلي  3.4من  3.4إلي  2.6من  2.6إلى  1.8من  1.8إلى  1من 

4.2 

إلي  4.2من 

5 

 ضعيف جدا ضعيف متوسط مرتفع مرتفع جدا التقدير

 أبعادمعوقات تحول دون الرفع من مستوى تطبيق وجد هل ت :ولإلجابة على سؤال الدراسة الثاني 
 الشفافية اإلدارية في جامعة أجدابيا من وجهة نظر الموظفين باإلدارة العامة بالجامعة.

 فإن الجدول التالي يوضح االختبارات اإلحصائية الخاصة بذلك.
 من فافيةالش تطبيق من دتح التي المعوقات محور عبارات على الدراسة أفراد عينة تاستجابا(: 8رقم )جدول 

 نظر العاملين بالجامعة محل الدراسة وجهة
معوقات الشفافية 

 اإلدارية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  T-testاختبار 

 االختبار

درجة  الترتيب

 T sigقيمة التوفر

وجود القيادات الجامعية 

التي ال تتبنى مبدأ 

 الشفافية في اإلدارة.

2.4714 1.22441 -3.612- .001 
دال 

 إحصائيا  

 مرتفع 3

غياب اإلطار القانوني 

الالزم لحماية الشفافية 

وحقوق الموظف 

والمجتمع في االطالع 

 على المعلومات.

2.5857 1.19774 -2.894- .005 

دال 

 إحصائيا  

 مرتفع 5

وجود بعض القناعات 

الخاطئة لدى القيادات 

في الجامعة، مثل 

والكتمان؛ وذلك :السرية 

لعدم وجود تعليمات 

 تلزمهم بذلك.

2.3714 1.03799 -5.067- .000 

دال 

 إحصائيا  

 مرتفع 1

غياب اآلليات واألنظمة 

 المعززة للمساءلة

دال  028. -2.239- 1.12095 2.7000

 إحصائيا  

 متوسط 7

تدني مستوى أداء نظام 

 االتصاالت والمعلومات.

غير دال  165. -1.403- 1.10719 2.8143

 إحصائيا  

 متوسط 10

تفشي الفساد المالي 

واإلداري ) الواسطة 

 والمحسوبية( .

غير دال  308. -1.026- 1.28126 2.8429

 إحصائيا  

 متوسط 11
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معوقات الشفافية 

 اإلدارية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نتيجة  T-testاختبار 

 االختبار

درجة  الترتيب

 T sigقيمة التوفر

غموض السياسات 

واإلجراءات واألنظمة 

المتبعة داخل إدارات 

 الجامعة.

غير دال  154. -1.440- 1.16221 2.8000

 إحصائيا  

 متوسط 9

ثقافة تنظيمية غياب 

قوية متماسكة أساسها 

الوضوح واإلفصاح 

 وحرية التعبير.

دال  000. -3.823- 1.18793 2.4571

 إحصائيا  

 مرتفع 2

سيادة البيروقراطية 

والمركزية في عملية 

 اتخاذ القرارات.

دال  011. -2.615- 1.14253 2.6429

 إحصائيا  

 متوسط 6

غياب وجود هيئات 

رقابية مستقلة، تدعم 

الشفافية واإلفصاح 

 والنشر

2.8000 1.16221 -1.440- .154 

غير دال 

 إحصائيا  

 متوسط 9

تدني مستوى الموقع 

اإللكتروني في تحديث 

ونشر كل ما يتعلق 

 بالجامعة.

2.7571 1.30146 -1.561- .123 

غير دال 

 إحصائيا  

 متوسط 8

ضعف دور المجتمع 

الخارجي في متابعة أداء 

 الجامعة وتقويمه.

2.5714 1.12381 -3.191- .002 
دال 

 إحصائيا  

 مرتفع 4

معوقات تطبيق الشفافية 

 اإلدارية

دال  000. -3.656- 79833. 2.6512

 إحصائيا  

 متوسط 

من خالل الجدول السابق يتضح أن هناك معوقات تعيق تطبيق الشفافية اإلدارية بشكل كامل، 
وتراوحت درجة تفاوت عبارته بين  (2.6512حيث حصلت على أهمية متوسطة بمتوسط بلغ )

)المرتفعة والمتوسطة( فجاءت "عبارة وجود بعض القناعات الخاطئة لدى القيادات في الجامعة، 
مثل :السرية والكتمان؛ وذلك لعدم وجود تعليمات تلزمهم بذلك باإلضافة إلى قلة وجود ثقافة 

ير، وأيضا وجود القيادات الجامعية تنظيمية قوية متماسكة أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعب
التي ال تتبنى مبدأ الشفافية في اإلدارة وضعف دور المجتمع الخارجي في متابعة أداء الجامعة 
وتقويمه، وكذلك غياب اإلطار القانوني الالزم لحماية الشفافية وحقوق الموظف والمجتمع في 

وربما  (2015المفيز)تفق مع دراسة في المراتب الثالث األولى وهى ت االطالع على المعلومات
يعود ذلك إلى أن هذه المعوقات تعيق جذريا تطبيق الشفافية، حيث يرى بعض القادة أن السرية 
والكتمان في مصلحة العمل، وبالتالي نقص الخبرات لدى بعض القادة يحد من تطبيق الشفافية 

معلومات. وتفشي الفساد المالي بالصورة المطلوبة، أما تدني مستوى أداء نظام االتصاالت وال
واإلداري )الواسطة والمحسوبية( جاءت في المراتب األخيرة ربما قد يعني عدم تأثير هذين المعوقين 
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في تطبيق الشفافية بسبب جهود الجامعة في توفير نظام للمعلومات وشبكة لالتصاالت ومواقع 
 إلكترونية تتيح ما أمكن من المعلومات.

 ةالدراس نتائج
 قسب والتي جامعة إجدابيا في تطبيقها ومعوقات اإلدارية الشفافية واقع دراسة نتائج أظهرت

 :يلي ما تحليلها
 ءت أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في جامعة إجدابيا من وجهة نظر العاملين بها جا

 في المستوى المتوسط.
 عة نظم المعلومات بالجام من قبل مجتمع الدراسة حول فاعلية متوسطة بدرجة موافقة هناك

 ليةالحا مع متطلبات العمل يتالءم وبما والدقة بالصدق تتسم من خالل توفير معلومات إلى حد ما
 والمستقبلية.

  بينت النتائج أيضًا أن االتصاالت اإلدارية داخل الجامعة كان جيدة، وبلغ المتوسط
صاالت لكل الوحدات اإلدارية ( حيث تدرك الجامعة أهمية االت3.4643الحسابي الخاص بها )

 الوسائل اتص واألطراف ذات العالقة داخل وخارج الجامعة، من ثم سعت إدارة الجامعة إلى إتاحة
 زمالال الجهد اإلجراءات وتقليل وتبسيط األعمال إنجاز سرعة في للمساهمة وسهلة ومفتوحة ميسرة
 القرارات. التخاذ
  ألولى المساءلة اإلدارية حيث تحصل على المرتبة اأظهرت النتائج درجة موافقة عالية لبعد

( وفق إجابات مجتمع الدراسة، حيث يشعر معظم الموظفين في الجامعة 3.4937وبمتوسط بلغ  )
ة بأن معايير المساءلة المطبقة داخل الجامعة مرضية وموضوعية وتتم بناء على معلومات موثوق

 قواعدمسؤولية لدى الموظفين من خالل إدراكهم  لل،وركزت آليات المساءلة اإلدارية على تعزيز ال
 المطلوب االلتزام بها وعواقب مخالفتها.

  لك ذكما تبين من خالل نتائج االختبار أن ُبعد المشاركة جاء بدرجة متوسطة، ربما يرجع
 ةعملي في المركزية من إلى أن فرص المشاركة لم تكن متاحة لجميع العاملين أو أن هناك نوعاً 

 القرارات والزالت البيروقراطية والروتين يسيطران على طريقة العمل داخل الجامعة. صنع
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 أنها  أما بالنسبة للمعوقات التي تحد تطبيق الشفافية اإلدارية فقد أظهرت نتائج الدراسة
كانت في المستوى المتوسط حسب وجهة نظر مجتمع الدراسة، كان أهمها وجود بعض القناعات 

ك م بذلادات في الجامعة، مثل :السرية والكتمان؛ وذلك لعدم وجود تعليمات تلزمهالخاطئة لدى القي
ير، باإلضافة إلى عدم وجود ثقافة تنظيمية قوية متماسكة أساسها الوضوح واإلفصاح وحرية التعب

ع وأيضا وجود القيادات الجامعية التي ال تتبنى مبدأ الشفافية في اإلدارة وضعف دور المجتم
ة شفافيمتابعة أداء الجامعة وتقويمه، وكذلك غياب اإلطار القانوني الالزم لحماية ال الخارجي في

 وحقوق الموظف والمجتمع في االطالع على المعلومات.

 توصيات الدراسة
 جدابيا األخذ بما يلي:اتوصي الدراسة الحالية المسؤولين والقيادات بجامعة 

 ى في المعلومات مما يساعد العاملين عل تبني ثقافة تنظيمية تحث على الوضوح واإلفصاح
 تأدية عملهم واتخاذ قراراتهم دون الحاجة للرجوع إلى رؤسائهم.

  العمل على تطوير نظام المعلومات بالجامعة بحيث يكون قادرًا على توفير المعلومة
 المناسبة في الوقت المناسب لمن يحتاجها مما يسهم في سرعة انجاز العمل.

 جامعة ولوجيا االتصاالت وتوفير آليات ميسرة للتشبيك بين كافة وحدات الاالستفادة من تكن
 واألطراف ذوي العالقة.

 ة المحافظة على تفعيل اآلليات المعززة للمساءلة من خالل التشجيع على التبليغ عن أي
انحرافات مع ضمان حماية األفراد المبلغين وخضوع الجميع للمساءلة في حالة التقصير أو 

 ة دون استثناء.المخالف
 يع تهيئة الجو لخلق مناخ ديمقراطي قائم على المشاركة الجماعية في صنع القرارات وتشج

 العمل بروح الفريق وتبني قيم تحث على التعاون.
 .وجود هيئات رقابية مستقلة، تدعم الشفافية واإلفصاح والنشر 
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 الملخص 
 درجة معرفةو مصراتة،  لجامعة العامة باإلدارة السائدة التنظيمية القيم على البحث إلى التعرف يهدف هذا

 يملعالقات،  قا إدارة يمقالمهام،  إدارة قيم المنظمة، إدارة القيم التنظيمية المتمثلة بأبعادها التالية: )قيم ممارسة

تتمحور مصراتة، و  عةلجام العامة اإلدارة على ممارسة الفرعية األكثر التنظيمية البيئة(، والتعرف على القيم إدارة

ة، مصرات ةلجامع العامة باإلدارة مشكلة البحث من خالل التساؤل عن درجة ممارسة القيم التنظيمية السائدة

( 205ت)واعتمد الباحث على المنهج الوصفي في تحليل أداة البحث، وهي االستبانة لجمع البيانات،  ووزع

( استبانة 84)( استبانة صالحة للتحليل، و121استبانة على موظفي اإلدارة العامة لجامعة مصراتة، وتم تحليل)

 التنظيمية القيم درجة ممارسة هذا البحث: ظهرت (، وأهم نتائجSpssفاقدة، وتم استخدام البرنامج اإلحصائي)

 حسب وعلى (،3.04بمتوسط حسابي ) (متوسطة)موظفيها نظر وجهة من مصراتة لجامعة العامة باإلدارة

 درجة . وظهرت(مةالمنظ إدارة قيم البيئة، إدارة قيم العالقات، إدارة قيم المهام، إدارة قيم: )التالي الترتيب

 ،(مرتفعة) ارسةمم بدرجة( القوة) الفرعية القيمة ماعدا (متوسطة)التنظيمية القيم الفرعية القيم لكل الممارسة

 القوة،) :لتاليا الترتيب حسب على مصراتة لجامعة العامة اإلدارة تمارسها التي التنظيمية الفرعية القيم وجاءت

 والقانون، النظام االقتصاد، الصفوة، العدل، الجماعي، العمل الفرص، استثمار الكفاءة، الدفاع، الفاعلية،

 (.المكافأة التنافس،

 .رة البيئة، قيم إدالعالقات: القيم التنظيمية، قيم إدارة المنظمة، قيم إدارة المهام، قيم إدارة االمفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

This research aims to identify the organizational values prevailing in the general 

administration of the University of Misurata, and to know the degree ofpracticing the 

organizational values represented in the following dimensions: (Organization management 

values, task management values, relationship management values, environmental 

management values), and to identify the organizational sub-values most practiced on 

management The general research of the University of Misurata, the  research problem is 

centered by asking about the degree of practicing the prevailing organizational values in 

the general administration of the University of Misurata. With his Misurata, (121) 

questionnaires valid for analysis were analyzed, and (84) missing questionnaires were 

used, and the statistical program (Spss) was used, and the most important results of this 

research: The degree of practicing organizational values in the General Administration of 

Misurata University emerged from the viewpoint of its employees (average) with an 

average (3.04), according to the following order: (mission management values, relationship 

management values, environmental management values, organization management 

values). The degree of practice for all the sub-values showed organizational values 

(medium) except for the sub-value (strength) with a degree of (high) practice, and the 

suborganizational values practiced by the General Administration of Misurata University 

came in the following order: (strength, effectiveness, defense, efficiency, investment of 

opportunities, Teamwork, Justice, Elite, Economy, Law and Order, Competition, Reward. 

Key words: organizational values, organization management values, task management 

values, relationship management values, environmental management values 
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 المقدمة
تعد القيم التنظيمية من محددات السلوك التنظيمي للفرد داخل المنظمات، وتعكس القيم 

ن التنظيمية الخصائص الداخلية للمنظمة، وتوفر األساس للتوجيه السلوك وصنع القرار، وكما أ
هي هما ة بينالفرد لديه قيٌم فكذلك التنظيم،  وأن كال منهما يحاول التأثير في قيم اآلخر، أي العالق

تزامهم ، والعالقة تبادلية، وإذا زاد التفاعل بينهما يكون هناك تطابق بين األفراد، وزيادة لدوافعهم
 الموجه ( إذًا فإن القيم التنظيمية تعد  2013بتحقيق األهداف المرسومة من قبل المنظمة.)الوحيدي، 

 ظيميةد موضوع القيم التنلسلوك األفراد، ولها أثر قوي على أدائهم وعالقتهم داخل المنظمة، ويع
 لعامةامن المواضيع المهمة في حياة المنظمات؛ ألنها تعتبر الموجه لألفراد داخل منظماتهم سواء 

لوك أو الخاصة، والقيم التنظيمية هي مكان أو بيئة العمل داخل المنظمات،  وذلك ألنها توجه س
جام لسيء، وأيضا قد يكون هناك انساألفراد داخل منظماتهم وتحدد االتجاه الصحيح من االتجاه ا

 لباحثبين قيم األفراد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نجاح في تحقيق أهداف المنظمة، ولهذا يهدف ا
ل الوصو في هذا البحث إلى التعرف على القيم التنظيمية السائدة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة و 

 إلى نتائج وتوصيات تكون مرضية.  
ه الباحث على مجموعة من الدراسات السابقة حول موضوع القيم التنظيمية وهذ من خالل اطالع

؛ دراسة 2013؛ دراسة الفارسي،2013؛ دراسة الوحيدي،2005الدارسات: )دراسة الغامدى،
غير (، تبين أن موضوع القيم التنظيمية لم ينل االهتمام الكافي لدراسته بشكل مت2016الزريدي،

 (. 2005وهي )دراسة الغامدى،مستقل إال دراسة واحدة 
( استبانة 55قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية للتأكد من وجود مشكلة البحث حيث تم توزيع)

( فقرة من القيم 18على عدد من الموظفين باإلدارة العامة بجامعة مصراتة، وتضمنت االستبانة )
، قيم إدارة العالقات، قيم إدارة البيئة(، التنظيمية موزعة على:)قيم إدارة المنظمة، قيم إدارة المهام

وتم قياس الصدق، وثبات االستبانة باستخدام معامل ألفاكرونباخ، حيث ظهر قيمة معامل الناتج 
(، وهي قيمة تدل على ثبات االستبانة، وظهرت نتائج تحليل االستبانة بأن 0.940الكلي هو )

بمقارنة بمقياس ليكرت الخماسي ظهر أن القيم ( و 2.30المتوسط الحسابي العام للقيم التنظيمية )
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التنظيمية تمارس باإلدارة العامة لجامعة مصراتة بدرجة )ضعيفة(، وبالتالي فإنه يمكن  من خالل 
 ما سبق تحديد السؤال الرئيسي للبحث في السؤال اآلتي: 

 س نسيراما درجة ممارسة القيم التنظيمية باإلدارة العامة جامعة مصراتة وفق نموذج ف
 وودكوك ؟

تة، مصرا لذلك يهدف هذا البحث إلى التعرف على القيم التنظيمية السائدة باإلدارة العامة لجامعة
م، ارة المهايم إدومعرفة درجة ممارسة القيم التنظيمية المتمثلة بأبعادها التالية: )قيم إدارة المنظمة، ق

 باإلدارة مارسةلقيم التنظيمية الفرعية األكثر مقيم إدارة العالقات، قيم إدارة البيئة(، والتعرف على ا
تة مصرا تقديم توصيات عملية تمّكن متخذي القرار باإلدارة العامة لجامعة، والعامة بجامعة مصراتة

 من تبني مجموعة فّعالة من القيم التنظيمية ذات األثر اإليجابي.

 اإلدارةممارسة لقيم التنظيمية ب: توجد درجة وتم صياغة فرضية البحث في الفرضية الرئيسية
 العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس وودكوك.

 ومن خالل الفرضية الرئيسية تتفرع عدة فرضيات فرعية وهي:
توجد درجة ممارسة لقيم إدارة المنظمة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس   .1

 وودكوك. 
ارة المهام باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس توجد درجة ممارسة لقيم إد .2

 وودكوك. 
توجد درجة ممارسة لقيم إدارة العالقات باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج  .3

 فرانسيس وودكوك. 
توجد درجة ممارسة لقيم إدارة البيئة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس  .4

 ك. وودكو 
تكمن األهمية العلمية لهذا البحث من خالل دراسة الموضوع قيد البحث، وهو بعنوان: القيم 

(، والذى يسهم في 1995التنظيمية باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس وودكوك )
ها، وبالنسبة زيادة المعرفة العلمية من خالل النتائج التي يظهرها البحث حول القيم التنظيمية وأبعاد

لألهمية العملية: يسهم هذا البحث في زيادة التعريف بالقيم التنظيمية السائدة باإلدارة العامة لجامعة 
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مصراتة، ودورها في تحسين أداء عمل الجامعة، وبالنسبة األهمية للباحث يسهم هذا البحث في 
على جمع وتحليل البيانات زيادة مهارات الباحث في إعداد األبحاث، والدراسات، وتحسين قدرته 

والمعلومات، وإظهار النتائج، وتقديم التوصيات بالشكل المطلوب، وزيادة المعرفة لديه حول القيم 
 التنظيمية.

 مراجعة األدبيات السابقة
 تم االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة حول موضوع القيم التنظيمية وهي كما يلي:

التي تهدف ، و بعنوان: القيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي( 2013دراسة الوحيدي )
لى إلى التعرف على درجة ممارسة القيم التنظيمية في البنوك اإلسالمية بقطاع غزة، والتعرف ع
اس طبيعة العالقة بين القيم التنظيمية، واالنغماس الوظيفي، والتعرف أيضا على مستوى االنغم

منهج لبنوك اإلسالمية بقطاع غزة، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على الالوظيفي للعاملين في ا
انة، ( استب80( استبانة بحيث كان عدد االستبانات المستردة )101الوصفي التحليلي، وتم توزيع )

تنظيمية يم الوأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هـــــي: وجود عالقة طردية )ضعيفة( بين الق
ة دالل غماس الوظيفي، وأن قيم إدارة المنظمة وقيم إدارة المهمة ال توجد بينهما عالقة ذاتواالن

ات ذالقة إحصائية باالنغماس الوظيفي، بينما قيم إدارة العالقات وقيم إدارة البيئة توجد بينهما ع
وك داللة إحصائية باالنغماس الوظيفي، وأن درجة ممارسة القيم التنظيمية لدى موظفي البن

دارة ي: )إاإلسالمية إيجابية، وبدرجة مرتفعة،  وجاء ترتيب مجاالت القيم تنازليًا على النحو التال
 البيئة، وإدارة المهمة، وإدارة العالقات، وإدارة المنظمة(.

( دراسة بعنوان: القيم التنظيمية وعالقتها بتحسين أداء المعلمات 2013) كما قدم الفارسي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على و ، ة الحكومية للبنات بمدينة الرياضبمعاهد التربية الخاص

القيم التنظيمية، والجهود المبذولة لتحسين أداء المعلمات بمعاهد التربية الخاصة الحكومية للبنات 
بمدينة الرياض، والتعرف على العالقة بين القيم التنظيمية، وعالقتها بتحسين أداء المعلمات بمعاهد 

بية الخاصة الحكومية للبنات بمدينة الرياض، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التر 
( من المعلمات. وأهم النتائج التي توصلت إليها 181الوصفي التحليلي، وتم توزيع االستبانة على)

ارة المهام، هذه الدراسة هــــي: توجد عالقة ارتباط بين القيم التنظيمية:)قيم إدارة المنظمة، وقيم إد
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وقيم إدارة العالقات، وقيم إدارة البيئة(، وعالقتها بتحسين أداء المعلمات بمعاهد التربية الخاصة 
 الحكومية للبنات بمدينة الرياض.

جودة ( دراسة بعنوان: القيم التنظيمية وعالقتها ب2009من جانب آخر فقد قدم  مسعود )
جودة يمية و هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيم التنظو ، التعليم العالي بجامعة بسكرة

ارة قة إدالتعليم العالي من خالل تحديد طبيعة العالقة بين متغير البحث على المحاور التالية:)عال
دة القات بجو ة العاإلدارة بجودة التعليم العالي، وعالقة إدارة المهام بجودة التعليم العالي، وعالقة إدار 

لى عراسة عليم العالي، وعالقة إدارة البيئة بجودة التعليم العالي(، واعتمدت مسعود في هذه الدالت
%( من المجتمع 30( استبانة لتمثل على األقل )250المنهج الوصفي التحليلي، ووزعت )

ي: ه(استبانة،  وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 100األصلي، وصالحة للتحليل عدد)
ض درجة ممارسة الجودة داخل الجامعة ترتفع بارتفاع درجة ممارسة القيم التنظيمية، وتنخفأن 

 بانخفاضها، حيث توجد عالقة طردية بين القيم التنظيمية وجودة التعليم العالي. 
مات ( بعنوان: أثر القيم التنظيمية على جودة الخد2019) وبينما جاءت دراسة الزريدي

م هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيو  ،أعضاء هيئة التدريس التعليمية من وجهة نظر
لتعرف ة، واالتنظيمية السائدة بالكليات التقنية، والتعرف على مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدم

نية، على درجة أثر القيم التنظيمية السائدة على مستوى جودة الخدمات التعليمية بالكليات التق
( استبانة صالحة 138بانة على أعضاء هيئة التدريس، وتحصل الباحث على)( است155ووزعت)

ت لخدماللتحليل، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة أثر القيم التنظيمية )متوسطة(، ودرجة جودة ا
سب التعليمية)ضعيفة(،  وجاءت القيم التنظيمية الموجودة في الكليات التقنية )متوسطة( على ح

 (،  وأيضاً لبيئةقيم إدارة المنظمة، قيم إدارة العالقات، قيم إدارة المهام، قيم إدارة اترتيب التالي: )
العمل  -األبعاد الفرعية للقيم التنظيمية جاءت كلها )متوسطة(، وهي على التوالي: )الكفاءة

مار استث -االقتصاد -القوة -الصفوة-الدفاع -العدل -نون النظام والقا-الفاعلية -التنافس -الجماعي
 الفرص(، ماعدا البعد الفرعي )المكافأة ( فجاء )ضعيفًا(.

( دراسة بعنوان: القيم لتنظيمية إلدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة 2005) كما قدم الغامدي
والتي تهدف إلى معرفة القيم التنظيمية ، المكرمة في ضوء مقياس ديف فرانسيس ومايك ودكوك
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تعليم بمنطقة مكة المكرمة، ومعرفة القيم التنظيمية التي يؤمن بها السائدة إلدارات التربية وال
المديرون والمشرفون والتربويين فيما يتعلق بأسلوبهم في إدارة اإلدارة، وإدارة المهام، وإدارة العالقات، 

( 385وإدارة البيئة، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، تم توزيع االستبانة على)
يرًا، وأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي: أن القيم التنظيمية السائدة إلدارات التربية مد

والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، جاءت مرتبة على النحو التالي: )القوة، والدفاع، و القانون، والنظام، 
و التنافس، واالقتصاد، و والعدل، والفاعلية، وفرق العمل، واستغالل الفرص، والصفوة، والكفاءة، 

المكافأة(، وأن القيم التنظيمية السائدة إلدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة تمارس بدرجة 
 )متوسطة( عدا قيمة القوة تمارس بدرجة قوية.

 يب على مراجعة األدبّيات السابقةالتعق
ع دراسة القيم التنظيمية ممن خالل سرد للدراسات السابقة اتضح أن معظم الدراسات تناولت 

مات متغيرات تابعة وهي:)االنغماس الوظيفي، أداء المعلمات، جودة التعليم العالي، وجودة الخد
، وتتفق راساتالتعليمية( وظهرت النتائج أنها توجد عالقة بين القيم التنظيمية والمتغيرات التابعة للد

القيم التنظيمية وفق نموذج فرانسيس هذه الدارسات مع هذا البحث في هدف واحد وهو معرفة 
(، ويتفق هذا البحث في دراسة القيم التنظيمية بدون متغير تابع مع دراسة 1995ووكوك )
كة منطقة مب( التي تهدف إلى دراسة القيم التنظيمية السائدة إلدارات التربية والتعليم 2005الغامدي)

(،ويختلف هذا البحث مع هذه 1995المكرمة في ضوء مقياس ديف فرانسيس ومايك ودكوك)
( من المديرون والمشرفين 2005الدراسة في مجتمع البحث حيث يتكون مجتمع الدراسة الغامدي)

جية ى منهوالتربويين، وتّم االستفادة من هذه الدراسات السابقة في بناء فكرة عن البحث والتعرف عل
 البحث التي تم استخدامها في هذه الدراسات السابقة.   

 النظــــــــري  طــــــاراإل
 مفهوم القيم التنظيمية

إن كلمة قيم هي جمع كلمة قيمة، وتدل هذه القيمة على أن الشيء يحمل في ذاته منفعة أو 
وزنًا أو ثمنًا، فالقيم تدّل على أنواع من المعتقدات التي يحملها الفرد، أو مجموعة من األفراد، 

أو غير وكذلك أيضًا المجتمع، وتعتبر ملزمة للفرد، وتحدد له ما هو المهم أو غير المهم، والجيد 
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الجيد، والمقبول من المفروض، فالفرد لديه قيم داخلية، وهذه القيم تنمو وتزدهر وتتطور عبر 
الزمن، وتتكون من خالل العائلة واألصدقاء والجيران والدين، وأخيرًا بيئة العمل التي يعمل بها 

 (.2016)شتوان،
يقي  هوتي ريتشيل(، وهدفه أن)القيمة( بالمعنى الفلسفي هو العالم )الال أول من استعمل كلمة

 د ذلكالدين من هجمات العلم، بحيث قام العالم بتعيين مجال خاص لكل منهما )الدين، العلم(، وبع
عمل (. وقد است2013جعل العلم يختّص بالجوهر والقوانين، وبينما الدين يختص بالقيم )زراردة، 

الخصائص الصحيحة أو الواجبة  ( والذي يشير إلىArêteاليونانيون القدامى هذا المصطلح )
بأن  (1995(، ويعرفها العالمان )ديف فرانسيس ومايك وودكوك:2014لإلنسان الفاضل )الحجاج،

هو سيء، وما هو مهم أو غير مهم".  وما القيم: "هي عبارة عن معتقدات بخصوص ما هو حسن 
شياء ت معاٍن، وأهمية األ( أن القيم: عبارة عن تقديراHertzel(، ويرى )هرتزل 9:2005)الغامدي،

 ماعيةواألعمال، والعالقات الالزمة التي تشبع للفرد حاجاته الفسيولوجية، وكذلك الحاجات االجت
 (.2005)الصيرفي،

، عرفت القيم من الناحية اللغوية "بأنها تعني نقيض الجلوس، والقيام بمعنى آخر هو العزم
ى الغايات دون ميل، واتباع المنهج وتعني أيضًا االستقامة، واالعتدال، والتوجه إل

 (.11:2009الحق")سعيد،
باشر مفالقيم التنظيمية السائدة في المنظمة تحدد سلوك األفراد العاملين داخل المنظمة بشكل 

 لفتاحمما يؤدي هذا إلى معرفة الصواب أو الخطأ، وفي كتاب األخالقيات في اإلدارة )لمحمد عبد ا
 يم تتميز عن بعضها، فهناك القيم االجتماعية والسياسية تتميز( دلل على أن الق2012باني :

 ا التعاون تضينهباالستجابة والعدالة، والقيم التنظيمية تتميز بالوالء والفاعلية، بينما قيم المهنية يق
"بأنها تعكس والزمالة داخل المنظمة، وأخيرًا فالقيم الشخصية  تتميز بالخدمة واألمن، ويعرفها مقدم :

" ئص الداخلية للمنظمة وتعبر عن فلسفة المنظمة، وتوفر الخطوط العريضة لتوجيه السلوكالخصا
(. ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن القيم التنظيمية هي مجموعة من 11:2009)العتيبي،

يه غوب فالمعتقدات واألفكار التي توجه سلوك األفراد العاملين داخل المنظمة، وتحدد لهم ما هو مر 
 مرغوب فيه لتنظيم، وتعد مرشدًا ألعمالهم المكلفين بها داخل منظماتهم. أو غير
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 أهمية القيم التنظيمية
إلى أن أهمية القيم تتجسد في العديد من مجاالت العمل،  Morrisey (1996.220) يشير

 وهي: أن تعطي ألفراد سعة في التفكير والتأمل في توجه جهود المنظمة في العديد من مجاالت
 ن أوالً العمل المختلفة، وينبغي على المنظمة تحديد وتعيين نوع األعمال التي ينبغي عليها أن تكو 

لعمل على استقطاب المهارات والكفاءات في أداء العمل لدى (. ويجب ا2010)الغالبي، صالح،
ديد األفراد ورسم التوقعات التي ستكون عليها المنظمة مستقباًل وتبلغها إلى اآلخرين، وأن تح

وأن تقوم  األسلوب المتبع لترشيد وتوجيه األفراد العاملين، وكيفية إدارة أعمال المنظمة المختلفة،
 (.2009العمل األساسية )الغالبي، إدريس،  بتحديد للمنظمة أولويات

نزي ونظرًا ألهمية القيم التنظيمية نجدها تمثل أحد أهم العناصر التنظيمية في مجموعة ماكي
(، وهذا النموذج يسمى بالعناصر (Consulting Firm Mckinsy and  Companyاالستشارية 

 لعناصرااإلستراتيجية، فالقيم هي الوسيط بين اإلدارية والتنظيمية السبعة الضرورية لنجاح تنفيذ 
ث (، حياإلدارية والتنظيمية )األنظمة، الهيكل، نمط اإلدارة، الموظفين، اإلستراتيجية، المهارات

يوضح النموذج أن جميع هذه العناصر تشترك في القيم؛ ألن القيم تعبر في هذا النموذج على 
ركة غب إدارة المنظمة في نشره داخل المنظمة، ومشااألفكار العريضة للتوجه المستقبلي الذي تر 

 (.2007؛ بن حبتور،2019جميع األفراد العاملين فيها.)الزريدي،

 مصادر القيم التنظيمية
تتعدد مصادر القيم التنظيمية، وذلك حسب وجهة النظر التي فصل فيها الباحثون والمفكرون، 

ا يزيد من صعوبة إيجاد مصدر واضٍح، وتطرق ال سيما أن القيم تختلف من فرد إلى فرد آخر، وهذ
إلى أربعة مصادر رئيسية للقيم وهي: أولها: المصدر الديني : الذي يعد من أهم المصادر التي 
تتكون منها القيم، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا من بين مصادر القيم األخرى والسبب يرجع إلى أن 

الذي يحمله الفرد داخل المجتمع، وجاء القرآن  المصدر الديني يتعلق بالجانب التربوي واألخالقي
الكريم والسنة النبوية الشريفة بدور أساسي ومهم في ترسيخ القيم لبناء المجتمع المسلم، ومن 
أمثلتها: الصدق، واألمانة، كلها تدخل ضمن القيم التي تدعو المسلم للتعامل مع اآلخرين وفق 

(. وثانيها: المصدر االجتماعي: ويقصد به 2014؛ عبدالقادر،2002المنهج اإلسالمي)حمود، 
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التنشئة االجتماعية التي يمر بها الفرد في بداية حياته إلى عدة مراحل في نموه النفسي والتربوي 
واالجتماعي في عملية غرس القيم، والتي تختلف اختالفًا كبيرًا بين األفراد، أي تختلف قيم فرد في 

آخر، وتبدأ عملية غرس القيم من األسرة، والتقارب األسري،  مجتمع ما عن قيم فرد في مجتمع ما
؛  2003ثم المدرسة، واألصدقاء، وأخيرًا تصل إلى مكان العمل)حمود، أ، الطجم، السواط،

(، وثالث المصادر الخبرة المتراكمة: ويقصد بها الخبرة السابقة لدى الفرد عبر 2013الوحيدي،
تع بها الفرد والمتراكمة لها دور مهم في بناء القيم لديه، مسيرته في الحياة، فالخبرة التي يتم

فالتجارب والمواقف والظروف التي مر بها الفرد طيلة حياته كونت لديه منظومة من الخبرات 
المتراكمة التي من خاللها يستطيع الفرد توجيه سلوكه، وهل هذا السلوك له أثر إيجابي أم سلبي 

(، ورابعها: مصدر جماعات العمل: يقصد بها 2013هاجر، ؛2010؛ العميمان،2005)الصيرفي،
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد في المنظمة التي يعمل بها، وهي تعتبر مصدرًا له أثر في عملية  
ترسيخ القيم وعامل مؤثر في اختيار األفراد لقيمهم؛ ويرجع السبب وراء ذلك إلى الضغط الذي يولده 

 (.2017االنتماء للجماعة )بكاي، 

يعد تصنيف ديف فرانسيس ومايك وودكوك من أبرز وأهم أبعاد دراسة القيم التنظيمية: 
 التصنيفات التي تم استخدمها في قياس القيم التنظيمية في المنظمات، وقّسم العالمان )ديف

 نيفهافرانسيس ومايك وودكوك( القيم التنظيمية إلى اثنتي عشرة قيمة تنظيمية، وهذه القيم تم تص
 تحت قضايا جوهرية. وبيانها فيما يلي:

ذي منهج اليقصد بإدارة اإلدارة، أو ما تسمى بإدارة المنظمة: هي ال )المنظمة(: إدارة اإلدارة
ية، لخارجاتتبعه إدارة المنظمة في كيفية التعامل مع بيئة المنظمة، سواء كانت البيئة الداخلية أو 

يم ق(، وتتضمن إدارة المنظمة ثالث 2007ة. )اللوزي، وذلك من أجل الوصول إلى أهدافها المرسوم
 فرعية هي:  

 )النفود(: تعني أن إدارة المنظمة تمتلك مجموعة من المعلومات والسلطات والمركز القوة
شيايب، ؛ ال1995الوظيفي التي تسمح لها بتقرير رسالة المنظمة واتخاذ القرارات المصيرية )هيجان،

 (. 2017رحمن،، فيصل، عبد ال2016عباد، 
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ملين، (: تعني أنه يجب على إدارة المنظمة أن تمتلك مجموعة من األفراد العاالصفوة )النخبة
،أ  هيجان) ذوي كفاءة عالية، ولديهم الخبرة والمهارة الالزمة للقيادة ألي عمل إداري داخل المنظمة

 .،اللوزي،أ(

راد فيز األفات، فتحتعد المكافأة أحد أساليب الحوافز المتبعة من قبل المنظم :المكــــــــافـــــــأة
لروح العاملين ذوي األداء المتميز يساعد في دفعهم للعمل بجد ونشاط، وبالتالي يؤدي إلى رفع ا

 ،أ (.اللوزي، ب، فيصل، عبد الرحمن)العاملين. المعنوية وزيادة عامل الوالء التنظيمي لألفراد 

، : يقصد إدارة المهمة أن يكون أداء العمل بصورة صحيحة، ودقيقة مع إتقانهلمهمةإدارة ا
درات ويتطلب التركيز على رسالة المنظمة وأهدافها المرسومة إلى جانب توفير جميع المصادر والق

  الالزمة لتنفيذ العمل. )اللوزي، ج ؛هيجان، ب(، وتتضمن إدارة المهمة ثالث قيم فرعية هي:

ار : وهي أن تركز اإلدارة على األشياء الصحيحة، ويكون ذلك بشكل مستمر، وأن تختالفاعلية
 ،عبدو،أ(.، الشيايباألنشطة التي تعود على المنظمة بأفضل النتائج )الغامدي

شيء  : وهي أن المنظمات الناجحة دائمًا تقوم بالبحث عن أفضل الطرق لعمل كلالكفــــــاءة
 غامدي، أ(.)هيجان،ج ؛ ال بطريقة صحيحة

شاط ن كل نأ: يقصد باالقتصاد االستخدام األمثل للموارد المتاحة للمنظمة، بمعنى االقتصــــــاد
ل، ا)فيصقد يكلف المنظمة مبلغًا من المال، وأن تضع نظاما رقابيًا لمراقبة األنشطة التي تقوم به

 (.2017عبد الرحمن، 

ن بارة ععراد العاملين في المنظمة، فالمنظمة : وهي إنشاء عالقات عمل بين األفإدارة العالقات
نية إلنسامجموعة من األفراد الذين يعملون معًا من أجل تحقيق أهداف المنظمة، فالقيام بالعالقات ا

عر التي نادت بها المرحلة اإلنسانية في التطور التاريخي للقيم تمنح األفراد نوعا من المشا
 رة العالقات قيم فرعية وهي :( وتتضمن إدا2007)اللوزي،  واألحاسيس

ليات لمسؤو هو المساواة بين األفراد العاملين داخل المنظمة في الحقوق والواجبات وا العــــدل: 
 ،شيايبفعلى المنظمة تطبيق نظام عادل يؤدي إلى بناء الثقة واالنتماء بين األفراد العاملين )ال

 (.2005؛ الغامدي، 2016عبدو، 
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ملين يدعو هنري فايول إلى العمل الجماعي بين األفراد العا )فرق العمل(: الجماعيالعمل  
أ داخل المنظمات، وأيضا إلى سيادة روح الفريق الواحد مما له من أهمية كبيرة في تشكيل مبد

بها  التعاون، فالعمل الجماعي يوفر فرص لالستفادة من المهارات والقدرات والخبرات التي يتمتع
ات، ون، ويكون بصورة جماعية تساعد في إسهام التنسيق بين هذه المهارات والقدر األفراد العامل

بد ع)الشيايب، عبدو، أ ، فيصل،  والتي تعزز قدرة المنظمة على مواجهة التهديدات أثناء العمل
 (. 2017الرحمن،

ها وم بقي: المنظمة لديها إطار من القوانين التي تنظم عملها والتصرفات التي النظام والقانون 
هيجان ) فراداألفراد العاملون بها، فهذه القوانين لها دور مهم في توفير القواعد األساسية لسلوك األ

 الغامدي، أ(.  /1995،

ثمرها المنظمات تتواجد في بيئة مليئة بالتهديدات، والفرص التي يمكن أن تستإدارة البيئة: 
 تدرك عقدة في الوقت نفسه، فعلى اإلدارة أنالمنظمة، فهذه البيئة قد تكون غير مستقرة، وتكون م

ية انونالقلجوانب االجتماعية واالقتصادية و وأن تفهم تمامًا طبيعة البيئة المتواجد بها من حيث ا
 )هيجان، أ(، وتتضمن إدارة البيئة قيم فرعية هي: . وغيرها من الجوانب المهمة

ا ن شأنهالداخلية أو الخارجية، والتي متهتم المنظمات بصورة دائمة بدراسة التهديدات  الدفاع:
أن تهدد بقاء المنظمة، فالمنظمات الناجحة هي تلك المنظمة التي تقوم بدراسة شاملة عن 

دفاعية لتفادي مثل هذه  استراتيجياتالتهديدات، وأيضا معرفة نقاط الضعف لديها، ووضع 
 (.2003التهديدات، والمحافظة على بقائها)الحنيطه،

ي فالمنظمات اليوم يجب أن تكون قادرة على المنافسة، وأن تكون هذه المنافسة ف التنافس:
لطرق اأعلى المستويات؛ ألنها الطريقة الوحيدة لبقائها، وأن تمتلك مصادر معلومات قوية لمعرفة 

 (.2005الغامدي،  /1995)هيجان،  واألساليب التي يتبعها منافسوها

ل وضع أفضل الخطط ألداء أعمالها، ودراسة البيئة بشك: تعمل المنظمة على استثمار الفرص
ن مشامل، وبناء قاعدة معلومات قوية، وذلك من أجل إيجاد فرص يمكن استثمارها، ومنع اآلخرين 

 (.2017انتزاعها)عصاد،
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 منهجية البحث
م بعد دمج جامعة المرقب 2010تعد جامعة مصراتة إحدى الجامعات الليبية التي تأسست عام 

بشأن  (146عة السابع من أكتوبر، وذلك بناًء على قرار اللجنة الشعبية العامة قرار رقم )مع جام
عة إعادة هيكلة الجامعات الليبية. وتقع اإلدارة العامة للجامعة في مدينة مصراتة، وتضم جام

 ( كلية.13) مصراتة عدد من الكليات وهي
لمنهج يعد أحد المناهج شائعة اعتمد الباحث في البحث على المنهج الوصفي؛ بسبب أن ا

لبحث استخدام في مجال العلوم اإلنسانية، وأيضا اعتمدته عدة دراسات سابقة تّم ذكرها في هذا ا
 لها،( حول دراسة القيم التنظيمية. فيعرف هذا المنهج: بأنه دراسة واقع الظواهر، وتحلي4:5) ص

و ألفهم هذا الواقع، أو التعريف به وتفسيرها بشكل تفصيلي من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة، 
(، وذلك من أجل التعرف على درجة ممارسة القيم 2005تطويره في المستقبل )الدرويش، آخرون،

 التنظيمية باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس وودكوك.
 ( موظفاً 434)يتكون مجتمع البحث من موظفين باإلدارة العامة لجامعة مصراتة البالغ عددهم 

تقريبًا حسب مكتب شؤون الموظفين، وأما عينة البحث من خالل النظر إلى جدول مورجان 
1970(Morgan( فبلغ حجم العينة المستهدفة )و 205 ،)( استبانة على موظفي 205) زّعت

( استبانة صالحة للتحليل، أما 121اإلدارة العامة لجامعة مصراتة ، وتحصل الباحث على)
 استبانة.  (84ت المفقودة فبلغت)االستبانا

يم اعتمد الباحث في أداة البحث على جمع البيانات المتعلقة حول موضوع البحث "ممارسة القو
وير تم تطالتنظيمية باإلدارة العامة جامعة مصراتة"، على استخدام أداة البحث، وهي )االستبانة(، و 

 هي:هذه األداة من خالل االطالع على الدراسات السابقة و 
 (، الزريدي2009) (، ومسعود2013والفارسي ) (،2013) و)الوحيدي (،2005) )الغامدى

( ذات صلة بموضوع البحث، وتكونت أداة البحث )االستبانة( من بعدين رئيسيين وهما: 2019)
: يشمل المعلومات العامة )الشخصية/ الوظيفية( والمتمثلة في )الجنس، والجنسية، البعد األول

: يقيس القيم التنظيمية وفق والبعد الثانيلعلمي، وسنوات الخبرة، والصفة الوظيفية(، والمؤهل ا
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( 4( فقرة، موزعة على أربعة )34)نموذج فرانسيس وودكوك(، وتكونت أداة البحث)االستبانة( من )
 قيم أساسية، ومقسمة إلى ثالثة أبعاد فرعية لكل بعد من القيم.

( درجات 1الخماسي لقياس إجابات أفراد العينة، وجدول رقم )تم استخدام المقياس ليكرث 
 المقياس ليكرت الخماسي.

 درجات المقياس ليكرت الخماسي. :(1جدول رقم )

 إطالقا   نادرا   أحيانا   دائما   غالبا   اإلجابة

 1 2 3 4 5 الرتبة

الوسط 

 الحسابي
5.00-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1 

 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة عالية جدا عالية جدا ممارسةدرجة 

اعتمد الباحث في صدق المقياس على صدق االتساق الداخلي حيث قام الباحث بقياس صدق 
لك ل، وذللمتغير كك وفقرات االستبانةاالتساق الداخلي بين فقرات أداة البحث )االستبانة( للمتغير 

لمعرفة  ك(. وذلSpssعن طريق حساب معامل االرتباط بيرسون، من خالل البرنامج اإلحصائي )
ق مدى صدق االتساق الداخلي ألداة البحث )االستبانة( بين فقراتها، وفيما يلي عرض لقياس صد

 االتساق الداخلي ألبعاد )القيم التنظيمية(. 
) قيم إدارة ق الداخلي بين فقرات أبعاد القيم التنظيمية المتمثلة في:يتبين من خالل نتائج االتسا 

د ككل ألبعاالمنظمة، قيم إدارة المهام، قيم إدارة العالقات، قيم إدارة البيئة( وفقرات االستبانة ل
(، وهذا ما يشير إلى وجود عالقة ارتباط بين فقرات 0.928(،)**0.880تراوحت ما بين )**

من قيم  (2خلي ألبعاد القيم التنظيمية، وهذا ما يؤكد صدق المقياس، وفقرة رقم )صدق االتساق الدا
 ( في قيم إدارة البيئة تم حذفهما بسبب عدم صدق هذه الفقرة.09إدارة المنظمة وفقرة رقم)

 ككل للمتغير ستبانةاال وفقرات للمتغير( االستبانة) البحث أداة فقرات  نتائج االتساق الداخلي بين(:  2جدول رقم )

ألفاكرونباخ في قياس ثبات أداة البحث، وصدق إجابات أفراد  باستخدام معاملقام الباحث و
 :وذلك باستخدام المعادلة الرياضية التالية (،العينة على فقرات أداة البحث )االستبانة

 

 

 قيم إدارة البيئة قيم إدارة العالقات قيم إدارة المهام قيم إدارة المنظمة القيم التنظيمية

نتائج االتساق 

 الداخلي
**0.880 **0.866 **0.880 **0.928 
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 اكرونباخ معامل ألف: (3دول رقم )ج

قيم إدارة  القيم التنظيمية

 المنظمة

قيم إدارة  قيم إدارة المهام

 العالقات

 مجموع معامل البيئةقيم إدارة 

معامل 

 ألفاكرونباخ

0.815 0.883 0.821 0.881 0.955 

( أن قيمة معامل ألفاكرونباخ عن طريق البرنامج 3) يتبين من خالل جدول السابق رقم 
% 80.9( كانت )مرتفعة( لجميع متغيرات االستبانة التي تتراوح بين )Spssاإلحصائي )

 ( وهي قيمة ثبات مرتفعة جدًا.0.955) بقيمة%(، وظهرت قيمة معامل اإلجمالي 80.91و

 تحليل البيانات

 تحليل اإلحصائي لمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة البحث
 وفق المتغيرات الديمغرافيةتحليل لتوزيع أفراد على العينة : (4) جدول رقم

 الصفة الوظيفية سنوات الخبرة المؤهل العلمي الجنسية الجنس

 ليبي %67.8 ذكر
98.3

% 
 %32.2 (5أقل من ) %11.6 ثانوي

رئيس 

 قسم
1.7% 

 %1.7 أجنبي %31.4 أنثى

دبلوم 

 متوسط
 28.1% (10) -( 5من ) 7.4%

مدير 

 مكتب
9.9% 

 موظف %23.1 (15)( إلى 10من ) 16.5 دبلوم عال
86.8

% 

 %47.1 بكالوريوس
( 15من )

 فـــــــــأكثر
 %12.4 ماجستير %1.7 أخرى 15.7%

 %3.3 دكتوارة

 (2018فكرة تصميم جدول)عطية،

 ( أن أغليبة أفراد العينة وفق المتغير الجنس الذكور بلغت4يتبين من خالل الجدول رقم )
%(، وأن األغليبة 98.6األغليبة يحملون  الجنسية الليبية بلغت نسبة )%(، وأن 67.8نسبة)

يضا %( ،كما تبين أ47.1موظفي اإلدارة العامة يحملون المؤهل العلمي)بكالوريوس ( بلغت بنسبة)
بة ( سنوات بلغت نس5أن األغليبة من موظفي اإلدارة العامة الذين لديهم سنوات خبرة أقل من )

 المشاركين من أفراد العينة يحملون الصفة الوظيفية )موظف( بلغت نسبة %(، واألغلبية32.2)
 علمي،%(، ويتبين أن هناك مفردة مفقودة وفق المتغيرات الديمغرافية وهي )الجنس،المؤهل ال86.8)

رعة سسنوات الخبرة(، وهذا أن أحد أفراد العينة لم يقم باإلشارة إلى هذه المتغيرات إما بسبب 
 نسيان، وأخرى تداول رئيس لجنة.اإلجابة أو ال
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 البحث فرضياتختبار ا
اعتمد الباحث في اختبار فرضيات البحث على األساليب اإلحصائية، وهي: المتوسطات 

ق الحسابية، واالنحراف المعياري، ومستوى المعنوية، والرتبة، واالتجاه العام، وذلك عن طري
ما يلي ( في1الممارسة كما هو مبين في الجدول رقم )(، وتم قياس درجة Tاستخدام اختبار اإلشارة )

 عرض لنتائج اختبار فرضيات البحث وهي على النحو التالي:

توجــد درجــة ممارســة لقــيم إدارة المنظمــة : تــنص الفرضــية علــى "اختبــار فرضــية الفرعيــة األولــي
 باإلدارة العامة جامعة مصراتة".

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقيم إدارة المنظمة. :(5جدول رقم )

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

المعنوي

 ة

 الرتبة
االتجاه 

 العام

ام قستمنح إدارة الجامعة الصالحيات الالزمة لرؤساء  األ

 لممارسة أعمالهم بشكل مستمر.
 دائما   1 000 1.045 3.87

بل المجهودات المبذولة لموظفين الجامعة من ق يتم تقدير

 إدارة الجامعة.
 أحيانا   3 000 1.172 2.98

اختيار موظفين الجامعة يتم على معايير موضوعة حسب 

 مجال االختصاص.
 أحيانا   6 000 1.141 2.75

ين تبذل إدارة الجامعة جهودا  لتعيين المرشحين المناسب

 اإلدارية.من موظفين الجامعة لشغل المناصب 
 أحيانا   4 000 1.315 2.95

تهتم إدارة الجامعة بتطوير مهارات موظفين بالجامعة 

 بشكل مستمر.
 أحيانا   2 000 1.201 3.08

ي فتكافئ إدارة الجامعة موظفين الجامعة الذين يساهمون 

 تحقيق أهداف الجامعة.
 أحيانا   5 000 1.057 2.83

 نادرا   7 000 1.164 2.50 الجامعة رضاهم عما يتقاضون من مكافآت. وموظف ييبد

 أحيانا    000 73782. 3.056 المجموع

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المتغير قيم إدارة المنظمة 5يتبين من خالل الجدول رقم )  
(، وعند مستوى معنوية 3.056(، ومجموع متوسطات بقيمة )3.87(، و)2.50تراوحت ما بين )

(، مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل، وبالنظر للمتوسط نجد 0.05أقل من )
حيانًا( إال الفقرة السابعة )نادرًا(، وهذا مما يدل أن اإلدارة العامة لجامعة مصراتة االتجاه العام)أ

أحيانًا تمارس قيم إدارة المنظمة، فجاءت الفقرة األولى التي تنص" تمنح إدارة الجامعة الصالحيات 
يمة الالزمة لرؤساء األقسام لممارسة أعمالهم بشكل مستمر." بالرتبة األولى بمتوسط حسابي بق

(، واالتجاه العام)دائمًا(، وجاءت الفقرة األخيرة التي تنص " يبدي موظفو الجامعة رضاهم 3.87)
(، وباالتجاه 2.50عما يتقاضون من مكافآت. " بالرتبة السابعة)األخيرة( بمتوسط حسابي بقيمة )



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(72) 

يم إدارة المنظمة العام )نادرًا(، مما سبق يتبين أن درجة ممارسة اإلدارة العامة جامعة مصراتة للق
( لقيم إدارة المنظمة من وجهة نظر موظفي 3.056) جاءت بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي عام

 .   اإلدارة العامة لجامعة مصراتة

ــة  ــةاختبــار الفرضــية الفرعي م تــنص الفرضــية علــى "توجــد درجــة ممارســة لقــيم إدارة المهــا :الثاني
 باإلدارة العامة جامعة مصراتة"

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قيم إدارة المهام.: (6جدول رقم )

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 المعنوية
 الرتبة

االتجاه 

 العام

 أحيانا   5 000 1.095 3.14 تحظى قرارات إدارة الجامعة بقبول من موظفي الجامعة.

ة بطريقة علمي يتم اتخاذ القرارات من قبل إدارة الجامعة

 صحيحة.
 أحيانا   2 000 1.033 3.32

عة تساهم القرارات االستراتيجية التي تصدرها إدارة الجام

 في نجاح عمل الجامعة.
 أحيانا   1 000 1.079 3.33

ة يتم تحديد األدوار والمسؤوليات بشكل دقيق من قبل إدار

 الجامعة.
 أحيانا   4 000 1.130 3.16

 أحيانا   3 000 1.248 3.16 على جودة األداء إلنجاز األعمال.تركز إدارة الجامعة 

لى إتستخدم إدارة الجامعة التقنيات الحديثة مما يؤدى ذلك 

 زيادة كفاءة العمل. 
 أحيانا   7 000 1.249 2.95

 ؤدييتستخدم إدارة الجامعة األساليب اإلدارية الحديثة مما 

 ذلك إلى زيادة كفاءة العمل.
 أحيانا   8 000 1.246 2.95

يم تستخدم إدارة الجامعة اإلمكانات المادية بحكمة في تقد

 الخدمات التعليمية.
 أحيانا   9 000 1.221 2.90

تتجنب إدارة الجامعة صرف األموال غير الضرورية في 

 تقديم  خدماتها التعليمية.
 أحيانا   6 000 1.321 2.97

 أحيانا    000 82482. 3.097 المجموع

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد قيم إدارة المهام تراوحت 6تبين من خالل الجدول رقم )
(، وعند مستوى معنوية أقل من 3.0976(، ومجموع متوسطات بقيمة )3.33( و)2.90ما بين )

(، مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل، وبالنظر للمتوسط نجد االتجاه العام 0.05)
نًا(، مما يدل أن اإلدارة العامة لجامعة مصراتة أحيانًا تمارس قيم إدارة المهام، فجاءت الفقرة )أحيا

األولى التي تنص". تساهم القرارات اإلستراتيجية التي تصدرها إدارة الجامعة في نجاح عمل 
ءت الفقرة (، وباالتجاه العام)أحيانًا(، وجا3.33الجامعة." بالرتبة األولى بمتوسط حسابي بقيمة )

التي تنص " تستخدم إدارة الجامعة اإلمكانات المادية بحكمة في تقديم الخدمات التعليمية. " بالرتبة 
(، وباالتجاه العام )أحيانا(، مما سبق يتبين أن درجة 2.90التاسعة)األخيرة( بمتوسط حسابي بقيمة )
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بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي ممارسة اإلدارة العامة لجامعة مصراتة للقيم إدارة المهام جاءت 
 ( لقيم إدارة المهام من وجهة نظر موظفي اإلدارة العامة لجامعة مصراتة. 3.097)

: تـــنص هـــذه الفرضـــية علـــى "توجـــد درجـــة ممارســـة لقـــيم إدارة العالقـــات اختبـــار الفرضـــية الثالثـــة
 باإلدارة العامة لجامعة مصراتة".

 واالنحرافات المعيارية قيم إدارة العالقات.المتوسطات الحسابية : (7جدول رقم )

 الفقرات

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

المعنوي

 ة

 الرتبة
االتجاه 

 العام

تمنح إدارة الجامعة موظفي الجامعة فرصة لسماع شكواهم 

 عند حدوث خالف ما.
 أحيانا   2 000 1.385 3.25

السنوي  إعالم موظفي الجامعة بنتائج تقرير الكفاءة

 لمعرفة نتيجة أدائهم.
 نادرا   8 000 1.403 2.58

 أحيانا   4 000 1.309 3.09 .داءيتقبل موظفو الجامعة  نتائج تقرير الكفاءة السنوي لأل

 أحيانا   3 000 1.238 3.19 الجامعة مكان عمل مناسبا  لموظفي الجامعة.

تعمل إدارة الجامعة على ترسيخ قيم العمل الجماعي بين 

 أعضاء هيئة التدريس.
 أحيانا   5 000 1.325 2.97

تتخذ إدارة الجامعة خطوات جادة في تطوير فرق العمل 

 الجماعي.
 أحيانا   1 000 1.290 3.29

 أحيانا   7 000 1.360 2.66 ة.تتسم اإلجراءات الداخلية المتبعة في الجامعة بالمساوا

 تتصف اللوائح المطبقة حاليا بالمرونة وتتوافق مع

 متطلبات التغيير.
 أحيانا   6 000 1.175 2.90

 أحيانا    000 8160. 3.077 المجموع

ت ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد قيم إدارة العالقا7يتبين من خالل الجدول رقم )
(، وعند مستوى معنوية 3.077(، ومجموع متوسطات بقيمة )3.29( و )2.58تراوحت ما بين )

(، مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل، وبالنظر للمتوسط نجد 0.05)أقل من 
ارة يم إدقاالتجاه العام )أحيانًا(، مما يدل على أن اإلدارة العامة لجامعة مصراتة أحيانًا تمارس 

لعمل االعالقات، فجاءت الفقرة األولى التي تنص "تتخذ إدارة الجامعة خطوات جادة في تطوير فرق 
الفقرة  (، وباالتجاه العام)أحيانًا(، وجاءت3.33ماعي." بالرتبة األولى بمتوسط حسابي بقيمة )الج

رتبة التي تنص "إعالم موظفين الجامعة بنتائج تقرير كفاءة السنوي لمعرفة نتيجة أدائهم. " بال
ن درجة أبين (، وباالتجاه العام )نادرًا(، مما سبق يت2.58التاسعة)األخيرة( بمتوسط حسابي بقيمة )

سابي حممارسة اإلدارة العامة لجامعة مصراتة للقيم إدارة العالقات جاءت بدرجة)متوسطة( بمتوسط 
 ( للقيم إدارة العالقات من وجهة نظر موظفي اإلدارة العامة لجامعة مصراتة.3.077)
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دارة باإل: تنص الفرضية على" توجد درجة ممارسة لقيم إدارة البيئة اختبار الفرضية الرابعة
 العامة لجامعة مصراتة".
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد قيم إدارة البيئة.: (8جدول رقم )

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

المعنوي

 ة

 الرتبة
االتجاه 

 العام

 أحيانا   6 000 1.405 2.96 تدافع إدارة الجامعة على مصالح الموظفين.

ن تتعامل إدارة الجامعة بحكمة مع األشياء التي يمكن أ

 تعرقل نجاح الخدمات التعليمية.
 أحيانا   2 000 1.229 3.30

تعمل إدارة الجامعة على وضع برامج تدريبية 

 للموظفين.
 أحيانا   1 000 1.169 3.31

تشجع إدارة الجامعة التنافس بين موظفي الجامعة 

 األداء التعليمي.لالرتقاء بمستوى 
 أحيانا   7 000 1.291 2.78

 تتجنب إدارة الجامعة المنافسة الهدامة بين الموظفين

 ورؤساء األقسام اإلدارية.
 أحيانا   5 000 1.295 3.08

 أحيانا   4 000 1.368 3.17 ير.تنظر إدارة الجامعة إلى األفكار الجديدة نظرة التقد

 أحيانا   3 000 1.305 3.29 أفضل الفرص.تبحث إدارة الجامعة دائما إلى  

 أحيانا   8 000 1.421 2.72 تقوم إدارة الجامعة بتشجيع موظفيها على اإلبداع.

 أحيانا    000 97330. 3.072 المجموع

راوحت ت( أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد قيم إدارة البيئة 8يتبين من خالل الجدول رقم )
(، وعند مستوى معنوية أقل من 3.077( ومجموع متوسطات بقيمة )3.31( و)2.72ما بين )

م (، مما يدل على رفض الفرض الصفري وقبول البديل، وبالنظر للمتوسط نجد االتجاه العا0.05)
اءت ئة، جًا(، مما يدل على أن اإلدارة العامة لجامعة مصراتة أحيانًا تمارس قيم إدارة البي)أحيان

ولى بة األالفقرة الثالثة التي تنص." تعمل إدارة الجامعة على وضع برامج تدريبية للموظفين." بالرت
رة قوم إدا(، وباالتجاه العام)أحيانًا(، وجاءت الفقرة التي تنص" ت3.31بمتوسط حسابي بقيمة )

، (2.72الجامعة بتشجيع موظفيها على اإلبداع. " بالرتبة الثامنة)األخيرة( بمتوسط حسابي بقيمة )
م إدارة للقي وباالتجاه العام )أحيانًا(. مما سبق يتبين أن درجة ممارسة اإلدارة العامة جامعة مصراتة

 لبيئة من وجهة نظر موظفي( للقيم إدارة ا3.072البيئة جاءت بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي )
 اإلدارة العامة لجامعة مصراتة.   

مة ة العا: تنص على" توجد درجة ممارسة بين القيم التنظيمية باإلدار اختبار الفرضية الرئيسية
 لجامعة مصراتة.
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات القيم التنظيمية: (9جدول رقم )

 ر.م
المتغيرات 

 المستقلة
 المتوسط الحسابي

درجة 

 الممارسة

مستوى 

 المعنوية
 الرتبة

االتجاه 

 العام

1 
قيم إدارة 

 المنظمة
 أحيانا 4 000 متوسطة 3.056

 أحيانا 1 000 متوسطة 3.097 قيم إدارة المهام 2

3 
قيم إدارة 

 العالقات
3.077 

 متوسطة
000 2 

 أحيانا

 أحيانا 3 000 متوسطة 3.072 قيم إدارة البيئة 4

 أحيانا   متوسطة 3.040 مجموع القيم التنظيمية

ن م( أن المتوسط الحسابي لكل بعد من أبعاد القيم التنظيمية 9يتبين من خالل الجدول رقم )
( وبمتوسط 3.056(،و)3.097وجهة نظر موظفي اإلدارة العامة جامعة مصراتة تراوحت ما بين )

من  (،جاءت درجة الممارسة القيم التنظيمية باإلدارة العامة لجامعة مصراتة3.0405حسابي عام )
( مما يدل على رفض الفرض الصفري 0.5ة نظر موظفيها  )متوسطة(، ومستوى معنوية أقل )وجه

معة ة لجاوقبول البديل، وبالنظر للمتوسط نجد االتجاه العام )أحيانًا(، مما يدل أن اإلدارة العام
ية( ال)ع مصراتة أحيانًا تمارس القيم التنظيمية باالستثناء للقيمة الفرعية )القوة( ممارستها لها

عالقات، رة الوتمارس اإلدارة العامة القيم التنظيمية حسب الترتيب التالي:)قيم إدارة المهام، قيم إدا
  يمية.قيم إدارة البيئة، قيم إدارة المنظمة(، وقام الباحث باختبار القيم الفرعية للقيم التنظ

 .الفرعية قيد البحث ترتيب القيم: (10جدول رقم )
 الرتبة درجة ممارسة المتوسط الحسابي القيم الفرعية ر.م

 1 عالية 3.425 القوة 1

 8 متوسطة 2.939 الصفوة 2

 12 متوسطة 2.669 المكافاة 3

 2 متوسطة 3.264 الفاعلية 4

 4 متوسطة 3.057 الكفاءة 5

 9 متوسطة 2.933 االقتصاد 6

 7 متوسطة 3.044 العدل 7

 6 متوسطة 3.049 العمل الجماعي 8

 10 متوسطة 2.933 والقانون النظام 9

 3 متوسطة 3.176 الدفاع 10

 11 متوسطة 2.933 التنافس 11

 5 متوسطة 3.053 استثمار الفرص 12

  متوسطة 3.040 مجموع القيم الفرعية

( أن المتوسط الحسابي لكل بعد من األبعاد الفرعية للقيم 10يتبين من خالل الجدول رقم )
التنظيمية التي تمارسها اإلدارة العامة لجامعة مصراتة تراوحت في متوسط حسابي بين 
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(، وجاءت درجة الممارسة  )متوسطة( لكل األبعاد الفرعية للقيم التنظيمية ماعدا 3.42(،)2.66)
رعي )القوة( بدرجة ممارسة )عالية( وجاءت القيم التنظيمية التي تمارسها اإلدارة العامة البعد الف

لجامعة مصراتة على حسب الترتيب التنازلي، وذلك على النحو التالي: )القوة، الفاعلية، الدفاع، 
نافس، الكفاءة، استثمار الفرص، العمل الجماعي، العدل، الصفوة، االقتصاد، النظام والقانون، الت

إدارة المكافأة(. ومن خالل األبعاد الفرعية للقيم التنظيمية أظهرت النتائج أن األبعاد الفرعية للقيم 
جاءت درجة ممارسة البعد )القوة( بدرجة)عالية( والبعدين اآلخرين )الصفوة، والمكافاة(  المنظمة

جاءت األبعاد الفرعية للقيم بدرجة)متوسطة(، وحسب الترتيب التالي: )القوة، الصفوة، المكافأة(. و 
إدارة المهام جاءت درجة ممارسة األبعاد: )الفاعلية، الكفاءة، االقتصاد( بدرجة)متوسطة(، وحسب 
الترتيب التالي:)الفاعلية، الكفاءة، االقتصاد(. وجاءت األبعاد الفرعية لقيم إدارة العالقات درجة 

القانون( بدرجة)متوسطة(، وحسب الترتيب ممارسة األبعاد: )العدل، العمل الجماعي، النظام و 
 التالي:)العمل الجماعي، العدل، النظام والقانون(.

 النتائج
من خالل التحليل اإلحصائي لألداة البحث )االستبانة( حول موضوع البحث بعنوان: القيم 

(، 1995التنظيمية باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج ديف فرانسيس ومايك وودكوك )
 أظهرت النتائج على ضوء فرضيات، وأهداف البحث التي من أجلها قام البحث وهي كما يلي: 

  توجد درجة ممارسة لقيم التنظيمية باإلدارة العامة لجامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس
 (.9( كما موضح في الجدول رقم )3.04وودكوك بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي )

  وك المنظمة باإلدارة العامة جامعة مصراتة وفق نموذج فرانسيس وودكتوجد درجة لقيم إدارة
 (.5( كما هو موضح في الجدول رقم )3.05بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي )

 س توجد درجة ممارسة لقيم إدارة المهام باإلدارة العامة جامعة مصراتة وفق نموذج فرانسي
 (.6موضح في الجدول رقم ) ( كما هو3.09وودكوك بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي )

 سيس توجد درجة ممارسة لقيم إدارة العالقات باإلدارة العامة جامعة مصراتة وفق نموذج فران
 (.7( كما هو موضح في الجدول رقم )3.077وودكوك بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي )
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 س ج فرانسيتوجد درجة ممارسة لقيم إدارة البيئية باإلدارة العامة جامعة مصراتة وفق نموذ
 (.8( كما هو موضح في الجدول رقم )3.072وودكوك بدرجة)متوسطة( بمتوسط حسابي )

 ظر ناءت درجة الممارسة للقيم التنظيمية الفرعية باإلدارة العامة جامعة مصراتة من وجهة ج
درجة ب( ماعدا القيمة التنظيمية الفرعية للقوة 3.04موظفيها بدرجة )متوسطة( بمتوسط حسابي )

( وذلك من خالل منح إدارة الجامعة الصالحيات الالزمة 3.425تفعة( بمتوسط حسابي ))مر 
 لرؤساء األقسام لممارسة أعمالهم بشكل مستمر.

 يم ة هي قأظهرت نتائج البحث بأن القيم التنظيمية األكثر ممارسة باإلدارة العامة لجامعة مصرات
لقيم ا وأن، البيئة وآخرها قيم إدارة المنظمة إدارة المهام تليها قيم إدارة العالقات وقيم إدارة

مارس التنظيمية الفرعية األكثر ممارسة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة هي )القوة( والتي ت
، لجماعيبصورة مرتفعة، وبعد ذلك تأتي الفاعلية، والدفاع، والكفاءة، واستثمار الفرص والعمل ا

 قانون، والتنافس أخيرًا المكافأة.والعدل، والصفوة، واالقتصاد، والنظام وال
 ( في درجة ممارسة القيم التنظيمية الفرعية بد2005اتفق هذا البحث مع دراسة الغامدى ) رجة

( في درجة ممارسة القيم التنظيمية بدرجة 2013)متوسطة(، واختلف مع دراسة الوحيدي )
اءت فرعية )القوة( حيث ج( في القيمة ال2005)مرتفعة(، واتفق هذا البحث مع دراسة الغامدي)

، األولى في الترتيب وبدرجة )مرتفعة(، وفي نتيجة القيم الفرعية األخرى بدرجة )متوسطة(
راسة واختلف مع هذه الدراسة في ترتيب باقي القيم التنظيمية، وأيضا اختالف هذا البحث مع د

قيم )ترتيب التالي: ( في ترتيب القيم التنظيمية التي جاءت في هذا البحث بال2013الوحيدي )
 إدارة المهام، قيم إدارة العالقات، قيم إدارة البيئة، قيم إدارة المنظمة(.

  ومن خالل عرض النتائج تم تحقيق أهداف البحث التي من أجلها أجري البحث، وهي معرفة
ثر درجة القيم التنظيمية، حيث ظهرت النتائج بدرجة متوسطة، ومعرفة القيم التنظيمية األك

قوة كما عية الممارسة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة، وهي قيم إدارة المهام والقيم التنظيمية الفر 
 ظهرت في نتائج البحث.
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  التوصيات
 بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بعدة توصيات أهمها ما يلي:

  مصراتة باالهتمام بمفهوم القيميوصي هذا البحث بضرورة أن تقوم اإلدارة العامة جامعة 
عزيز التنظيمية وذلك من خالل دراستها وإقامة الدورات التدريبية لموظفي اإلدارة؛ من أجل ت

 القيم التنظيمية السائدة باإلدارة العامة لجامعة مصراتة.
  ة يي كيففيوصي هذا البحث باالهتمام بقيم إدارة المنظمة التي تمثل المنهج الذي تتبعه اإلدارة

 التعامل مع بيئة المنظمة من أجل الوصول إلى األهداف المرسومة. 
 امعة يوصي هذا البحث باالهتمام بالقيمة التنظيمية الفرعية )المكافأة( باإلدارة العامة لج

مصراتة، وذلك من خالل وضع نظام مكافأة يرضي موظفي اإلدارة، وأيضا مكافأة الموظفين 
 اإلدارة بدون أي محسوبية. الذين يساهمون في تحقيق أهداف

 معة يوصي هذا البحث باالهتمام بالقيمة التنظيمية الفرعية )التنافس( باإلدارة العامة لجا
 مصراتة، وذلك من خالل تشجيع الموظفين على التنافس الرتقاء بمستوى األداء التعليمي.

  جامعة عامة لن( باإلدارة اليوصي هذا البحث باالهتمام بالقيمة التنظيمية الفرعية )النظام والقانو
قاعدة مصراتة وذلك من خالل وضع إطار دقيق من القوانين واللوائح؛ ألن هذه القوانين توفر ال

 األساسية في سلوك موظفي الجامعة. 
 دة فيالقيم التنظيمية لها دور مهم في بناء الدولة الليبية وذلك من خالل معرفة القيم السائ

ير غاإلنتاجية أو الصناعية، فهي مجموعة من معتقدات ما هو مهم أو  منظماتها سواء الخدمية أو
دور  ة لهامهم، فمعرفة القيم التنظيمية  لدى العاملين أما كانت ايجابية أو سلبية في منظمات الدول

مهم في تحسين أداء عمل هذه المنظمات، ومن خالل ما تعاينه منظمات الدولة اليوم هو ضعف 
ز لتركينظيمية لدى العاملين ومديري ورؤساء األقسام والوزراء وغيرهم، فيجب افي معرفة القيم الت

ى ذا إلعلى هذه القيم؛ ألنها تحدد سلوك األفراد العاملين داخل المنظمات بشكل مباشر مما يؤدي ه
م معرفة الصواب والخطأ، فمن خالل هذا البحث أوصى صناع القرار في الدولة الليبية باالهتما

ناء بتنظيمية في منظمات الدولة والتي سوف تسهم في حل الكثير من المشاكل التي تعيق بالقيم ال
 الدولة. 
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 المراجع

( سلسلة األداء 2009).طاهر محسن منصور  الغالبي، وائل محمد صبحي،  إدريس، 
، وزيعلبطاقة التقييم التوازن ، دار وائل للنشر والت االستراتيجي: المنظور 2 االستراتيجي

 .عمان، األردن
ستير غير (، القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة األداء ، رسالة ماج2003بن عبد هللا) الحنطية، خالد

 دارية ، الرياض.منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية، قسم العلوم اإل
البحث (2005).المهدى الطاهر، شالبي، البهلول عمر غنية،  محمد عاشور،  الدرويش، بشير

حث سس والمفاهيم والنماذج ، المكتب الوطني للبدارية والمالية األالعلمي في العلوم اإل
 ، طرابلس.والتطوير

ة ( أثر القيم التنظيمية على جودة الخدمات التعليمية من وجه2019).سليمان الزريدي، الصديق
مصراتة، رسالة نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية على الكليات التقنية بمدينة 

 م.، شعبة اإلدارة والتنظيمصراتة ماجستير غير منشورة، األكاديمية الليبية
لة ( القيم التنظيمية لدى األستاذ الجامعي، مج2016).خديجة عبادو،  الساسي،  الشيايب، محمد
 (.26نسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، العدد)العلوم اإل

 ، اإلسكندرية.حورس الدولية ة( السلوك التنظيمي: الجزء األول، مؤسس2005.مدالصيرفي، مح
–م (السلوك التنظيمي: المفاهي2003).طلق بن عوض هللا بن عبدالغني، السواط،  الطجم، عبدهللا
 .جدة (،4ط ) لتطبيقات، دار حافظ للنشر والتوزيعا –النظرية 

لقطاع دارية نحو أداء متميز في ا( المؤتمر الدولي للتنمية اإل2009) .بنت دياب العتيبي، مشاعل
ل صيالحكومي، بعنوان اإلدارة بالقيم وتحقيق التوافق القيمي في المنظمات، قاعة الملك ف

: الموافق ه1430ذو القعدة /13/14للمؤتمرات، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 م. 2009نوفمبر/1/4

وائل للنشر  دار عمال،( السلوك التنظيمي في منظمات األ2010)سلمان.  العميان، محمود
 .، األردنن(، عما5ط ) والتوزيع
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 ،( التطوير التنظيمي: مدخل تحليلي2010) .،أحمد على منصور، صالحمحسن  الغالبي، طاهر
 .، عمان، األردندار وائل للنشر والتوزيع

تعليم بمكة ( القيم التنظيمية إلدارات التربية وال2005)جمعان. ال عبد هللاالعزيز بن  الغامدي، عبد
المكرمة في ضوء مقياس ديف فرانسيس ومايك ودكوك، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .، قسم اإلدارة التربوية والخطيطى جامعة أم القر 
د ( القيم التنظيمية وعالقتها بتحسين أداء معلمات معاه2013)الرحمن. عبد  الفارسي، الجازي 

قسم  األمنية،لتربية الخاصة الحكومية للبنات بمدينة الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم ا
 .دارية العلوم اإل

عمان،  (،2، ط)، دار وائل للنشر والتوزيعل(، التنظيم وإجراءات العم2007)اللوزي، موسى 
  األردن.
ر الوظيفي، رسالة ماجستيالقيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس  (2013)يوسف.  الوحيدي، رافع

 .ألعمالا، قسم إدارة  داريةزهر ، كلية العلوم االقتصاد والعلوم اإل)غير منشورة(، جامعة األ
دة ( التنوع الثقافي وعالقته بالقيم التنظيمية داخل المنظمات متعد2015) .المجيد بكاي، عبد

م عنابة، قسم عل-مختار ، جامعة باجيغير منشورة()ماجستير رسالة  الجزائر،الجنسيات في 
 النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا.

ار ، در( اإلدارة اإلستراتيجية : إدارة جديدة في عالم متغي2007).العزيز صالح حبتور، عبدبن 
 .عمان (،2ط) ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

عينة  اسة ميدانية على( القيم التنظيمية وعالقتها باالستقرار الوظيفي در 2014)حجاج، المداني. 
محمد خضير  جامعة ،منشورةمن إداري جامعة عمار ثليجي باألغواط، رسالة ماجستير غير 

 بسكرة، قسم العلوم االجتماعية.
 .عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع ( السلوك التنظيمي،2002)كاظم.  حمودة، خضير
ير غير المسارات الوظيفية، رسالة ماجست( القيم التنظيمية وعالقتها بتخطيط 2013)زراردة، رباب. 

نسانية واالجتماعية، قسم العلوم منشورة، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية العلوم اإل
 االجتماعية.
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لب ( مدى تجسد القيم التقليدية والقيم العصرية في شخصية الطا2009)أرحيم. معزب  ،سعيد، سعد
م ة، أكاديمية الدراسات العليا، قسم علغير منشور  الجامعي بمدينة طبرق، رسالة ماجستير

 .النفس
دراسة  ،نفي سلوك العاملي الثقافية المرتبطة بالعمل وأثرها ( القيم2016)إبراهيم.  شتوان، خديجة

بة غير منشورة، األكاديمية الليبية، شع رسالة ماجستير مصراتة،ميدانية بالمنطقة الحرة 
 .اإلدارة والتنظيم

تير ( القيم التنظيمية وعالقتها بتمكين المورد البشري، رسالة ماجس2013).كشير يدرة صابر، بو
نسانية واالجتماعية، قسم علم غير منشورة(، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية العلوم اإل

 النفس.
ير ( دور القيم التنظيمية في الصراع داخل المؤسسة، رسالة ماجستير غ2014).القادر، شخابعبد 

 تماع.نسانية واالجتماعية، قسم علم االجخضيرة بسكرة، كلية العلوم اإل منشورة، جامعة محمد
ستراتيجي، تأثير القيم التنظيمية في تحقيق النجاح اإل (2017) .عبد العباس عصاد، مصطفي

 . 193-164 :(103)العدد (، 24دارية، جامعة بغداد، المجلد )مجلة العلوم االقتصادية واإل
مراقبة  موظفيداري لدى اإل لإلبداع( المعوقات التنظيمية 2018)عطوة. محمود  عطية، إيمان
عمال، كلية االقتصاد كاديمي الثاني لدراسات االقتصاد واألمصراتة، المؤتمر األ -التعليم

 (.226-206)، الصفحات 2018ريسمب، د22مصراتة،–والعلوم السياسية 
رة اإلدا ( القيم التنظيمية،1995ن)هيجا عبد الرحمن أحمد ترجمة،فرانسيس، ديف، وودوك، مايك، 

 (.، الرياضالعامة للبحوث
يف ( دراسة سيكسومترية لمقياس القيم التنظيمية لد2017)هري. ، عبد الرحمن، بود فيصل، فراحي

 (، مجلة وحدة البحث في تنمية وإدارة الموارد البشرية ،1995) .فرانسيس ومايك وودكوك
 (.1العدد)(، 8جامعة وهران ، المجلد )

، نسانية واالجتماعية( القيم التنظيمية: مدخل مفاهيمي، مجلة العلوم اإل2017)ليلي، بكوش. 
 (.30الجزائر، العدد )
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ر غي ( القيم التنظيمية وعالقتها بجودة التعليم العالي، رسالة ماجستير2009)مسعودة، عجال. 
م سم علنية والعلوم االجتماعية، قنسامنشورة، جامعة محمود منتوري قسنطينة، كلية العلوم اإل

 النفس وعلوم التربية واالرطوفونية .
غير  دارية، رسالة ماجستير( دور القيم التنظيمية في تفعيل القرارات اإل2016)هاجر، بوخالفة. 
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 الملخص 
لرفع ل حيلقطاع الصأخالقيات المهنة الطبية في بقاء ونمو ا اتلعبهالعالقة التي إبراز  الدراسة إلى هذه هدفت

إذ تحاول  دراسة،الأهمية هذه  يفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها. ومن هنا تأتوذلك  من فعاليتها وأدائها،

ت، حيث نة سر سرت المركزي بمدي بيان العالقة بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي في مجمع عيادات

ء ر، والوالوح الدو هي: الرقابة الذاتية، تطوير المهارات، دقة ووضالمختارة كانت أبعاد أخالقيات المهنة الطبية 

في  الوظيفي. وعبرت الدراسة عن المشكلة من خالل التساؤل عن مدى وجود عالقة بين متغيرات الدراسة

مدينة بلمركزي الدراسة من الفنيين والممرضين العاملين بمجمع عيادات سرت اون مجتمع تك  و المنظمة المبحوثة. 

اختيارها  والتي تم ،( استبانة على عينة الدراسة90، حيث تم توزيع عدد )دا  ( فر 120والبالغ عددهم ) ،سرت

 عشوائية. ةبطريق

لعلوم لة اإلحصائية في تحليل البيانات الواردة في االستبانات على برنامج الحزمتم االعتماد كما 

 لدراسةافرضيات الختبار وتحليل ، من خالل استخدام بعض األساليب اإلحصائية المناسبة (SPSS)االجتماعية

ب رية، وحسالمعيااواالنحرافات  ،والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،التوزيعات التكرارية وتساؤالتها، ومنها

حدار ل االنومعام  ،حساب معامل ارتباط سبيرمانوكذلك فا كرونباخ، صدق االستبانة من خالل اختبار معامل أل

 ينب حصائيةإ داللة ذات طردية ارتباط وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: وجود عالقة البسيط.

 نةالمه خالقياتأل إحصائية داللة ذو أثر الوظيفي، كما بينت هذه الدراسة وجود واألداء الطبية المهنة أخالقيات

 الوظيفي. واألداء الطبية

 األداء الوظيفي، مجمع عيادات سرت المركزي. : أخالقيات المهنة،الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aimed to highlight the role played by medical ethics in the survival and 

growth of health sector, as well as to increase its effectiveness and performance. Hence, the 

importance of this study as it attempts to demonstrate the relationship between medical 

ethics and jop performance in the Central Clinics Complex in Sirte, where the dimensions 

of medical ethics are: self-control, skills development, accuracy and clarity of role, and 

loyalty. The study expressed its problem by asking whether there is a relationship between 

the study variables in the researched organization. The study population consisted of (120) 

technicians and nurses who are working in the Central Clinics Complex in Sirte, where 

(90) questionnaires were distributed to the study sample which was selected in a stratified 

random manner. 

For the analysis, descriptive statistics, correlation and regression are conducted by 

running the SPSS program, including the frequencies, percentages, arithmetic averages 

and standard deviations as well as Spearman correlation coefficient and simple regression 

coefficient. This study has reached a number of results, the most important of which are: 

There is a significant correlation between the ethics of medical profession and job 

performance. This study also showed a statistically significant effect between medical 

ethics and job performance. 

Key words: Business Ethics, Job Performance. 
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 المنهجي للدراسة اإلطار
 المقدمة

ي فضعها إن تنمية االلتزام بالمثل والقيم األخالقية تعتبر من الفلسفات الرئيسية التي ينبغي و 
حسين تالمقام األول، وأن تسير في فلكها جميع الفلسفات األخرى المنشودة التي توصل جميعًا نحو 

ن أهم عّد مرفاهية المجتمع، كما أن عدم االكتراث بهذه القيم واألخالقيات ي األداء، وبالتالي تحسين
ن معديد عوائق النجاح والنهضة واالتقان واإلنجاز، وألجل ذلك ركزت العديد من الدراسات، واهتم ال

ة الباحثين بالوقوف على ارتباطات وعالقات أخالقيات المهنة مع العديد من المتغيرات البحثي
 ها فياإلدارية والتنظيمية لتشخيص حجم واتجاه وطبيعة تلك العالقات واالرتباطات وأثر  والعلمية

 تعزيز تلك المتغيرات.
وتعتبر المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها من أهم المؤسسات الخدمية الرتباطها الوثيق 

وظيفي ء التوى األدابصحة األفراد، لهذا تم االتجاه إلى دراسة أخالقيات المهنة الطبية وعالقتها بمس
في مجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت، وقد تم تحديد مجموعة من األبعاد تمثلت في 

قياس و الرقابة الذاتية، تطوير المهارات، دقة ووضوح الدور، والوالء الوظيفي كمتغيرات مستقلة، 
 تأثيرها في متغير تابع تمثل في األداء الوظيفي.

تم تقسيمها إلى ثالثة مباحث، تضمن المبحث األول: المنهجية، ولتحقيق أهداف الدراسة، 
 لحالةوُخصص المبحث الثاني: لإلطار النظري والدراسات السابقة، وتناول المبحث الثالث: تحليل ا

 التطبيقية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات.

 مشكلة الدراسة
لمثل وتتأثر بإيمانه العميق، واقتناعه بالقيم األصيلة واإن فاعلية اإلنسان وكفاءته ترتبط 

ين و تحساألخالقية العالية التي تدفعه إلى تنمية معارفه العلمية ومهاراته السلوكية والعملية نح
ل العم األداء؛ ألن ذلك األداء نفسه يعد الخدمة والعملية التي يتم من خاللها اإليفاء بمتطلبات

 وتلبية رغباتهم وتحقيق أهدافهم.وإشباع حاجات الزبائن 
بناًء على ذلك فإن المعرفة الدقيقة حول مدى وجود عالقات ارتباط واضحة المعالم بين 
أخالقيات المهنة الطبية وأبعادها ودعمها لألداء الوظيفي، فضاًل عن مدى تأثير تلك األبعاد في 
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من المنظمات، وهو دافع وسبب هذه  ذلك األداء يعد دافعًا محركًا للعديد من الدراسات في العديد
الدراسة البحثية بالتركيز على القطاع الصحي في البيئة الليبية، خاصة أن طبيعة هذه العالقة 
ونوعها مازالت مجهولة، ولم يجر تشخيصها والوقوف على ماهيتها بشكل علمي ودقيق خاصة في 

 اؤالت التالية:هذا القطاع. ومن أجل توضيح مشكلة الدراسة يمكن إثارة التس
 ما مدى اهتمام مجمع عيادات سرت المركزي في تطبيق أخالقيات المهنة؟ -
طوير هل توجد عالقة ارتباط وتأثير ألبعاد أخالقيات المهنة الطبية )الرقابة الذاتية، ت -

 المهارات، دقة ووضوح الدور، والوالء الوظيفي( في األداء الوظيفي؟

 أهداف الدراسة
اء ية إلى محاولة الكشف عن عالقة أبعاد أخالقيات المهنة الطبية باألدتسعى الدراسة الحال

 الوظيفي، وذلك من خالل ما يلي:
 التعرف على العالقة بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي. .1
 بالتعرف على تأثير أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي. .2
 يفي(.ى )أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظتحديد مستويات ممارسة متغيرات الدراسة وه .3
 هارات،تحديد دور ممارسات أخالقيات المهنة الطبية وأبعادها )الرقابة الذاتية، تطوير الم .4

 .ء الوظيفي( في المنظمة المبحوثةدقة ووضوح الدور، والوال

 فرضيات الدراسة
 يمكن صياغة فرضيات هذه الدراسة على النحو التالي:

 رئيسية األولى:الفرضية ال
ء األداال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة الطبية و 

 .الوظيفي
 تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 
 يفي.الوظ . ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين ُبعد الرقابة الذاتية واألداء1
عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين ُبعد تطوير المهارات واألداء . ال توجد 2

 الوظيفي.
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 ي.لوظيفا. ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين ُبعد الوالء الوظيفي واألداء 3
 . ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين ُبعد دقة ووضوح الدور واألداء4

 الوظيفي.

 الفرضية الرئيسية الثانية
 .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي

 تفرعت عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 . ال يوجد تأثير ذا داللة معنوية لُبعد الرقابة الذاتية في األداء الوظيفي.1
 نوية لُبعد تطوير المهارات في األداء الوظيفي.. ال يوجد تأثير ذا داللة مع2
 . ال يوجد تأثير ذا داللة معنوية لُبعد الوالء الوظيفي في األداء الوظيفي.3
 . ال يوجد تأثير ذا داللة معنوية لُبعد دقة ووضوح الدور في األداء الوظيفي.4

 أهمية الدراسة
الك سات أخالقيات المهنة الطبية وامتتكمن أهمية الدراسة في لفت االنتباه إلى أهمية ممار  

في  رأسمال بشري قد يكون سببًا في تحسين األداء الوظيفي في المنظمة المبحوثة، وتحقيق مكانة
 المحيط االقتصادي الذي يعيش فيه. ويمكن تلخيص أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين وهما:

ثة الحدابمة في العلوم اإلدارية تتسم وتتجسد من خالل تناولها مواضيع مه . األهمية النظرية:1
، النسبية خاصة بالتطبيق على المؤسسات الصحية متمثلة بأخالقيات المهنة ومفهومها وأبعادها

 واألداء الوظيفي.
 ألداءالمتمثلة بالتحقق من دور أخالقيات المهنة الطبية في تحسين ا . األهمية الميدانية:2

رار ب القباط والتأثير بينهما، وتقديم توصيات للمسؤولين وأصحاالوظيفي اعتمادًا على عالقات االرت
 عن أهمية ممارسات أخالقيات المهنة في المنظمة المبحوثة.

 حدود الدراسة:
 .جرى تنفيذ هذه الدارسة في مجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت الحدود المكانية:. 1
ري )أغسطس وسبتمبر( من العام : جرى تنفيذ هذه الدارسة خالل شه. الحدود الزمنية2

2019. 
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 اقتصرت الدراسة على دراسة متغيرين أساسيين: المتغير األول هو . الحدود الموضوعية:3
ي(، لوظيفأخالقيات المهنة الطبية )الرقابة الذاتية، تطوير المهارات، دقة ووضوح الدور، والوالء ا

 أما المتغير الثاني فهو األداء الوظيفي.
ينة اقتصرت هذه الدراسة على العاملين بمجمع عيادات سرت المركزي بمد البشرية:. الحدود 4

 ( فردًا.120سرت )فنيين، ممرضين( والبالغ عددهم )

 التعريفات اإلجرائية
ة الصحي : تشير إلى مدى التزام العاملين بمسئوليتهم في أداء الخدمةأخالقيات المهنة الطبية

املهم مع المريض، ويمكن قياس ذلك من خالل مجموعة أبعاد بتوفر صفات أخالقية عالية في تع
 لدرجةتتمثل في الرقابة الذاتية، تطور المهارات، الوالء الوظيفي، ودقة ووضوح الدور. وتقاس با

 الكلية التي يحصل عليها المستجيب على فقرات مقياس أخالقيات المهنة.
في  جماعةيفية التي يقوم بها الفرد أو اليشير إلى كمية ونوع اإلنجازات الوظ األداء الوظيفي:

 العمل ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على فقرات مقياس األداء الوظيفي.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أوال : اإلطار النظري 

 مفهوم أخالقيات المهنة
الختالف المقصود منها في اختلفت وجهات النظر حول مفهوم أخالقيات المهنة، وذلك تبعًا 

نظر المهتمين وتبعًا لتنوع واختالف ثقافاتهم، فمنهم من يرى أن أخالقيات المهنة عبارة عن 
مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعًا للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة، والتي يعتمد 

(. ويتفق أحمد مع هذا 380: 2012نة، عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابًا أو سلبًا)السكار 
التعريف حيث وصفها بأنها: أساسيات ومعايير سلوكية تعبر عن اتجاه المنظمة وتصرفها نحو 
موظفيها وزبائنها، والمساهمين والمجتمع عامة، وكذلك قوانين الدولة ذات العالقة بتنظيم عمل 

المديرين في عملية اتخاذ القرارات،  (. كما يرى آخرون بأنها: توجيه97: 2013المنظمات ) أحمد،
 & Tsaliks)فكلما كان نشاط المدير أكثر تأثير على األفراد كلما زادت أهمية أخالقيات ذلك المدير
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Seaton, 2008:920) وُعرفت أخالقيات المهنة بأنها: مجموعة من الصفات الحسنة التي البد .
 (.33: 2010)الغامدي،  األمثلمن توافرها في صاحب المهنة ليؤدي عمله على الوجه 

 وذلك ولقد تزايد االهتمام بأخالقيات المهنة خالل العقود الثالثة األخيرة من القرن الماضي؛
ة بسبب الممارسات غير األخالقية التي يمارسها بعض الموظفين. لذا جاءت هذه الدراسة كمساهم

يز مستوى األداء من خالل الترك في مساندة أحد المراكز الصحية بمدينة سرت الليبية للرفع من
على جانب مهم وهو أخالقيات المهنة للعاملين في مجمع عيادات سرت المركزي والذي له دور 

 .كبير في خدمة المجتمع

 أبعاد أخالقيات المهنة الطبية
 لمهنةهناك الكثير من األدبيات التي تناولت أبعاد أخالقيات المهنة، ومنها أبعاد أخالقيات ا

جها ستنتاالطبية. وفي الدراسة الحالية تم تحديد مجموعة من األبعاد ألخالقيات المهنة الطبية تم ا
ذه من علوم اإلدارة، حيث تمس هذه األبعاد كل من إدارة الموارد البشرية وسلوك الموظفين، وه

 (:9: 2012األبعاد هي ) أقصى ومقراش، 
إنجاز  ن حيثمية والسلوك اإليجابي للفرد اتجاه عمله تتعلق بالقواعد الوجدان . الرقابة الذاتية:1

وك المهام بكفاءة وفعالية، تحمل ضغوط العمل، تجنب الوقوع في الخطأ...إلخ. حيث إن هذا السل
 تحكمه القدرة على التحكم والسيطرة على النواحي السلبية في إدراكه، سلوكه، ومواقفه.

ها كتسابول المنتجة من القوى العاملة، والتي تم اتعبر المهارات عن األص . تطوير المهارات:2
 من خالل األنشطة التعليمية، كما أن مستوى المهارات تترجم في تركيب من التعليم والتدريب

 والخبرات.
 ب دوراً يعني درجة المعلومات التي يحتاجها الفرد إلدراك وفهم عمله، فهو يلع . وضوح الدور:3

 في توقع ما هو مطلوب من الموظفين.أساسيًا في تقليص عدم التأكد 
، وُيعرف بأنه: التزام الموظفين بكل ما يجعلهم ناجحين في المؤسسة . الوالء الوظيفي:4

والهيكل،  واعترافهم بأن وظيفتهم أمر مفضل بالنسبة لهم، وهذا يترجم في تفاعل الموظفين، والثقافة،
 وقيادة المؤسسة.
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 مفهوم األداء الوظيفي
ح ء الوظيفي أحد الركائز المهمة في الجانب الوظيفي كونه يساهم في عملية نجايعتبر األدا

يث حالمنظمة من خالل انعكاساته وتأثيره فيها. وتتعدد مفاهيم األداء تبعًا لتخصص الباحثين، 
إلى أن مفهوم األداء الوظيفي عبارة عن إنجاز وتنفيذ وممارسة  (Armstong,2006:7)أشار 

ل من ياء يؤمر بها الموظف. كما ُيعرف األداء الوظيفي على أنه: الجهد المبذو األعمال أو أي أش
ما  قبل الفرد في تنفيذ الواجبات والمسؤوليات داخل المنظمة التي ينتمي إليها بما يتناسب مع

(. وينظر إليه ) العامري 181: 2016يتقاضاه من مردود مادي ومعنوي )شريف، عودة، 
ي جة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد. بينما يعرفه )ترك( على أنه در 156: 2013،

ظيفية ( بأنه: عبارة عن قدرة العاملين للقيام بمهام واجباتهم ومسؤولياتهم الو 8: 2015وآخرون، 
( األداء 187: 2018الواضحة العناصر والمعالم بأقل وقت وأقل جهد. ويصف )حبيب وغالي، 

اتهم الذي يقوم به العاملون من خالل أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤوليالوظيفي بأنه ذلك النشاط 
التي يجب عليهم القيام بها كل منهم حسب موقع عمله الوظيفي. ويعكس مفهوم األداء كل 

ف، األهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها عن طريق الوسائل واألدوات التي تتطلبها تلك األهدا
تطلب يينها حمل حينئذ يتحقق الغرض منه، أما إذا لم يكن األداء مناسبًا فإذا كان األداء مناسبًا للع

أبو استخدام وسائل وطرق جديدة لتدريب العاملين لتحسين مستوى أدائهم إلنجاز العمل المطلوب )
 (.20: 2013كريم، 

 وامل المؤثرة في األداء ومحدداتهالع
 تفاعلمحددات التي تحدد هذا المستوى واليتطلب تحديد مستوى األداء الفردي معرفة العوامل وال

 ( إلى أن األداء يتحدد من خالل العوامل التالية:28: 2018بينها، فذهب )العبدهللا، 
التي لفرد و ويقصد به مجموع القوى الداخلية التي تنبع من ذاتية ا الدافع الفردي على العمل:. 1

 تحرك وتوجه سلوكه في اتجاه معين.
ألولى ها، فاب: ويقصد به البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية المحيطة لبيئة ومناخ العم. 2

البيئة مية و تتمثل في جميع مكونات المنظمة، والثانية فإنها تتكون من البيئة المحلية والبيئة اإلقلي
 العالمية، وبرغم كون هذه البيئات خارج المنظمة إال أن لها تأثير كبير على المنظمة.
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ية ويقصد به أنه يتوجب على إدارة المنظمة أن تكون على دراية كاف رة على العمل:. القد3
ورة هم بصبقدرات منسوبيها ودوافعهم واتجاهاتهم حتى تكون قادرة على تقسيم المهام والعمل فيما بين

 صحيحة.
يم وق( أن العوامل المؤثرة في أداء العاملين تتمثل في أهداف 10: 2015ويرى )تركي وآخرون، 

الحالة  -الجنس -الموظف وعالقتها بأهداف المنظمة، والخصائص الديمغرافية للفرد) العمر
ا ولوجياالجتماعية(، القدرات الذهنية والسمات الشخصية، الحوافز واألجور، عالقات العمل، والتكن

 والتدريب. وعلى هذا األساس كان من الضروري التطرق وتسليط الضوء على القيم األخالقية
 باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في أداء العاملين.

ولر لكما حاول مجموعة من علماء اإلدارة إعداد نموذج لمحددات األداء حيث قدم بورتر وزميله 
 (:56: 2003نموذجًا يستند إلى ثالثة متغيرات رئيسية، هي ) الحربي، 

 اء.العمل ومدى دافعيته لألد . الجهد المبذول في العمل: وهو يعكس درجة حماس الفرد ألداء1
هد . القدرات والخصائص الفردية: وهي القدرات الفردية والخبرات السابقة والتي يتوقف الج2

 المبذول عليها.
ه عن . إدراك الفرد لدوره الوظيفي: تتمثل في سلوك الفرد أثناء األداء لتصوراته وانطباعات3

 الكيفية التي يمارس بها في المنظمة.

 األداء الوظيفيأنواع 
ة هناك شبه إجماع لدى معظم المختصين في مجال الفكر اإلداري والتنظيمي إلى أن هناك ثالث

( األداء الوظيفي 49: 2010تقسيمات شائعة لألداء الوظيفي، وفي هذا الصدد يصنف )بظاظو، 
 إلى ثالثة أنواع كما هي مبينة فيما يلي:

ثل: مي تسهم في إنجاز عمليات جوهرية في المنظمة، يقصد به السلوكيات الت . أداء المهام:1
كل هم بشاإلنتاج المباشر للبضائع والخدمات، والبيع وجرد المخزون، وإدارة التابعين، وكل أداء يس

 .Geher, 2004:223)مباشر أو غير مباشر في تنفيذ عمليات المنظمة )
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األداء الظرفي يقصد  ( بأنSchmitt & Ingerick, 2001:8-9وضح ) . األداء الظرفي:2
به كل السلوكيات التي تسهم بشكل غير مباشر في تحويل ومعالجة العمليات الجوهرية في 

 المنظمة، وهذه السلوكيات تسهم في تشكيل كل من الثقافة، والمناخ التنظيمي.
ند عويقصد به السلوك السلبي في العمل ليس مثل التأخير . األداء المعاكس أو المجابه: 3
 العنفو يد العمل أو الغياب، وإنما يشمل سلوكيات مثل االنحراف، والعدوان، وسوء االستخدام، مواع

 . (Geher, 2004:223)وروح االنتقام والمهاجمة 

 أهمية األداء الوظيفي
: 2010ي، إن المنظمة تكون أكثر استقرارًا وأطول بقاًء حين يكون أداء العاملين مميزًا )القريوت

ا ية األداء الوظيفي بالنسبة للمنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحله(. وترجع أهم187
لسمعة حلة االمختلفة المتمثلة في )مرحلة الظهور، مرحلة البقاء واالستمرارية، مرحلة االستقرار، ومر 

 (.43: 2013والفخر، مرحلة التميز ومرحلة الريادة( ) الوافي، 
 (:62: 2014نقاط التالية )الشمري، وتتبلور أهمية األداء الوظيفي في ال

 .. يتبوأ األداء الوظيفي مكانة خاصة في أي منظمة ألنه الناتج النهائي لألنشطة جميعاً 1
 .ميزاً . تكون المنظمة مستقرة وأطول بقاًء حين يكون األداء الوظيفي للعاملين فيها أداًء مت2
ة) ورة حياتها في مراحلها المختلف. تبرز أهمية األداء الوظيفي للمنظمة بسبب ارتباطه بد3

 الظهور، والبقاء واالستمرار، االستقرار، ومرحلة التميز(.
لى إ. يعبر األداء الوظيفي عن قدرة المنظمة على تحقيق مرحلة ما من مراحل النمو والدخول 4

 مرحلة أكثر تقدمًا.

 ثانيا : الدراسات السابقة
لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضًا موجزًا 

 الدراسة، وهي كاآلتي:
( دراسة هدفت إلى تحديد أبعاد العالقة بين األعمال واألخالقيات 2012أجرى راتول وفالق )

في عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية من خالل اتجاهات المديرين إزاءها، وقد استخدمت 
قيق أهداف هذه الدراسة تم إعداد استبانة وتوزيعها على عينة بلغ الدراسة المنهج الوصفي، ولتح
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( عاماًل  بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، 92حجمها )
أهمها: ضعف اهتمام المؤسسات االقتصادية وعينة الدراسة بالجوانب األخالقية، وكذلك عدم وجود 

ة بين األخالقيات المثالية ومعايير األداء )زيادة المبيعات، تحسين عالقة ذات داللة إحصائي
السمعة، ومعدل دوران العمل( في المؤسسات االقتصادية الجزائرية المبحوثة. باإلضافة إلى عدم 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات االمتثال ومعايير األداء )زيادة المبيعات، تحسين 

 ران العمل( في المؤسسات االقتصادية الجزائرية المبحوثة.السمعة، ومعدل دو 
( بهدف التعرف على مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية 2012وجاءت دراسة رائدة )

ة من الحكومية في عمان للقيادة األخالقية، وعالقته بمستوى ممارستهم لسلوك المواطنة التنظيمي
ن ( معلمًا ومعلمًة، وتكونت العينة م3764راسة من )وجهه نظر المعلمين، وقد تكون مجتمع الد

 ئج عن( معلم ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة. وأسفرت النتا351)
ان وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في عم

ة لسلوك المواطنة التنظيمية. كما بينت أن مستوى ممارس للقيادة األخالقية ومستوى ممارستهم
مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان للقيادة األخالقية من وجهه نظر المعلمين كان 

نة متوسطًا، وكذلك أن مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في عمان لسلوك المواط
 متوسطًا.التنظيمية من وجهه نظر المعلمين كان 

 ( بدراسة هدفت إلى بيان الدور الذي يمكن أن تلعبه أخالقيات األعمال في2013قام حماد )
المصارف وما ينطوي عليه من سلوكيات في تقديم الخدمات المصرفية التي تعزز رضا الزبائن 

 اعتمدومن تم بناء المكانة الذهنية لديهم. حيث اّتبع الباحث األسلوب الوصفي كمنهج للدراسة، و 
على االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة تكونت من العاملين في كل من المصرف 
العراقي للتجارة فرع تكريت وهو مصرف قطاع عام، ومصرف بغداد فرع تكريت وهو مصرف أهلي، 

( فردًا. وأوضحت الدراسة أن هناك فروق معنوية من وجهه نظر العاملين 60حيث بلغ حجمها )
ن يضًا أالمصارف المبحوثة حول أخالقيات األعمال وأهمية دعم اإلدارة لها. كما بينت النتائج أفي 

ل ألعماهناك عالقة ارتباط معنوي طردي بين أخالقيات األعمال والمكانة الذهنية، وأن ألخالقيات ا
 ومن خالل دعم إدارة المصارف لها أثر إيجابي في تعزيز المكانة الذهنية.
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قد ( حول تحليل العالقة واألثر بين أخالقيات العمل وجودة الخدمة، ف2014عذاب )أما دراسة 
هدفت إلى استكشاف طبيعة العالقة بين متغيري الدراسة، حيث اتخذت من موظفي كلية الطب في 

داة رئيسية ( فردًا، اعتمدت الدراسة على االستبانة كأ50جامعة القادسية عينة لها والتي بلغ حجمها )
قة البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب الميداني. وبعد تحليل النتائج اتضح وجود عاللجمع 

 ارتباط وأثر بين أخالقيات العمل وجودة الخدمة.
دى ( دراسة بعنوان "أخالقيات المهنة وعالقتها بضغوط العمل اإلداري ل2016كما أجرى كامل )

لدى  ن" هدفت إلى التعرف على أخالقيات المهنةمديري المدارس االبتدائية من وجهه نظر المعاوني
حول  مديري المدارس االبتدائية من وجهه نظر المعاونين، وداللة الفرق في وجهات نظر المعاونين

لتي اأخالقيات المهنة لدى مديري المدارس االبتدائية بحسب متغير الجنس. أظهرت نتائج الدراسة 
كاآلتي: أن وجهات نظر المعاونين تشير إلى ضعف  ( معاونًا ومعاونةً 79تكونت عينتها من )

 رتفعةأخالقيات المدير تجاه المعلمين، في حين تشير وجهات النظر هذه إلى أن أخالقيات المدير م
تجاه التالميذ والمجتمع المحلي. وكذلك وجهات نظر المعاونين تشير إلى أن مديري المدارس 

كما أوضحت هذه الدراسة عدم وجود فرق دال  االبتدائية يتعرضون لضغوط العمل اإلداري.
إحصائيًا بين وجهات نظر المعاونين حول أخالقيات المهنة التي يتمتع بها مديرو المدارس 

يذ، االبتدائية في المجاالت )أخالقيات المدير تجاه المعلمين، وأخالقيات المدير تجاه التالم
 وأخالقيات المدير تجاه المجتمع المحلي(.

( دراسة هدفت بشكل أساسي إلى التعرف على مفاهيم أخالقيات العمل 2017بي )وقدم الق
عمال ودورها في التقليل من مظاهر الفساد اإلداري وآليات مكافحته والوقاية منه بهدف أداء األ

رين بطريقة سليمة وفعالة. ومن أجل إتمام هذه الدراسة، استخدم الباحث استبانة موزعة على محو 
 ( من104: أخالقيات األعمال والفساد اإلداري، وتم توزيعها على عينة عددها )أساسيين، هما

إلى  العناصر الطبية العاملة بمستشفى ابن سينا بمدينة سرت الليبية. وقد أظهرت نتائج الدراسة
 وجود أثر ذي داللة إحصائية ألخالقيات األعمال في التقليل من مظاهر الفساد اإلداري، كما

 الدراسة وجود التزام من قبل العاملين بأخالقيات الوظيفة العامة.أوضحت نتائج 
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( حول أخالقيات العمل الوظيفي وأثرها على 2017دراسة أخرى أجراها أمشيري وآخرون )
 ختيرتظاهرة الفساد اإلداري في مستشفى الخمس التعليمي استهدفت الدراسة العاملين بالمستشفى، ا

ها ( عاماًل. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرز 248)منهم عينة عشوائية بلغ حجمها 
ليل التق وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمتغيري )الحياد والموضوعية، والثقة( ألخالقيات العمل على

نزاهة ة، المن الفساد اإلداري، بينما ال يوجد تأثير ذا داللة إحصائية لمتغيرات )األمانة واالستقام
ى عمل علالشفافية، العدالة والمساواة، اإلحساس بالمسؤولية والقوانين( ألخالقيات الوالمصداقية، 

 التقليل من الفساد اإلداري.
 ( بدراسة2008وهناك العديد من الدراسات التي تناولت األداء الوظيفي، فقد قام )عكاشة، 
ثرها ، وأ(Paltel)هدفت إلى التعرف على واقع الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت الفلسطينية 

 علىت على مستوى األداء الوظيفي. استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات وطبق
اك ( موظفًا. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن هن312عينة عشوائية طبقية مكونة من )

أثر إيجابي للثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية 
(Paltel)داء . وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر الثقافة التنظيمية ومستوى األ
 الوظيفي.

ة ( دراسة هدفت إلى تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي في شرك2010وقدم نادر )
ة االتصاالت الفلسطينية من وجهه نظر العاملين باستخدام استبانة تم توزيعها على عينة مكون

 صائية بين( موظفًا، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود عالقة ذات داللة إح220من)
ي منح صاف فالحوافز )فاعلية نظام الحوافز، والحوافز المادية، والحوافز المعنوية، والترقيات، واإلن

ل الحوافز( وأداء الموظفين. وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حو 
ق ذات داللة مجال مستوى األداء الوظيفي تعزز لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فرو 

 دائرةإحصائية في استجابات المبحوثين لمتغير الدائرة في مجال منح الحوافز والمكافآت لصالح ال
 اإلدارية، وفي مجال فاعلية الحوافز لصالح الدائرة التجارية.

ولغرض الوقوف على دور استراتيجيات اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي، جاءت 
( والتي استهدفت العاملين في معمل اإلسمنت بالكوفة، وذلك من 2017ون )دراسة الساعدي وآخر 
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( شخصًا في اإلدارة 91خالل دراسة واقع اإلبداع اإلداري في المعمل باستخدام عينة بلغ حجمها )
العليا والوسطى. وتوصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات كان من أهمها: أن إدارة المعمل ال 

إلبداع وال تتبناه بشكل جدي، وهي أيضًا ال تهتم بإنشاء وحدات البحث والتطوير تدعم أو تشجع ا
 لتحسين األداء الوظيفي.

( بهدف التعرف على العالقة بين متطلبات التطوير التنظيمي 2016وجاءت دراسة دراعو )
 روا( موظٍف اختي200وأداء الموظفين بالمركز الجامعي "أحمد زبانة"، طبقت على عينة حجمها )

لية: التا بطريقة قصديه، حيث تم تطبيق أداة االستبيان لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى النتائج
د وجود مساهمات لمتطلبات التطوير اإلداري في التنبؤ باألداء لدى الموظفين. وكذلك عدم وجو 

ن وظفيتمكين الم تفاعل بين الجنس مع التعلم التنظيمي، والجنس مع القيادة التحويلية، والجنس مع
ؤهل في تفسير األداء. باإلضافة إلى وجود تفاعل بين المؤهل العلمي مع التعلم التنظيمي، والم

 العلمي مع القيادة التحويلية، والمؤهل العلمي مع تمكين الموظفين في تفسير األداء.
بثقة  ( دراسة هدفت إلى اختبار أثر الثقة التنظيمية والممثلة2017كما أجرى الحسيني )

 لتزام)المشرفين، زمالء العمل، واإلدارة العليا( في األداء الوظيفي من خالل الدور الوسيط لال
ة، التنظيمي والمتمثل بـ )الشعوري، المعياري، والمستمر( في الشركة العامة للصناعات الصوفي

سة نموذج ( موظفًا. استخدمت الدرا233ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استبانة وزعت على )
ى أن ( لبناء الموديل وتحليل العالقات االرتباطية، وتوصلت الدراسة إلSEMالمعادلة الهيكلية )

وأن هناك  االلتزام التنظيمي يلعب دورًا حيويًا في العالقة بين الثقة التنظيمية واألداء الوظيفي،
 ء الوظيفي. عالقات تأثير مباشرة بين الثقة التنظيمية، وااللتزام التنظيمي واألدا

( من خالل دراسته الميدانية لموضوع البحث قياس مستوى (Ammar,2017حاول الباحث 
ضين األداء الوظيفي والرضا الوظيفي للممرضين وإيجاد العالقة بين الخصائص الديمغرافية للممر 
( 100مع األداء الوظيفي والرضا الوظيفي باستخدام استبانة تم توزيعها على عينة مكونة من )

%( من عينة البحث من الممرضات، 77ممرٍض من مستشفى الصويرة العام. وأظهرت النتائج أن )
وأظهرت أيضًا أن مستوى الرضا الوظيفي الكلي تنخفض مع وجود عالقة واضحة بين الرضا 

 الوظيفي والجنس وبين األداء الوظيفي والعمر.
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 فادة من الدراسات السابقةجوانب االست
( وظيفين الدراسات السابقة حول متغيري الدراسة )أخالقيات المهنة، واألداء التمت االستفادة م
 في الجوانب التالية:

ي االطالع على أدبيات الدراسة في ِكالا المتغيرين، مما ساهم في إثراء الجانب النظر  -
 للباحثين.

من  االستفادة من اإلجراءات التي تمت بموجبها الدراسات السابقة، فضاًل عن اإلفادة -
 المقاييس في هذه الدراسات لغرض بناء أداة الدراسة الحالية.

 نتائج التعرف على نتائج الدراسات السابقة في ِكالا المتغيرين، مما ساعد في الموازنة مع -
 الدراسة الحالية، وفي تفسير تلك النتائج.

 اسة الحالية من الدراسات السابقةموضع الدر 
 معظم الدراسات السابقة من حيث المنهج المستخدم )المنهجإن الدراسة الحالية تشابهت مع 

ها الوصفي(، وكان التشابه أيضًا من حيث األداة )االستبانة(، بينما اختلفت عنها في استخدام
سرت(  -متغير أخالقيات المهنة كمتغير مستقل. وقد تميزت عنها من حيث موقع الدراسة )ليبيا

 ادات سرت المركزي( وحداثة هذه الدراسة التي أنجزت فيومن حيث العينة )العاملين بمجمع عي
 م. 2019

 الجانب التطبيقي للدراسة
 منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الهادف إلى وصف الظاهرة، وتحليل البيانات من 
 أفراد المجتمع المقصودين بالدراسة بهدف الوصول إلى النتائج.

 أساليب جمع البيانات
 تتمثل مصادر جمع البيانات في مصدرين أساسيين، هما:

سائل تشمل المراجع العربية واألجنبية التي شملت الكتب والدوريات والر  المصادر الثانوية:
 واألطروحات ذات الصلة بالموضوع.
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ت ات ذاتم اعتماد االستبانة كأداة رئيسية للقياس وجمع البيانات والمعلوم المصادر األولية:
ات بالجانب الميداني للدراسة من خالل االعتماد على المقاييس المتوفرة في األدبيات ذالصلة 

الصلة بموضوع الدراسة، تكونت استمارة االستبانة من جزئيين أساسيين، ُخصص، الجزء األول 
حور ف المللبيانات الديمغرافية لعينة الدراسة، بينما اشتمل الجزء الثاني محوريين أساسيين، استهد

ارات، المه ألول قياس المتغير المستقل أخالقيات المهنة الطبية وأبعادها )الرقابة الذاتية، وتطويرا
اء لألد ودقة ووضوح الدور، والوالء الوظيفي(، في حين استهدف المحور الثاني قياس المتغير التابع

قرات ف( 5ذاتية، و)( فقرات لها عالقة بالرقابة ال4( فقرة، )28الوظيفي. واحتوت االستبانة على )
وظيفي. ( فقرات لها عالقة بالوالء ال5( فقرات بدقة ووضوح الدور، و)6تتعلق بتطوير المهارات، و)

 األول في حين اشتمل الجزء ( فقرة.18بينما احتوى المتغير التابع )األداء الوظيفي( على )
 مؤهل العلمي، والوضعوال للعينة كالعمر والجنس األولية الشخصية المعلومات على لالستبانة

 ي.الوظيف

 مجتمع وعينة الدراسةال
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالمهن الطبية المساعدة بمجمع عيادات سرت المركزي 

ت ( فردًا، وقد اختيرت عينة بطريقة عشوائية تمثل120بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( وعددهم )
( 90، حيث تم توزيع) Morgan and Krejcie( 1970) ( فردًا باالعتماد على جدول90في )

اع ( استمارًة فقط؛ وذلك بعد استبعاد غير الصالحة منها، وعدم استرج78استمارًة وتم اعتماد)
 البعض منها.

  حصائيةاإل المعالجة
وقد  (.SPSSتم إدخال البيانات وتحليلها بواسطة برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

ز كما لترميترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد العينة لإلجابات، حيث تم إعداد هذا اتم استخدام ال
 (.1هو مبين في الجدول )

 (: ترميز اإلجابات1)رقم جدول 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة اإلجابة

 5 4 3 2 1 الرمز
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بين موافق بشدة إلى غير موافق بشدة. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح 
(، ثم تقسيمه على عدة فئات 4=1-5ولحساب طول مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )

(، وتضاف هذه القيمة إلى أقل 0.80=5÷4المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )
الحد األعلى لهذه قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(، من أجل تحديد 

 ( التالي يوضح طول الخاليا وفقًا لما ذكر:2(. والجدول )2004الخلية )العمر، 
 

 (: طول الخلية لمقياس الدراسة وفقا  لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة2) رقم جدول
 درجة الممارسة الفئة في المقياس طول الخلية

 ضعيفة جدا   غير موافق بشدة 1.80إلى أقل من  1من 

 ضعيفة غير موافق 2.60إلى أقل من  1.80من 

 متوسطة محايد 3.40إلى أقل من  2.60من 

 مرتفعة موافق 4.20إلى أقل من  3.40من 

 مرتفعة جدا   موافق بشدة 5.00إلى  4.20من 
 

االجتماعية  اإلحصائية للعلوم الحزم برنامج في البيانات إدخال تم االستبانات، تجميع بعد
((SPSS  ًالتكرارية، المتمثلة بالجداول المعالجات اإلحصائية باستخدام النتائج، وذلك لتحليل تمهيدا 

لمجيبي االستبانة،  العامة للخصائص وفقاً  المئوية، ونسبهم المشاركين، أعداد لحصر وذلك
 حول اإلجابات تركز لتحديد الحسابية، وذلك المتوسطات في المتمثلة المركزية النزعة ومقاييس

 التشتت، مثل مقاييس استخدام تم كذلك الرئيسية، الدراسة متغيرات لجميع لها المتوسطة القيمة
 لمتغيرات الدراسة لها المتوسطة القيمة عن اإلجابات تحديد انحرافات بهدف المعياري  االنحراف:

المستقل األساسية، وتحليل االنحدار البسيط ومعامل ارتباط سبيرمان لقياس العالقة بين المتغير 
( التي استخدمت في اختبار الفرضيات، وتحديد معامل ارتباط (F-test( و(T-testوالتابع واختبار

 ألفا كرونباخ والذي استخدم أيضًا في فحص ثبات االستبانة.

 ثبات األداة
لقياس مدى ثبات األداة، وللتحقق من ثبات أداة القياس، تم فحص االتساق الداخلي والثبات 

( لقياس االتساق (Alpha Cronbachتبانة، حيث تم استخدام مقياس ألفا كرونباخ لفقرات االس
الداخلي، والتأكد من ثبات االستبانة، لكون هذه الطريقة تعطي الحد األدنى لمعامل ثبات االستبيان، 
كما أنه ال يتطلب إعادة تطبيقها، وتعتمد على االتساق الداخلي وتعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع 
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عضها البعض ومع كل األسئلة بصفة عامة. وقد تبين أن معامل ألفا كرونباخ في هذه الدراسة ب
(، وهذا يعني أن معامل الثبات مرتفع جدًا، مما يشير إلى درجة الثبات التي يمكن 90.3يساوي )

 (.3أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبيقها، كما هو مبين بالجدول رقم )

 (: اختبار صدق وثبات أداة الدراسة3) رقم جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

43 0.903 

 عرض النتائج واختبار الفرضيات
 وصف خصائص العينة

( نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية للمستجيبين من أفراد عينة 4يوضح الجدول )
%(، 71.8من اإلناث، حيث بلغت) الدراسة، حيث يتضح أن النسبة األكبر من عينة الدراسة هي

%(، أما فيما يتعلق بالعمر، اتضح أن أغلبهم من 28.2وهي أكبر من نسبة الذكور التي بلغت)
%(، وهو ما يعني انتساب أكثرهم 69.2يشكلون ما نسبته ) سنة( حيث 35 -25الفئة العمرية )

(، كما اتضح أن عدد %28.2سنة( بنسبة) 54 -35إلى فئة الشباب تم يليها الفئة العمرية )
%(، يليها 46.2ذ شكلت ما نسبته)إسنوات(،  10 -5سنوات الخدمة الشائع بين أفراد العينة هو )

ن أن %(، وبالنسبة إلى المؤهل العلمي، فقد تبي35.9سنوات( بنسبة) 5فئة سنوات الخدمة )أقل من 
%(، وأن 59قرابة)أكثر من نصف المبحوثين من فئة المستوى التعليمي )البكالوريوس( أي 

من  (% من المستجيبين هم من فئة الدبلوم المتوسط، كما اتضح أن أغلب أفراد العينة33.3حوالي)
 %(.79.5الفنيين بنسبة)

 .(: توزيع أفراد العينة وفقا  لمعيار الجنس، العمر، المؤهل العلمي4) رقم جدول
 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير م

1 

 

 %28.2 22 ذكر الجنس

 %71.8 56 أنثى

 %100 78 المجموع

 %2.6 2 25أقل من  العمر 2

 %69.2 54 35ــــــ 25

 %28.2 22 45ـــــــ35

 %100 78 المجموع

 %33.3 26 دبلوم متوسط المؤهل العلمي 3

 %59.0 46 بكالوريوس

 %7.7 6 ماجستير
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 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير م

 %100 78 المجموع

4  

 المسمى الوظيفي

 %79.5 62 فني

 %20.5 16 ممرض

 %100 78 المجموع

5  

 عدد سنوات الخدمة

 %35.9 28 5أقل من 

 %46.2 36 10ــــــــــ5

 %17.9 16 10أكثر من 

 %100 78 المجموع
 

 عرض بيانات متغيرات الدراسة وتحليلها
 باستخدام األساليب اإلحصائية أظهر التحليل ما يلي:

 متغير أخالقيات المهنة أوال : عرض وتحليل بيانات
 ُبعد الرقابة الذاتية:  .1

جمع ( إجابات عينة الدراسة من العاملين بالمهن الطبية المساعدة بم5ُيبين الجدول التالي )
عيادات سرت المركزي بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( حول آرائهم عن مستوى الرقابة الذاتية 

 .ري من وجهة نظر العينة المختارةممثلة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيا

 نحرافات المعيارية لُبعد الرقابة الذاتيةال (: المتوسطات الحسابية وا5)رقم جدول 
المتوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 األهمية

درجة 

 الممارسة

يعتقد العاملون أن الرقابة الذاتية أهم من رقابة  1

 .لينؤوالمس

 مرتفعة 3 5179. 3.80

ام إلى االلتز العاملينالخوف من التقييم السنوي يدفع  2

 .بآداب الوظيفة

 متوسطة 4 1.347 3.36

يحرص العاملون على الشفافية في التعامل مع  3

 .المسئولين

 مرتفعة 2 988. 4.10

دى الرقابة الذاتية للعمل تقلل من القيام باألخطاء ل 4

 .العاملين في المنظمة

 مرتفعة 1 871. 4.19

  6541. 3.81 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

 

( إلى إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة بُبعد الرقابة الذاتية في األداء 5يشير الجدول )
الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت. إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا الُبعد 

فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة "الرقابة الذاتية للعمل تقلل من القيام (. 3.36-4.19بين )
( وهو أعلى من المتوسط 4.19باألخطاء لدى العاملين في المنظمة " بمتوسط حسابي بلغ )

(، فيما حصلت الفقرة " الخوف من .871(، واالنحراف المعياري بلغ )3.81الحسابي العام والبالغ )
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ع العاملين إلى االلتزام بآداب الوظيفة " على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط التقييم السنوي يدف
(. وبشكل عام يتبين أن مستوى الرقابة الذاتية في 1.347( وانحراف معياري )3.36حسابي )

 األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا.
 المهارات: . ُبعد تطوير2

جمع ( إجابات عينة الدراسة من العاملين بالمهن الطبية المساعدة بم6ُيبين الجدول التالي )
عيادات سرت المركزي بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( حول آرائهم عن مستوى تطوير المهارات 

 ممثلة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.
 

 نحرافات المعيارية لُبعد تطوير المهارات(: المتوسطات الحسابية واال 6)قم ر جدول 

 العبارات ت
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 مرتفعة 3 .927 4.15 .يقوم العاملون بالعمل وفق الطريقة المطلوبة 1

 مرتفعة 2 .832 4.18 .يساعد األطباء على تحقيق أهداف المنظمة 2

3 
 يتم إحالة التقارير المطلوبة من قبل العاملين إلى

 إدارة المنظمة في الوقت المناسب.
 متوسطة 5 .980 3.37

4 
يتفهم العاملون احتياجات المرضى ويتم تلبيتها 

 بالشكل والوقت المناسب
 مرتفعة جدا   1 .817 425.

5 
 يقوم العاملون بجمع المعلومات عن المشاكل التي

 تواجه المرضى واألقسام والمنظمة بشكل مستمر.
 مرتفعة 4 1.068 4.05

  .64222 3.98 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

األداء  ( إلى إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة بُبعد تطوير المهارات في6يشير الجدول )
عد تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُ  الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت. إذ

اءت في المرتبة األولى فقرة "يتفهم العاملون احتياجات المرضى ويتم (. فقد ج3.37-4.25بين )
 ( وهو أعلى من المتوسط الحسابي4.25تلبيتها بالشكل والوقت المناسب " بمتوسط حسابي بلغ )

لتقارير (، فيما حصلت الفقرة " يتم إحالة ا.817(، واالنحراف المعياري بلغ )3.98العام والبالغ )
رة األخيالمطلوبة من قبل العاملين إلى إدارة المنظمة في الوقت المناسب " على المرتبة الخامسة و 

.(. وبشكل عام يتبين أن مستوى تطوير المهارات 980( وانحراف معياري )3.37بمتوسط حسابي )
ركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان في األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت الم

 مرتفعًا.
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 . ُبعد الوالء الوظيفي:3
جمع ( إجابات عينة الدراسة من العاملين بالمهن الطبية المساعدة بم7ُيبين الجدول التالي )

عيادات سرت المركزي بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( حول آرائهم عن مستوى الوالء الوظيفي 
 الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر العينة المختارة. ممثلة بالمتوسط

 

 نحرافات المعيارية لُبعد الوالء الوظيفيال (: المتوسطات الحسابية وا7) رقم جدول
المتوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 األهمية

درجة 

 الممارسة

مرتفعة  1 594. 4.44 العاملين استعداد لبذل أقصى ما عندهم من جهد. ىلد 1

 جدا  

 مرتفعة 2 780. 4.18 يقبل العاملون القيام بأي عمل له عالقة بالعملية الطبية. 2

 طريقة العمل في المنظمة  تمكن العاملين من تأدية أعمالهم 3

 بشكل جيد.

 مرتفعة 4 837. 3.97

مرتفعة  1 749. 4.44 باالنتساب إلى مهنة الطب.يفتخر العاملون  4

 جدا  

 مرتفعة 4 1.238 3.97 يشعر العاملون بالسعادة الختيارهم هذه الوظيفة. 5

 مرتفعة 3 1.121 4.13 مهم.ئأن وظيفة الطب أفضل وظيفة تال العاملونيرى  6

  58993. 4.19 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

األداء  ( إلى إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة بُبعد الوالء الوظيفي في7)يشير الجدول 
عد الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت. إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا البُ 

ب إلى مهنة (. فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة "يفتخر العاملون باالنتسا3.97-4.44بين )
(، 4.19( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام والبالغ )4.44بمتوسط حسابي بلغ )الطب" 

(، فيما حصلت الفقرتين " طريقة العمل في المنظمة  تمكن .749واالنحراف المعياري بلغ )
يفة " الوظ العاملين من تأدية أعمالهم بشكل جيد " والفقرة " يشعر العاملون بالسعادة الختيارهم هذه

(. وبشكل عام يتبين أن مستوى الوالء 3.97رتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )على الم
 الوظيفي في األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين

 كان مرتفعًا.
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 :ُبعد دقة ووضوح الدور. 4
جمع بالمهن الطبية المساعدة بم( إجابات عينة الدراسة من العاملين 8ُيبين الجدول التالي )

عيادات سرت المركزي بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( حول آرائهم عن مستوى دقة ووضوح 
 الدور ممثلة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.

 الدورنحرافات المعيارية لُبعد دقة ووضوح ال (: المتوسطات الحسابية وا8)رقم جدول 
المتوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 األهمية

درجة 

 الممارسة

يحرص العاملون على تحمل مسئولية المهام  1

 الموكلة إليهم.
 مرتفعة 2 .651 4.15

يقدم العاملون مقترحات لتطوير وتحسين  2

 .طرق العمل
 متوسطة 4 .945 334.

 مرتفعة جدا   1 .932 4.22 عالية.يقوم العاملون بمهامهم بأمانة  3

 على للحفاظ إضافية العاملون بأعمال يتطوع 4

 .العمل وتطوير تقدم
 متوسطة 5 .972 3.30

درجة عالية من اإلخالص في  ينلدى العامل 5

 العمل.
 مرتفعة 3 .932 3.91

  6400.5 3.77 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
 

ي إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة بُبعد دقة ووضوح الدور ف( إلى 8يشير الجدول )
ذا األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت. إذ تراوحت المتوسطات الحسابية له

 اءت في المرتبة األولى فقرة "يقوم العاملون بمهامهم بأمانة عالية(. فقد ج3.30-4.22الُبعد بين )
اف (، واالنحر 3.77( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام والبالغ )4.22بلغ )" بمتوسط حسابي 

م (، فيما حصلت الفقرة " يتطوع العاملون بأعمال إضافية للحفاظ على تقد.932المعياري بلغ )
( وانحراف معياري 3.30وتطوير العمل " على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

ين أن مستوى دقة ووضوح الدور في األداء الوظيفي بمجمع عيادات (. وبشكل عام يتب.972)
 سرت المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا.

 المتغير التابع : األداء الوظيفي
جمع ( إجابات عينة الدراسة من العاملين بالمهن الطبية المساعدة بم9ُيبين الجدول التالي )
بمدينة سرت )فنيين، وممرضين( حول آرائهم عن مستوى األداء الوظيفي عيادات سرت المركزي 

 ممثلة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر العينة المختارة.
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 داء الوظيفينحرافات المعيارية لمتغير األ(: المتوسطات الحسابية واال 9) رقم جدول

 العبارات ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 األهمية

درجة 

 الممارسة

1 
 الفنية والمعرفة بالمهارة العاملون يتمتع

 .وفاعلية بكفاءة العمل إلنجاز المطلوبة
 مرتفعة 8 682. 4.14

2 
يتميز العاملون بالتفاني والجدية والقدرة على 

 تحمل المسئولية.
 مرتفعة 10 783. 4.10

3 
 مإليه الموكلة الوظيفية المهام العاملون يؤدي

 .المطلوبة الجودة لمعايير طبقا
 مرتفعة 12 897. 3.97

4 

يبذل العاملون الجهد الكافي إلنجاز المهام 

المطلوبة منهم بالقدر المطلوب وفي الوقت 

 المحدد.

 مرتفعة 6 788. 4.17

5 
 لسياسات، وفقا بأعمالهم العاملون يقوم

 .محددة وإجراءات
 مرتفعة 11 636. 3.99

6 
 لألداء الحقيقي األقسام المعنى رؤساء يفهم

 .العمل في الجيد
 مرتفعة 7 696. 4.16

 مرتفعة 5 690. 4.18 .الموضوعة للخطط وفقا العمل تنفيذ يتم 7

8 
 بشكل أدائه تحسين على العاملون يحرص

 .مستمر
 مرتفعة جدا   3 844. 4.29

9 
 لاألعما بطبيعة واإللمام المعرفة العاملين لدى

  .إليهم الموكلة
 مرتفعة 4 767. 4.19

 مرتفعة جدا   2 596. 4.33  .اإلدارة وتوجيهات بتعليمات العاملون يلتزم 10

11 
 والتعاون التواصل على القدرة العاملون يمتلك

  .زمالئه مع
 مرتفعة جدا   1 502. 4.39

12 
أي  مع والتأقلم التكيف العاملون يستطيع

 .المنظمة في طارئة تغييرات
 مرتفعة 9 839. 4.11

13 
يوجد تنسيق مستمر بين المستويات اإلدارية 

 لتحقيق الجودة المطلوبة في أداء األعمال.
 متوسطة 13 1.068 3.30

14 
لك ذتسعى المنظمة إلى تطوير أداء عامليها و

 .من خالل القيام بالدورات والبرامج التدريبية
 متوسطة 15 1.362 3.15

15 
المتبعة في تساهم السياسات واإلجراءات 

 المنظمة في إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية.
 متوسطة 14 1.049 3.22

16 
 متقيي نتائج على العاملين باطالع اإلدارة تقوم

 أدائهم.
 ضعيفة 17 1.213 2.56

17 

يوجد اهتمام من قبل اإلدارة للمقترحات التي 

يقدمها العاملون الخاصة بجودة األداء 

 الوظيفي.

 متوسطة 16 1.209 2.80

18 

 يتوفر لدى العاملين الرغبة واالستعداد للعمل

خارج أوقات الدوام الرسمي إلنجاز األداء 

 الوظيفي المطلوب.

 ضعيفة 18 1.219 2.52

  5298. 3.66 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
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مجمع األداء الوظيفي ب( إلى إجابات المبحوثين عن العبارات المتعلقة بمتغير 9يشير الجدول )
-4.39عيادات سرت المركزي بمدينة سرت. إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا الُبعد بين )

ع م(. فقد جاءت في المرتبة األولى فقرة "يمتلك العاملون القدرة على التواصل والتعاون 2.52
(، 3.66البالغ )( وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام و 4.39زمالئه" بمتوسط حسابي بلغ )

داد (، فيما حصلت الفقرة " يتوفر لدى العاملين الرغبة واالستع.502واالنحراف المعياري بلغ )
شر عللعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلنجاز األداء الوظيفي المطلوب " على المرتبة الثامنة 

ء ن أن مستوى األدا(. وبشكل عام يتبي1.219( وانحراف معياري )2.52واألخيرة بمتوسط حسابي )
 الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا.

 اختبار الفرضيات:
 :أوال : اختبار الفرضية االولى

ء األداو )ال توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة الطبية 
 الوظيفي(.

 ط لمتغيرات الدراسة:   تحليل عالقات االرتبا
اط لغرض التحقق من الفرضية والفرضيات الفرعية، تم إجراء اختبارات اعتمدت على معامل ارتب

)سبيرمان(، بهدف التعرف على مدى وجود عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات الدراسة وفقًا 
 ل باألداءلمتمثالمتغير التابع الفرضياتها، والمتعلقة بالمتغيرين المستقل المتمثل بأخالقيات المهنة، و 

 الوظيفي.

 . اختبار العالقة بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي.1
ة ( يتبين وجود عالقة ارتباط طردية قوية ذات دالل10من خالل البيانات الواردة بالجدول )

 (..741**إحصائية تربط بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي مقدارها )

 معامل االرتباط )سبيرمان((: 10)رقم جدول 

 أبعاد أخالقيات المهنة
الرقابة 

 الذاتية

تطوير 

 المهارات
 الوالء الوظيفي

دقة ووضوح 

 الدور

أخالقيات المهنة 

 )عام(

 .711** **735. .625** .752** .679** األداء الوظيفي
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 اختبار العالقة بين الرقابة الذاتية واألداء الوظيفي. 2
( وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة تربط بين الرقابة الذاتية 10يتضح من خالل الجدول )

(. وبالتالي يمكن رفض فرضية العدم  .679**واألداء الوظيفي ذات داللة معنوية مقدارها ) 
ابة الرق وقبول الفرضية البديلة والتي تؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين بعد

 الذاتية واألداء الوظيفي.

 . اختبار العالقة بين تطوير المهارات واألداء الوظيفي.3
( وجود عالقة ارتباط طردية قوية تربط بين تطوير المهارات 10يتضح من خالل الجدول )

قبول ( . وبالتالي يمكن رفض فرضية العدم و .752**واألداء الوظيفي ذات داللة معنوية مقدارها )
 ديلة والتي تؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين بعد تطويرالفرضية الب

 المهارات واألداء الوظيفي.

 اختبار العالقة بين الوالء الوظيفي واألداء الوظيفي.. 4
( وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة تربط بين الوالء الوظيفي 10يتضح من خالل الجدول )

قبول ( . وبالتالي يمكن رفض فرضية العدم و .625**لة معنوية مقدارها )واألداء الوظيفي ذات دال
ظيفي ء الو الفرضية البديلة والتي تؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين بعد الوال

 واألداء الوظيفي.

 . اختبار العالقة بين دقة ووضوح الدور واألداء الوظيفي.5
جود عالقة ارتباط طردية متوسطة تربط بين دقة ووضوح ( و 10يتضح من خالل الجدول )

لعدم ( . وبالتالي يمكن رفض فرضية ا.735الدور واألداء الوظيفي ذات داللة معنوية مقدارها )**
دقة  وقبول الفرضية البديلة والتي تؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة إحصائية بين بعد

 ووضوح الدور واألداء الوظيفي.

 ثانيا : اختبار الفرضية الثانية
 )ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أخالقيات المهنة الطبية واألداء الوظيفي(.

 تحليل مستويات تأثير الدراسة
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 . أثر أخالقيات المهنة الطبية كمتغير مستقل على األداء الوظيفي كمتغير تابع:1
لى األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت أخالقيات المهنة الطبية ع تأثير( 11يوضح الجدول )

المركزي بمدينة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية 
ألخالقيات المهنة الطبية على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ، إذ بلغ 

( من .582أي ما قيمته )(، α≥ 0.05( عند مستوى معنوية ).582) R2 معامل التحديد 
التغيرات في مستوى األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ناتج عن التغير 

( 10.296البالغة ) المحسوبة t في مستوى أخالقيات المهنة الطبية. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 (.α≥ 0.05عند مستوى )( ، وهي قيمة دالة 105.998المحسوبة والتي بلغت ) Fوكذلك قيمة 

 . أثر الرقابة الذاتية كمتغير مستقل على األداء الوظيفي كمتغير تابع:2
( تأثير الرقابة الذاتية على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي 11يوضح الجدول )

تية بمدينة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للرقابة الذا
 R2 على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ، إذ بلغ معامل التحديد 

( من التغيرات في مستوى األداء .483(، أي ما قيمته )α≥ 0.05( عند مستوى معنوية ).483)
الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ناتج عن التغير في مستوى الرقابة الذاتية. 

المحسوبة والتي بلغت  F( وكذلك قيمة 8.434البالغة ) المحسوبة t ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 (.α≥ 0.05( ، وهي قيمة دالة عند مستوى )71.128)

األداء  ىعل أخالقيات المهنة أبعاد بعض لتأثير البسيط االنحدار تحليل اختبار نتائج(: 11) رقم جدول
 الوظيفي

 المهنة أخالقيات المتغيرات

 

 األداء الوظيفي

(𝐑𝟐)  معامل

 التحديد

 F المحسوبة   t المحسوبة 

 Sig القيمة Sig القيمة

.582 105.998 .000 10.296 .000 

 الذاتية الرقابة المتغيرات

 

 األداء الوظيفي

(𝐑𝟐)  معامل

 التحديد

 F المحسوبة   t المحسوبة 

 Sig القيمة Sig القيمة

.483 71.128 .002 8.434 .000 

 المهارات تطوير المتغيرات

 األداء الوظيفي
(𝐑𝟐)  معامل

 التحديد

 F المحسوبة   t المحسوبة 

 Sig القيمة Sig القيمة
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 المهنة أخالقيات المتغيرات

.596 112.165 .000 10.591 .000 

 الوظيفي الوالء المتغيرات

 

 األداء الوظيفي

(𝐑𝟐)  معامل

 التحديد

 F المحسوبة   t المحسوبة 

 Sig القيمة Sig القيمة

.345 39.984 .000 6.323 .003 

 الدور ووضوح دقة المتغيرات

 

 األداء الوظيفي

(𝐑𝟐)  معامل

 التحديد

 F المحسوبة   t المحسوبة 

 Sig القيمة Sig القيمة

.330 37.447 .000 6.119 .000 

 

 األداء الوظيفي كمتغير تابع:أثر تطوير المهارات كمتغير مستقل على . 3
( تأثير تطوير المهارات على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي 11يوضح الجدول )

بمدينة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتطوير المهارات 
 R2إذ بلغ معامل التحديدعلى األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ، 

( من التغيرات في مستوى األداء .596(، أي ما قيمته )α≥ 0.05( عند مستوى معنوية ).596)
الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ناتج عن التغير في مستوى تطوير المهارات. 

المحسوبة والتي  Fة ( وكذلك قيم10.591البالغة ) المحسوبة t ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 (.α≥ 0.05( ، وهي قيمة دالة عند مستوى )112.165بلغت )

 . أثر الوالء الوظيفي كمتغير مستقل على األداء الوظيفي كمتغير تابع:4
( تأثير الوالء الوظيفي على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي 11يوضح الجدول )

بمدينة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للوالء الوظيفي 
 R2 على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت، إذ بلغ معامل التحديد 

( من التغيرات في مستوى األداء .345(، أي ما قيمته )α≥ 0.05عند مستوى معنوية ) (.345)
الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ناتج عن التغير في مستوى الوالء الوظيفي. 

المحسوبة والتي بلغت  F( وكذلك قيمة 6.323البالغة ) المحسوبة t ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 (.α≥ 0.05( ، وهي قيمة دالة عند مستوى )439.98)
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 . أثر دقة ووضوح الدور كمتغير مستقل على األداء الوظيفي كمتغير تابع:5
( تأثير دقة ووضوح الدور على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت 11يوضح الجدول )

إحصائية لدقة  المركزي بمدينة سرت. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة
ووضوح الدور على األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ، إذ بلغ معامل 

( من التغيرات في .330(، أي ما قيمته )α≥ 0.05( عند مستوى معنوية ).330) R2التحديد
دقة مستوى األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت المركزي بمدينة سرت ناتج عن التغير في مستوى 

 F( وكذلك قيمة 6.119البالغة ) المحسوبة t ووضوح الدور. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة
 (.α≥ 0.05( ، وهي قيمة دالة عند مستوى )37.447المحسوبة والتي بلغت )

 النتائج والتوصيات
 النتائج

، تضمنتهااعتمادًا على تحليل البيانات المرتبطة بالدراسة، والمناقشات، والتحليالت التي 
 استخلصت هذه الدراسة العديد من االستنتاجات، أهمها:

 تائج أن تأثير أبعاد أخالقيات المهنة الطبية على األداء الوظيفي كان واضحًا، حيث أظهرت ن
همية أ الدراسة وجود تأثير معنوي بين أبعاد أخالقيات المهنة واألداء، فكلما أدرك العاملون 

 األداء الوظيفي. أخالقيات المهنة كلما ازداد
  ت اتضح من نتائج الدراسة أن مستوى الرقابة الذاتية في األداء الوظيفي بمجمع عيادات سر

المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا، وهذا ما أفصحت عنه النتائج 
سابي الح التي بّينت تقارب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة، حيث تبين أن المتوسط

ارة (، وهذا يدل على اهتمام إد0.6541( بانحراف معياري )3.81العام للرقابة الذاتية بلغ )
 المنظمة المبحوثة بممارسة الرقابة الذاتية من أجل األداء كان عاليًا.

  اتضح من نتائج الدراسة أن مستوى تطوير األداء في األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت
ت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا، وهذا ما أفصحت عنه النتائج المركزي بمدينة سر 

التي بينت تقارب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة، حيث تبين أن المتوسط الحسابي 
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( وهذا يدل على اهتمام إدارة 0.64222( بانحراف معياري )3.98العام لتطوير األداء بلغ )
 ألداء من أجل األداء كان عاليًا.المنظمة المبحوثة بممارسة ا

 اتضح من نتائج الدراسة أن مستوى الوالء الوظيفي في األداء الوظيفي بمجمع عيادات سرت 
المركزي بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا، وهذا ما أفصحت عنه النتائج 

سابي ين أن المتوسط الحالتي بينت تقارب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة، حيث تب
رة ( وهذا يدل على اهتمام إدا0.58993( بانحراف معياري )4.19العام للوالء الوظيفي بلغ )

 المنظمة المبحوثة بممارسة الوالء الوظيفي من األداء كان عاليًا.
  اتضح من نتائج الدراسة أن مستوى دقة ووضوح الدور في األداء الوظيفي بمجمع عيادات

بمدينة سرت من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعًا، وهذا ما أفصحت عنه  سرت المركزي 
توسط النتائج التي بينت تقارب المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة، حيث تبين أن الم

( وهذا يدل على 0.64005( بانحراف معياري )3.77الحسابي العام لدقة ووضوح الدور بلغ )
 .وثة بممارسة الدقة ووضوح الدور من أجل األداء كان عالياً اهتمام إدارة المنظمة المبح

  األداءبينت النتائج وجود عالقة ارتباط متوسطة إيجابية )طردية( بين ُبعد الرقابة الذاتية و 
 الوظيفي. 

  األداءبّينت النتائج وجود عالقة ارتباط  قوية إيجابية )طردية( بين ُبعد دقة ووضوح الدور و 
 الوظيفي. 

  األداء النتائج وجود عالقة ارتباط متوسطة إيجابية )طردية( بين ُبعد الوالء الوظيفي و بّينت
 الوظيفي. 

 داء واأل بّينت النتائج وجود عالقة ارتباط قوية إيجابية )طردية( بين ُبعد تطوير المهارات
 الوظيفي.

 ثانيا : التوصيات
 الخروج بالتوصيات التالية:بناًء على ما تمخضت عنه الدراسة من استنتاجات فإنه يمكن 

  العمل على اعتبار أن مفهوم أخالقيات المهنة من المفاهيم المهمة في مجمع عيادات سرت
المركزي بمدينة سرت، والعمل على ترسيخ القناعة التامة لدى العاملين به بأن تطبيق مفهوم 
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لك من خالل عقد ورش أخالقيات المهنة من أهم مسؤولياتهم في تحقيق األهداف المطلوبة، وذ
العمل والندوات الهادفة إلى نشر هذه الثقافة على نطاق واسع واإليمان بأنها الوسيلة المثلى 

 .للوصول إلى تحقيق األهداف
  من أجل أداء األعمال بشكل جيد وفعال، توصي هذه الدراسة بضرورة تبني سياسة التنسيق

ى المطلوبة في أداء األعمال، والعمل علالمستمر بين المستويات اإلدارية لتحقيق الجودة 
تبسيط السياسات واإلجراءات المتبعة في المنظمة بحيث تساهم في إنجاز األعمال بكفاءة 

 وفاعلية .
  توصي هذه الدراسة بضرورة سعي المنظمة إلى تطوير أداء عامليها، وذلك من خالل القيام

لوصول الرفع من قدراتهم وإمكانياتهم من أجل ابالدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، بهدف 
  إلى تحقيق األداء الوظيفي لهم.
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 المراجع
ي ف(، " تقييم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظيفي 2010)الرزاق شرخ، نادر حامد عبد  أبو

في فلسطين، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كلية التجارة،  Patelشركة االتصاالت 
 الجامعة اإلسالمية بغزة.

سة ( " عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء اإلداري درا2013كريم، أيمن محمد ) أبو
 ، غزة.جامعة األزهر األعمال،ميدانية "، رسالة ماجستير غير منشورة في إدارة 

(، أخالقيات العمل: منظور إداري معاصر في تعزيز المسؤولية 2013) أحمد، جنان شهاب
ية آلراء العاملين في مؤسسة الشاكري للمبرآت دراسة تحليل -االجتماعية للمنظمات

 . (4)، العدد (15)جلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد م -االجتماعية 
د لتقى الوطني حوكمة الشركات كآلية للحد من الفسا، الم(2012) أقصى، جوهرة و مقراش، فوزية

ثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية أ، 2012 وماي 7-6اإلداري والمالي، 
دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية جيجل ) بسكرة، جامعة محمد خيضر، 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(.
، "أثر أخالقيات العمل (2017) شيرى، حليمة علي و امسلم، سمية معمر وخليل، عائشة عليام

ى الوظيفي في التقليل من ظاهرة الفساد اإلداري" دراسة تطبيقية على العاملين في مستشف
ظيفي الخمس التعليمي، الندوة العلمية األولى لقسم إدارة األعمال حول أخالقيات العمل الو 

 ة المرقب، كلية االقتصاد والتجارة. الخمس، جامع ،2017 /7 /27-26تطلعات(، )الواقع وال
 تاإلصدارا، دار SPSS(، تحليل بيانات البحث العلمي من خالل برنامج 2004العمر، بدران )

 الصحية، مكتبة الملك فهد الوطنية.
كتاب شهري  (، أخالقيات العمل ضرورة تنموية ومصلحة شرعية،2010الغامدي، سعيد بن ناصر)

مسة محكم يصدر عن اإلدارة العامة لألعالم والثقافة برابطة العالم اإلسالمي، السنة الخا
 رون.شوالع

(،  أخالقيات األعمال كأداة للحد من ظاهرة الفساد اإلداري من وجهة 2017القبي، الطيب محمد )
بمدينة سرت" الندوة نظر العناصر الطبية، " دراسة تطبيقية على مستشفى ابن سينا التعليمي 
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العلمية األولى لقسم إدارة األعمال حول أخالقيات العمل الوظيفي الواقع والتطلعات الخمس 
 .2017يوليو -27-26كلية االقتصاد والتجارة -جامعة المرقب

التوزيع، (، " الوجيز في إدارة الموارد البشرية"، دار الثقافة للنشر و 2010القريوتي، محمد قاسم )
 األردن.عمان، 

(، " دور استراتيجيات 2017) علي، سعيد مجيد وعبد الساعدي، مؤيد، وعلي، محمود علي،
راسة ميدانية في معمل سمنت د-اإلبداع اإلداري في تحسين األداء الوظيفي

 https//www.researchgate.net/publication/320843394الكوفة.
 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن(، " الفساد اإلداري"، 2012السكارنة، بالل خلف )

 -(، دور تكنولوجيا المعلومات في األداء الوظيفي2016شريف، أثير أنور، عودة، بالل كامل )
 مجلة العلوم -دراسة تحليلية إلجابات عينة من مديري المصارف العراقية الخاصة

 . (91)، العدد (22)المجلد  واإلدارية،االقتصادية 
(،"تأثير السمات الشخصية الخمس الكبرى على األداء الوظيفي من 2014ر شاكر)الشمري،، أمي

خالل مشاركة المعرفة" دراسة حالة في مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف األشراف، 
 بحث الدبلوم العالي في إدارة المستشفيات، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة.

(، أثر إدارة الصحة والسالمة المهنية في أداء 2013) العامري، عامر عبد اللطيف كاظم
جلة كلية المأمون، العدد م -ية لقطاعات وزارة الصناعة والمعادندراسة تحليل -العاملين

(21) . 
 (، " أثر التمكين اإلداري على األداء الوظيفي" دراسة على2011العبدهللا، معن أحمد صالح)

 ماجستير، الجامعة االفتراضية السورية.في المملكة السعودية، رسالة  HPشركة
لحكومية (،"مستوى القيادة األخالقية لمديري المدارس الثانوية ا2012العرايضة، رائدة هاني محمود)

في عمان وعالقته بمستوى ممارسة المواطنة التنظيمية من وجهه نظر المعلمين"، رسالة 
 ماجستير ،جامعة الشرق األوسط. 

غداد ب(، دور الثقة وااللتزام التنظيمي في تحسين األداء، مجلة كلية 2017الحسيني، سوسن جواد )
 . (50)للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد 
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(، "التطوير التنظيمي وأثره على كفاءة األداء في 2003الحربي، خديجة أحمد عبد المؤمن)
 زيز.المنظمة" دراسة تطبيقية على جدة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد الع
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األخطاء الصفرية ومدى إمكانية تطبيقها في المصانع الليبية: دراسة حالة الشركة الليبية للحديد 
 مصراتة -والصلب 

 إياد علي بالحاج
 طرابلس-كلية العلوم اإلدارية والمالية التطبيقية

 eyadbelhaj7@gmail.com 
 الملخص 

وبين  بينها تسعى المؤسسات الصناعية للوصول إلى مستوى من الجودة والكفاءة يخلق لها الميزة التنافسية
تج لى منإالمؤسسات المناظرة، إال أن نظرية األخطاء الصفرية جاءت بشكٍل مختلف، حيث إنها تهدف للوصول 

ح دة األربام زياخاٍل تمامًا من العيوب من أول مرة وفي كل مرة، األمر الذي له مردود على قياس التكلفة ومن ث
الشركة بصانع وتحقيق التنافسية الالزمة. ولما كانت نسبة التالف التي تتعرض لها العملية اإلنتاجية في الم

رة الشؤون الهندسية بالشركة، كان لزامًا البحث عن %( وفق إدا14-10)الليبية للحديد والصلب تتراوح ما بين 
ذا جاءت لف. لوسيلة تكفل تقليص هذه النسبة من التالف إلى الحد األدنى وصواًل في نهاية المطاف إلى صفر تا
مدى  ىرف علهذه الدراسة للبحث في إمكانية تطبيق األخطاء الصفرية بالشركة المشار إليها، وذلك بهدف التع
ة نظر ن وجهتوفر المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء الصفرية وعلى المعوقات التي تحد من تطبيقها، وذلك م

تم  تبانةالعاملين بالشركة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم جمع البيانات بواسطة اس
 (Crosby, 1996; 1989; 1984; 1979)تطويرها ألغراض الدراسة باالستناد إلى مبادئ وأفكار كروسبي 

راسة وجود ( عاماًل. وأظهرت نتائج الد248والدراسات ذات الصلة، ثم توزيعها على العينة التي تكونت من )
ناعة قختص، ُجملة من المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء الصفرية لدى الشركة، والمتمثلة في وجود: مركز م

ن أنيع. إال التص وث الخطأ، اتخاذ التدابير الوقائية، ومالءمة التصميم إلمكانيةاإلدارة العليا، وسائل منع حد
ت ذات لدورانتائج الدراسة تؤكد وجود معوقات متعددة تحد من تطبيق األخطاء الصفرية بالمصنع منها: غياب ا

 ةغياب األنظم محلية،العالقة بالنظرية، غياب الوعي بأهميتها، ندرة األمثلة الناجحة في تطبيقها بالمصانع ال
تفادة من االس واللوائح المنظمة للعمل بها، وضعف المعرفة العلمية باألخطاء الصفرية. وأوصت الدراسة بضرورة
 ة، والعمللنظريالمتطلبات المتوفرة لدى الشركة لتطبيق األخطاء الصفرية، واعتبارها نقطة انطالق نحو تطبيق ا

 .من تطبيقهاعلى القضاء على المعوقات التي تحد 
 صلب.يد والالعيوب، األخطاء الصفرية، المتطلبات، المعوقات، الشركة الليبية للحد :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Industrial enterprises seek to achieve a level of quality and efficiency that creates a 

competitive advantage between them and their counterparts, but the theory of zero defect 

came differently, as it aims to reach a product completely free of defects from the first 

time and every time. This has an impact on cost measurement which will increase profits 

and achieve the necessary competitiveness. Since the rate of defected products during the 

production process in the manufactories at the Libyan Iron and Steel Company ranges 

between 10-14% according to company's sources, it was necessary to find a way to ensure 

that this percentage is reduced from the defect to the minimum and eventually to zero. 

Therefore, this study came to consider the possibility of applying zero defects in the above 

mentioned company, aiming to identify the availability of the requirements for the 

application of zero defect and to find out the obstacles that limit their application, from 

the point of view of employees of the company. The study used the descriptive analytical 

approach, and the data were collected by a questionnaire developed for the purposes of 

the study based on Crosby's principles and ideas (Crosby, 1996; 1989; 1984; 1979) and 

related studies. It was then distributed to the sample, which consisted of (248) employee. 

The results of the study showed a set of requirements for the application of zero defect 

that are already implemented in the factory, namely: a specialized center, the conviction of 

senior management, means of preventing the occurrence of defect, follow up of 

precautionary measures, and the appropriateness of design for the possibility of 

manufacturing. However, the results of the study confirm the existence of several obstacles 

that limit the application of zero defect in the factory, including: the absence of relevant 

courses, the lack of awareness of their importance, the scarcity of successful examples in 

their application in local factories, the absence of systems and regulations governing their 

work, and the lack of knowledge of zero defects. The study recommended the need to take 

advantage of the requirements available to the company to apply zero defects, and 

considered them as a starting point towards the application of the theory, and endeavor  to 

eliminate the obstacles that limit their application. 

Key words: Defects, Zero Defects, Requirements, Constraints, Libyan Iron and 

Steel Company. 
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 مقدمةال
 تسعى المؤسسات بصفٍة عامة إلى تحقيق مستوياٍت مختلفة من الجودة وفق إمكانياتها، وذلك

سها، مع نظرائهم ِمَمن يقدمون المنتج نفسه أو الخدمة نفللوصول إلى منتج يحقق تنافسية مرضية 
وقد  ولكٍل من هذه المؤسسات نهجه في تطبيق معايير الجودة وفق االستراتيجيات التي يتم رسمها.

شهدت أنظمة الجودة في أواخر القرن الماضي تطورات متسارعة وقبول من قبل الشركات 
ة في وجدوا فيها غايتهم في تحقيق التنافسية المطلوبوالمصانع على المستوى العالمي، حيث إنهم 

ية ظل العولمة التي جعلت العالم وكأنه يعيش في قريٍة واحدة. وفي أواخر السبعينات ظهرت نظر 
؛ حيث Crosby (1979)"، والتي صاغ فروضها كروسبي Zero" Defects األخطاء الصفرية

ت خالية تمامًا من العيوب ومتماشية مع تدعو إلى السعي للخروج بمخرجات أي منتجاٍت وخدما
ن مالمتطلبات ألول مرة وفي كل مرة، ومعنى ذلك أن يتم بناء أسس الجودة في المراحل المبكرة 

؛ البوهي 2019العمل وليس في مرحلة الرقابة، أي أن تأكيد الجودة يكون من المنبع )محمد، 
 (.2014؛ زوير، 2018وآخرون، 

عض االنتقادات من خبراء الجودة والباحثين، ِمَمن رأوا أن تطبقيها وقد واجهت هذه النظرية ب
(، وفي الوقت نفسه القت هذه النظرية تأييد Deshpande (2017,غير واقعي وصعب التحقيق 

 البعض األخر من الخبراء والباحثين، والذين رأوا أن هذه حالة مثالية ويمكن تحقيقها
(Alexopoulos and Packianather, 2017; Psarommatis et al, 2019; Ferreira 

et al, 2018) ؛ هذا وسيتم توضيح وجهتي النظر خالل سياق البحث، إال أنه في نهاية المطاف
ستحقق نظرية األخطاء الصفرية مستوى عاٍل من الجودة  وبدرجٍة مقبولة بموجب المقاييس األكثر 

يتم فيها التخلص من التالف وتقليل  صرامة، كما أن نظرية األخطاء الصفرية تشير إلى حالة
 ,Simplilearn)العيوب، وهذا يعني ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمات 

. ومن البديهي أن القبول بالخطأ أيًا كانت نسبته تخلق عيبًا في المنتوج أو الخدمة المقدمة (2019
ه تدني في مستوى الجودة ويقلص من حدة قد يتيح القبول بزيادة نسبة الخطأ، مما يترتب علي

التنافسية في سوق العمل أو اإلنتاج. وُيعد مدخل األخطاء الصفرية من المداخل الحديثة التي 
تؤدي إلى مخرجات خالية من العيوب، والوصول إلى مستويات ذات جودة عالية )الداؤودي، 
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لعيوب وإمكانية تكرارها مرًة أخرى (. وفي تقديٍر لفيليب كروسبي فإن الُنظم التي تسمح با2011
و   Brondoni (2018)%(من عائداتها، كما ذكر كٌل من 30-20سيكلفها ذلك ما بين )

Hirano (1986)  أنه يمكن من خالل تطبيق هذه النظرية زيادة األرباح عن طريق القضاء على
اء الصفرية في المنظمات تكلفة الفشل ومن ثم زيادة اإليرادات. هذا ومما يميز تطبيق نظرية األخط

الغانم، Lejon et al., 2019 ;أنها تزيد من حدة التنافسية، والحصول على رضا العمالء )
2018Migl, 2006; .) 

ى ومن الجدير بالذكر أن هذا المدخل قد تم تطبيقه في العديد من الشركات والمصانع الكبر  
 كر منها على سبيل الذكر وليس الحصرعلى مستوى العالم وحققت هذه الشركات نتائج مبهرة؛ نذ

األمريكية المتخصصة في علوم الفضاء والطيران والتي نجحت في تخفيض العيوب  Martinشركة 
(، كما أعلنت شركة  Harwood, 1993؛2019%( خالل سنة واحدة )لحبيب، 54بنسبة )

General Electric ققت األمريكية المختصة في إنتاج المعدات الكهربائية واإللكترونية بأنها ح
 . (Halpin, 1966)( مليون دوالر في تكاليف إعادة التصنيع والخردة 2تخفيضًا قدره)

 وعلى الرغم من أهمية تطبيق النظرية في المنظمات اإلنتاجية والخدمية، ودورها في تحسين
ت (، إال أنه لوحظ ندرة األدبيا2012ادة األرباح )طالب وغالي، الجودة وتقليص التكاليف وزي

ية ( بعنوان إمكان2013والدراسات العربية التي تناولت موضوع األخطاء الصفرية، كدراسة حسن )
تعد  تطبيق أفكار كروسبي لالرتقاء بالجودة، والتي لم تتطرق إلى نظرية األخطاء الصفرية والتي

 دمها فيليب كروسبي.أحد أبرز األفكار التي ق
ء تأسيسًا على ما تقدم فإن الدراسة الحالية جاءت لُتسلط الضوء على مفهوم وأهمية األخطا

لعمل االصفرية، وتحديد متطلباتها، وبيان المعوقات التي تحول دون تطبيقها، والبحث في إمكانية 
لصلب يد والشركة الليبية للحدبهذه النظرية في المصانع والمنشآت الليبية، وقد وقع اختيار الباحث ل

صانع إلجراء هذه الدراسة لكونها أحد أهم المشاريع االستراتيجية في ليبيا، وتمتلك أحد أكبر م
بيا لتصنيع الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وتلعب دورًا مهمًا في التنمية االقتصادية في لي

راحل نظام الجودة والرقابة في جميع م(، كما أنها ُتولي اهتمامًا شديدًا بتطبيق 2015)شابون، 
 (.2018اإلنتاج )معتوق وامسلم، 
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 وفي سياق المنافسة التي تتعرض لها الشركة الليبية للحديد والصلب من قبل منافسيها على
؛ جنبيالمستويين اإلقليمي والدولي، ال سيما بعد أن ُفرضت عليها الضريبة المحددة على النقد األ

، أصبح لزامًا عليها البحث عن المزيد من 1/2019و 1300/2018رئاسي وفق قراري المجلس ال
طاء الُسبل لتخفيض تكلفة اإلنتاج وتحسين مستوى جودة مخرجاتها، وذلك بتبني فلسفة نظرية األخ

 الصفرية.
 ليبيةوبناًء على المعلومات التي تم تجميعها من خالل الدراسة االستطالعية للباحث للشركة ال

لف لب، فقد تبين أن خطوط اإلنتاج في مصانع الشركة تتعرض لنسبة من الفاقد والتاللحديد والص
دارة الشؤون الهندسية بالشركة، فكان هذا هو الدافع الرئيسي إل%( وفقًا 14 -10تقدر من  )

درة إلجراء هذه الدراسة في المصنع المشار إليه بهدف الوصول إلى منتجات خالية من العيوب وقا
 سة. على المناف

 ( لمراقبة جودة اإلنتاج في مصنع القضبان واألسياخ2007وفي دراسٍة إحصائية لـلكيالني )
بالشركة الليبية للحديد والصلب، فقد توصلت الدراسة إلى أن المصنع يسير نحو المواصفات 

خطاء األة المطلوبة. ووفقًا لذلك فإن الباحث يرى أن هذه النتيجة ُتَمهد السبيل لتطبيق مفهوم نظري
زمة الصفرية. وفي هذا اإلطار تطرح الدراسة التساؤلين التاليين: ما مدى توفر المتطلبات الال
د من لتطبيق نظرية األخطاء الصفرية بالشركة الليبية للحديد والصلب؟ وما هي المعوقات التي تح

جابة لهذين تطبيق نظرية األخطاء الصفرية بالشركة؟ وتهدف هذه الدراسة إلى الحصول على اإل
التساؤلين لكونهما يشكالن الحجر األساسي لالنطالق نحو تطبيق نظرية األخطاء الصفرية في 

 الشركة المشار إليها.
وتتجسد أهمية الدراسة بالنسبة للمنظمة قيد البحث في الرقي بمستوى الجودة فيها وذلك بتطبيق 

ى تحسين الجودة وتخفيض التكاليف نظرية األخطاء الصفرية، حيث إن تبني هذه النظرية يؤدي إل
. وتستمد الدراسة أهميتها أيضًا من حداثة الموضوع ;Crosby, 1979) 2014)شبلي والدين، 

وندرة الدراسات والبحوث التي تناولت هذه النظرية وتطبيقاتها، وأنه حسب ما تراءى للباحث ال توجد 
اسة إضافة جديدة للمكتبة العلمية. هذا دراسة محلية تناولت موضوع البحث، وهذا ما يجعل من الدر 
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باإلضافة إلى أن الدراسة ُتمهد في موضوعها ونتائجها السبيل لدراسات أخرى مستقبلية تجرى في 
 المجال نفسه.

ي وتتبع هذه المقدمة بقية أقسام الدراسة والتي ستكون على النحو التالي: في القسم التال
ت األخطاء الصفرية بصورة مختصرة، مقرونًة بالدراسا ستستعرض الدراسة اإلطار النظري لنظرية

حدد يُ السابقة وما يمزيها عن تلك الدراسات. ثم يتبع ذلك، القسم الخاص بمنهجية الدراسة والذي 
ليه يمنهجية البحث وأسلوب تصميمه، وأداته، باإلضافة إلى مجتمع وعينة البحث. وفي القسم الذي 

يتم ذا وسة، سيتم تحليل البيانات التي تم تجميعها بأداة البحث. هوالمتعلق بالجانب العملي للدراس
 مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة في القسم األخير من البحث. 

 مراجعة الدراسات السابقة
إلى  بدأ االنتباه إلى فكرة األخطاء الصفرية منذ الستينات، ويعود الفضل في اقتراح فلسفتها

Crosby (1979) ِمن  يل أيضًا أن الفكرة األساسية كانت اقتراحًا من قبل مجموعة غير مسماه، وق
. يشير كروسبي إلى أن الجودة هي مفهوم مجاني، تعتمد على Martin (Halpin, 1966)شركة 

أو  حقيقة أن كل عيب له تكلفة خفيه مرتبطة به؛ يمكن أن تكون بسبب الفحص أو النفايات/الخردة
كنا إذا تمفالعمالء أو إهدار الوقت أو فقدان السمعة، إلى غير ذلك..، وبالتالي إعادة العمل أو فقد 

 . ِمن التخلص من العيوب تمامًا، يمكننا حفظ الكثير من المال بسبب الحقائق المذكورة أعاله
األخطاء الصفرية هي واحدة من أفضل االستراتيجيات هذه األيام، والتي تهدف للقيام باألشياء 

 ,.Dreyfus & Kyritsis, 2018) .(Eger et alصحيح من المرة األولى لتالفي الفاقد بالشكل ال
2018;  

قدمت األدبيات السابقة تعريفاٍت مختلفة لنظرية األخطاء الصفرية، إال أن هذا االختالف هو 
اختالف شكلي، فجميعها تعزز فكرة إنتاج وتسليم منتجات وخدمات مطابقة تمامًا للمواصفات 

 Lindsay؛,Katsundo, 1996; shingo, 1986)1986 Hirano ;تمامًا من العيوب  وخالية
& Evans, 2002  Ferger, 2017; وفي نهج ،)Crosby (1979)  ال يوجد منتج جيد أو

سيء أو عالي أو منخفض الجودة، وفي رأيه هذا التصنيف ال معنى له، بل يرى أن معنى الجودة 
تجات غير المطابقة هي تلك التي فشلت اإلدارة في تحديد هو مطابقة المواصفات، وأن المن
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مواصفاتها ومراقبتها. ويوضح الباحث فكرة الخطأ الصفري بأن الوصول إلى مطابقة مواصفات 
المنتج، هو ما يعكس التطبيق األمثل لألخطاء الصفرية، وأن ما دون ذلك هو المعيب؛ حتى وإن 

الموضوعة فهذا يعتبر عيبًا، كونه سيكلف المنظمة كانت المخرجات أعلى جودة من المواصفات 
 تكاليف غير محسوبة. 

 Six Sigma"ومن الجدير بالذكر أن مفهوم األخطاء الصفرية ظهر قبل مفهوم الستة سيجما "
بسنوات قليلة، وهو يبدو أصعب تحقيقًا منها. وبمقارنة مفهومي الستة سيجما واألخطاء الصفرية، 

( عيوب في المليون، بينما 4-3سبة ضئيلة جدًا من العيوب تقدر بـ)نجد أن األولى تسمح بن
األخطاء الصفرية تدعو إلى خفض نسبة العيوب إلى الصفر، هذا ما خلق حلبة جداٍل بين خبراء 
الجودة والباحثين حول تطبيق نظرية األخطاء الصفرية، فانقسموا إلى مؤيد ومعارض، وترأس 

عتبرًا أن التطبيق السيء لألخطاء الصفرية يسبب الجري وراء معارضي النظرية ويليام ديمنج م
أهداف غير قابلة للتحقيق، مما يؤدي إلى إحباط العمال، وتفشي اليأس، وبالتالي ارتفاع نسبة 

ذلك فهو لم يقل يومًا شيء  Crosby (1989)(. وينفي 2019الدوران وتراجع المهارات )محمد، 
 وتكرارًا أن األخطاء تحدث نتيجة أفعال اإلدارة وسلوكياتها، كهذا تحت أي ظرف، فلقد قال مراراً 

مضيفًا أن األخطاء الصفرية هي توجه يهدف لنشر ثقافة القضاء على العيوب بالتدريب والتوعية 
والتحفيز وتقديم الجهد الوقائي. وفي أحدث الدراسات التي تناولت موضوع األخطاء الصفرية قدم 

إلى  Deshpande (2017)بعد وجهات نظرهم حول هذا الجدل؛ فأشار الباحثون المذكورون فيما 
أن األخطاء الصفرية هي مفهوم افتراضي، ومن المستحيل تحقيقه بسبب وجود أسباب غير معروفة 

إلى أنه  Alexopoulos and Packianather (2017)وال يمكن السيطرة عليها. بالمقابل، يرى 
 Ferreira et al. (2018)اء الصفرية، ويدعم كٌل من تم الوصول بالفعل إلى أهداف األخط

( تركز على تحقيق 4.0تطبيق النظرية مشيرين إلى أن مبادرات التصنيع الحديثة مثل التصنيع )
أن  Psarommatis et al. (2019)صفر عيوب في المنتج طوال عملية التصنيع. ويضيف 

استراتيجيات وسائل منع األخطاء )الكشف، واإلصالح، والتنبؤ، والوقاية( يتم تطبيقها في كل منتج 
أو عملية، وإذا تم كشف عيب فيمكن إصالحه، كذلك، هناك خوارزميات مصممة خصيصًا للتنبؤ 

اء بشكل عندما قد يحدث خلل، وبالتالي الوقاية منها، ومن خالل ما سبق ُتطبق عبارة "افعل األشي
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أن األخطاء الصفرية أمر البد منه وأن  Rijsinge (2006)صحيح من المرة األولى". كما يرى 
التوجه نحوها يتطلب المالءمة بين التصميم وإمكانية التصنيع واالختبار. عالوًة على ذلك، يحذر 

خطاء من تنازل أنظمة اإلنتاج متعددة المراحل عن هوامش األ Eger et al. (2019)كٌل من 
والفشل في كل خطوة من خطوات اإلنتاج، فإن لم يتم اكتشافها وعالجها، فقد تؤدي إلى انتشار 
العيوب في مراحل التصنيع التالية، أو تلف قطعة عمل ال يمكن إصالحها؛ نظرًا ألن أنظمة 
اإلنتاج هي سالسل متشابكة من خطوات التشغيل الميكانيكي، وبذلك، فإن اتباع نهج عالمي 

 Krishnanعامل مع ظهور الخطأ وعالجه هو الوصول إلى "األخطاء الصفرية". وأخيرًا، يضع للت
وجهة نظر محايدة إلى حد ما؛ وهي ما يتفق معها الباحث، قائاًل إذا كانت األخطاء  (2015)

 الصفرية تبدو غير واقعيٍة للناس، يمكنهم جعلها كهدف َيسعون لتحقيقه.
لعربية التي تناولت موضوع البحث، فقد تمكن الباحث من العثور وبالنظر إلى ُشح الدراسات ا

( الذي 2011على أربع دراسات تناولت بشكٍل أو بآخر نظرية األخطاء الصفرية. بدايًة بالداؤودي )
بحث عن مدى مساهمة وسائل منع حدوث األخطاء )التحذير، والرقابة، واإليقاف( في تحقيق 

( من المهندسين والفنيين والمشغلين في معمل األلبسة 30اء عدد )العيوب الصفرية، باستطالعه آلر 
العراق، وقد خلصت الدراسة إلى ُجملة من النتائج كان أهمها أن عينة الدراسة تعطي اهتمامًا  –

وتركيزًا نسبيًا للعيوب الصفرية، باإلضافة إلى أن هناك تأثير مباشر لوظائف أجهزة منع حدوث 
( فقد أشارا في 2014ية وكانت مساهمتها جيدة. أما الخطيب وسلمان )الخطأ في العيوب الصفر 

دراستهما حول دور ثوابت كروسبي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركة العامة للسمنت 
العراقية، إلى أن بيئة عمل المنظمة المبحوثة غير متهيئه لتطبيق األخطاء الصفرية، بسبب قدم 

المستثمرين في إدارة معامل الشركة، باإلضافة إلى األوضاع الراهنة التي المكائن والمعدات، وفشل 
( دراسة أثر استخدام 2015كانت سائدة بالعراق وقت الدراسة. ومن جانب آخر، حاول إدريس )

فلسفة المعيب الصفري على تطوير وتحسين أداء أعضاء هيأة التدريس وجودة مخرجات التعليم 
(عضو هيأة تدريس إزاء ذلك، فقد أظهرت النتائج 70ة، باستقصائه لعدد)العالي بالجامعات السعودي

%( من عينة الدراسة مقتنعون بفلسفة األخطاء الصفرية ويرون إمكانية تطبيقها في 75.8أن)
التعليم العالي، ولكنهم ال يمتلكون دراية كافية بمبادئ هذه الفلسفة، وإن معظم المبحوثين يحاولون 
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طريقة الصحيحة من المرة األولى وفي كل مرة، وأن جميعهم على قناعة بأن إنجاز أعمالهم بال
تكاليف إعادة العمل أكثر من مرة عالية من الناحية المادية والمعنوية. إضافًة إلى ذلك، فقد بحث 

( في تطبيق مدخل األخطاء الصفرية في البحث العلمي، بالتطبيق على جامعة 2016الشاذلي )
، وبحري(، وبينت النتائج وجود اهتماٍم كبير من قبل الجامعات السودانية بتطبيق )الخرطوم، النيلين

فلسفة األخطاء الصفرية، كما أن عينة الدراسة توافق على أن تطبيقها يوفر الزمن والجهد في 
مراجعة األخطاء، ويحسن جودة المخرجات من السلع والخدمات، إال أنه ولسوء الحظ توجد 

ت التي تحد من النجاح في تطبيق فلسفة األخطاء الصفرية، منها عدم تطبيقها مجموعة من المعوقا
بالجامعات، وضعف تبني مبادئ فلسفة األخطاء الصفرية، وتركيز الجامعات على إنتاج البحوث 

 العلمية بالكم الرقمي دون النوعي.  
 لمجالاأو خدمية في  تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة سواًء كانت بيئتها إنتاجية

ة الخاص بالدراسة، حيث تناولت جميعها موضوع األخطاء الصفرية. وفي حين أن الدراسات السابق
ركزت بالُمجمل على تطبيقات األخطاء الصفرية دون النظر إلى مدى توفر متطلبات تطبيق 

؛ 2015؛ إدريس، 2014النظرية من عدمها، نهيك عن عدم أخذ كٌل ِمن )الخطيب وسلمان، 
( في االعتبار بمبادئ وأفكار كروسبي التي دعا إليها في نظريته. جاءت هذه 2016الشاذلي، 

آت الدراسة كمحاولة أولى للبحث في مدى توفر متطلبات تطبيق نظرية األخطاء الصفرية في المنش
د تي تحالاإلنتاجية، باالستناد إلى فلسفة ومبادئ كروسبي، وكان لزامًا البحث أيضًا عن المعوقات 

ة. نتاجيمن تطبيق هذه النظرية؛ والتي لم يتم تناولها من قبل في الدراسات المتعلقة بالمنشآت اإل
ة في هذا وتتميز الدراسة الحالية بأنها من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع األخطاء الصفري

 البيئة الليبية، وعلى األخص في المؤسسات اإلنتاجية. 

 منهجية الدراسة
هج الدراسة هو المسلك الذي يتجه نحوه الباحث لكي يتمكن من الوصول إلى المعرفة، من

ويحتاج استخدام أي منهج علمي االستعانة بمجموعة من الوسائل واألدوات المناسبة، للوصول إلى 
(. ونظرًا لطبيعة الدراسة التطبيقية، والتي تتطلب وصف الظاهرة 2014البيانات الالزمة )برهوم، 

ًا، ومحاولة تحليلها واقعيًا وإيجاد التفسيرات المناسبة لها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي نظري
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التحليلي للوصول إلى النتائج من خالل وضع تساؤالت واختبارها وفق األساليب اإلحصائية 
ول المناسبة ذات العالقة بموضوع الدراسة؛ باعتباره منهجية دقيقة وتساهم بشكل مباشر في الوص

إلى أهداف الدراسة. وتستند منهجية الدراسة في جانبها النظري على تناول المفهوم األساسي 
لألخطاء الصفرية، واستعراض الدراسات السابقة، أما الجانب العملي فقد تم اعتماد االستبانة كأداة 

 لجمع البيانات.
 أداة الدراسة

الصفرية، وتحديد المعوقات التي تحد من لدراسة مدى توفر المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء 
تطبيقها، تم االعتماد على االستبانة، وقد تم تصميمها مبدئيًا باالستناد إلى مبادئ وأفكار 

(Crosby, 1996; 1989; 1984; 1979)  مع األخذ في االعتبار األدبيات والدراسات ذات
 Rijsinge 2006; Ferreira et)؛ 2016؛ الشاذلي، 2014الصلة كدراسة )الخطيب وسلمان، 

al, 2018   ومن ثم تم تطوريها من قبل الباحث بما ينسجم مع المتطلبات الُمراد قياسها في البحث
الحالي، وقد ُروعي في إعدادها الوضوح وسهولة اإلجابة، حيث ُطلب من المستجيب وضع عالمة 

(أمام المقياس الذي يراه مناسبًا، وزيادًة في التوضيح تم تعري )  ف مفهوم األخطاء الصفرية في
مقدمة االستبيان. وقد تم تقسيم االستبانة إلى قسمين رئيسيين: يحتوي القسم األول على األسئلة 
التي ُتمكن من التعرف على البيانات الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة )الخبرة، المؤهل العلمي، 

محورين أساسيين، محور المتطلبات الالزمة وبعدد والقسم التابع له(. في حين تضمن القسم الثاني 
( عبارة. وقد استخدمت الدراسة مقياس 13( عبارة، ومحور المعوقات والصعوبات وبعدد )12)

، 5غير موافق بشدة( وبوزن ) –غير موافق  –محايد  –موافق  –ليكرت المتدرج من )موافق بشدة 
ى أن فقرات المعوقات جميعها سلبية، أي أن وزن ( على التوالي. وتجدر بنا اإلشارة إل1، 2، 3، 4
( يعبر عن وجود المعوق بدرجة عالية، وإلخ...، وتم تحديد المحك المعتمد في الدراسة بواسطة 5)

، ومن ثم قسمة المدى على عدد المقاييس للحصول على 4=1-5حساب المدى بين الدرجات 
إلى أقل قيمة في المقياس بغية تحديد  ، وبعد ذلك تم إضافة طول الخلية0.8=5÷4طول الخلية 

 ( يوضح ذلك.1الحد األعلى لهذه الخلية، والجدول رقم )
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 (: محك الدراسة1جدول رقم )

 الرأي
غير موافق 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 5 4 3 2 1 الدرجة

 5 - 4.20 4.20-3.40 3.40-2.60  2.60–1.80  1.80 – 1 مدلول الوسط

الدرجة 

 التقديرية
 مرتفعة جدا   مرتفعة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا  

ذوي  وبعد إتمام إعداد االستبانة وتجهيزها، تم إخضاعها للتقييم بواسطة عدد من المحكمين من
ة، الخبرة واالختصاص، وُطلب منهم إبداء مالحظاتهم وآرائهم حول مالءمة فقرات أداة االستبان

وسالمتها اللغوية، وكذلك اقتراح حذف أو دمج الفقرات بما يتناسب مع أغراض ومدى وضوحها، 
 الدراسة. وبعد استعادة األداة من المحكمين، تم األخذ بمالحظاتهم، والتي أسفرت عن إعادة
الصياغة لبعض الفقرات، وبقي عددها كما هو. حتى أصبحت االستبانة أكثر مالءمة ألهداف 

 الدراسة.

 لدراسةمجتمع وعينة ا

انطالقًا من الدور الذي تلعبه الشركة الليبية للحديد والصلب في تنمية االقتصاد الوطني، وأهمية 
تطبيق استراتيجية األخطاء الصفرية لضمان جودة عالية وتقليص الفاقد والتالف إلى العدم، تم 

وم بإنتاج اختيار الشركة كحالة للدراسة؛ فهي مجمع صناعي يتكون من عدد تسعة مصانع، وتق
كميات متنوعة من الحديد والصلب منها: منتجات القضبان واألسياخ مختلفة األحجام ومنتجات 
األسالك والحديد المسطح، والجدير بالذكر أن الطاقة اإلنتاجية للشركة في الثالثة أرباع األولى من 

قد بلغت ( طنًا؛ ووفق إحصائيات الشركة في موقعها الرسمي ف410,449( بلغت)2019سنة )
( طنًا، في حين أن 1,175,483( حيث بلغ إنتاجها)2007منتجات الشركة أقصى إنتاج لها عام)

( طنًا. 188,490( حيث بلغ إنتاج الشركة)2011أدنى مستوى إنتاج وصلت له الشركة كان عام)
وذلك وقد تكون مجتمع الدراسة ِمن المهندسين والمشرفين ومساعدي المشرفين والفنيين والمشغلين؛ 

( فردًا 4،875لكونهم على اتصال مباشر بالعاملين بمصانع اإلنتاج بالمصنع، والذين بلغ عددهم )
من إجمالي العاملين بالقطاعين اإلنتاجي والفني وفقًا إلدارة التدريب بالشركة. حيث تم توزيع 

 قدمه كاًل ِمن استبانة عشوائيًا على العاملين بالشركة، وذلك باالستناد إلى الجدول الذي (356)
Kergcie and Morgan (1970) ( أيام من عملية التوزيع تمكن الباحث من 10وبعد )
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( استبانة لعدم استيفائها بالكامل، وبذلك تكون 11( استجابة، استبعد منهم )259الحصول على )
ل ( استبانة، أي بمعدل إكما248االستبانات الكاملة والصحيحة والقابلة للتحليل اإلحصائي )

(70 .)% 

 البيانات الديموغرافية والوظيفية

 ( عاماًل، فقد أظهرت اإلحصاءات أن ما يمثل248ولما كانت عينة الدراسة المأخوذة تمثل )
%( من عينة الدراسة يحملون شهادة جامعية فما فوق. هذا وباإلضافة إلى أن ما نسبته 72.2)
المصنع الخمس عشرة سنة. كذلك %( من المبحوثين تعدت سنوات خبرتهم في العمل ب75.4)

لعاملين %(مقابل ا65.3بينت النتائج ارتفاع نسبة العاملين التابعين للقسم اإلنتاجي والتي بلغت )
ينة ع( وصفًا تفصيليًا لخصائص 1%(. ويبين الشكل رقم )34.7التابعين للقسم الفني والتي بلغت )

 الدراسة.
 (: خصائص عينة الدراسة1شكل رقم )

 

 تحليل البيانات
ذلك و يتناول هذا القسم من الدراسة تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من عينة الدراسة، 

مج لبرناباستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة، والتي تخدم أهداف الدراسة. وقد استعمل الباحث ا
 للوصول إلى النتائج المرجوة. SPSSاإلحصائي للحزم االجتماعية 
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 ت والمصداقيةالثبا
ساب حبدايًة، تم التحق من ثبات أداة الدراسة للتأكيد من استقرار النتائج، ومن أجل ذلك تم 

، من خالل تطبيقه على عينة Cronbach's Alphaالثبات بواسطة معامل ألفا كرونباخ 
ًا ( عاماًل مستبعدين من عينة الدراسة، وقد حقق محورا الدراسة ثبات20استطالعية تكونت من )
. دعمًا للثبات، تم Cornbach (1970)%( والتي اقترحها 70نسبة ) αجيدًا، حيث فاقت قيمة 
جزئة النصفية، وقد حقق لقياس الت Guttman Split-Half Coefficientاستخدام معادلة جوتمان 

متع (، وتؤكد هذه النتيجة بأن المقياس يت0.7المقياس لمحوري الدراسة معامل ارتباط أعلى من )
ل الجدو بدرجة ثبات جيدة، ويصلح لالستخدام كأداة لجمع البيانات ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة. و 

 ( يستعرض ثبات محوري الدراسة.2رقم )
 فا كرونباخ وجوتمان لقياس ثبات أداة الدراسة(: معامل أل2جدول رقم )

 عدد العبارات محاور الدراسة ت

 قيمة الثبات

Cronbach's 

Alpha 
Guttman 

 0.725 0.868 13 المتطلبات الالزمة 1

 0.711 0.821 12 المعوقات والصعوبات 2

رات كما تم إجراء تحليل لفقرات كل محور، وذلك للتأكد إذا ما كان تأثير حذف أي فقرة من فق
، حيث Scale if item deletedاالستبانة على كل قيمة ثبات معامل ألفا كرونباخ لكل محور 

 تبين أن إجراء الحذف ألي فقرة ال ينتج عنه تغيير إيجابي على معامل ألفا كرونباخ.
اخلي التحقق من ثبات أداة الدراسة في المرحلة األولى، تم قياس صدق االتساق الدوبعد أن تم 

ألداة الدراسة في المرحلة الثانية من الدراسة. وقد جرى التحقق منه بحساب معامل بيرسون 
Pearson ليه، بين درجات كل فقرة من فقرات محوري الدراسة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إ
ق ( يستعرض نتيجة صدق االتسا3يقه على العينة االستطالعية نفسها. والجدول رقم )بواسطة تطب

 الداخلي.
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 ليه(: معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إ3جدول رقم )

 Pearson Sig العبارة Pearson Sig العبارة المحور

ت    
طــــــلـــبا

الـــمـــتـــ
  
  
  
  
  
  
  
 

الزمـــة     
الـــ

 

S1 0.635** 0.002 S2 0.678** 0.001 

S3 0.556* 0.011 S4 0.621** 0.003 

S5 0.758** 0.000 S6 0.719** 0.000 

S7 0.638** 0.002 S8 0.603** 0.005 

S9 0.701** 0.001 S10 0.652** 0.002 

S11 0.729** 0.000 S12 0.533* 0.16 

S13 0.517* 0.020    

ت
وقـــا

الـــمـــعـــ
 

 
ت
وبـــا

صـــعـــ
والـــ

 S1 0.640** 0.002 S2 0.481* 0.032 

S3 0.785** 0.000 S4 0.470* 0.037 

S5 0.825** 0.000 S6 0.643** 0.002 

S7 0.607** 0.005 S8 0.544* 0.013 

S9 0.786** 0.000 S10 0.535* 0.015 

S11 0.694** 0.001 S12 0.699** 0.001 

 0.01** دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 0.05*  دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

 يتضح من نتائج الجدول السابق أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات محوري الدراسة
ع ليًا مفإن جميع فقرات محوري الدراسة متسقة داخوالمحور الذي تنتمي إليه دالة إحصائيًا. وعليه 

 ة.ستبانالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات محاور اال

 تحليل محوري االستبانة
ولغرض استخالص نتائج الدراسة واقتراح التوصيات التي ستبنى عليها، ُأخضعت المعلومات 

اس بانة الموزعة على عينة الدراسة للتحليل اإلحصائي الوصفي باستخدام مقيالتي وفرتها االست
باره باعت المتوسط الحسابي باعتباره مقياسًا للوزن النسبي لعبارات االستبانة، واالنحراف المعياري 

ار اختب مؤشرًا عن مدى االتساق أو االختالف القائم بين اآلراء حول تلك العبارات. كذلك تم إجراء
T لعينة الواحدة لOne Sample T-test لعبارات من عدمها. باإلضافة إلى تحديد لتحديد داللة ا

 : محك الدراسة(.1اتجاه كل عبارة بواسطة محك الدراسة )انظر الجدول رقم 
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 محور المتطلبات الالزمة
فر تو ( المبين أدناه، يمكننا التعرف على االستجابات التي تقيس مدى 4من خالل الجدول رقم )

 المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء الصفرية بالشركة الليبية للحديد والصلب.
 (: التحليل اإلحصائي لمحور المتطلبات الالزمة4جدول رقم )

 �̅� SD العبارة ر.ت
T-test  درجة

 T Sigقيمة  الممارسة

1 
يتوفر بالمصنع مركز مختص بمنع 

 األخطاء في المنتج.
 مرتفعة 0.000 11.881 1.031 3.77

2 
تتوفر القناعة الالزمة لتطبيق األخطاء 

 الصفرية لدى اإلدارة العليا.
 مرتفعة 0.000 10.104 0.930 3.59

3 

العاملون والمشرفون بالمصنع لديهم 

تدريب كافي للوصول إلى إنتاج خاٍل من 

 العيوب.

 متوسطة 0.001 3.268 0.990 3.20

4 
الذكية المصنع يستعمل أنظمة التصنيع 

 في خطوط اإلنتاج. 4.0
 ضعيفة 0.000 16.336 0.983 1.97

5 
اتباع وسائل منع حدوث األخطاء 

 )اإليقاف، والرقابة، والتحذير( بالمصنع.
 مرتفعة 0.000 9.611 0.885 3.54

6 
المصنع يتبع تدابير وقائية إلنتاج 

 منتجات خالية من العيوب.
 مرتفعة 0.000 10.273 0.865 3.56

7 

المصنع لديه القدرة الكافية من دعم 

وتمويل وبرامج لتطبيق األخطاء 

 الصفرية.

 متوسطة 0.000 4.156 1.023 3.27

8 
ظروف العمل بالمصنع متهيئة لتطبيق 

 األخطاء الصفرية.
 متوسطة 0.860 0.176 1.081 3.01

9 

المصنع يُصمم المنتج وفق إمكانية 

مع التصنيع للوصول إلى المطابقة تماما  

 المواصفات.

 مرتفعة 0.000 16.475 0.767 3.80

10 
شعار المصنع )منع األخطاء قبل 

 حدوثها(.
 متوسطة 0.000 3.865 1.084 3.26

11 
تتوفر لدى العاملين ثقافة األخطاء 

 الصفرية.
 ضعيفة 0.000 7.059 0.962 2.56

12 
يخصص المصنع يوم/مناسبة إلشعار 

 لألحسن.العاملين بأن هناك تغيير 
 ضعيفة 0.000 16.689 0.962 1.96

13 
 المصنع يُطبق الميكنة الكاملة )األتمتة(

 في جميع مراحل اإلنتاج.
 متوسطة 0.894 0.133 0.952 2.99

 متوسطة 0.000 3.484 0.871 3.11 الدرجة الكلية

تظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول المذكور أعاله تفاوت آراء المستجوبين حول توفر 
( كحد 3.80( كحد أدنى و)1.96المتطلبات الالزمة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

( وعند 0.76( و)1.08أعلى. كذلك تبين النتائج تقارب االنحرافات المعيارية، حيث وقعت ما بين )
(، يتضح أن جميع فقرات محور المتطلبات دالة 3للعينة الواحدة بمتوسط فرضي ) Tار اختب
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( حيث أن إجابات أفراد 13( و)8( باستثناء الفقرتين رقم )0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة )
العينة حولهما تعطي محايدة تامة. وبالنظر إلى اتجاه العبارات، نجد أن أكثر فقرة وافق عليها 

ج وفق ( بالجدول والتي تنص على "المصنع ُيصمم المنت9المشاركون بدرجة مرتفعة هي الفقرة رقم )
( 12إمكانية التصنيع للوصول إلى المطابقة تمامًا مع المواصفات"، في حين تحصلت الفقرة رقم )

بالجدول والتي تنص على "يخصص المصنع يوم/مناسبة إلشعار العاملين بأن هناك تغيير 
 لألحسن" على درجٍة منخفضة باتفاق األغلبية. 

 حور المعوقات والصعوباتم
ات ( المبين أدناه، يمكننا التعرف على االستجابات التي تقيس معوق5) ومن خالل الجدول رقم

 تطبيق األخطاء الصفرية بالشركة الليبية للحديد والصلب.
 (: التحليل اإلحصائي لمحور المعوقات والصعوبات5جدول رقم )

 �̅� MD العبارة ر.ت
T-test  درجة

 T Sigقيمة  الممارسة

1 
بتطبيق فلسفة غياب الدورات المتعلقة 

 األخطاء الصفرية في مجال الصناعة.
 مرتفعة 0.000 5.552 1.041 3.40

2 
ال يتبنى المصنع فلسفة تركز على 

 مبادئ األخطاء الصفرية.
 متوسطة 0.000 3.819 1.031 3.25

3 
يركز المصنع على اإلنتاج الكمي أكثر 

 من النوعي.
 متوسطة 0.000 5.377 1.039 3.35

4 
كوادر مؤهله لتطبيق عدم وجود 

 األخطاء الصفرية.
 متوسطة 0.046 2.009 1.075 3.14

5 
غياب الوعي بمفهوم األخطاء الصفرية 

 وأهميتها.
 مرتفعة 0.000 8.182 0.986 3.51

6 
ندرة األمثلة الناجحة في تطبيق األخطاء 

 الصفرية بالمصانع الليبية.
 مرتفعة 0.000 14.762 0.878 3.82

7 
االستعداد لتقبل فكرة األخطاء ضعف 

 الصفرية.
 متوسطة 0.001 3.427 0.945 3.21

8 
غياب الرغبة ورفض الفكرة لدى بعض 

 المديرين والموظفين والعاملين.
 متوسطة 0.851 0.188 1.012 3.01

9 
 غياب الدعم المالي والميزانية الكافية  

 لتطبيق األخطاء الصفرية بالمصنع.
 متوسطة 1.000 0.000 1.046 3.00

10 
تطبيق األخطاء الصفرية قد يؤدي لزيادة 

 التكاليف.
 متوسطة 0.000 5.150 1.134 3.37

11 
غياب األنظمة واللوائح المنظمة للعمل 

 بنظرية األخطاء الصفرية.
 مرتفعة 0.000 6.868 0.962 3.42

12 
ضعف المعرفة العلمية المتعلقة بمفهوم 

 األخطاء الصفرية.
 مرتفعة 0.000 12.947 9960. 3.81

 متوسطة 0.000 9.851 0.896 3.36 الدرجة الكلية
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رية ويبين الجدول أعاله أن آراء المستجوبين حول المعوقات التي تحد من تطبيق األخطاء الصف
( كحد أدنى 3.00بالمصنع كانت متقاربة إلى حد ما، حيث جاءت المتوسطات الحسابية ما بين )

 ( كحد أعلى. باإلضافة إلى وجود تقارب كبير بين االنحرافات المعيارية حيث وقعت ما3.82و)
(، 3للعينة الواحدة بمتوسط فرضي ) T.( وفي العمود المتعلق باختبار 0.87( و)1.13)بين 

رتين ( ما عدا الفق0.05نالحظ أن جميع فقرات المعوقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (، حيث إن إجابات أفراد العينة حولهما تعطي محايدة تامة. وبالنظر إلى اتجاه9( و)8رقم )
تنص  ( والتي6ت نجد أن أكثر فقرة وافق عليها المشاركون بدرجة مرتفعة هي الفقرة رقم )العبارا

 على "ندرة األمثلة الناجحة في تطبيق األخطاء الصفرية بالمصانع الليبية".
 مخطط نتائج الدراسة

لشكل بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل محوري الدراسة، المخطط المبين في ا
 ( يبين نتائج الدراسة. 2رقم )

 (: مخطط توضحي لنتائج الدراسة2شكل رقم )

 
يبين الشكل أعاله المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء الصفرية المتوفرة لدى الشركة؛ مقابل 
المعوقات التي تحد من تطبيقها. يظهر الجزء العلوي من الشكل المتطلبات الخمسة المتوفرة لدى 

مالئمة 

التصميم 

 لتصنيع

وسائل منع  تدابير وقائية

 الخطأ

قناعة اإلدارة 

 العليا

مركز 

 مختص

 تطبيق األخطاء الصفرية

غياب  

 الدورات

ندرة األمثلة  غياب الوعي

 الناجحة

غياب األنظمة 

 واللوائح

ضعف 

المعرفة 

 الـــمـــتـــطـــلـــبـــات
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 الشركة وهي: مركز مختص، قناعة اإلدارة العليا، وسائل منع الخطأ، تدابير وقائية، ومالءمة
التصميم إلمكانية التصنيع. بينما يبين الجزء السفلي المعوقات الخمسة التي تحد من تطبيق 
النظرية لدى الشركة وهي: غياب الدورات، غياب الوعي، ندرة األمثلة الناجحة، غياب األنظمة 

 واللوائح، وضعف المعرفة العلمية.

 مناقشة النتائج
كما أشرنا سابقًا إلى هدف هذه الدراسة وهو معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق األخطاء 
الصفرية بالشركة الليبية للحديد والصلب، وكذلك تحديد المعوقات التي تحد من تطبيقها. فقد 
أظهرت نتائج الدراسة وجود ُجملة من المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء الصفرية لدى المصنع، 

ثلة في وجود: مركز مختص وقناعة اإلدارة العليا واتباع وسائل منع حدوث الخطأ واتباع والمتم
التدابير الوقائية ومالءمة التصميم مع إمكانية التصنيع. وتعتبر المتطلبات السالف ذكرها من أهم 

حد أهم ما دعا إليه كروسبي في نظريته، ال سيما وأن قناعة اإلدارة العليا بالمصنع؛ والتي تعتبر أ
مبادئ كروسبي، ظهرت باتجاه مرتفع بناًء على استجابات أفراد العينة. كذلك فإن اتباع وسائل منع 
حدوث الخطأ بالمصنع حتمًا سيكون لها أثر إيجابي لتطبيق األخطاء الصفرية. هذا باإلضافة إلى 

همًا في تحقيق أن اتباع المصنع لسياسة مالءمة التصميم مع إمكانية التصنيع، تعتبر عاماًل م
لتطبيق األخطاء الصفرية.  Rijsinge (2006)منتجات خالية العيوب، وهذا ما يتوافق مع اقتراح 

وبالمقابل، تشير النتائج بأن المصنع يفتقر إلى وجود مجموعة من المتطلبات وهي: أجهزة التصنيع 
يوم/مناسبة للعاملين ( وغياب ثقافة األخطاء الصفرية لدى العاملين، وكذلك تخصيص 4.0الذكية )

إلشعارهم بأن هناك تغيير لألحسن. وهذا النقص من المتطلبات يعرقل االتجاه نحو تطبيق هذه 
(، تلعب دورًا رئيسيًا في منع حدوث األخطاء 4.0النظرية، فأجهزة التصنيع الذكية الجيل الرابع )

رية لدى العاملين تعتبر عاماًل . كما أن توفر ثقافة األخطاء الصفFerreira et al. (2018)وفقًا لـ
مهمًا في نشر الوعي بأهمية القضاء على العيوب. باإلضافة إلى أن تخصيص يوم/مناسبة 
للعاملين؛ وهو ما يسمى بيوم األخطاء الصفرية لدى كروسبي، يعتبر أيضًا باألهمية بمكان، حيث 

ية، ورفع رغباتهم في بذل الجهد إنه سيخلق حافزًا لدى العاملين يمكنهم من التمشي مع مبادئ النظر 
الوقائي الالزم. وعلى الرغم من ظهور نتائج ُتحدد توفر المتطلبات الالزمة لتطبيق األخطاء 
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الصفرية من عدمها، فقد تعذر تحديد موقف باقي المتطلبات والمتمثلة في: التدريب الكافي، الدعم 
ويعزي الباحث ذلك إلى سبب بديهي، والتمويل، ظروف المصنع، شعار المصنع، وتطبيق الميكنة. 

كون المصنع ال يطبق األخطاء الصفرية بطريقٍة مباشرة، مما يجعل دراية العينة المشاركة بالدراسة 
محل شك حول التدريب الكافي لمنع األخطاء، وتخصيص الميزانية الالزمة لتطبيق النظرية، وتهيئة 

بط بسياسته نحو تطبيق النظرية. هذا كما أن ظروف المصنع، إضافًة إلى شعار المصنع والذي يرت
التباين في آراء العاملين في القطاعين اإلنتاجي والفني حول تطبيق الميكنة )األتمتة(، يرجع لسبب 
اختالف تبعية العينة ومدى درايتها بتطبيقها. ومن الجانب اآلخر، ُتظهر النتائج وجود مجموعة من 

ء الصفرية لدى المنظمة قيد الدراسة، وهذه النتيجة تتفق مع المعوقات التي تحد من تطبيق األخطا
( بالسودان. ومن أهم هذه المعوقات هي: غياب الدورات المتعلقة بتطبيق 2016دراسة الشاذلي )

األخطاء الصفرية وغياب الوعي بمفهومها وأهميتها وندرة األمثلة الناجحة في تطبيقها بالمصانع 
العلمية لدى عينة الدراسة والتي جاءت متفقًة مع دراسة إدريس الليبية، وكذلك ضعف المعرفة 

( بالسعودية. كما أن غياب األنظمة واللوائح التي تعكس سياسات المصنع اتجاه تطبيق 2015)
نظرية األخطاء الصفرية ُتعتبر هي األخرى عائقًا أمام المصنع لتطبيق النظرية. وبناًء على ما 

التوصيات التي يمكن أن تستفيد منها المنظمة المبحوثة وغيرها من  سبق، ُتقدم الدراسة ُجملة من
 المنظمات الوطنية للولوج في تطبيق نظرية األخطاء الصفرية:

 ا نقطةاالستفادة من توفر المتطلبات المتعلقة بتطبيق األخطاء الصفرية لدى الشركة، واعتباره 
ية هذه المتطلبات وتطويعها كي انطالق نحو تطبيق هذه النظرية، مع ضرورة البحث في ماه

ث تتماشى مع مبادئ النظرية، وذلك من خالل إنشاء مركز بحثي يهتم بالعيوب الصفرية، ويبح
ثل مصنع مفي آلية تحقيقها. مع السعي إلى ضرورة توفير بقية المتطلبات الغير متوفرة حاليًا بال

 (. 4.0التصنيع )
 لتغلب لنظرية، ووضع سياسة عملية تكفل تذليلها وااالنتباه إلى المعوقات التي تواجه تطبيق ا

 عليها.
  بالنسبة للفقرات التي ظهرت فيها المتوسطات الحسابية متوسطة، نرى أن تخضع لدراسات

 مستقبلية تعتمد أساليب أخرى لجمع البيانات مثل المقابالت والمالحظات الشخصية.
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 ألخطاء الصفرية لدى المديرين عقد الندوات وورش العمل التي من شأنها ترسيخ ثقافة ا
 والعاملين بالشركة، ونشر الوعي بأهميتها.                                    

  ضرورة اهتمام الشركة الليبية للحديد والصلب بتخصيص يوم/مناسبة باسم المعيب الصفري
 إلشعار العاملين بأن هناك تغيير لألحسن. 

  ن أوع في تطبيق نظرية األخطاء الصفرية، فمن الضرورة المصنع لديه اإلمكانية نسبيًا للشر
طوات ختولي اإلدارة العليا بالشركة االهتمام والدعم الكامل لهذا الموضوع، مع ضرورة اتخاذ 

ًة  خاليجادة العتماد هذه النظرية؛ لكونها تؤدي بالشركة للوصول إلى التصنيع العالمي بمنتجاتٍ 
 من العيوب.

دايًة ية. باحث أنه من الضروري التنويه إلى قيود الدراسة واألبحاث المستقبلوفي النهاية، يرى الب
 قتصرتاببيئة الدراسة التي ُطبقت على الشركة الليبية للحديد والصلب، باإلضافة إلى أن الدراسة 

بين  على آراء العاملين دون األخذ في الحسبان وجهة نظر اإلدارة العليا، كذلك التباين الحاصل
يئة ية وبين بالقسمين اإلنتاجي والفني. لذا ال بد من إجراء دراسات مماثلة في البيئة الحالالعامل

 مختلفة تكون أكثر عمقًا، مع توظيف مجموعات ديموغرافية ووظيفية أخرى، واعتماد المقابالت
  قة.والمالحظات الشخصية كأداة إضافية لجمع البيانات، لغرض الوصول إلى نتائج واقعية وأكثر د
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 المراجع
( أثر استخدام فلسفة المعيب الصفري على تطوير وتحسين أداء أعضاء 2015إدريس، جعفر. )

هيئة التدريس وجودة مخرجات التعليم العالي بالجامعات السعودية، مجلة أماراباك، 
 .138-121: 17(، العدد 6األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد )

( دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لرياديي 2014بسمة. )برهوم، 
-األعمال قطاع غزة: دراسة حالة مشاريع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية )مبادرون 

 سبارك(، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة، كلية التجارة.
ة في ( الجودة الشامل2018د، أحمد. وعبد الرحيم، منى. )البوهي، رأفت. والمصري، إبراهيم. وماج

 التعليم، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، مصر.
 ( إمكانية تطبيق أفكار كروسبي لالرتقاء بالجودة في المنظمات العراقية2013حسن، صبحية. )

 داريةعة كركوك للعلوم اإللتطبيقها في شركتي التأميم وكركوك للمشروبات الغازية، مجلة جام
 .51-40: 2(، العدد 3واالقتصادية، جامعة كركوك، المجلد )

" في تطبيق إدارة الجودة الشاملة: "Crosby( دور ثوابت 2014الخطيب، سمير. سلمان، رنا. )
بل، عة بادراسة حالة الشركة العامة للسمنت العراقية، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، جام

 .759-735: 3(، العدد 22) المجلد
( مدى مساهمة وسائل منع حدوث األخطاء في تحقيق العيوب 2011الداؤودي، رياض. )

الصفرية: استطالع آراء المهندسين والفنيين والمشغلين في معمل األلبسة الوالدية في 
 .144-121: 102(، العدد 33الموصل، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، المجلد )

جات ( مراجعة متطلبات العمالء األجانب لصناعات النفط العراقي مقابل احتيا2014ر، فائق. )زوي
، الشعب العراقي لصناعته النفطية: دراسة استطالعية في محطة كهرباء الناصرية الحرارية

 رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة سانت كلمنتس العالمية، كلية الدراسات العليا.
( محاسبة المسؤولية االجتماعية وتحقيق الرفاه االجتماعي: دراسة تطبيقية 2015)شابون، أبوبكر. 

ليبيا لمفهوم -لمعرفة مدى إدراك واهتمام الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة
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(، 14محاسبة المسؤولية االجتماعية، مجلة العلوم البحثية والتطبيقية، جامعة سبها، المجلد )
 .95-84(: 1العدد )

 ( تطبيق مدخل األخطاء الصفرية في البحث العلمي لضمان الجودة2016الشاذلي، عبد الرحيم. )
م والريادة في تلبية حاجات المجتمع، المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعلي

-1، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كتاب المؤتمر، ص ص: IACQA 2016العالي 
18. 

-( تصميم نموذج كمي لتحليل تكاليف الجودة: الهيكل2014م. والدين، عديم. )شبلي، مسل
، ة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة القادسية الكليةالتشغيل، مجل-المتطلبات
 .20-6: 2(، العدد 16المجلد )

ني دار اليازو ( استراتيجية العمليات واألسبقيات التنافسية، 2012طالب، عالء. وغالي، حسين. )
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

رقة و ( استراتيجية صفر األخطاء في أعمال إدارة الشؤون الصحية المدرسية، 2018الغانم، مزنة. )
عمل في تطبيقات نظم الجودة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، مقدمة في ملتقى 

 ربيع األول. 18القيادات الصحية المنعقد في 
بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات  2019( لسنة 1لس الرئاسي رقم )قرار المج

 طرابلس، ليبيا. 30/07/2019النقد األجنبي، الصادر بتاريخ 
بشأن فرض رسم على مبيعات النقد األجنبي،  2018( لسنة 1300قرار المجلس الرئاسي رقم )

 طرابلس، ليبيا. 12/09/2018الصادر بتاريخ 
( دراسة إحصائية لمراقبة جودة اإلنتاج في مصنع القضبان 2007يف الدين. )الكيالني، س

جلد واألسياخ في الشركة الليبية للحديد والصلب، مجلة التقني، هيئة التعليم التقني، الم
 .59-53: 2(، العدد 20)

ديثة كاديمية الحالتطبيق، األ -األساسيات-( إدارة الجودة الشاملة المفهوم2019لحبيب، بلية. )
 للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر.
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 عالقة نظم معلومات الموارد البشرية بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية
 (المنطقة الحرة مصراتةدراسة حالة ) 
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 الُملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة نظم معلومات الموارد البشرية بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية في 
االعتماد على المنهج الوصفي. تكون مجتمع  تم الهدف من الدراسة المنطقة الحرة بمدينة مصراتة. ولتحقيق

الموارد البشرية وإدارة تقنية المعلومات في إدارة وموظفات الدراسة من شاغلي الوظائف القيادية وموظفي 
. وقد اعتمدت الدراسة االستبانة باستخدام أسلوب المسح الشامل (80المنظمة قيد الدراسة، والبالغ عددهم )

استُخدم  (.%95)( مفردة أي بما يعادل76من) ن تكو ذيالدراسة ال مجتمعكأداة رئيسة لجمع البيانات من 
إلى نتائج الدراسة، وذلك من  ل( للوصو22)اإلصدار  SPSS)للعلوم االجتماعية )حصائية برنامج الحزم اإل

 Standard)واالنحراف المعياري  (Mean)داءة الدراسة، والمتوسطات أل، والصدق (Reliability)خالل الثبات 
Deviation)  الرتباط إلى ا، باإلضافة(Correlation) قارب إجابات الختبار فرضيات الدراسة. أظهرت النتائج ت

إذ كانت جميعها  أداء إدارة الموارد البشرية مستوى و الموارد البشرية أفراد عينة الدراسة حول إبعاد نظم معلومات 
بين نظم معلومات الموارد البشرية  وجود عالقة طرديةة، مرتفعما بين درجة أهمية متوسطة و بمتوسط مرجح 

(. وأوصت 0.60ة الحرة بمدينة مصراتة بمعامل ارتباط بنسبة )ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية في المنطق
، توفير الدعم من اإلدارة العليا بالمنطقة الحرة مصراتة في تطوير نظم معلومات الموارد البشريةالدراسة بضرورة 

من خالل تدريب الموظفين بشكل  نظم معلومات الموارد البشريةضرورة االهتمام بالتطور المستمر في مجال 
لوظيفة االستقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية ونظام معلومات ضرورة إعطاء مزيد من االهتمام  ،دوري 

أداء إدارة الموارد البشرية، مما ينعكس إيجابا على مستوى تقييم أداء المورد البشرية  تخطيط الموارد البشرية
ن قبل إدارة المنطقة الحرة مصراتة تهدف إلى بناء نظم معلومات الموارد البشرية اتخاذ خطوات فاعلة م وأخيرا  

 يأخذ بالعديد من العوامل المهمة من ضمنها الوقت، واالتصال، ودقة المعلومات.

  مصراتة. ةقة الحر نظم معلومات الموارد البشرية، األداء، إدارة الموارد البشرية، المنط: الكلمات المفتاحية
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Abstract  

This study aims to identify the relationship of human resources information systems 

with the level of performance of human resources management in the free zone in the city 

of Misurata. To achieve this aim, a descriptive approach was utilized. The study 

population consisted of the occupants of the leading positions and employees of human 

resources management and information technology administration in the organization 

under study, their number is (80) using the comprehensive survey method. A 

questionnaire is used as a main data collection tool. The sample consists of (76) 

participants, which is about 95% of the study community. The Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS version 22) was used to achieve the results of this study. This can 

attained through reliability, validity, mean, standard deviation and correlation to test the 

study hypotheses. The results indicated convergence of the participants about the 

dimensions of human resources information systems and the level of performance of 

human resources management. They showed a weighted average between a degree of 

medium and high importance. There is a direct relationship between human resources 

information systems and the level of performance of human resources management in the 

free zone in Misurata with a correlation coefficient (0.60). The recommendations suggest 

to provide support from the main management of the Misurata Free Zone in the 

development of human resources information systems. It also suggests to pay attention to 

the continuous development in the field of human resources information systems by 

training employees periodically. Finally it suggests to pay more attention to the 

recruitment job; the selection and appointment of human resources; human resources 

planning information system; and evaluation of human resource performance. This can be 

reflected positively at the level of human resource management performance. Eventually, 

effective steps can be adopted by the Free Zone of Misurata administration aiming at 

building human resource information systems that takes many important factors into 

consideration such as time, communication, and the accuracy of the information.  

Key words: Human Resources Information Systems, Performance, Human Resources 

Management, Misurata Free Zone. 
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 مقدمةال
يجي ستراتبدأ العالم يشهد تقدمًا هائاًل في مجال تقنية المعلومات باعتبار أن المعلومات مورد ا

ا للمنظمات في ظل بيئة عمل يسودها التغير والتعقيد، وأصبحت المنظمات تواجه تحديًا لبقائه
المنا العمل. واتسم عواستمرارها في دائرة المنافسة واتخاذ خطوات نحو التميز والريادة في سوق 

 المعاصر بالتطور التدريجي للتكنولوجيا مما انعكس على شتى مجاالت األعمال، وباتت الحاجة
ن متتعاظم وتتجدد إلى نظم المعلومات اإلدارية لالستفادة من التطور التكنولوجي، واالنتقال 

ة في معلومي وهو المعرفة والاألساليب التقليدية إلى األساليب الحديثة، وتوفير مورد مهم واستراتيج
فاءة توقيتها المناسب وبدقة عالية في ظل ظروف بيئية متغيرة ومعقدة للمنظمات بهدف الرفع من ك

لمنظمات (. وَحتََّم هذا الزخم الهائل في ثورة المعلومات، على ا2007أدائها )قنديلجي والجنابي، 
ية ياتها في عملياتها ونشاطاتها المالاستثماَر إمكانياتها لدعم وظائف اإلدارة بمختلف مستو 

لقرارات خذي اواإلنتاجية والتسويقية والموارد البشرية؛ لتلبية احتياجاتها من المعلومات الضرورية لمت
الفاعلة والتنافسية في سوق العمل من خالل امتالك المعلومات بجودة عالية وتوقيت مناسب 

 (.2009)صالح والسالم، 
سيًا حثون في مجال الموارد البشرية العنصَر البشري موردًا مهمًا وأساويعتبر الُكتاب والبا

 لتميزللمنظمة، ووصفه البعض بأنه رأس المال الحقيقي المستثمر فيه، فالمنظمات التي تهدف إلى ا
 ا المورد، لهذوالريادة في سوق العمل أو تلك التي تسعى لالستمرار والمنافسة؛ ُتوِلــي اهتمامًا كبيراً 

ب ِم سياستها من توفير الكفاءات البشرية من حيث االستقطاب واالختيار والتعيين والتدريورس
ر بتوف والتقييم، وتدعيم جانب التحفيز واألجور والمكافأة بمساندة نظم معلومات الموارد البشرية

توقيت ية بلالدعم لإلدارة لالهتمام بهذا العنصر في اتخاذ قراراتها المبنية على معلومات ذات دقة عا
جيا مناسب في سياستها المرسومة، بهدف زيادة مستوى األداء من خالل االستخدام األمثل لتكنولو 

 المعلومات.
ختار اولدراسة عالقة نظم معلومات الموارد البشرية بمستوى أداء إدارة الموارد البشرية؛ فقد 

 ن نموذًجا لذلك.الباحثان المنطقة الحرة بمصراتة إلجراء دراسة حالة عليها، وتكوي
 



 
 
 

 : دراسة حالة .............عبد السالم املايل وعبد هللا رمضانعالقة نظم معلومات املوارد البشرية مبستوى أداء إدارة املوارد البشرية 

(145) 

 مشكلة الدراسة
توصل من خالل الدراسة االستطالعية التي تم القيام بها في المنطقة الحرة مصراتة؛ من أجل ال

إلى مجموعة من الظواهر التي تساعد في تشخيص المشكلة، حيث تم إجراء عدد من المقابالت 
ع م والرب 2017الثاني من سنة في النصف  الشخصية مع رؤساء األقسام بإدارة الموارد البشرية

 –رئيس قسم المالكات وتخطيط االحتياجات  –م )رئيس قسم شؤون العاملين  2018األول سنة 
طيط ي )تخرئيس قسم التدريب(، ولقد تبين أنه يتم استخدام النظام اليدوي وبالتحديد نظام الملفات ف

تقييم أداء العاملين(.   –التدريب  –ية استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشر و  –الموارد البشرية 
( لخزن واسترجاع Dosإضافًة إلى أن هناك استخداما لمنظومة ملفات شخصية تشغل بنظام )

 ما تمكالبيانات الشخصية والوظيفية للعاملين، ولم تحدث أو تطور منذ فترة تزيد على عشرين سنة. 
 -2014ملين بالمنطقة الحرة مصراتة )الحصول على تقارير إحصائية صادرة عن لجنة شؤون العا

لعديد من التظلمات التي تقدم بها العاملون في المنظمة قيد الدراسة، ا( توضح 2016 -2015
 بشأن إعادة النظر في تسويات أوضاع وظيفية نتيجة لعدم دقة ووضوح المعلومات في حينها مما

ذه همالي قييم أداء العاملين(؛ وكان إجنتج عنها بعض األخطاء لحاالت )التعيين، الترقية، النقل، ت
( حالة منها فقط، بعد أن تمت 100( حالة مستلمة، تم قبول تسوية أوضاع عدد )211الحاالت )

 المراجعة والتدقيق في بيانات ومعلومات المتقدمين بهذه التظلمات.
ف على بهذا، ومن خالل تحليل البيانات المجمعة والتي تساعد في تشخيص المشكلة، والوقو 

، نظام حديداً استخدام طريقة النظم التقليدي )اليدوي( ت تم استنتاج اآلتي:األسباب المؤّدية إليها، 
تالي وبال الملفات المستخدم في إدارة الموارد البشرية ُيصعب من أداء العاملين ألعمالهم باإلدارة؛

تهلك ما يسممن البيانات يدويًا  يؤثر على مستوى أداء إدارة الموارد البشرية. يتم معالجة كمٍّ كبير
ة. معالجوقتا وجهدا أكثر، باإلضافة الحتمال زيادة نسبة الخطأ نسبًة للكم الهائل من البيانات ال

راتة رة مصتبادل المعلومات بين إدارة الموارد البشرية والمستويات اإلدارية المختلفة بالمنطقة الح
لبًا في ؤثر سيياب المعلومات نتيجة األعمال الروتينية مما وفقًا للنظام المستخدم يشكل ُبْطًئا في انس

 مستوى أداء إدارة الموارد البشرية. 
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التساؤل  عن المحاولة على اإلجابة تتحدد مشكلة الدراسة من خالل تأسيسا على ما تقدم،
 الرئيسي التالي:

لحرة البشرية بالمنطقة اما عالقة نظم معلومات الموارد البشرية بمستوى أداء إدارة الموارد 
 مصراتة؟

 فرضيات الدراسة
 تقوم الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية: 

رد ( بين نظم معلومات الموا0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ة ية الرئيسلفرضي. ويتفرع من االبشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنطقة الحرة مصراتة

 الفرضيات الفرعية التالية :
( بين ُبعد النظام الفرعي 0.05د مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن -

 سة.لمعلومات تخطيط الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدرا
عد النظام الفرعي ( بين بُ 0.05د مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن -

 ..مةالمنظلمعلومات استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية ب
( بين ُبعد النظام الفرعي 0.05د مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن -

 .لمعلومات التدريب ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة 
رعي ( بين ُبعد النظام الف0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) توجد -

 .لمعلومات تقييم أداء الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة 
 أهداف الدراسة

يكمن الهدف األساسي في التعرف على طبيعة العالقة بين نظم معلومات الموارد البشرية 
 ة:   من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالي، إدارة الموارد البشرية بالمنظمة ءومستوى أدا

ة التعرف على طبيعة العالقة بين ُبعد النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشري -
 ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة.

ين الفرعي لمعلومات استقطاب واختيار وتعيالتعرف على طبيعة العالقة بين ُبعد النظام  -
 الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة.
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إدارة  التعرف على طبيعة العالقة بين ُبعد النظام الفرعي لمعلومات التدريب ومستوى أداء -
 الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة.

لبشرية االقة بين ُبعد النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد التعرف على طبيعة الع -
 ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة.

ارد تقديم مجموعة من التوصيات يمكن أن تساهم في دعم وتطوير تطبيق نظام معلومات المو  -
 البشرية بالمنطقة الحرة مصراتة.

 أهمية الدراسة
م تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوعًا مهمًا في مجال اإلدارة بشكل عام ونظ 

 المعلومات بشكل خاص. وبهذا تستمد أهميتها في النقاط اآلتية: 
ك لما أهمية المنظمة التي تجري فيها الدراسة أال وهي المنطقة الحرة بمدينة مصراتة، وذل -

 مستدامة وشاملة، وتحقق عائد لالقتصاد الوطني.  تتمتع به من دور واضح في تنمية
 ة ومستوى البشري بين نظم معلومات الموارد العالقة تتناول التي القالئل الدراسات أحد كونها -
ودعم  عرفةالم إثراء في تساهم بذلك فهي الباحثين، علم حد على إدارة الموارد البشرية بالمنظمة أداء

 .هذا المجالالمكتبة المحلية والعربية في 
منه في  فهم الجوانب النظرية والتطبيقية لموضوع نظم معلومات الموارد البشرية واالستفادة -

 كافة المنظمات التي تسعى إلى تطبيق نظام معلومات الموارد البشرية.
سين في تأتي أهمية الدراسة من حيث الموضوع من خالل تقديم إضافة معرفية للباحثين والدار  -

 المعلومات اإلدارية والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية.مجال نظم 
 منهجية الدراسة 

 أداة الدراسة
مقاييس (، وبعد إعداد الصياغة األولية ل2014استنادًا إلى الدراسات السابقة كدراسة الرويلي )

دم الدراسة وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة )الصدق الظاهري والتأكد من أنها تخ
  ( محكمين خبراء ومتخصصين من الجامعات الليبية.5أهداف الدراسة تم عرضها على عدد )
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 الدراسةمنهج 
المنهج الوصفي للوصول إلى النتائج من خالل وضع فرضيات  على الدراسة هذه تعتمد

 بشكل واختبارها وفق المعايير اإلحصائية المناسبة ذات العالقة بموضوع الدراسة، ومدى مساهمتها
لية ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة المح .مباشر في الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة

اده وأبع منها والدولية التي تناولت المتغير )المستقل( والمتمثل في نظم معلومات الموارد البشرية
ب لومات استقطااألربعة: النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية، النظام الفرعي لمع

قييم مات تواختيار وتعيين الموارد البشرية، النظام الفرعي لمعلومات التدريب، النظام الفرعي لمعلو 
 2013جي القردح ; 2014 الرويليأداء الموارد البشرية، واستنادًا على الدراسات والنماذج التالية )

; 2015 Daniel,  2007؛ Boateng, ) )ن ويدرس م إدارة الموارد البشريةأداء والمتغير )التابع
؛  2012؛ شحادة  2014الرويلي ) دقة المعلومات االتصال، خالل األبعاد التالية : الوقت،

2015 Daniel,وقد تم في هذه الدراسة استخدام أسلوب دراسة الحالة؛ ألنه األكثر مالءمة .) 
ة م معلومات الموارد البشريلطبيعة هذه الدراسة ويتيح للباحثين جمع البيانات ووصف واقع نظ

 . بالمنظمة قيد الدراسة
 مصادر البيانات ووسائل جمعها

عين نو  في المالئمة للدراسة البيانات على الحصول في عليها االعتماد تم التي المصادر تمثلت
 :هما رئيسين،

من  ث،لألدبيات النظرية بموضوع البح تمثلت في القيام بإجراء مسح مكتبي : ثانوية مصادر -
 .والدراسات السابقة وغيرها والدوريات خالل المصادر والمراجع والكتب

 ماأتم اختيارها من مجتمع البحث األصلي.  التي العينة تمثلت في مفردات :أولية مصادر -
يصًا تمثلت في صحيفة االستبانة التي تم تطويرها خص فقد األولية للدراسة؛ البيانات جمع وسيلة

 لهذا الغرض.
 الدراسةمجتمع 

من رؤساء األقسام ومديري اإلدارات  شاغلي الوظائف القياديةتمثل مجتمع الدراسة في  
 وموظفي إدارة الموارد البشرية وإدارة تقنية المعلومات في المنطقة الحرة بمصراتة ومديرين عامين
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استبيان ( صحيفة 80(، وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل. وزعت )80والبالغ عددهم )
( صحيفة، وهو ما نسبته 76والمرجع منها ) ( صحيفة غير صالحة للتحليل اإلحصائي،4منها)

(95.)% 
 تمثلت حدود الدراسة في اآلتي: :حدود الدراسة

 الحدود المكانية : انحصرت هذه الحدود في مدينة مصراتة وبالتحديد المنطقة الحرة.
ية رة تقنوموظفي وموظفات إدارة الموارد البشرية وإداالحدود البشرية : شاغلي الوظائف القيادية 

 المعلومات بالمنطقة الحرة بمصراتة.
ل ة ألجالحدود الزمنية : وتتمثل في الفترة التي ُأجريت بها الدراسة من خالل الزيارات األولي

 تشخيص مشكلة الدراسة، ومن ثم توزيع االستبانة وإعادتها من مجتمع الدراسة، حيث تركزت في
 (م2018( وبداية)2017الربع األخير من سنة )

 الحدود الموضوعية : اقتصرت على دراسة متغيرين أساسين: األول، المتغير المستقل، ويمثل
 رية.نظم معلومات الموارد البشرية. والثاني، المتغير التابع، ويمثل أداء إدارة الموارد البش

 نموذج الدراسة
اإلجابة على أسئلة الدراسة وتسهيل عملية التحقق من تم َتصميم أنموذج متكامل يساعد 

 .( أدناه1فرضياتها، وذلك وفقا لما يوضحه الشكل رقم )
 (: نموذج متغيرات الدراسة1شكل رقم )
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 التعريفات اإلجرائية 
 تحقيقهي تلك المجموعة من العناصر المترابطة والمتناسقة ل نظم معلومات الموارد البشرية:

ون ب لتكأهداف مشتركة بمعالجة بيانات العنصر البشري للمنظمة إلكترونيًّا باستخدام أجهزة الحاسو 
 في شكل مخرجات ذات قيمة لمستخدميها.

ما محدد م الجهد المبذول والسلوكيات الممارسة في مواقف معينة من أجل تحقيق هدف األداء :
 خطط له مسبقًا.

بشرية هي إحدى وظائف اإلدارة، تهدف لالستخدام األمثل للعناصر ال إدارة الموارد البشرية:
ة بالمنظمة من خالل وضع خطط، ورسم سياسات لعمليات استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشري

  والتدريب والحوافز واألجور وتقييم أداء العاملين.
 ْعَنىيُ نظام فرعي من نظم معلومات الموارد البشرية  تخطيط الموارد البشرية:نظام معلومات 

د سبخزن واسترجاع البيانات والمعلومات عن العناصر البشرية المغادرة للكادر الوظيفي وآلية 
 االحتياجات من العناصر ذات الكفاءة والخبرة لفترات مستقبلية.

رجاع واست نظام فرعي ُيْعَنى بخزن  وارد البشرية:نظام معلومات استقطاب واختيار وتعيين الم
دة ستفاالبيانات والمعلومات عن العناصر البشرية الباحثة عن وظيفة في المنطقة الحرة مصراتة، لال

 من العناصر المؤهلة التي تمتلك المهارات لشغل الوظائف الشاغرة لديها.
د البيانات والمعلومات في تحدينظام فرعي ُيعنى بخزن واسترجاع  نظام معلومات التدريب:

ادة وتخطيط ومتابعة المسار التدريبي للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة، بهدف رفع كفاءتهم لزي
 اإلنتاجية.

داء أنظام فرعي مصمم بمعايير علمية لقياس  نظام معلومات تقييم أداء الموارد البشرية:
اء قاط القوة ونقاط الضعف للعاملين إلجر العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة، يهدف إلى تحديد ن

 المعالجات المناسبة بشأنها. 
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 تتمثل في اآلتي:و  الدراسات السابقة:مراجعة 
 الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة:

أسم 
الباحث 

 (السنة)

 الهدف وأهم النتائج عنوان الدراسة

دراسة 
السبيعي 

(2016) 

نظم معلومات 
الموارد البشرية 

في ودورها 
تطبيقات إدارة 

الموارد البشرية 
بقطاع حرس 
 الحدود في زابغ

 واردهدفت الدراسة إلى التعّرف على واقع تطبيقات نظم معلومات الم
 البشرية في قيادة حرس الحدود من وجهة نظر المبحوثين، والكشف

 عن مدى إسهام نظم معلومات الموارد البشرية في تطبيقات إدارة
 نظم تعرف على المعوقات التي تحد من استخدامالموارد البشرية، وال

 معلومات الموارد البشرية في تطبيقات إدارة الموارد البشرية،
اٍل من مجتمع الدراسة، وأظهرت أهم نتائج 208واستهدفت) (ُعمَّ

رد الدراسة أن هناك موافقة شديدة على واقع تطبيقات إدارة الموا
هام نظم معلومات البشرية في المنظمة قيد الدراسة، وعلى إس

 الموارد البشرية في تطبيقات إدارة الموارد البشرية.

دراسة 
Daniel 

(2015) 

تأثير نظم 
معلومات الموارد 

البشرية على 
اتخاذ القرارات 

في مجالس 
الحكم المحلي، 
مقاطعة كيتو، 

 تنزانيا

ام هدفت الدراسة إلى فحص الدقة والسرعة المناسبة من خالل استخد
 داريةالموارد البشرية وتأثيره في اتخاذ القرارات اإلنظم معلومات 

 رار الجيدة، وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن هناك أثرا على صنع الق
 من خالل تطبيق نظم معلومات الموارد البشرية.

دراسة 
الرويلي 

(2014) 

دور نظم 
معلومات الموارد 

البشرية في 
زيادة فاعلية أداء 

إدارة الموارد 
 البشرية

 إلى معرفة دور نظم معلومات الموارد البشرية في الدراسة تهدف
ة مملكزيادة فاعلية أداء إدارة الموارد البشرية لوزارة الداخلية ب

العمر  –البحرين في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية مثل )الجنس 
( 217سنوات الخبرة(، واستهدفت الدراسة) –الوظيفة  –لمؤهل ا –

هم أهرت الموارد البشرية لوزارة الداخلية، وأظ عامالً عاملةً بإدارة
 نتائج الدراسة أن هناك تأثيرا قويا بين نظم معلومات الموارد
ة مملكالبشرية وبين أداء إدارة الموارد البشرية لوزارة الداخلية ب

 البحرين.

دراسة 
القردحجي 

(2013) 

أثر عمليات نظم 
إدارة الموارد 

البشرية في ذكاء 
 المنظمة

الدراسة إلى التعرف على أثر عمليات نظم إدارة الموارد هدفت 
 البشرية في ذكاء المنظمة في مجمع الجميح في الدمام بالمنطقة

ام (لجميع المديرين ورؤساء األقس249الشرقية، واستهدفت الدراسة)
 للمنظمة قيد الدراسة، وأظهرت أهم نتائج الدراسة وجود أثر ذو

مة لمنظارة الموارد البشرية في ذكاء اداللة إحصائية لعمليات نظم إد
رد في مجمع الجميح قيد الدراسة، وتمثلت عمليات نظم إدارة الموا
ل، البشرية في )اختيار الموظفين، وتقييم الموظفين، وتصميم العم

 ونظام الحوافز والمكافأة(.

دراسة 
خلفي  

(2009) 

دور نظم 
المعلومات في 
 اتخاذ القرارات

لتعرف على مستوى استخدام نظم معلومات هدفت الدراسة إلى ا
والتكنولوجيا ومدى االستفادة منها في الحصول على المعلومات 

، الالزمة وترشيد عملية اتخاد القرار في مؤسسة نقاوس للمصبرات
( شخصاً من المتعاملين مع النظم بالمنظمة قيد 20واستهدفت )

ة عمل المؤسسالدراسة، وأظهرت أهم نتائج إسهام النظام في تنظيم 
. نشطةإدارياً، وتشجيع نظام عمل الفريق بسبب االرتباط المباشر لأل

 دقة إسهام إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسة في تقديم معلومات أكثر
 حديدوسرعة ومالءمة بالمقارنة مع أنظمة سابقة. إسهام النظام في ت
المشكالت التي تواجه متخذي القرار بطرق أسرع وأدق وأكثر 

 ءمة مما كان عليه األمر في األنظمة السابقة.مال

د اسة 
Boateng 

(2007) 

دور نظم 
معلومات الموارد 

البشرية في 
إدارة الموارد 

 البشرية

 هدفت الدراسة إلى التحقق عن دور نظم معلومات موارد بشرية في
ة مهام إدارة الموارد البشرية، واستهدفت مديري الموارد البشري

( شركة في فنلندا، وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن 170لعدد )
ات استخدام نظم معلومات الموارد البشرية داعم لتنفيذ استراتيجي

في  أن هناك إدراك لدى الشركات الكبيرةإدارة الموارد البشرية، و
 استخدام النظم لدعم مهام الموارد البشرية االستراتيجية.   
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بعض  عتتشابه م الحالية الدراسةلدراسات السابقة، يتضح بأن اومن خالل تأسيسا  على ما تقدم 
شرية نظم معلومات الموارد الببالدراسة، حيث تناولت موضوع  الخاص المجال في السابقة الدراسات

ة عن مختلف وربطها بمتغيرات مختلفة، إضافة إلى أنها قد أجريت في بيئةوأداء إدارة الموارد البشرية 
اسات بعضها واختالفها أيضا في المجال التطبيقي. ومن جانب آخر، فقد تم االستفادة من هذه الدر 

راسة، ه الداالستبانة ومالءمتها بما يخدم أسلوب هذفي اعتماد المقاييس الجاهزة والمحكمة المتمثلة ب
والتعرف على المنهجية التي سارت عليها، إضافة إلى االطالع على الوسائل اإلحصائية 

ات وتأتي هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بين نظم معلوم المستخدمة في هذه الدراسات.
لنماذج اعلى  استناداً  رة الموارد البشرية كمتغير تابع،الموارد البشرية كمتغير مستقل بمستوى أداء إدا

ف، أهدا وبذلك فإن الدراسة الحالية ُتعتبر مكملة في أهدافها لما عرض من .التي تم اإلشارة إليها
  وإضافة جديدة لما سبق عرضه. 

 -تتمثل في اآلتي: و  أدبيات الدراسة:
 ظم معلومات الموارد البشريةن

 اآلونة األخيرة زيادة مطردة في حجم المنظمات، وأصبح من الضروري حوسبةيشهد العالم في 
األعمال، واستخدام التكنولوجيا المتطورة من أساسيات نجاح هذه المنظمات، ولقد استخدمت 

، ينياتالحواسيب الكبيرة في نظم المعلومات اإلدارية بمطلع األربعينيات لتستمر حتى نهاية السبع
( أول حاسوب عملي تطبيقي، ثم Appleحواسيب الشخصية فكان لشركة أبل )من ثم شهد ظهور ال

اتسع استخدام الحواسيب الشخصية في مجاالت الصناعة واألعمال بشكل كبير، فكان لكل نظام 
ري لمدي من نظم المعلومات اإلدارية تقريبًا أنواع من الحواسيب والبرمجيات، وباتت الحاجة ضرورية

علومات إدارية فعالة توظف لجميع مراحل اإلدارة بما في ذلك التخطيط المنظمات وجود نظم م
 (.2009والتنظيم والرقابة والتوجيه. )العاني، 

( أن نظم المعلومات اإلدارية لها ثالثة أدوار رئيسة في منظمات األعمال 2009يرى )ياسين، 
دعم استراتيجيات  -رات دعم عمليات اتخاذ القرا -هي كالتالي: دعم العمليات وأنشطة األعمال 

األعمال لتحقيق الميزة التنافسية. وتنجز المنظمات أنشطتها من خالل ما يسمى باألنشطة 
 –اإلنتاج  –الوظائفية، حيث تقسم إلى أنشطة أساسية، وتنظم في إدارات أو أقسام مثل: )التسويق 
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ة اسم أنظمة معلومات اإلدارة الموارد البشرية( وتدعم بأنظمة معلومات، ويطلق عليها عاد –المالية 
نظم  -( إلى أنها تتمثل في نظم معلومات التصنيع واإلنتاج 2011الطاهر )ويشير  .الوظائفية

 نظم معلومات الموارد البشرية. -نظم معلومات التمويل والمحاسبة  -معلومات التسويق 
اخل داألنظمة الفرعية  لذلك أصبح االعتماد على نظم معلومات الموارد البشرية، باعتباره أحد

ذو المنظمة القادرة على جمع، ومعالجة، وتصنيف، وحفظ البيانات والمعلومات التي يحتاجها متخ
ب، ستقطاالقرار، والقيام بوظائف الموارد البشرية من عمليات تخطيط الموارد البشرية، وعمليات اال

 ، وعمليات التعويض واألجور.واالختيار والتعيين، وعمليات التدريب، وعمليات تقييم األداء
لة، فقد عرف نظم معلومات الموارد البشرية بأنه: "المكونات التي تعمل بصورة منتظمة ومتفاع

رتها وإدا تشمل جمع وخزن وتحليل ومعالجة واسترجاع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية
ال في مج وذلك لمساعدتهم في اتخاذ القراراتوتهيئتها أمام المستفيدين من المديرين وصناع القرار؛ 

لية" وفاع تخطيط الموارد البشرية، وتعيينها، وتعويضها، وتدريبها، وتطويرها، وتقويم أدائها بكفاءة
 . وتكمن أهمية نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق اآلتي: (395:  2010)جودة، 

  أقل.  بتوقيت مناسب وسرعة مالئمة وتكلفةتزويد التقسيمات اإلدارية بالمعلومات المطلوبة 
 .التأثير في صياغة االستراتيجية العامة للمنظمة وتنفيذها 
  .دعم قرارات تخطيط الموارد البشرية وتخفيض العمالة 
 تنفيذ قدرة اإلدارة بمتابعة وتقييم نشاطات الموارد البشرية بتوفر المعلومات الالزمة عن 

 الخطط. 
  الخطط في الوقت المناسب التخاذ القرارات التصحيحية قبل فواتتحليل االنحرافات عن 

 األوان.
 النظم الفرعية لنظم معلومات الموارد البشرية

 ( النظم الفرعية لنظم معلومات الموارد البشرية وفق اآلتي:2003لقد عدد عباس )
اسوبية هناك نوعان من التطبيقات الح النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية:

يؤكد على أن المنظمة  الذيكمًّا ونوًعا وهما )تخطيط التعاقب:  المرتبطة بتخطيط الموارد البشرية
لديها عاملون البد أن توجههم إلى الوظائف الشاغرة بسبب التقاعد والترقية والتنقالت وإنهاء الخدمة 
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يانات الخاصة بحركية من خالل الب أو التوسع في النشاطات. وتحديد االحتياجات المستقبلية:
 العاملين، بحيث يمكن استخدامها في التنبؤ بأثر التعيين أو االستغناء، على قوة العمل المستقبلية(.

ذب جملية ع: ويتضمن النظام كاًل من النظام الفرعي لمعلومات االستقطاب واالختيار والتعيين
 لخاصةلحفاظ على قاعدة البيانات اواستقطاب العاملين والمساعدة لتوفير فرص العمل المناسبة، وا

 بهم.
ي فاملين حيث من الممكن خزن معلومات تقييم أداء الع النظام الفرعي لمعلومات تقييم األداء:

سبة المنا وأن البرمجيات الخاصة بتقييم األداء يمكن أن تحدد نوع الطريقة قاعدة بيانات إلكترونية،
فعلي داء اليمكن توفير معلومات تشير إلى الفروقات في األللتقييم، وبعد االنتهاء من عملية التقييم 

 قياسا بالمعايير المحددة.
ومات يستخدم نظام التدريب بشكل أساسي في توثيق المعل النظام الفرعي لمعلومات التدريب:

الخاصة بإدارة التدريب وهذه المعلومات تتضمن عدد المشاركين وخصائص محتوى البرنامج، 
إلخ، إضافة إلى ذلك معلومات حول مهارات العاملين والنشاطات التدريبية وكلف التدريب...

 الضرورية.
ف لوظائاتتضمن التطبيقات الخاصة باألجور تقويم  النظام الفرعي لمعلومات األجور والرواتب:

 وتحديد األجور والرواتب واستقصاء األجور، إضافة إلى تحديد الحوافز والمزايا.
 مفهوم األداء

 آراء الكتاب والباحثين في تحديد مفهوم األداء، فمنهم من ركز على الجانب الضيقتتباين 
لألداء، مثل األهداف المالية، ومنهم من توسع في هذا الجانب بوصفه المنظمَة مجموعًة من 

كل األهداف، وبالتالي أثر هذا التباين على المقاييس المستخدمة في قياسه، وتسعى المنظمات ب
التفاعل بين السلوك  مستوى األداء من خالل مواردها. ففي تعريف لألداء هوجهد إلى رفع 

:  2003واإلنجاز. إي إنه مجموع السلوك والنتائج حيث تكون هذه النتائج قابلة للقياس" )درة، 
25.) 

إن نجاح مهمة تقييم األداء للمنظمات يتوقف على دقة ومالَءمة  مؤشرات قياس األداء:
كي تؤدي الغرض المطلوب هناك عديد المؤشرات التي و  ر ومدى قابليتها للقياس.المؤشرات والمعايي
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مؤشرات قياس من  .مؤشرات تقليدية وأخرى حديثةيمكن االستعانة بها لتقييم األداء تتمثل في 
ومن مؤشرات البيع.  -مؤشرات مالية  -مؤشرات اإلنتاجية  -مؤشرات اإلنتاج  األداء التقليدية :

بروز مقاييس جديدة لمجاالت أخرى مختلفة كأجل التسليم، إطالق  الحديثة : مؤشرات قياس
منتجات أو خدمة جديدة، رضا المساهمين والعمالء والعمال، حتى تتكامل مع المقاييس التقليدية 
وتتبلور إلى جانب المقاييس المالية بوثيقة واحدة أطلق عليها بطاقة األداء المتوازن والتي تم تعريفها 

"مجموعة من المقاييس المالية وغير المالية التي تقدم لمديري اإلدارة العليا صورة واضحة  بأنه
 (.151:  2009وشاملة عن أداء منظماتهم" )إدريس والغالبي، 

وفق  وبما أن هذه الدراسة تبحث في قياس أداء إدارة الموارد البشرية تأسيسا  على ما سبق،
 .ومات(، يمكن تناول هذه األبعاد بشيء من التوضيحأبعاد )الوقت واالتصال ودقة المعل

ما فإن عملية إدارة الوقت من الموضوعات المهمة في مجاالت اإلدارة المختلفة،  الوقت : -
مينة والث من عمل إال وكان الوقت جزًءا أساسيًّا في إنجازه، فالوقت يعتبر من الموارد القيمة

ة بسرعة وبشكل ثابت ودقيق، وال يمكن إعاد في المنظمات، ويعتبر من الموارد التي تنفذ
 (.2006إنتاجه أو استرداده )عبدهللا، 

يهدف االتصال إلى تحقيق: التنسيق بين أفعال وتصرفات أقسام المنظمة  االتصال : -
 المختلفة، فبدون االتصال تصبح المنظمة عبارة عن مجموعة من العاملين. والمشاركة في

على تبادل المعلومات المهمة لتحقيق أهداف التنظيم.  المعلومات حيث يساعد االتصال
اج ا يحتواتخاذ القرارات، حيث يلعب االتصال دورا مهمًّا في اتخاذ القرارات، فاتخاذ قرار م

 أخيراً و فيه العاملون إلى معلومات معينة لتحديد المشاكل وتقييم البدائل وتنفيذ القرارات. 
م يساعد االتصال العاملين على التعبير عن سعادتهالتعبير عن المشاعر الوجدانية، حيث 

 (.2003)المساد،  وأحزانهم ومخاوفهم وإبداء آرائهم في موقف ما
ها : تشير هنا إلى درجة خلو المعلومات من الخطأ من خالل عمليات تداولدقة المعلومات  -

تجة عن حيث عرفت بأنها "عدم وجود أخطاء أثناء التشغيل نا بين األنشطة في المنظمة،
 (.533:  2009العمليات الحسابية والمنطقية" )الصيرفي، 
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يسة لجمع ثم االعتماد على المنهج الكمي من خالل استخدام االستبانة كأداة رئالبيانات:  تحليل
 البيانات من أفراد عينة الدراسة.

ة لقياديتم توزيع االستبيان الُمستخدم على مجتمع الدراسة من شاغلي الوظائف ا جمع البيانات:
انات مع بيجوموظفي إدارة الموارد البشرية وإدارة تقنية المعلومات في المنطقة الحرة بمصراتة ُبغية 
نظم معلومات الدراسة، ويتكون من ثالثة محاور أساسية وهى: محور البيانات الشخصية، محور 

ؤااًل س( 49، كانت إجمالي أسئلة االستبانة )أداء إدارة الموارد البشرية، محور رد البشريةالموا
تم تصميم صحيفة االستبيان وفق مقياس "ليكرت  باستثناء أسئلة محور البيانات الشخصية.

الخماسي" حيث وزعت اإلجابات بمنح إجابة موافق بشدة خمس درجات، موافق أربع درجات، 
 ولحساب طول خالياجات، غير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة واحدة فقط. محايد ثالث در 

يمه على عدد فئات للحصول على (، ثم تقس4=1-5مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى )
اس (، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقي0.80= 4/5طول الخلية الصحيح أي )

(، 2017الواحد الصحيح(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية )جبريل، )أو بداية المقياس وهي 
 (.1وهكذا يصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول )

 درجة األهمية النسبية لفقرات الدراسة (:1جدول رقم )

 مرتفعة جداً  مرتفعة متوسط منخفضة منخفضة جداً  درجة األهمية

المتوسط 

 المرجح
1 – 1.79 

1.80 – 

2.59 

2.60 – 

3.39 
3.40 – 

4.19 
4.20– 5 
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ائص من خالل التحليل الوصفي، الجدول أدناه يوضح خص البيانات الشخصية لعينة الدراسة :
 بالتفصيل.  مجتمع الدراسة

 الدراسة مجتمعخصائص (: 2ل رقم )جدو

 البند العدد النسبة المئوية %

 العمر

 سنة 36أقل من  15 19.7

 سنة 45إلى  36من  32 42.1

 سنة 55إلى  46من  21 27.6

 55 أكبر من 8 10.5

 المجموع  76 100%

 ذكر 74 97.4

 انثى 2 2.6 النوع

 المجموع 76 100%

 أقل من الجامعي 23 30.3

 دبلوم عالي / جامعي 41 53.9 المؤهل العلمي

 ماجستير 12 15.8

 المجموع 76 100%

 مدير عام        4 5.3

 الوظيفة

 مدير إدارة    16 21.1

 رئيس قسم             38 50.0

 موظفي إدارة الموارد البشرية 9 11.8

 موظفي إدارة تقنية المعلومات  9 11.8

 المجموع  76 100%

 10 سنوات إلى أقل من 5 من 9 11.8

 سنوات

 الخبرة

 سنة 15 سنوات إلى أقل 10 من 24 31.6

 20 سنة إلى أقل من 15 من 16 21.1

 سنة
 25 سنة إلى أقل من 20 من 3 3.9

 سنة
 سنة فأكثر 25 من 24 31.6

 المجموع  76 100%
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 ((Cronbach Alphaمعامل الصدق والثبات 

ا، متبار عتبر مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية التي تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم جودة اخي
ا ة. أمالحصول على البيانات ذاتها لو تم تكرار االستبانة ألكثر من مر  وُيعّرف بأنه: "يقيس مدى

 للتأكد منو  مفهوم صدق االستبانة فُيشير إلى "التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت من أجله"،
 (.3ثبات أداة الدراسة تم إجراء اختبار معدل الثبات كما هو موضح بالجدول رقم )

 ألسئلة االستبانة (Cronbach Alpha)معامل الثبات (: 3جدول رقم )

 عدد الفقرات األبعاد ت
معامل 

 الثبات%

 0.845 7 النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية. 1

2 
د النظام الفرعي لمعلومات استقطاب واختيار وتعيين الموار

 البشرية.
7 0.883 

 0.878 7 النظام الفرعي لمعلومات التدريب. 3

 0.815 7 الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد البشرية.النظام  4

 0.871 7 الوقت 5

 0.849 7 االتصال 6

 0.890 7 دقة المعلومات 7

 0.969 49 المجموع الكلي 

ما  ( يتضح أن قيمة معامل ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة متقاربة تراوحت3من الجدول رقم )
ا، وبالتالي (0.97ألفا لجميع األبعاد ) (، وكذلك قيمة0.890 – 0.845بين )  وهي نسبة عالية جدًّ

ماد يمكن القول أنها معامالت ذات داللة جيدة ومقبولة إحصائيًا ألغراض الدراسة، ويمكن االعت
 .عليها في التحليل وتعميم النتائج

 تم يثح، )المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري( مقاييس النزعة المركزية والمتمثلة في
ة متوسطاستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديد تركز اإلجابات حول القيمة ال

  لمتغيرات الدراسة واألبعاد التابعة لها وفقًا لآلتي:
 نظم المعلومات الموارد البشرية متغير

المتوسطات ( 4: يوضح الجدول رقم )ُبعد النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية
الحسابية لفقرات ُبعد النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية، حيث كان أعلى متوسط 

(، وبانحراف 3.30للعبارات ) (، في حين كان المتوسط العام2.86( وأدناه )3.92حسابي )
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عينة وبناًء على النتائج المتحصل عليها من خالل هذا التحليل، فإن (، 871 .0معياري بلغ )
 .تحقيقهاوتعمل على  ُبعدالدراسة تؤكد تفهمها لمضمون عبارات هذا ال

 النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشريةبُعد حصائي لالتحليل اإل(: 4جدول رقم )

 M SD البيان ت
درجة 
 األهمية

1 
الة يعمل نظام تخطيط الموارد البشرية على اختيار أفضل العناصر الفع

 للتوظيف.
 مرتفعة 860. 3.92

2 
 اسبةيسهل استيفاء احتياجات المنطقة الحرة من األفراد باألعداد المن

 لملء الشواغر المتاحة في الوظائف.
 مرتفعة 887. 3.49

3 
يساعد نظام تخطيط الموارد البشرية المنطقة الحرة مصراتة على 

 الوصول إلى إنتاجية عالية بتكلفة أقل.
 مرتفعة 955. 3.41

تتابع إدارة الموارد البشرية التغيرات التي تحدث في تكنولوجيا  4

 المعلومات بصفة مستمرة.

 متوسطة 955. 3.32

 متوسطة 924. 3.20 يتم التخطيط جيداً لعملية استقطاب واختيار الموارد البشرية. 5

يتم العمل داخل المنطقة الحرة مصراتة بمبدأ الشخص المناسب في  6

 المكان المناسب.

 متوسطة 1.080 2.86

 متوسطة 1.170 2.93 يوجد وصف وتوصيف للوظائف الفعلية في المنطقة الحرة مصراتة. 7

 متوسطة 871 3.30 الدرجة الكلية

 ُبعد النظام الفرعي لمعلومات االستقطاب واالختيار وتعيين الموارد البشرية:
اب ( المتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد النظام الفرعي لمعلومات االستقط5يوضح الجدول رقم )

سط لمتو وا(، 3.11( وأدناه )3.59كان أعلى متوسط حسابي )و واالختيار وتعيين الموارد البشرية، 
من ا وبناًء على النتائج المتحصل عليه(، 0.786(، وبانحراف معياري بلغ )3.35للعبارات ) العام

 .ُبعدخالل آراء أفراد مجتمع الدراسة وهي درجة أهمية متوسطة، حيث تؤكد اإلجابات أهمية هذا ال
 البشرية الموارد النظام الفرعي لمعلومات االستقطاب واالختيار وتعيين بُعدحصائي لالتحليل اإل (:5جدول رقم ) 

 ت
درجة  M SD البيان

 ةاألهمي
ر عناصالبشرية األعداد المالئمة من اليوفر نظام معلومات الموارد  1

 متوسطة 927. 3.32 البشرية لشغل الوظائف الشاغرة.

يتم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة بوضوح بواسطة نظم معلومات  2
 متوسطة 974. 3.11 الموارد البشرية.

ب تهتم إدارة الموارد البشرية بالمنطقة الحرة مصراتة باستقطا 3
 متوسطة 914. 3.13 ذوي الخبرة. الكفاءات من األفراد

يساعد نظام معلومات الموارد البشرية على استقرار الموارد  4
 مرتفعة 803. 3.41 ل.البشرية من خالل جذب نوعية من األفراد تستمر طويال في العم

اد فريركز نظام معلومات الموارد البشرية على االختيار األمثل لأل 5
 مرتفعة 769. 3.59 التدريب والتأهيل.المؤهلين وتوفير تكاليف 

يل يتيح تصميم نظام معلومات الموارد البشرية إجراءات جمع وتحل 6
 مرتفعة 902. 3.50 البيانات عن األفراد المتقدمين لشغل وظائف شاغرة.

يتيح نظام معلومات الموارد البشرية الشروط الواجب توافرها  7
الوظائف بالمنطقة الحرة للتوظيف بالنسبة للمتقدمين لشغل 

 مصراتة.
 مرتفعة 851. 3.41

 متوسطة 785. 3.35 الدرجة الكلية
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االنحرافات ( المتوسطات الحسابية و 6يبين الجدول رقم ) ُبعد النظام الفرعي لمعلومات التدريب:
اه ( وأدن4.13المعيارية لُبعد النظام الفرعي لمعلومات التدريب، حيث كان أعلى متوسط حسابي )

ًء (، وبنا0.674(، وبانحراف معياري بلغ )3.68للعبارات ) (، في حين كان المتوسط العام3.46)
مة عة تاعلى النتائج المتحصل عليها كانت آراء أفراد عينة الدراسة بدرجة ممارسة مرتفعة وعلى قنا

 لجدولالدراسة، وابأهمية التدريب، وأن هناك استفادة كبيرة من البرنامج التدريبي بالمنظمة قيد 
 التالي يوضح ذلك بالتفصيل.
 النظام الفرعي لمعلومات التدريب بُعدحصائي لالتحليل اإل(: 6جدول رقم )

درجة  M SD البيان ت
 األهمية

 هناك وعي من إدارة الموارد البشرية بأهمية التدريب في اكتساب 1
 مرتفعة 660. 4.13 المهارات وانعكاسه على أداء العمل.

 مرتفعة 759. 3.72 تي.هناك استفادة كبيرة من البرنامج التدريبي المنفذ لتطوير مهار 2

ب تناسيتضع إدارة المنطقة الحرة برامج تدريبية لتدريب األفراد بشكل  3
1.02 3.58 مع احتياجاتها الوظيفية ومع قدرات ومستوى جميع األفراد.

3 

 مرتفعة

البشرية حصر وتحديد األفراد يستطيع نظام معلومات الموارد  4
 مرتفعة 844. 3.64 المرشحين للتدريب والتأهيل استناًدا الحتياجاتهم التدريبية.

 تتوفر المعلومات والبرامج المطلوبة والكفاءات المؤهلة بإدارة 5
 مرتفعة 856. 3.47 الموارد البشرية لتدريب وإعداد األفراد.

 هنيةمن الكفاءات العلمية والم تستعين إدارة الموارد البشرية بعدد 6
 مرتفعة 789. 3.79 لتدريب وتأهيل األفراد في الداخل والخارج إذا لزم األمر.

يم توجد مؤشرات وأساليب لدى نظام معلومات الموارد البشرية للتقي 7
 مرتفعة 886. 3.46 والحكم على عملية التدريب وقياس فعاليته.

 مرتفعة 674. 3.68 الدرجة الكلية

المتوسطات  (7يبين الجدول رقم ) ُبعد النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد البشرية:
يث كان حرية، الحسابية واالنحرافات المعيارية لُبعد النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد البش

(، 3.21)للعبارات  (، في حين كان المتوسط العام2.92( وأدناه )3.43أعلى متوسط حسابي )
د (، وكانت آراء أفراد عينة الدراسة بدرجة ممارسة متوسطة وتؤك0.640وبانحراف معياري بلغ )

 أهمية هذا الُبعد، والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل.
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 النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد البشرية بُعدحصائي للتحليل اإل(: 7جدول رقم )

درجة  M SD البيان ت

 األهمية
 متوسطة 639. 3.07 يتم تزويد المتدربين بتغذية عكسية عن أدائهم. 1

ي يتيح نظام معلومات الموارد البشرية تقييم األداء الوظيف 2

 ة.للعاملين ومراعاة نتائجه عند تحديد االحتياجات التدريبي
 مرتفعة 772. 3.43

3 
ع االطاليساعد نظام معلومات الموارد البشرية العاملين على 

 على مستوى أدائهم وعلى التغيير في أدائهم بشكل دوري عبر

 الزمن.

 متوسطة 892. 3.24

ية تتم عملية تقييم العاملين وفق آليات ومعدالت أداء موضوع 4

 وال تترك لألهواء الشخصية.
 متوسطة 854. 3.26

5 
م عالإلتتوفر بنظام معلومات الموارد البشرية الشفافية الكاملة 

العاملين بمستوى أدائهم ومقارنة أدائهم السابق باألداء 

 الحالي.

 متوسطة 1.076 3.17

6 
 متوسطة 879. 3.38 يتصف نظام معلومات تقييم أداء العاملين بالسرية التامة.

 يتيح نظام معلومات الموارد البشرية آليات للعاملين لربط 7

 أدائهم بالحوافز التي يستحقونها.
 متوسطة 845. 2.92

 متوسطة 640. 3.21 الكلية الدرجة

 أداء إدارة الموارد البشرية متغير
لوقت ا( أن المتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد 8تظهر اإلحصائيات المبينة بالجدول )ُبعد الوقت: 

.( في حين كان 0.878( و)0.692( وبانحرافات معيارية )3.88( و)3.05تراوحت ما بين )
(. مما يشير إلى أن هناك 0.698( وبانحراف معياري )3.56الكلي للعبارات ) المتوسط العام

 يل.موافقة بين أفراد مجتمع الدراسة، بدرجة ممارسة مرتفعة، والجدول التالي يوضح ذلك بالتفص
 الوقت بُعدحصائي لالتحليل اإل (:8جدول رقم )

درجة  M SD البيان ت
 األهمية

البشرية الحصول على يتيح نظام معلومات الموارد  1
 مرتفعة 778. 3.64 المعلومات في توقيت مناسب لمستخدميها.

2 
ة يستخدم نظام معلومات الموارد البشرية دورة مستندية جيد

تؤمن تقديم أفضل المخرجات للمستخدمين في الوقت 
 المناسب.

 مرتفعة 739. 3.50

 تحرص إدارة الموارد البشرية على إنجاز األعمال بالسرعة 3
 مرتفعة 719. 3.83 المطلوبة وفي الوقت المناسب.

يتم التعامل مع طلبات واستفسارات الموظفين من نظام  4
 مرتفعة 692. 3.88 معلومات الموارد البشرية بوضوح وقت طلبها.

رد تهتم إدارة الموارد البشرية بتطوير نظام معلومات الموا 5
 مرتفعة 734. 3.68 المهام.البشرية لالستفادة من عامل الوقت في إنجاز 

يمكنني نظام المعلومات من التعرف على قرارات وتعليمات  6
 متوسطة 877. 3.37 العمل أوال بأول.

7 
يمكنني نظام معلومات الموارد البشرية من الحصول على 

نتائج التقييم فور حدوث انخفاض في معدالت األداء 
 لمعالجتها.

 متوسطة 878. 3.05

 مرتفعة 698. 3.56 الدرجة الكلية                                
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عد ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات بُ 9تظهر اإلحصائيات المبينة بالجدول ) ُبعد االتصال: 
.( في حين 0.885( و)0.649( وبانحرافات معيارية )4.29( و)3.26االتصال تراوحت ما بين )

ينة (. وكانت آراء أفراد ع0.668( وبانحراف معياري )3.64للعبارات )الكلي  كان المتوسط العام
 الدراسة حول هذا الُبعد بدرجة أهمية مرتفعة، والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل.

 االتصال بُعدحصائي لالتحليل اإل(: 9جدول رقم )

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات 10تظهر اإلحصائيات المبينة بالجدول )الدقة المعلومة:  ُبعد
.( 0.783( و)0.687( وبانحرافات معيارية )3.82( و)3.37الدقة المعلومة تراوحت ما بين ) ُبعد

(. وكان هناك موافقة 0.668( وبانحراف معياري )3.64كما يشير المتوسط العام الكلي للعبارات )
 ، والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل.ُبعدمجتمع الدراسة حول هذا المرتفعة بين أفراد 

 دقة المعلومة بُعدحصائي لالتحليل اإل(: 10جدول رقم )

درجة  M SD البيان ت
 األهمية

توصيل المعلومة إلى كافة يحرص نظام معلومات الموارد البشرية على  1
 مرتفعة 809. 3.66 المستفيدين كاملة غير منقوصة.

 متوسطة 885. 3.26 يشرح الرؤساء األهداف المراد تحقيقها للموظفين بكل وضوح وشفافية. 2

 مرتفعة جداً  649. 4.29 يمكنني التواصل مع موظفي إدارة الموارد البشرية بسهولة. 3

 مرتفعة 856. 3.49 تأخذ إدارة الموارد البشرية بأفكار الموظفين وآرائهم لتطوير العمل. 4

مات لتظلتهتم إدارة الموارد البشرية بالجانب االجتماعي للموظفين والنظر في ا 5
 ومحاولة معالجتها.

 مرتفعة 749. 3.70

ت دارامع اإليوفر نظام معلومات الموارد البشرية قاعدة بيانات تسهل التواصل  6
 بالمنطقة الحرة مصراتة.

 مرتفعة 748. 3.62

تنشر إدارة الموارد البشرية الوعي بين الموظفين وتوضح لهم حقوقهم  7
 وواجباتهم.

 مرتفعة 774. 3.46

 مرتفعة 668. 3.64 الكلية الدرجة

درجة  M SD البيان ت
 األهمية

مات تحرص اإلدارة من خالل نظام معلومات الموارد البشرية على توفير وتبادل معلو 1
 مرتفعة 783. 3.70 خالية من األخطاء.

 لشكليزود نظام المعلومات متخذي القرارات بالمعلومات الدقيقة إلنجاز األعمال با 2
 مرتفعة 755. 3.67 المطلوب.

 مرتفعة 692. 3.62 يتيح النظام معلومات دقيقة سهلة الفهم لمستخدمها من حيث الشكل والمضمون. 3

 مرتفعة 687. 3.82 منها.ال يوجد تحيز في منح المعلومات للمستفيدين  4

 متوسطة 690. 3.37 المعلومات المتوفرة قادرة على الكشف عن األداء وإتمام قياسه. 5

 مرتفعة 716. 3.68 تقدم المعلومات بشكل صحيح ومتناسق بمعايير موحدة. 6

ع مرور ها متمنح المعلومات النتائج نفسها إلدارة المنطقة الحرة مصراتة عند الرجوع إلي 7
 مرتفعة 746. 3.63 الزمن.

 مرتفعة 680. 3.64 الدرجة الكلية                                            
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 ترتيب درجة تحقق األهمية ألبعاد متغيرات الدراسة وفقا  إلجابات أفراد العينة:
اد أفر ( أدناه يمكن ترتيب درجة تحقق األهمية للمحاور الرئيسية إلجابات 11من الجدول رقم )

ظر جهة نالعينة حول أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية وأبعاد أداء إدارة الموارد البشرية من و 
 مجتمع الدراسة كما يلي:

 الدراسة مجتمعوفقاً إلجابات  الدراسة متغيراتترتيب أبعاد  (:11جدول رقم )

 البُعد المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 األهمية

نظم معلومات 

الموارد 

 البشرية

)المتغير 

 المستقل(

النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد 

 البشرية.
 متوسطة 3 8710. 3.30

النظام الفرعي لمعلومات استقطاب واختيار 

 وتعيين الموارد البشرية
3.35 

 متوسطة 2 7860.

 مرتفعة 1 6740. 3.68 النظام الفرعي لمعلومات التدريب.

النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموارد 

 البشرية. 

3.21 
 متوسطة 4 6400.

أداء الموارد 

 البشرية

)المتغير 

 التابع(

 الوقت
3.56 

 مرتفعة 3 6980.

 االتصال
3.64 

 مرتفعة 1 6980.

 دقة المعلومات
3.64 

 مرتفعة 2 6800.

ر المتوسطات الحسابية الكلية ألبعاد المتغي( أن 11المبينة بالجدول )تظهر اإلحصائيات 
 ( وبانحرافات معيارية3.68( و)3.21المستقل نظم معلومات الموارد البشرية تراوحت ما بين )

.( ويالحظ أن هناك تباين في آراء أفراد عينة الدراسة حول أبعاد نظم 0.871( و)0.640)
 درجة لمعلومات التدريب المرتبة األولى معلومات الموارد البشرية، وقد احتل بعد النظام الفرعي

لموارد (، فيما احتل بعد النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء ا3.68أهمية مرتفعة بمتوسط حسابي )
 .3.21البشرية المرتبة األخيرة درجة أهمية متوسط، بمتوسط حسابي 

ما بين  راوحتتموارد البشرية بينما المتوسطات الحسابية الكلية ألبعاد المتغير التابع أداء إدارة ال
(، حيث تساوى كل من ُبعد االتصال 0.698( و)0.680( وبانحرافات معيارية )3.64( و)3.56)

 (، في حين3.64وُبعد دقة المعلومات في المرتبة األولى درجة أهمية مرتفعة بمتوسط حسابي )
أن هناك اتفاق في .( ويالحظ 3.56الوقت بدرجة أهمية مرتفعة وبمتوسط حسابي ) ُبعدجاء 

 اإلجابات حول أبعاد أداء إدارة الموارد البشرية بدرجة أهمية مرتفعة لكل األبعاد.
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 اختبار فرضيات الدراسة
ى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستو  "الختبار صحة الفرضية الرئيسية والتي تنص 

يد لمنظمة قالموارد البشرية با( بين نظم معلومات الموارد البشرية وأداء إدارة 0.05معنوية )
تباطية للتحقق من صحتها تم حساب المعامالت االر و، والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها. "الدراسة

ح و موضبين نظم معلومات الموارد البشرية وأداء إدارة الموارد البشرية وفق معادلة بيرسون كما ه
 : بالجدول التالي

 متغيرات الدراسةمصفوفة االرتباطات لمعامل بيرسون بين (: 12جدول رقم )

 

 أداء إدارة الموارد البشرية

 االتصال الوقت
 ةدق

 المعلومات
 الداللة األداء الكلي

نظم معلومات 
 الموارد البشرية

 0.001 0**39. 0*23. 0**33. 0**45. التخطيط

استقطاب واختيار 
 0000. **0.59 0**40. 0**44. 0**69. وتعيين

 0000. 0**55. 0**89. 0**66. 0**56. التدريب

 0.000 0**68. 0**48. 0**54. 0**74. تقييم أداء

 0.000 0**60. 0**40. 0**49. 0**67. نظم المعلومات ككل

 0000. 0000. 0000. 0000. 0000. الداللة

نظم المتغير المستقل )( مصفوفة االرتباط التي تظهر فيها العالقة بين 12يوضح الجدول رقم )
الل ، ومن خ(بشريةأداء إدارة الموارد البإبعاده األربعة والمتغير التابع )معلومات الموارد البشرية( 

ين قة بهذه المصفوفة تبين وجود عالقة مقبولة إحصائيًا، إذ أظهرت النتائج إيجابية ومعنوية العال
ين ب  (α ≤ 0.00) حصائية عند مستوى داللةوإن هناك عالقة طردية ذات داللة إمتغيري الدراسة، 

(، 0 60.اط)نظم معلومات الموارد البشرية ومستوى األداء الكلي إلدارة الموارد البشرية بمعامل ارتبـ
ي الكل أي أنه كلما زادت فاعلية نظم معلومات الموارد البشرية، أدى ذلك إلى زيادة مستوى األداء

 .حإلدارة الموارد البشرية والعكس صحي
وارد ات المالرئيسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم معلوم وبالتالي قبول الفرضية

 ة. البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية، وهكذا لباقي فرضيات الدراسة الفرعي
 يوضح باختصار نتائج اختبار الفرضيات. أدناه( 13والجدول رقم )



 
 
 

 : دراسة حالة .............عبد السالم املايل وعبد هللا رمضانعالقة نظم معلومات املوارد البشرية مبستوى أداء إدارة املوارد البشرية 

(165) 

 اختبار الفرضيات (: نتائج13جدول رقم )

 نتائج مصفوفة االرتباط يمكن توضيح اآلتي:( وبناء على 13من الجدول رقم )
  داء أأنه كلما زادت االهتمام بنظم معلومات الموارد البشرية، أدى ذلك إلى زيادة مستوى

 اك، مما يعني أن هن = 0.60Rأن قيمة معامل االرتباط ، و إدارة الموارد البشرية والعكس صحيح
 ارتباط إيجابي بين متغيري الدراسة.

  ى زيادةفاعلية النظام الفرعي لمعلومات تخطيط الموارد البشرية، أدى ذلك إلأنه كلما زادت 
 .مستوى أداء إدارة الموارد البشرية والعكس صحيح

 بشرية، استقطاب واختيار وتعيين الموارد ال أنه كلما زادت فاعلية النظام الفرعي لمعلومات
 .كس صحيحأدى ذلك إلى زيادة مستوى أداء إدارة الموارد البشرية والع

 داء أالتدريب، أدى ذلك إلى زيادة مستوى  أنه كلما زادت فاعلية النظام الفرعي لمعلومات
 .إدارة الموارد البشرية والعكس صحيح

 لك إلى تقييم أداء الموارد البشرية، أدى ذ أنه كلما زادت فاعلية النظام الفرعي لمعلومات
 .صحيحزيادة مستوى أداء إدارة الموارد البشرية والعكس 

 مناقشة النتائج 
 -أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يأتي: : نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة

  تقارب اإلجابات حول أبعاد نظم معلومات الموارد البشرية ومتغير أداء إدارة الموارد البشرية، إذ
كانت جميعها بمتوسط مرجح ما بين درجة أهمية متوسطة ومرتفعة، وهذه النتائج تتفق مع 

 النتيجة المحتوى الفرضية

الفرضية 

 الرئيسة 

ء ى أداتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم معلومات الموارد البشرية ومستو

 إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة.

قبول 

 الفرضية

الفرضية 

 الفرعية األولى

فرعي ( بين النظام ال0.05معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مة المنظلمعلومات تخطيط الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية ب

 قيد الدراسة.

قبول 

 الفرضية

الفرضية 

 الفرعية الثانية

رعي ( بين النظام الف0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي )

 لموارداوتعيين الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة لمعلومات استقطاب واختيار 

 .البشرية بالمنظمة قيد الدراسة

قبول 

 الفرضية

الفرضية 

 الفرعية الثالثة

فرعي ( بين النظام ال0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

 .اسةالدرلمعلومات التدريب ومستوى أداء إدارة الموارد البشرية للمنظمة قيد 

قبول 

 الفرضية

الفرضية 

الفرعية 

 الرابعة

فرعي ( بين النظام ال0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

رية لمعلومات تقييم أداء الموارد البشرية ومستوى أداء إدارة الموارد البش

 .للمنظمة قيد الدراسة

قبول 

 الفرضية
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(، والتي أكدت استخدام نظم المعلومات يساعد على دمج أنشطة 2010) Varmaدراسة 
 للمنظمات من خالل الربط وتوفير معلومات دقيقة بالتوقيت المناسب.واسعة النطاق 

  لى عجاء متغير النظام الفرعي لمعلومات التدريب بالمرتبة األولى من حيث األهمية إذ تحصل
ر، أعلى متوسط حسابي وبدرجة مرتفعة، مما يدل على إدراك ووعي مجتمع الدراسة لهذا المتغي

ات لمتطلبالبرنامج التدريبي بالمنظمة قيد الدراسة وتوفير جميع ا من حيث االستفادة الكبيرة من
رد المادية والبشرية لذلك. في حين تحصل متغير النظام الفرعي لمعلومات تقييم أداء الموا

ت (، حيث أكد2013البشرية على المرتبة األخيرة، وهذه النتائج تتفق مع دراسة القردحجي )
ن، لموظفيليات نظم إدارة الموارد البشرية المتعلقة بـ )تدريب اوجود أثر ذو داللة إحصائية لعم

 تقييم أداء الموظفين، تصميم العمل، وجودة العمل( في ذكاء التكيف التشغيلي.
 عينة  أفراد حقق متغير أداء إدارة الموارد البشرية بأبعاده المختلفة توجه مرتفع، وهذا يفسر تفهم

على  مة قيد الدراسة، بأن نقطة القوة لديهم هي المحافظةالدراسة من مديرين وموظفين بالمنظ
تي (، وال2009الوقت واالتصال الجيد ودقة المعلومات، وهذه النتائج تتفق مع دراسة خلفي )

 أكدت إسهام النظام في تحديد المشكالت التي تواجه متخذي القرار بطرق أسرع وأدق وأكثر
 سابقة، بسبب انتظام المعلومات التي يقدمها.مالئمة مما كان عليه األمر في األنظمة ال

 ستوى أظهرت نتائج اختبار الفرضيات وجود عالقة ارتباط بين نظم معلومات الموارد البشرية وم
ن، متغيريأداء إدارة الموارد البشرية بالمنظمة قيد الدراسة، وهذا يفسر العالقة القوية بين ال

ائج ه النتبعاد التي تم تناولها في هذه الدراسة، وهذإضافة إلى إدراك مجتمع الدراسة ألهمية األ
ارد (، والتي أكدت أن هناك تأثير قوي بين نظام معلومات المو 2014تتفق مع دراسة الرويلي )

 ة.ة قيد الدراسالبشرية وبين أداء إدارة الموارد البشرية للمنظم

 ات: لتوصيفقد اقترحت ُجملة من ا التوصيات: في ضوء النتائج التي توصل إليها من الدراسة،
 ية، البشر  توفير الدعم من اإلدارة العليا بالمنطقة الحرة مصراته في تطوير نظم معلومات الموارد

طبيق وإيجاد وصف وتوصيف للوظائف الفعلية بالمنظمة، والذي سيكون له مردودًا إيجابيًا في ت
 مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
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 ت مام بالتطور المستمر في مجال نظم معلومات الموارد البشرية واستثمار خبراضرورة االهت
العاملين بالمنظمة قيد الدراسة، وإظهار قدراتهم في مجال التقنية والخدمات والمعارف 

 والمعلومات من خالل تدريب الموظفين بشكل دوري ومستمر. 
 وفير ر وتعيين الموارد البشرية، وتضرورة إعطاء مزيد من االهتمام لوظيفة االستقطاب واختيا

 فرص العمل المناسبة بما ينعكس إيجابا على مستوى أداء إدارة الموارد البشرية.
 تعتمد على التطبيقات الحاسوبية في مجال نظام  وواضحة كمًّا ونوًعا خطط محددة إعداد

 ية.موارد البشر معلومات تخطيط الموارد البشرية مما ينعكس إيجابا على مستوى أداء إدارة ال
  رد إتاحة فرصة االطالع للعاملين على أية معلومات تستجد في نظم معلومات تقييم أداء المو

، لديهم البشرية وأي تطوير يحدث لها، ومراجعة التقييم الُمعد عنهم لتحديد نقاط القوة والضعف
ف زن بين أهداوذلك ليمكنهم من الربط بين أدائهم بالحوافز التي يستحقونها، وتحقيق التوا

 المنظمة وأهدافهم.
 موارد اتخاذ خطوات فاعلة من قبل إدارة المنطقة الحرة مصراتة تهدف إلى بناء نظم معلومات ال

التي و البشرية تأخذ بالعديد من العوامل المهمة من ضمنها الوقت، واالتصال، ودقة المعلومات 
ال بين التقسيمات التنظيمية تسهم في إنجاز األعمال في الزمن المطلوب وتخلق تواصل فع

 ة.ة عاليبالمنظمة قيد الدراسة، إضافة إلى التزود بالبيانات والمعلومات عن العنصر البشري بدق
 يقترح الباحثان الموضوعات التالية كدراسات مستقبلية: . الدراسات المقترحة:3.5

 تدريبي.. أثر مخرجات نظام معلومات تقييم أداء العاملين في تخطيط المسار ال1
 . دور نظم معلومات الموارد البشرية في تحقيق العدالة التنظيمية.2
 . مدى تأثير نظم معلومات الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية.3
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 ومعدل التضخم الموازي، العرض النقدي الصرف قياس وتحليل اتجاه السببية بين سعر
 2018-2011للفترة  أشعة االنحدار الذاتيفي ليبيا باستخدام  

 إبراهيم نور الدينعبد هللا                         سهام يوسف علي    
 جامعة سبها -راعةكلية الز  -قسم االقتصاد الزراعي        جامعة سبها -كلية الزراعة -قسم االقتصاد الزراعي

      Sihamyousif55@gmail.com                                           Abdnuraldenn@gmail.com            

 الملخص

 ازي سعر صرف الدينار الليبي في السوق المو كل من  هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين

هدف الدراسة  . ولتحقيق(2018-2011)الفترة خالل  من جانب آخر والتضخموالعرض النقدي من جانب 

 ، أشعة االنحدار الذاتيGregory Hansen و Johansen  لكل من تم استخدام التكامل المشترك

(VAR )امل ر التك،سببية جرانجر وكذلك دوال ردود الفعل ومكونات تحليل التباين. وأشارت نتائج اختبا

ر وجود ر فتظهتائج سببية جرانجن أما المشترك إلى عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات.

القة عنه توجد أعالقة سببية ذات اتجاه واحد تتجه من  سعر الصرف الموازي إلى معدل التضخم .كما 

تائج وقد بينت ن ،سببية بين معدل التضخم والعرض النقدي تتجه من معدل التضخم إلى العرض النقدي

 ،خمو داللة إحصائية لسعر الصرف على التضبأنه يوجد تأثير موجب ذ VARأسلوب االنحدار الذاتي 

أهمية  د أظهرتأن نتائج تحليل ردود االستجابة الفورية ق التضخم، كمابينما ال تأثير للعرض النقدي على 

ات يل مكونوأكدت نتائج تحل، سعر الصرف في السوق الموازي في التأثير على معدالت التضخم المستقبلية

راسة وأوصت الد قلبات التي تحصل في سعر الصرف على معدالت التضخم.التباين القوة التفسيرية للت

يع بخالل رفع القيود على  والموازي منبضرورة تقليص فجوة سعر صرف الدينار بين السوق الرسمي 

ثر ها من ألتشجع األفراد على االدخار وذلك لما  التي سياساتالوكذلك توصي بتطبيق  ،العملة األجنبية

 .الليبييجابي على استقرار قيمة الدينار إ

 سعر الصرف الموازي، التضخم، عرض النقد، أشعة االنحدار الذاتي.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

This study aimed to analyze the relationship between the money supply and the 

exchange rate of the Libyan dinar in the parallel market on the one hand and inflation on 

the other side during the period 2011-2018. To achieve the objective of the study, co-

integration of Johansen, Gregory Hansen, autoregressive (VAR), Granger causalityas well 

as feedback functions and components of variance analysis were used. The results of the 

joint integration test indicated that there was no long-term equilibrium relationship 

between the variables. Granger causal results show a one-way causal relationship moving 

from the parallel exchange rate to inflation rate. There is also a causal relationship 

between inflation rate and money supply moving from inflation rate to money supply. 

VAR test   revealed a positive effect of the exchange rate on inflation  and no effect of the 

money supply on inflation. The  analysis of the immediate response has shown the 

importance of the exchange rate in the parallel market on future inflation rates, and the 

results of analysis of the components of variance confirmed the explanatory power of 

exchange rate fluctuations On with Latt inflation. The study recommended the need to 

reduce the exchange rate gap between the official market and the parallel by lifting 

restrictions on the sale of foreign currency and also recommends the application of policies 

that encourage individuals to save because of its positive impact on the stability of the 

value of the Libyan Dinar. 

Keywords: parallel exchange rate, Inflation, money supply, vector autoregression. 
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 المقدمة
، وإن المتقدمة والنامية على حد سواءتعد ظاهرة التضخم من التحديات التي تواجه االقتصاديات 

كانت بدرجات متفاوتة في الحجم والتأثير ولها انعكاسات سلبية على االستقرار االقتصادي 
ي فواالجتماعي، وتشير معظم األدبيات االقتصادية إلى وجود اختالف بين النظريات االقتصادية 

ريات أوعزتها إلى متغيرات جانب تفسير مصادر القوى الدافعة للتضخم ومسبباته،  فبعض النظ
ات جانب العرض ( والبعض اآلخر من النظريات إلى متغير factors Demand-sideالطلب)

(Supply-side factorsأو بسبب تضخم جانب التكا )( ليفCost-push inflation كما أن )
لقد  وضخم، المدرسة الكينزية والمدرسة النقدية والمدرسة الهيكلية لها تفسيراتها المختلفة بشأن الت

نقود كان العرض النقدي وأثره على التضخم محل اهتمام المدرسة الكالسيكية، فالتغير في كمية ال
ي معدل التضخم. إن المعروضة تؤدي إلى تغير مماثل في المستوى العام لألسعار، وبالتالي ف

ية، تناسبو العالقة بين النقود كمتغير مستقل والمستوى العام لألسعار كمتغير تابع هي عالقة مباشرة 
. إن Quantity Theory of Moneyواستند التفسير النقدي للتضخم على النظرية الكمية للنقود 

ود ين أن إجمالي كمية النقنقطة البداية في هذه النظرية هي معادلة التبادل الشهيرة التي تب
 . (Py( هي نفسها القيمة اإلجمالية للناتج )M . Vالمعروضة مضروبة في سرعة تداولها )

PyMv  
الحقيقي.   الحجم y و األسعار، مستوى  P النقد، تداول سرعة V النقد، عرض M حيث إن 

 ةمعادلة سلوكية تفسر العالقة بين كميوقد أدخل عليها الكالسيك بعض التعديالت لتتحول إلى 
دي، العرض النقدي والمستوى العام لألسعار، وفي ظل  افتراض الكالسيك ثبات سرعة التداول النق

 (.2012األفندي ،فإن معادلة التبادل تصبح معادلة سلوكية عرفت بمعادلة التبادل الرفنج فيشر )


 yPvM 
كدت أأن التضخم هو ظاهرة نقدية، بيد أن النظرية النقدية الحديثة قد إن الصيغة أعاله تؤكد 

فع د ترتقعلى أن العالقة بين النقود والتضخم هي ليست عالقة ميكانيكية تناسبية مباشرة، فاألسعار 
 نتيجة للتغير في المعروض النقدي، سعر الفائدة االسمي وسعر الصرف.
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 قدي من خالل أثرين: األول مباشر، فزيادة الرصيدإن معدل التضخم يرتبط بنمو الرصيد الن
ع وبالتالي يترتب على ذلك ارتفا ،النقدي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستهالكي والطلب الكلي

، والثاني غير مباشر، وذلك من خالل تأثير سعر (Deravi, 1995) المستوى العام لألسعار
 الرصيد النقدي الحقيقي يسبب انخفاض سعر الفائدة على االستثمار واالستهالك، فالزيادة في

 لتاليالفائدة، ومن ثم يزيد كل من االستثمار واالستهالك الذي يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبا
 . حيث إن زيادة المعروض النقدي سيؤدي إلى(Ball, L. 1993) ارتفاع المستوى العام لألسعار

دي، مختلفة منها: التغير في كمية العرض النق انخفاض سعر الفائدة، فاألسعار قد ترتفع ألسباب
 سعر الفائدة االسمي وسعر الصرف. 

أما عن آلية انتقال أثر سعر الصرف إلى معدل التضخم فيتم أواًل من خالل ارتفاع تكلفة 
ع السل االستيراد للسلع الوسيطة ومستلزمات العملية اإلنتاجية األخرى، وثانيا عبر ارتفاع أسعار

عار ة األسالتامة الصنع مما ينتج عنه في النهاية ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وبالتالي زيادوالمنتجات 
ى لمستو اوارتفاع معدالت التضخم، وينتج عن ارتفاع المستوى العام لألسعار المحلية ارتفاع تكاليف 

ية السمال العام للمعيشة، وهذا ما يدفع إلى المطالبة برفع المرتبات واألجور، وكل زيادة في الدخو 
 (،1983تعني مزيدًا من الضغوط التضخمية ويظهر ما يعرف بحلزون األجور األسعار )عاطف،

جي لكن يبقى تأثير سعر الصرف على التضخم مرتبط بطبيعة اقتصاد الدولة ومرونة جهازها اإلنتا
تلك ية بلمحلومستوى االنفتاح التجاري وتركيبة تجارته الخارجية ومدى القدرة على إحالل المنتجات ا

اصلة المستوردة، وبالرغم من أن العديد من الدراسات تؤكد على أن التضخم ينتج عن التغيرات الح
في بعض المؤشرات االقتصادية أهمها عرض النقود وسعر الصرف إال أن الجدل ما زال قائما 

 اديةية االقتصحول دور هذين المتغيرين في تفسير التضخم وخاصة في الدول النامية، فمثاًل النظر 
تعتبر أن زيادة العرض النقدي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم ولكن في ظل افتراض وجود بعض 

منها الشروط التي قد توجد في اقتصاديات الدول المتقدمة صناعيًا وال توجد في الدول النامية و 
سرعة دوران  ن االقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل يفترض ثباتأ -ليبيا، أهم هذه الشروط:

 النقود، وأن اإلنفاق يتم على سلع منتجة محليًا. 
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حيث (2018-2011لقد شهد االقتصاد الليبي ارتفاعًا كبيرًا في معدالت التضخم خالل الفترة)
( 2011( في شهر يناير من عام)0.043( بعد أن كان)2017في شهر مايو من)( 0.328بلغ)

 (World Bank ,2018دور كبير في هذا االرتفاع )وقد كان للنقص الحاد في المعروض السلعي 
ح شالقطاعات السلعية عن اإلنتاج  فقطاع الزراعة تعرض لمعوقات عديدة، أهمها:  توقفتبعد أن 

ج إلنتاالمياه بسبب مشاكل الكهرباء، وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج من بذور وأسمدة، كما أن ا
في بعض الوحدات اإلنتاجية التي تعمل بجزء بسيط من الصناعي قد توقف تقريبا بالكامل سوى 

طاقتها اإلنتاجية، كما وشهدت فترة الدراسة تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العمالت 
 ،سعاراألجنبية وتضخم الكتلة النقدية خارج المصارف والذي انعكس في ارتفاع  المستوى العام لأل

اع ارتف تهريب السلع إلى الدول المجاورة،  والذي أدى إلى ومما زاد األمر سوءًا هو ارتفاع حاالت
ل كفجوة الطلب ومن ثم المستوى العام لألسعار، لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور 

من سعر الصرف والعرض النقدي في تفسير سلوك التضخم في االقتصاد الليبي. وبذلك فإن 
الصرف الموازي والعرض النقدي على التضخم في  المشكلة المطروحة تتمثل بمعرفة أثر سعر

 ليبيا. 

 هدف البحث
 معرفة العالقة السببية واتجاهها بين سعر صرف الدينار في السوق الموازي، العرض النقدي

 (. 2018-2011ومعدل التضخم في االقتصاد الليبي للفترة )

هو دير المستخدم فيها و تأتي أهمية الدراسة من خالل استخدام أسلوب التقأهمية الدراسة: 
ضاًل عن الذي يعتبر من التقنيات القياسية الحديثة نسبيًا، ف ( VAR) أشعة االنحدار الذاتي نموذج

تسليط الضوء على تأثير  سعر الصرف الموازي والعرض النقدي على التضخم  للفترة ما بعد 
 (. 2011سنة)

 الدراسات السابقة
قد يكون سبب التباين هو اختالف المنهج القياسي الذي كانت نتائج هذه الدراسات متباينة و 

اتبعته كل دراسة وكذلك الفترة الزمنية، وسوف نتناول أهم تلك الدراسات التطبيقية وخاصة تلك 
 المتعلقة باالقتصاد الليبي.
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( تأثير عرض النقود وسعر الصرف على التضخم 2010 )داغر و الصويعي، فقد تناولت دراسة
الليبي، وهدفت  هذه الدراسة  إلى التعرف على أثر كل من عرض النقود وسعر في االقتصاد 

( وقد تم اتخاذ الرقم القياسي ألسعار المستهلك 2008 -1990الصرف على معدل التضخم للفترة)
ليمثل معدل التضخم وعرض النقود بالمفهوم الواسع ممثال لعرض النقود وسعر صرف الدينار 

خدام اختبار السببية المبني على نموذج تصحيح الخطأ واتضح أن هناك مقابل الدوالر، وتم است
عالقة سببية ذات اتجاهين بين متغيري سعر الصرف ومعدل التضخم، كما دل اختبار السببية 
على وجود عالقة ذات اتجاه واحد من عرض النقود إلى كل من الرقم القياسي  وسعر الصرف. 

الصرف في ليبيا  النقدي وسعرأن مستوى العرض  ( إلى2013وتوصلت دراسة هبة عبد المنعم، )
من أهم محددات التضخم في الفترة الطويلة األجل ولهما تأثير معنوي طردي، أما في الفترة القصيرة 

كما قام  أهم المحددات. العالمية تمثلاألجل فإن سعر الصرف وصدمات ارتفاع أسعار النفط 
ن معدل التضخم كمتغير تابع وكل من العرض النقدي وسعر ( بتقدير العالقة بي2013 )شنيبيش،

الصرف والناتج المحلي اإلجمالي كمتغيرات مستقلة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود  تأثير إيجابي 
(.كما 2008-1992لكل من العرض النقدي وسعر الصرف على معدل التضخم خالل الفترة )

س أثر التغير في سعر صرف الدينار الليبي على ( قيا2015تناولت الدراسة التي أجراها )ساسي،
مؤشر األسعار المحلية، ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن تغير سعر الصرف ليس المؤثر 
الوحيد في تغيير األسعار المحلية، فقد يكون للرقابة على النقد األجنبي وتحرير التجارة وتخفيض 

المستوردة دور كبير في امتصاص معدالت التضخم وكذلك الرسوم والضرائب الجمركية على السلع 
التقلبات التي تعرض لها الدينار الليبي خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي كانت ناجمة عن 
التدابير واإلجراءات والسياسات المالية والنقدية واإلدارية التي تم انتهاجها من قبل السلطات 

إن أسباب التضخم في ليبيا ليست اختناقات في االقتصاد الليبي. المختصة، وأدت إلى اختالالت و 
نقدية بالكامل، فالعوامل النقدية تعتبر هامشية في هذا المجال حيث تبين أن أسباب التضخم في 

تضخم أسعار الواردات الغذائية وهو تضخم مستورد، واإلنفاق ليبيا نشأ من سببين رئيسيين: 
سية. وفي دراسة أخرى عن محددات التضخم في ليبيا قام )يوسف الحكومي في دعم المواد األسا

( استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى تأثر معدل التضخم في ليبيا ببعض 2016ونور الدين،
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( وهذه المتغيرات هي سعر صرف الدينار الليبي 2014-1980المتغيرات االقتصادية في الفترة )
واسع إلى الناتج المحلي اإلجمالي، معدل البطالة، نسبة للدوالر، نسبة العرض النقدي بالمفهوم ال

الواردات الليبية.  وذلك عن  اإلجمالي وإجماليالعجز أو الفائض في الميزانية، الناتج المحلي 
طريق استخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ، وقد بينت نتائج اختبار التكامل المشترك 

فيما بينها، وأنها تتجه إلى التوازن في األجل الطويل. وكانت  إن المتغيرات على تكامل مشترك
النتائج في الفترة الطويلة األجل تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات معنوية بين الرقم القياسي لسعر 
المستهلك )مقياس للتغيرات في األسعار( والعرض النقدي وإجمالي الواردات، وعالقة سالبة ذات 

ل البطالة والناتج المحلي اإلجمالي، أما في الفترة القصيرة األجل فإن معنوية مع كل من معد
التغيرات في إجمالي الواردات وسعر الصرف والعرض النقدي كانت من أهم محددات التضخم. أما 

( فقد هدفت إلى تحليل ديناميكية التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 2019دراسة )الحويج،
ر العالقة بين معدل التضخم كمتغير تابع وكل من العرض النقدي، سعر ( واختبا1966-2012)

الصرف االسمي، اإلنفاق العام والتضخم المستورد كمحددات، وتمثلت أهم نتائج البحث في وجود 
عالقة توازنية بين متغيرات الدراسة وأن التقلبات في معدل التضخم تعود بالدرجة األولى للصدمات 

نفسه وللصدمات الحاصلة في سعر الصرف بشكل أقل وال تشكل الصدمات الحاصلة في التضخم 
 الحاصلة في باقي المتغيرات أهمية كبيرة في تفسير التقلبات.

أما على صعيد الدراسات العربية فسنتعرض للدراسات المتعلقة باقتصاديات الدول النامية 
  راسات:وخصوصا الريعية منها والمشابهة لالقتصاد الليبي، من هذه الد

( بعنوان " العالقة الديناميكية بين سعر 2012فقد توصلت دراسة لـ )أحمد بتال وآخرون،
 تبادلية ديناميكية عالقة وجود ( " إلى2010-1980الصرف والتضخم في العراق خالل الفترة )

 حدوث أن الفورية االستجابة دالة تحليل أظهر كما والتضخم، سعر الصرف بين األجل طويلة
 وسعر التضخم معدالت رفع في كبير تأثير فوري  له يكون  الصرف سعر في عشوائية صدمة

 التضخم على معدالت فوري ضعيف تأثير له يكون  التضخم في صدمة حدوث بينما الصرف،
( عن محددات التضخم في 2018الصرف. في حين بينت نتائج دراسة )شوق، فوزي  وسعر

باتجاه واحد موجب بين العرض النقدي ومعدل التضخم، االقتصاد الجزائري، وجود عالقة سببية 
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كما توجد عالقة سببية سالبة باتجاه واحد بين سعر الصرف ومعدل التضخم، وأخيرا تبين وجود 
عالقة سببية في اتجاه واحد أيضًا بين متغير اإلنفاق الحكومي ومعدل التضخم وذات أثر موجب. 

م( بخصوص وجود عالقة عكسية 2018)لموتي محمد  ولم تختلف النتيجة التي توصل لها الباحث
بين سعر الصرف والتضخم في الجزائر، وقد أثبتت الدراسة كذلك وجود عالقة تكاملية مشتركة 
 تتجه من متغير سعر الصرف إلى متغير التضخم. بالمقابل أكدت دراسة قياسية لـــ)محمود داغر

سعر الصرف  وأن العراقي االقتصاد نقدية في ظاهرة هو التضخم بأن ( 2018وإحسان عاشور، 
 بين وحيد تكامل مشترك وجود تبين القياسية االختبارات خالل النقد، ومن بعرض المتحكم هو

 عالقة على وجود يؤكد مما الموازي  الصرف وسعر النقد عرض وبين ومعدل التضخم النقد عرض
في  VECMالخطأ  تصحيح متجهات نموذج اختبار كما بينت نتائج المتغيرات، بين األجل طويلة

 معدل إلى النقد عرض من واحد وباتجاه  األجل طويلة سببية عالقة نموذج الدراسة بوجود
 الصرف سعر من وباتجاه واحد األجل طويلة سببية عالقة بوجود التضخم، كما اتضح أيضاً 

النقد. وخلصت  عرض على الصرف سعر أثر إلى يشير الذي األمر النقد، عرض إلى الموازي 
(  عن سعر الصرف الموازي في أثيوبيا إلى أن التضخم يرتبط D. Degefa; 2001دراسة لــ)

 بعالقة سببية مع سعر الصرف الموازي.
 ( تالزم معنوي إيجابي ما بين كل من العالوة ;Ebaidalla 2017كذلك أظهرت نتائج دراسة )

السودان، وخلصت الدراسة إلى جملة من على سعر الصرف الموازي ومعدل التضخم في 
التوصيات التي تهدف إلى تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق الموازي وسعر الصرف 
 الرسمي لكبح جماح التضخم وتعزيز النمو االقتصادي من خالل مساعدة نمو الصادرات من السلع

ديد تي بعنوان دراسة تطبيقية لتح( والWellington, et al, 2013السودانية. وقد توصلت دراسة )
كالًّ من  ( إلى أن2007-1980العالقة بين سعر الصرف والتضخم في زمبابوي" خالل الفترة )

سعر الصرف والتضخم يرتبطان بعالقة قوية في األجل الطويل، ويرتبطان بعالقة سببية ذات 
 اتجاهين.
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 الجانب القياسي
 انات والتحليل اإلحصائي البي -أواًل 

لدراسة تأثير سعر الصرف الموازي على معدل التضخم في ليبيا تستخدم هذه الدراسة نموذج 
( و CPI( ،معدل التضخم ) EXمكون من ثالثة متغيرات: سعر صرف الدينار في السوق الموازي)

( إلى شهر ديسمبر 2011( لفترة زمنية ممتدة من شهر يناير لسنة)M1العرض النقدي )
 (.2018لسنة)

 الخصائص اإلحصائية لمتغيرات الدراسة
م الحصول ت( والتي 2018-2011استخدمت الدراسة بيانات شهرية لمتغيرات الدراسة للفترة )

عليها من منشورات مصرف ليبيا المركزي إضافة إلى بيانات غير منشورة للمصرف متعلقة بسعر 
المكتب اإلحصائي في  الصرف للدينار الليبي في السوق الموازي )تم الحصول عليها من

 ( الخصائص اإلحصائية للمتغيرات.1المصرف( ويبين الجدول رقم )
 الخصائص اإلحصائية لبيانات الدراسة :(1) جدول رقم

CPI EX M1  

 0.127042  3.286227  75389.12 Mean 

 0.328000  9.316700  122063.1 Maximum 

-0.045000  1.205200  39920.10 Minimum 

 0.110174  2.517986  22678.77  Std. Dev. 

96 96 96 Observations 
 

قد شهدا  EXو   CPI( تطور متغيرات الدراسة، ومن الواضح أن المتغير 1يبين الشكل رقم )
( دينار 1.24( حيث ارتفع سعر الصرف من)2018-2014تغيرات حادة  وخاصة خالل الفترة)

(، إال أنه بدأ 2017( في شهر  ديسمبر لعام)9.201( إلى )2011في شهر يناير من عام    )
( دينار في شهر ديسمبر 4.6829( حتى وصل إلى)2018باالنخفاض في شهر يناير من عام)

ولكنه ظل متذبذبا، وهذا يعود إلى اإلجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي  من العام نفسه
في  (0.328وتحسن العوائد النفطية. أما بالنسبة لمعدل التضخم فقد شهد مستوى قياسيًا نسبته )

(، إال أن هذا 2011( في شهر يناير من عام )0.043( بعد أن كان )2017شهر مايو لعام )
( في شهر ديسمبر من العام 0.045-( حتى وصل إلى )2018اجع في عام )المعدل بدأ بالتر 
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ذلك نتيجة النخفاض أسعار بعض السلع، بسبب توفير الدوالر من المصرف المركزي بسعر  نفسه.
 .( دينار للدوالر3.9)

تفعت ( حيث ار 2018-2011وفيما يتعلق بالكتلة النقدية فقد شهدت نموًا كبيرًا خالل الفترة )
( وحدة في شهر ديسمبر 109559.2( إلى )2011( في شهر يناير من عام )39920.1)من 

 (. 2018من عام )
  

 تطور متغيرات الدراسة :(1الشكل رقم ) 
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 لقياسي المستخدمااألسلوب  -ثانيًا 
 VARأشعة االنحدار الذاتي 

ن أسلوب االنحدار الذاتي هو عبارة عن نظام تكون فيه جميع المتغيرات دالة في قيمها إ
، (Hamilton; 1994الماضية والقيم الماضية لبقية المتغيرات األخرى لشعاع االنحدار الذاتي )

وائي ويقدم هذا األسلوب معلومات حول تقلبات النظام الديناميكي والتي تظهرها حدود الخطأ العش
ا كم VARويمكن كتابة متجه االنحدار الذاتي   VARالناتجة عن المتجهات ذات االنحدار الذاتي 

 يلي:

tptpttt C   ....2211 
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 .  ) n 1(يمثل شعاع التشويش األبيض ذو البعد t(، 1nشعاع ذو البعد )  tXحيث إن 
ت ينبغي التأكد من أن المتغيرات لها تكامل مشترك أو ال، فإذا كان VARوقبل تقدير نموذج 

ام استخدو  VARالمتغيرات متكاملة فإنه ال يمكن استخدام الفروق األولى ولكن من الممكن تقدير 
 .ات غير متكاملةالفروق األولى في حالة إذا كانت المتغير 

 VARتقدير نموذج 
ها ويتم دراسة المتغيرات من خالل أوال دراسة استقرارها كسالسل زمنية ومن ثم تقدير معالم

 وتحليل صدمات متغيراتها وفقا لدوال استجابتها وأخيرا تحليل تباينات أخطائها.
ت ينبغي التأكد من استقرار السالسل الزمنية وكذلك من أن المتغيرا VARوقبل تقدير نموذج 

كن لى وللها تكامل مشترك أو ال، فإذا كانت المتغيرات متكاملة فإنه ال يمكن استخدام الفروق األو 
 ملة.استخدام الفروق األولى في حالة إذا ما كانت المتغيرات غير متكا و VARمن الممكن تقدير  

 (The Unit Root Test)حدة اختبار جذر الو 
تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا تذبذبت بياناتها حول وسط حسابي ثابت مع تباين ليس له 

 Augmented( ADFعالقة بالزمن، وللكشف عن عدم استقرار السلسلة سيتم استخدام اختبار )
Dickey and Fullerواختبار Perrons- Philips. 

 Augmented Dickey Fuller"واختبار Phillips-Perron "PP تشير نتائج اختبار 
"ADF( إلى أن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى ولكن2"  والواردة في الجدول رقم ) ها

ختبار اوهذا يتيح لنا االنتقال إلى  I (1استقرت عند الفرق األول، أي أنها متكاملة من الرتبة )
 التكامل المشترك.

 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة :(2جدول رقم )

 Unit root tests results جذر الوحدةاختبار  نتائج

 First difference      LEVEL     المتغيرات 

PP ADF PP ADF  

-6.10777 

(0.0000)  

-6.092543 

( 0.0000) 

-1.155662 

(0.2245) 

-1.267155 

  (0.1877) 

CP1 

-7.442945  

( 00000) 

-7.422258  

( 0.0000) 

0.072592  

( 0.7035) 

   -1.088919 

( 0.7176) 

EX 

-7.310941 

(0.0000)  
 

-7.310941 

(0.0000)   

3.511440   

(0.9999) 

4.042626  

  (1.000) 

M1 
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 التكامل المشترك اختبار
رك وهذا يعني احتمال وجود تكامل مشت I(1) بما أن هذه المتغيرات متكاملة من الدرجة نفسها

 ويمكن التأكد من ذلك  من خالل إجراء اختبارات التكامل المشترك :
 .Johansen  اختبار التكامل المشترك لجوهانسن

ومن أجل تحديد ما إذا كانت المتغيرات في النموذج لها تكامل مشترك تم استخدام اختبار 
لى عجوهانسن وذلك لتحديد إمكانية وجود أكثر من متجه للتكامل المشترك، وهذا االختبار يعتمد 

في  من المتغيرات Pتقدير شعاع االنحدار الذاتي باستخدام اإلمكانية العظمى، حيث تفترض وجود 
 . Kعاع واحد لالنحدار الذاتي من الدرجة ش

قد و ، VARللسيرورة   Pوقبل تطبيق اختبار التكامل المشترك ينبغي تحديد عدد فترات اإلبطاء  
الذي يشير  Schwarz Bayesian Criterion SBCتم تحديد فترة اإلبطاء المثلى وفقا لمعيار 

 ( إلى فترة إبطاء واحدة .3بحسب الجدول رقم )
 معايير فترة اإلبطاء المثلى :(3رقم )جدول 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1055.357 NA   2538219.  23.26060  23.34338  23.29400 

1 -630.6563  812.0658  273.3773  14.12431   14.45542*  14.25789 

2 -616.8414   25.50441*   246.1091*   14.01849*  14.59792   14.25226* 

  
وبتطبيق اختبار جوهانسن للتكامل المشترك وبدرجة إبطاء واحدة تحصلنا على النتائج 

 (.4المعروضة في الجدول رقم )
 نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: (4)رقم جدول 

Hypothesized 0.05 0.05 Trace Max-Eigen  

No. of CE(s) Trace Critical value Max Critical value Trace Statistic Max-Eigen Statistic Prob 

None *  29.79707  21.13162  26.33204  14.41352  0.3321 

At most 1 *  15.49471  14.26460  11.91851  9.821911  0.2239 

At most 2 *  3.841466  3.841466  2.096604  2.096604  0.1476 

 Eviews10 حسبت باستخدام برنامج المصدر:                     

الموّضحة في الجدول  (λmaxواإلمكانية العظمى ) (λtraceوبحسب نتائج اختبار األثر )
الفرضية "الصفرية " القائلة بأن رتبة  نقبل( فإن القيمة الحرجة أكبر من القيمة المحسوبة، وعليه 4)

المصفوفة تساوي الصفر، وهذا يعني ال توجد أية عالقة تكامل متزامن بين المتغيرات الداخلة في 
 النموذج.
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 Gregory Hansenلـ  المشترك التكامل اختبار
 Gregoryأجل التأكد من وجود مقطع هيكلي بمعدل التضخم استوجب استخدام اختبار من 

Hansen  للتكامل المشترك في وجود مقاطع هيكلية غير معروفة، وبينت النتائج الواردة في
 وجود تكامل بين المتغيرات .. عدم تؤكد (ADF, Zt, Zα),( أن االختبارات5الجدول رقم )

 لتكامل المشترك Gregory Hansenنتائج اختبار  :(5) جدول رقم
 القيم الجدولية

 االختبار القيمة اإلحصائية
10% 5% 1% 

-4.69 -4.92 -5.44 -4.02 ADF 

-4.69 -4.69 -5.44 -4.00 Zt 

-42.49 -46.98 -57.01 -19.59 Zα 

  (STATA 2014 ) المصدر: نتائج برنامج

ال حاجة إلى حد  بما أن اختبارات التكامل المشترك أكدت عدم وجود عالقة تكاملية، لذا
عليه فإن الطريقة المناسبة في التقدير هي طريقة نموذج أشعة تصحيح الخطأ في النموذج، و 

 .VARاالنحدار الذاتي 

  Granger Causality Testاختبار سببية 
تجه تببية تستخدم سببية في اختبار اتجاه العالقة بين المتغيرات، وتحديدا ما إذا كانت عالقة الس

أما بالعكس أو أنها عالقة تبادلية يؤثر أحدهما على اآلخر، و وفقا لجرانجر  Yإلى  Xمن 
Granger(1969)  فإن السببية تعني أن التغير في القيم الحالية  والماضية لـX في  يسبب التغير

Y  ولكنY  ال يسبب التغير في X ويمكن تحديد اتجاه العالقة السببية بينX   وY   من خالل
 تين التاليتين:تقدير المعادل
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tuو  tu1هي معلمات يراد تقديرها  ,,,حيث إن  يمثالن الخطأ العشوائي  بتباين ثابت  2
 .لماتلمعرفة معنوية المع Fومتوسط حسابي يساوي صفرًا ، ويتطلب  اختبار السببية إجراء اختبار 

( أن التغيرات في سعر الصرف الموازي تساعد في تفسير التغيرات في 6) الجدول رقميوضح 
( وهي 69.08المحسوبة ) Fمعدل التضخم أو أن سعر الصرف يسبب التضخم. فقد بلغت قيمة 
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%( وعليه فهناك عالقة سببية ذات اتجاه واحد تتجه من سعر الصرف 1معنوية عند مستوى )
كما أنه توجد عالقة سببية بين معدل التضخم والعرض النقدي، تتجه  الموازي إلى معدل التضخم.

( وهي معنوية عند 4.04المحسوبة ) Fمن معدل التضخم إلى العرض النقدي، حيث بلغت قيمة 
%(. أي أن التضخم يسبب العرض النقدي. وما يفسر اتجاه العالقة السببية هو 5مستوى أقل من )

لم يكن في البداية ظاهرة نقدية؛ بل إنه نتج بسبب صدمة العرض أن التضخم في االقتصاد الليبي 
السلبية التي تعرض لها االقتصاد الناتج من األوضاع السياسية واألمنية المتدهورة في ليبيا، والفساد 
اإلداري والمالي، والتهريب، والتهجير الداخلي والعنف، وعدم الكفاءة اإلدارية، مثل تلك الصدمات 

بي على النشاط االقتصادي، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع كبير في األسعار، وكاستجابة لها تأثير سل
الرتفاع األسعار لجأت السلطات النقدية إلى زيادة اإلصدار النقدي، وبهذا أصبح معدل التضخم 

 هو الذي يسبب الزيادة في العرض النقدي.
   Granger Causality Testنتائج اختبار سببية  :(6جدول رقم )

 F- Statitic prob العدم فرضيىة

DEX does not Granger Cause DCPI 69.0871 0.0000 

DCPI does not Granger Cause DEX 0.03728 0.8474 

DM1 does not Granger Cause DCPI 0.00071 0.9787 

DCPI does not Granger Cause DM1 4.0407 0.0474 

 VARتقدير نموذج 
( 7ينبغي قبل ذلك تحديد عدد فترات اإلبطاء، وتشير نتائج الجدول رقم ) VARلتقدير نموذج 

 إلى أن فترة اإلبطاء المثلى هي واحدة .
 VAR المثلى لنموذجمعايير فترة اإلبطاء : (7)رقم جدول 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -359.7909 NA   1.132301  8.637879  8.724694  8.672778 

1 -325.4002  65.50609   0.61873*   8.03333*   8.38059*   8.17293* 

2 -318.9026  11.91228  0.657343  8.092920  8.700624  8.337212 

 VAR الذاتينموذج أشعة االنحدار  تائجن
( خالصة نتائج التقدير باستخدام متجه االنحدار الذاتي، ويالحظ 8يوضح الجدول رقم )

المعنوية العالية لمعلمة سعر الصرف الموازي على معدل التضخم، حيث إن زيادة سعر الصرف 
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( كذلك يتأثر معدل 0.638الموازي بوحدة واحدة سوف يؤدي إلى زيادة معدل التضخم بمقدار )
داد الزمني للتضخم نفسه بفترة واحدة، ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن ارتفاع التضخم  باالرت

سعر الصرف الموازي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات؛ وينعكس هذا على المستوى العام لألسعار 
المحلية، خاصة في االقتصاد الليبي الذي ترتفع فيه نسبة الواردات إلى إجمالي السلع المستهلكة، 

ضرورة إجراء تصحيح جوهري في سياسة  وهو ما يتطلببعدم مرونة الجهاز اإلنتاجي،  ويتسم
سجل و التضخم الناتج عن فروق سعر الصرف بين الرسمي والموازي،  للتخفيف منسعر الصرف 

( 2017) %( في سنة 28.5) (، مقابل2018%( في سنة )9.3معدل التضخم انخفاضا إلى )
تضمنها برنامج اإلصالح االقتصادي والتي شرع مصرف ليبيا المركزي بعد المعالجات النقدية التي 
( ففي المدى القصير يكون النخفاض تكاليف االستيراد أثر 2018) بتطبيقها منذ شهر أكتوبر

إيجابي على انخفاض مستوى التضخم، بينما ال تأثير للعرض النقدي على التضخم، والتفسير 
، أتي من الزيادة في العرض النقدييبسيطًا من التضخم في ليبيا  زءاً جالمحتمل لهذه النتيجة هو أن 

وجزء كبير منه هو تضخم حقيقي نتيجة لصدمات العرض التي أدت إليها األوضاع السياسية 
والعنف، وعدم الكفاءة  واألمنية في ليبيا، والفساد اإلداري والمالي، والتهريب، والتهجير الداخلي

(. فمثال قطاع الزراعة 2015 النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )ساسي،، وتتفق هذه اإلدارية
تعرض لإلهمال وشح في المياه بسبب مشاكل الكهرباء وانعدام مستلزمات اإلنتاج من بذور وأسمدة، 

بعض الوحدات اإلنتاجية التي تعمل في كما أن اإلنتاج الصناعي قد توقف تقريبا بالكامل سوى 
 اإلنتاجية.  بجزء بسيط من طاقتها

DCPI =0.002319 +0.216DCPI +0.636DEX +0.0000008DM1 

 VARيوضح نظام معادالت نموذج : (8)رقم جدول                                           

DM1 DEX DCPI المتغيرات 

9412.766 

(1.79431)* 

0.015231 

( 0.14135) 

0.21518 

(2.77551)*** 

DCPI 

-1270.631 

(-0.24521) 

0.368382 

( 3.46107) 

0.638570 

(8.24801)*** 

DEX 

0.017142 

(0.15894) 

0.0000006 

(0.31189) 

-0.0000008 

(-0.552970) 

DM1 

825.7186 

(4.88624) 

-0.001711 

(-0.493071) 

0.002319 

(0.918601) 

C 

 و % 1المعنوية األرقام بين األقواس هي قيمة احتمالية , وتشير )***( إلى مستوى 

 %10% )*( عند 5)**( إلى مستوى  المعنوية 
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 اختبار صالحية النموذج 

 Inverse Roots of ARيعتبر النموذج مستقرًا وفقًا الختبار  استقرارية النموذج
Characteristic Polynomial  نظرا لعدم ارتباط جذور االنحدار الذاتي؛ وذلك لكون قيمها أقل

 (.2حدود الدائرة كما هو واضح في الشكل رقم ) من الواحد وتقع داخل
 : استقرارية النموذج(2الشكل رقم )
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 للكشف عن االرتباط الذاتي LM الجرانج مضاعفاختبار 
طاء؛ يثبت عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخ (9والوارد في الجدول رقم ) LM إن نتائج اختبار
  .%(5أكبر من) LMنظرًا ألن إحصائية 

 (9جدول رقم 

 VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Lag LRE* stat df Prob. 

1  14.45888  9  0.1069 

2  15.32908  9  0.0823 

3  13.11933  9  0.1573 

4  10.73765  9  0.2941 

5  10.61651  9  0.3029 

6  10.69006  9  0.2976 

7  4.126250  9  0.9029 

8  6.830404  9  0.6548 

9  15.24536  9  0.0844 

10  3.553044  9  0.9383 
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 (Heteroscedasticity Testsاختبار ثبات التباين  )
مالية حيث أن القيمة االحت( تؤكد ثبات أو تجانس التباين 10النتائج الواردة في الجدول رقم )

 .%(5( أكبر )0.15)
 اختبار ثبات التباين /(10جدول رقم )

VAR Residual Heteroscedasticity Tests 

(Levels and Squares) 

Date: 03/28/19   Time: 20:20 

Sample: 2011M01 2018M12 

Included observations: 88 

Joint test:  

Chi-sq df Prob. 

44.65352 36 0.1526 

 The impulse responseالدفعية   االستجابةدالة 
احد و تظهر دوال االستجابة أثر االستجابة المستقبلية لصدمة عشوائية مقدارها انحراف معياري 

لتضخم ( نتائج تقدير دالة استجابة ا11على المتغير نفسه وباقي المتغيرات، ويبين  الجدول رقم )
النقدي، تشير النتائج إلى وجود  آثار موجبة لصدمات سعر لصدمات سعر الصرف والعرض 

الصرف  على التضخم حيث إن صدمة عشوائية في السعر تؤدي إلى حدوث صدمة موجبة 
 ة لهاتضخمية بلغت أقصاها في الفترة الثانية ثم تبدأ بعد ذلك باالنخفاض حتى تصل إلى أدنى قيم

ي العرض النقدي فهي ال تعطي استجابة فورية في الفترة العاشرة، أما حدوث صدمة عشوائية ف
ل ليزو  على معدل التضخم في الفترة األولى إال أنه يتولد أثر سلبي وضعيف جدا في الفترة الثانية

 هذا األثر السلبي ويتضاءل حتى يتخذ مستوى ثابتًا تقريبًا.
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  Impulse Response Functionsأثر االستجابة المستقبلية لصدمة عشوائية (: 11جدول رقم )

 لمتغير التضخم

 

 (Variance decomposition)التباين  تحليل
( نتائج تحليل التباين الخاص بالتضخم المتأتي من الصدمات لمتغيرات 12يبين الجدول )

 %( في الفترة الثانية ويأخذ41النموذج، حيث نالحظ أن التغير في سعر الصرف الموازي يفسر)
لصرف االنتيجة تؤكد أهمية  متغير سعر ( في الفترة العاشرة، وأن هذه 50.5في التزايد ليصل إلى)

( بعد 0.176في تفسير التضخم خالل الفترات المختلفة، أما متغير العرض النقدي  فهو يفسر)
 مرور عشر فترات وهو بهذا يفسر نسبة ضئيلة من التغير في التباين.

 لمتغير التضخم Variance Decompositionsنتائج تحليل التباين  :(12جدول رقم )

 Period S.E. DCPI DEX DM1 

 1  0.019784  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  0.026815  57.86992  41.95034  0.179740 

 3  0.028712  50.75242  49.07885  0.168736 

 4  0.029079  49.52489  50.30072  0.174395 

 5  0.029149  49.29873  50.52552  0.175749 

 6  0.029162  49.25500  50.56900  0.175993 

 Period DCPI DEX DM1 

 1 
 0.019784  0.000000  0.000000 

 (0.00149)  (0.00000)  (0.00000) 

 2 
 0.004971  0.017368 -0.001137 

 (0.00242)  (0.00248)  (0.00211) 

 3 
 0.001507  0.010146  0.000314 

 (0.00189)  (0.00255)  (0.00195) 

 4 
 0.000634  0.004556  0.000289 

 (0.00127)  (0.00216)  (0.00115) 

 5 
 0.000290  0.001987  0.000136 

 (0.00071)  (0.00165)  (0.00051) 

 6 
 0.000131  0.000877  5.89E-05 

 (0.00037)  (0.00110)  (0.00022) 

 7 
 5.84E-05  0.000390  2.58E-05 

 (0.00019)  (0.00066)  (0.00010) 

 8 
 2.59E-05  0.000173  1.14E-05 

 (9.5E-05)  (0.00037)  (4.8E-05) 

 9 
 1.15E-05  7.71E-05  5.09E-06 

 (4.7E-05)  (0.00020)  (2.3E-05) 

 10 
 5.13E-06  3.43E-05  2.27E-06 

 (2.3E-05)  (0.00010)  (1.1E-05) 
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 Period S.E. DCPI DEX DM1 

 7  0.029165  49.24638  50.57758  0.176039 

 8  0.029166  49.24467  50.57928  0.176048 

 9  0.029166  49.24433  50.57962  0.176050 

 10  0.029166  49.24427  50.57968    

 لنتائج والتوصياتا
  بينت نتائج اختبارات السببية في األجل القصير باالعتماد على أسلوبGranger Causality 

Tests عالقة سببية ذات اتجاه واحد تتجه من سعر الصرف الموازي إلى معدل  بأنه توجد
التضخم، كما أنه توجد عالقة سببية بين معدل التضخم والعرض النقدي تتجه من معدل 

 النقدي.التضخم إلى العرض 
  بينت نتائج أسلوب االنحدار الذاتيVAR  بأنه يوجد تأثير موجب ذو داللة إحصائية لسعر

 بينما ال تأثير للعرض النقدي على التضخم. الصرف على التضخم،
 ى أظهر تحليل ردود االستجابة الفورية أهمية سعر الصرف في السوق الموازي في التأثير عل

ة ا أن نتائج تحليل مكونات التباين أظهرت القوة التفسيريمعدالت التضخم المستقبلية، كم
 للتقلبات التي تحصل في سعر الصرف على معدالت التضخم. 

 التوصيات 
 تقليص الفجوة في سعر صرف الدينار بين السوق الرسمي والموازي من خالل رفع القيود على 

 بيع العملة األجنبية. 
  ة وذلك لما لها من أثر إيجابي على استقرار قيمتطبيق سياسات تشجع األفراد على االدخار

 الدينار.
 د القتصاتجديد وتحديث البنية التحتية وإقامة المشاريع اإلنتاجية التي تدعم الجانب الحقيقي ل

والذي يقود إلى رفع مستوى التشغيل والنمو، كما أنه يساهم في التقليل من الضغوط 
 التضخمية.

 ة الفساد في أجهزة الدولة.الحفاظ على األمن العام ومحارب  
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 دور ركائز االقتصاد المعرفي الرئيسية في تحقيق النمو االقتصادي في ليبيا
 (2018-2000)دراسة قياسية للفترة 

 الناصر بشير الصغير عبد
 جامعة الزاوية -العجيالت-كلية االقتصادب محاضر

aba.alsgair@hotmail.com  

 الملخص

، ينهمابوالعالقة  االقتصادي في ليبيا نموال تحقيق  االقتصاد المعرفي فيدور ركائز  معرفةالدراسة إلى  هدفت

 تحقيق رفي فيالقتصاد المعالركائز األساسية لجابة على التساؤل : ما دور مشكلة هذه الدراسة في اإل لخصتوت

 ات داللةذفرضية أساسية هي: توجد عالقة معنوية اختبار وقامت الدراسة على ؟. االقتصادي في ليبيا نموال

م تللدراسة  لرئيسيةولتحليل الفرضية ا االقتصادي في ليبيا. نمواالتصاالت والتعليم والت إحصائية بين  تكنولوجيا

تائج خاصة نالدراسة إلى  وخلصتالقياسي،  التحليلي، والمنهجالمنهج الوصفي منهجين رئيسيين، هما: اعتماد 

 ة الحاصلةلعالميمسايرة التطورات امواكبة و أنظمة التعليم في ليبيا غير قادرة على  بمشكلة الدراسة أهمها: أن

ما وليا، وفي ودليميا  في نظم التعليم والتقنية في العالم، كما أن مؤشرات االقتصاد المعرفي ال تزال منخفضة إق

ة بين يجابيإلاتعكس إشارة معامل المرونة لمتغير الكثافة العالقة حيث ثبت صحة الفرض  يتعلق بفرضية الدراسة

 االقتصادي. في ليبيا والنمو متغيري تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم

 ي.االقتصاد التعليم، النمو، تواالتصاال، تكنولوجيات المعلومات يقتصاد المعرفالا المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of the knowledge economy in economic growth in 

Libya and the relationship between them. The problem of this study was summarized in 

answering the following question: What is the role of the knowledge economy in achieving 

economic growth in Libya?  . The importance of conducting this study was to analyze and 

define the direction of the relationship between the knowledge economy as an independent 

variable and economic growth as a dependent variable in Libya. It also contributes to 

enriching economic studies and assessing the role of the knowledge economy in economic 

growth in this field . The study was based on testing a basic hypothesis: There is a 

significant relationship with statistical significance between communication technologies, 

education and economic growth in Libya. To analyze the main hypothesis of the study, two 

main approaches were adopted: the analytical descriptive approach and the standard 

approach (the Orbicom model) .The study concluded to special results of the study 

problem, the most important of which is that the education systems in Libya are unable to 

keep pace with the global developments taking place in the educational and technical 

systems in the world, and that the knowledge economy indicators are still regionally and 

internationally low, and with regard to the study hypothesis, the hypothesis has been 

validated as it reflects the elasticity index The density variable has a positive relationship 

between the variables of information and communication technology and education in 

Libya and economic growth. 

Key words: knowledge economy, information and communication technologies, education, 

economic growth.  
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 مقدمةال
قا إلى االقتصاد المعرفي الذي يقوم على فهم جديد أكثر عم أصبح االهتمام العالمي بالتحول

ي، لعالملدور رأس المال البشري في تطوير االقتصاد وتقدم المجتمع يشكل حيزا كبيرا من االهتمام ا
لية الذي بات اليوم يتعامل مع صناعات معرفية، تكون األفكار منتجاتها والبيانات موادها األو 

 .معاصرتى باتت المعرفة المكون الرئيس للنظام االقتصادي واالجتماعي الوالعقل البشري أداتها، ح
ور دويرتكز اقتصاد المعرفة على الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكذلك 

ب كل من التعليم وتدريب العنصر البشري، وما لهما من تأثير على زيادة االبتكارات، واستيعا
 ثماراالستتصاالت، بل وتحويل االبتكارات إلى سلع وخدمات تفيد االقتصاد، فالتطورات في نظم اال

نمو رأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم العوامل التي تؤثر على ال في
 .(155-138: 2014االقتصادي في االقتصاد القومي. )السرحان، 

 ؤشرات االقتصاد المعرفي، وأنها لم تستغلوليبيا كغيرها من الدول تعاني من انخفاض في م
لميا ا وعااإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لديها االستغالل األمثل لبلوغ مراكز متقدمة عربي

فهي خارج مؤشر جودة التعليم العالمي  وتحقيق مستوى أفضل في التنمية والنمو االقتصادي،
مؤشر وترتيبها في  (،2013وس منذ عام)الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في داف

ة تقرير التناقسي(م )2017) ( دولة في180من أصل) (115تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلغ)
يقة لذا كان ال بدَّ من دراسة واقع قطاع االقتصاد المعرفي ، للوقوف على حق(، 2017العالمية 

عدم لفي ليبيا، ومعرفة األسباب التي أدت االقتصاد المعرفي ودوره  في تحقيق النمو االقتصادي 
ما  :االستفادة من هذا االقتصاد ، وتمثلت مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي 

 دور الركائز األساسية لالقتصاد المعرفي في تحقيق النمو االقتصادي في ليبيا ؟
ت داللة إحصائية بين وقامت الدراسة على فرضية أساسية هي: توجد عالقة معنوية ذا

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم والنمو االقتصادي في ليبيا.
تكمن أهمية الدراسة في أن موضوع االقتصاد المعرفي ومؤشراته المختلفة من الموضوعات و

الجديدة في االقتصاد الليبي واالقتصادات العالمية، وبالتالي فهو يقيس مدى تقدم ومكانة ليبيا في 
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سعى االقتصاد المعرفي، كما أنها تساهم في إثراء الدراسات االقتصادية عن االقتصاد المعرفي، وت
 .لتقييم دور مؤشرات أو ركائز االقتصاد المعرفي على النمو االقتصادي في ليبيا

مفهوم ومؤشرات اقتصاد لتعرف على في ضوء مشكلة البحث وأهميته هدفت الدراسة إلى او 
وعرض أهم مؤشرات  دور االقتصاد المعرفي في تحقيق النمو االقتصادي في ليبيا،المعرفة، و 

 يبيا، واستنتاج التوصيات المناسبة في ضوء نتائج الدراسة.اقتصاد المعرفة في ل

 السابقةالدراسات 
هدفت الدراسة إلى تقدير أثر رأس المال : (2017)عتو، الشارف ومحمد، حدو.  دراسة

تخدمت الدراسة ( ، واس2014 -1971البشري على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة ) 
 ( للوصول لألهدافالدراسة )طريقة المربعات الصغرى  قدير نموذجمنهج االقتصاد القياسي في ت

 المرجوة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: إن ُكالًّ من معدل التمدرس وعدد المسجلين في
 غيراتالجامعة هما العامالن األكثر تفسيرا وتأثيرا في النمو االقتصادي، بينما كان تأثير المت

نوي، الثا التعليم، اإلنفاق العام على الصحة، عدد المسجلين في التعليم األخرى )اإلنفاق العام على
لى إعدد األساتذة في التعليم الثانوي وعدد حاملي الشهادات( ضعيفا وبنسب مختلفة، وهذا يعود 

ة فشل سياسة تنمية رأس المال البشري في الجزائر وهو ما انعكس سلبا على التنمية االقتصادي
 .لبالدواالجتماعية في ا

نها مهدفت الدراسة إلى اإلجابة على عدد من التساؤالت (: 2012دراسة )الجعباري، أمسلم. 
ل إلى وخصائصه وركائزه وأسباب تخلف البلدان العربية في التحو  وأهميتهتعريف االقتصاد المعرفي 

ي الوصف المنهجالتفاعلية بين االقتصاد والتكنولوجيا، وقد تم استخدام  والعالقةاالقتصاد المعرفي 
ة في هذه الدراسة العتماده على وصف المعلومات واألفكار التي تم جمعها من الوثائق المكتبي في

 إطار االقتصاد المعرفي. وتوصلت الدراسة إلى أن اقتصاد العالم المتقدم يعتمد على العقول
ا أن ة، كمية واالقتصاديواألفكار، وأن زيادة معدالت المعرفة يحقق لها مستويات أكثر للتنمية البشر 

              تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ضرورية لتغيير البنية االقتصادية.
هدفت الدراسة إلجراء فحص تجريبي (:  2013الشعافي، نجيب و الغصين، نواف. دراسة )

للعالقة بين االستثمار في التعليم والنمو االقتصادي في ليبيا، وذلك باستخدام سلسلة زمنيٍة من 
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(، واستخدمت الدراسة منهجية جوهانسون للتكامل 2010-1970البيانات السنوية للفترة من)
عالقة طويلة األمد بين االستثمار في المشترك المتعدد المتغيرات،  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 

التعليم والنمو االقتصادي في جميع المتغيرات بما فيها قوة إنتاجية العمالة وعدد الطالب الملتحقين 
 في التعليم الجامعي ومخرجات التعليم العام الجامعي ورأس المال التعليمي.

( التابعة لمنظمة  ORBICOMأجرت لجنة االتصاالت ) (: Sciadas, G. 2005دراسة ) 
الرقمية " حول أثر  الفرص إلى التقسيم الرقمي من" بعنوان سةادر  (UNESCO)اليونسكو 

صاعدة  متقدمة ( دولة146) في االقتصاديعلى النمو  (ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
 من الفرد (م،  وتضمن النموذج الذي تم االعتماد عليه ، نصيب2003-1995الفترة) خالل ونامية
 ،مستقلكمتغير  (Infodensity)المعلومات  كثافة ومؤشر تابع كمتغير اإلجمالي المحلي الناتج
 :يلي كما والتابع، المستقل المتغير من كل لقيم اللوغاريتم أخذ ذلك بعد ليتم
  t) + tLog (ID Log ( GDP/Capitat) = Log A +     

 ( تؤثرInfodensityمقاسة بمؤشر كثافة المعلومات )  ICTوأظهرت النتائج أن مستوى انتشار 
 حيثبشكل إيجابي ومعنوي خالل سنوات الدراسة على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، 

( ، كما أظهرت  2003% عام  1.24( إلى )  1995% عام  0.85يتراوح هذا األثر بين)
فة ي البلد وكذلك باختالف قيمة مؤشر كثاباختالف مستوى التنمية ف ICTالدراسة اختالف تأثير 

 .Infodensity) المعلومات )
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات (: Hodrab et al., 2016دراسة )

 ( دولة عربية مختارة خالل الفترة18النمو االقتصادي في ) (، والتضخم علىICTواالتصاالت )
دمت الدراسة منهج التحليل القياسي، وتمثل المتغير التابع في نصيب (. واستخ2013-1995من )

ت الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ، والمتغير المستقل في مؤشر كثافة تكنولوجيا المعلوما
 ، والذي يمثل رأس المال والعمالة. وتوصلت الدراسة ( ORBICOMواالتصاالت الذي اقترحته ) 

صادي إلى نتائج أهمها: أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لها تأثير إيجابي على النمو االقت
 .باستثناء التضخم الذي يؤثر سلبا على النمو االقتصادي للبلدان المختارة،

لسابقة والدراسة الحالية في ما يتعلق بالعالقة ويخلص الباحث إلى أن هناك اتفاقًا بين الدراسات ا
اإليجابية بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنمو االقتصادي بالرغم من اختالفها 
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األجنبية في أن مكانيا وزمنيا، ويرى الباحث أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة 
ة باإلضافة للدراسة التحليلية القياسية وتتفق معها في النموذج الدراسات األجنبية أجرت دراسة مقارن

القياسي المستخدم، وتتفق مع الدراسات العربية في كونها أجريت على دولة واحدة، وتختلف معها 
 في النموذج القياسي المستخدم ومتغيرات الدراسة.

  البحثمنهجية 
ليه الهدف الذي تسعى الدراسة إلى التوصل إتم تحديد منهج البحث العلمي المستخدم بناء على 

وعلى طبيعة الموضوع في حد ذاته، ومن أجل اإلجابة على التساؤالت المطروحة والتي تعكس 
إشكالية البحث، والختبار صحة الفرضية المذكورة ولمعرفة مدى مساهمة المرتكزات األساسية 

ن يد فإم اختيار المنهج الوصفي، وبالتأكلالقتصاد المعرفي في تحقيق النمو االقتصادي في ليبيا ت
اإلحصاءات المستخدمة في البحث تفرض على الباحث استخدام المنهج التحليلي ، وتمثلت 
األدوات المستخدمة في البحث في مختلف المراجع  المتعلقة بالموضوع ، فضال عن  االعتماد 

ية إلى استخدام التقارير الرسمعلى بعض الدراسات السابقة التي عالجت بعض جوانبه، باإلضافة 
لي الدو  المحلية والدولية ذات العالقة بموضوع البحث ، كتقارير االتحاد الدولي لالتصاالت والبنك

 والتنمية البشرية لألمم المتحدة وغيرها بالرجوع إلى مواقع اإلنترنت الخاصة بها.
 ة هي:وللوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد مناهج بحثية رئيسي

 يتمثل في وصف وتحليل البيانات الخاصة بمتغيرات ومؤشرات :المنهج الوصفي التحليلي -
 تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم في ليبيا.

معرفي المنهج القياسي: قام الباحث بدراسة قياسية لشرح وتحليل العالقة بين االقتصاد ال -
 والنمو االقتصادي في ليبيا. 
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  البياناتتحليل 
 التعليم في ليبيا )مؤشرات االلتحاق بالتعليم(:

ى دل عليعتبر التعليم أهم ركيزة يقوم عليها اقتصاد المعرفة ومطلب أساسي لالندماج فيه، مما ي
م وأنفقت ، وقد اهتمت ليبيا بالتعلي( 286 : 2018رحيم وإيمان. ) أهمية االستثمار في مجال التعليم

ناتجها المحلي وارتفع متوسط مستوى التعليم بين سكانها وانخفضت معدالت عليه من إجمالي 
يوضح الجدول التالي معدالت و (. 0162Bukhatwa: &  Fakhri.-El.) األمية بشكل عام

التي  والتي تمثل أحد متغيرات معامل المهارات االلتحاق في مستويات التعليم المختلفة في ليبيا
 -ة القياسية الحقا: سيتم استخدامها ضمن الدراس

 (: معدالت االلتحاق اإلجمالي للطالب في مستويات التعليم المختلفة 1جدول رقم )

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 114.5 108.2 112.2 109.6 108.8 108.0 109.8 تعليم أساسي

 92.7 94.9 95.09 104.9 81.7 80.5 90.3 تعليم متوسط

 38.3 39.4 38.3 37.6 39.2 34.2 38.8 وجامعيتعليم عالي 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 101.0 105.2 106.9 105.3 107.8 110.6 111.7 تعليم اساسي

 90.7 92.1 91.3 90.8 91.5 92.6 93.0 تعليم متوسط

 35.3 36.7 38.6 42.5 40.1 37.9 37.0 تعليم عالي وجامعي

   2018 2017 2016 2015 2014 السنة

   102.6 101.0 105.2 106.9 102.6 تعليم أساسي

   93.6 90.7 92.1 91.3 93.6 تعليم متوسط

   33.8 35.3 36.7 38.6 33.8 تعليم عالي وجامعي

 https://data.albankaldawli.org/country/Libyaم الموقع :2018 -2000المصدر: إحصائيات البنك الدولي في ليبيا 
  (.2018- 2000تقارير التنافسية الدولي الصادر منتدى االقتصاد العالمي، عن السنوات من )

ويمثل هذا المعدل عدد المسجلين من الفئات المختلفة في التعليم األساسي والمتوسط    
 World والعالي، وُيعبَّر عنه بنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان في تلك الفئة العمرية. )

Development Indicators (WDI), 2018) 
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 المحمولة والثابتة(اإلنترنت والهواتف مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت في ليبيا )
 يوضح الجدول التالي مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت في ليبيا خالل فترة الدراسة: 

 فرد 100لكل  في ليبياوالهاتف الثابت والمحمول اإلنترنت  شتركوم(: 2) جدول رقم

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 16.0 15.2 14.5 13.8 11.5 9.7 8.6 الهاتف الثابت

 4.3 3.9 3.5 2.8 2.2 0.4 0.18 اإلنترنت

 59.1 31.4 9.1 2.3 1.3 0.9 0.7 الهاتف المحمول

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

  13.2 15.5 20.3 17.8 15.7 16.8 الهاتف الثابت

  15 15 14.0 10.8 9.0 5.7 اإلنترنت

  155.8 153.8 140.4 139.9 125.6 77.8 الهاتف المحمول

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

  7.1 8.5 9.1 11.5 12.7 12.7 الهاتف الثابت

  22.9 19.2 16.0 16.2 16.4 16.5 اإلنترنت

  170.0 167.1 155.0 160.1 161.5 165.0 الهاتف المحمول

  سلكية.الالوت السلكية الشركة العامة لالتصااللكتروني لوزارة االتصاالت والمعلوماتية الليبية، الموقع اإل -1 المصدر:

                 م.2018-2000تقارير البنك الدولي  - 2

3-  ( Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com. 

 يعدددد تددداريا االتصددداالت فدددي ليبيدددا مرتبطدددا بتددداريا الشدددركة العامدددة للبريدددد واالتصددداالت السدددلكية   
( م، فقبل هذا التاريا، كاندت االتصداالت تنحصدر فدي خدمدة 1984والالسلكية، التي تأسست سنة )

 : (2007مجلة ليبيا لالتصاالت والتقنية، ) المقسمات الهاتفية التقليدية.
 (ORBICOM) أوربيكومالشبكة الدولية 

"الشبكة العالمية لكراسدي اليونسدكو الخاصدة باالتصداالت السدلكية والالسدلكية والتابعدة لالتحداد هي
Info-)مؤشدر معلومدة الحالدة   الدولي لالتصاالت، ويعتمد هذا النموذج على نموذج النمدو الدداخلي

status ،)  يعتمددد علددى متغيددر مفسددر واحددد وهددو معلومددة الكثافددة الددذي"density-Info "(ID)"  ،
والتي تمثل رأس المال الموسع المتكون مدن) رأس المدال التكنولدوجي و رأس المدال البشدري(، والتقددم 

 من مؤشرين اثنين: ويتكون مؤشر معلومة الحالة  (،(ITU, Orbicom.2016التقني.
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المال والعمالة المتعلقة  ": تعرف بأنها مجموع رأس Info-Densityمعلومة الكثافة "  -1
(المتصلة Skills( والمؤهالت)Networksبتكنولوجيا االتصاالت، وهي تتكون من الشبكات)

 بتكنولوجيا االتصاالت.
هالك  في مجال ": تعرف بمعدالت االستيعاب واالست Info-use معلومة االستعمال "  -2

 الها، وتتضمن فرعين اثنين هما: تكنولوجيا االتصاالت وكثافة استعم
 ,Intensity of use .Sciadas. كثافة االستعمال   Penetration rate نسب التغلغل   

G. 2005) ) ، : ويكتب هذا النموذج على النحو التالي 
LN ( GDPi,t )   = á β LN (IDi,t )  

 Β المتغيدر العشدوائى ،  .. الحدد الثابدت،  aالمحلي اإلجمدالي ،  الناتج..  GDP:مثلحيث ت
( ..  ID ) Information Densityالمحلدي اإلجمدالي،  للنداتج بالنسدبة الكثافدة معلومدة مروندة ..

 تمثل معلومة الكثافة.
 متغيرات النموذج(تطبيق نموذج شبكة أوربيكوم على حالة ليبيا )

 الناتج المحلى اإلجمالي )المتغير التابع(: -
ي الناتج المحلي اإلجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي السلع والخددمات التد

( ومقاس  3( موضح في جدول) Badran, M., 2012)ُأنتجت فى االقتصاد الليبي خالل سنة ، 
 دوالر (. -ب) مليار

 المعلومات )المتغير المستقل(: كثافة -
 المعلومات البشري في التعليم ومستخدمو تكنولوجيا المال رأس مجموع انهأ تعرف على

وتتمثل  (. (ITU-UNCTAD, 2007, p30 والمهارات الشبكات من تتكون  وهي ،التصالاو 
 الشبكات والمهارات في اآلتي:

 ( 100لكل) الثابت الهاتف خطوط عدد هي: أساسية متغيرات ثالثة من تتكون  : الشبكات
 ( فرد.100ومستخدمو اإلنترنت لكل) ( فرد،100) لكل النقال الهاتف خطوط فرد، عدد

(Avgerou, C. 2003), 
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 ونسبة ( سنة،15معدل القراءة  والكتابة للسكان ما فوق) اثنين، بمتغيرين تتحدد:  المهارات 
 ممعدالت االلتحاق بالتعلي هي: متغيرات ثالثة من هي األخرى  تتكون  بدورها  والتي  التمدرس

 .(,2007ITU, Orbicom) .الجامعي ) العالي(  التعليم و المتوسط، والتعليم االبتدائي،
  على متغير الكثافة. الحصولكيفية  -

-2000وتحسب كثافة المعلومات وفقًا لمعطيات شبكة أوربيكوم عن طريق بيانات الفترة ) 
 . (Sciadas,G, 2005). ( وفق مايلي:1(، باستخدام معادلة رقم )2018

Infodensity     𝑰𝑫 =  √∏ 𝑰𝑲
𝒊=𝟏

𝑲 𝒊, 𝒋(𝒑)
𝒏, 𝒕

… … … … … … … … … . (𝟏)  

 ID= √𝒏𝒆𝒕𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 ∗ 𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔
..𝟐

… … … … … … … … … … … … … (𝟐)            
 حيث إن:

(Skills )المهارات  ( ،networks)  الشبكات  ،Infodensity)  )ID  كثافة المعلومات 
 ويتم الحصول على كل من المهارات والشبكات كاآلتي:

 يتم حساب قيم الشبكات عن طريق المعادلة كما يلي: على قيم الشبكات: الحصول -
Sciadas, G., editor.  2003)) 

    √𝑵 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍 ∗ 𝑵 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 ∗ 𝑵 𝒊𝒏𝒕𝟑 … … … … … … … . (𝟑)= Networks 
 حيث إن:  

 المعنى البيان رمز

1 Networks الشبكات 

2 𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒓𝒔 𝒑𝒆𝒓 

 𝟏𝟎𝟎 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 

عدد مستخدمي الهواتف المحمولة لكل 

 ساكن 100

3 𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒓𝒔 𝒑𝒆𝒓 

 𝟏𝟎𝟎 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 

 100عدد مستخدمي الهواتف الثابتة  لكل 

 ساكن

4 𝑵𝒖𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒕 𝒖𝒔𝒆𝒓𝒔 𝒑𝒆𝒓 

 𝟏𝟎𝟎 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒔 
 ساكن 100عدد مستخدمي اإلنترنت  لكل 

 م.2014( كمثال: سنة Networkكيفية الحصول على الشبكات )
فدرد فدي  (100)يتم التعويض عن قديم  عددد مسدتعملي الهواتدف المحمولدة والثابتدة واإلنترندت لكدل

 (50.72( من خالل البيانات الموضحة بالملحق رقم ، وكمثدال بلغدت )3فترة الدراسة في المعادلة )
 (م، وتم الحصول عليها كما يلي:    2014في ليبيا عام)

=       50.72                   Network=  √𝟏𝟐. 𝟕 ∗ 𝟔𝟑. 𝟖 ∗ 𝟏𝟔𝟏. 𝟏𝟐
𝟑
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 :هاراتالحصول على قيم الم -
 عن طريق المعادلة كما يلي:  المهارات حساب قيميتم 

Skills = √𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 𝒓𝒂𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝑰𝒈𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒆𝒏𝒓𝒐𝒍𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒆𝒔 
𝟐

… … … … . . (𝟒)  
 حيث: 

 المعنى المتغير

Percentage rates of population 

education over 15 years 

 سنة . 15مافوق  معدالت النسب المئوية لتعليم السكان

gross enrollment rates ة معدالت االلتحاق اإلجمالية ) معدالت التمدرس( لمراحل التعليم الثالث 

Primary education   ي لتحاق بالتعليم االبتدائمعدل اال% 

Secondary education لتحاق بالتعليم الثانوي %معدل اال 

Tertiary education بعد الثانوي ( العالي  % بالتعليم ) مالتحاق معدل اال 

 كالتالي: ويتم الحصول على )معدالت االلتحاق اإلجمالية للتعليم بمراحله المختلفة(

 
𝟏

𝟔
… … … … (𝟓)  (𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐲 +  𝟐 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲  +  𝟑 𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢𝐚𝐫𝐲)   =  𝐈𝐠𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 

 م.2014( كمثال سنة Skillsعلى المهارات ) كيفية الحصول -
( للحصول على معدالت 5يتم الحصول على قيم المهارات بالتعويض في المعادلة رقم )

 (:4االلتحاق اإلجمالية بالتعليم، ومن ثم التعويض في المعادلة )
(𝟏𝟎𝟐. 𝟔 +  𝟐 ∗ 𝟗𝟑. 𝟔 +  𝟑 ∗ 𝟑𝟑. 𝟖)

𝟏

𝟔
  = 𝟔𝟓. 𝟐  =  𝐈𝐠𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐥𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 

  65.2=  1/6× ( 33.8× 3( + ) 93.6× 2+ ) 102.6نسب التمدرس = 
 ( ، للحصول على قيم 1..) ملحق رقم   95.3وحيث إن النسبة المئوية لتعليم البالغين =  

ن عليم البالغي( بضرب نسبة التمدرس في النسبة المئوية لت4المهارات نعوض في المعادلة رقم )
 (    6213.6= ) 95.3× 65.2نتحصل على:     

.𝟗𝟓√وبأخذ الجذر التربيعي كانت النتيجة   ) 𝟑 ∗ 𝟔𝟓. 𝟐 
𝟐 =  ( 78.8 (Skills) 

 أوربيكوم حالة ليبيا: نموذجفي  ((IDالحصول على متغير) معلومة ( الكثافة   -
نعوض في المعادلة  5، 4 ،3بعد الحصول على متغيري الشبكات والمهارات من المعادالت 

 ( كما يلي: ID( للحصول على الكثافة )2رقم )
ID= √𝒏𝒆𝒕𝒘𝒐𝒓𝒌 ∗ (𝑺𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔)𝟐         ID= √𝟓𝟎. 𝟕𝟐 ∗ 𝟕𝟖. 𝟖

𝟐  =  63.2 
 . ويوضح الجدول التالي الناتج المحلي اإلجمالي ومتغير الكثافة في ليبيا
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 الكثافة في ليبياالناتج المحلي اإلجمالي ومتغير  :(3جدول رقم )

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

GDP 38.27 34.11 20.48 26.27 33.12 47.34 54.96 

ID 8.97 10.4 13.8 19.9 24.2 37.3 45.1 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

GDP 67.69 87.24 63.03 74.77 34.70 81.87  

ID 49.0 55.5 60.4 63.8 61.3 60.6  

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

GDP 65.50 41.14 27.84 26.22 38.12 48.32  

ID 62.0 63.2 61.0 60.0 60.8 61.9  

 .م2018-2000 يا االقتصادي في ليب والتنمية التعاون الدولي ومنظمة للبنك القومية الحسابات بيانات -1  :المصدر

 (.1) رقم المعادلة خالل من عليها الحصول تم   IDالكثافة  -2             

 م.2018-2000 للفترة  المركزي ليبيا مصرف تقارير -3             

 منحنى تطور الناتج المحلي اإلجمالي وكثافة المعلومات في االقتصاد الليبي :(1شكل رقم )

 
  المرفق.الشكل من إعداد الباحث من خالل بيانات الجدول  -1 :المصدر      

 مناقشة النتائج
 يستعرض الباحث النتائج التي تم الحصول عليها وفق تقدير نمودج شبكة أوربيكوم كالتالي:

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج: -
( نتائج اختبار السكون لمتغيرات )الكثافة، وإجمالي الناتج المحلدي( 4يوضح الجدول التالي رقم )

وبالتدددالى فالسالسدددل  (،Level)أنهدددا سدددكنت بعدددد أخدددذ الفدددرق األول لهدددا، ولدددم تسدددتقر عندددد المسدددتوى 
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يده يمكدن ، وعل(1)الزمنية لمتغيرات نموذج أربيكوم فى االقتصاد الليبدي متكاملدة مدن الدرجدة األولدى 
 .إجراء اختبار التكامل المشترك لهذه المتغيرات باعتبارها متكاملة من الدرجة نفسها

 تائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات النمودج: ن(4)رقم جدول 

 اختبار االستقرارية ديكى فولر

Variables 
Level المستوى Difference st1  الفرق األول 

DF ((prob.) Result DF ((prob) Result 

GDP -0.098104 0.6323 غير مستقرة 
-

4.976583 
 مستقرة 0.0001

ID 0.299650 0.7556 غير مستقرة 
-

2.255056 
 مستقرة 0.0298

 .(3على بيانات الجدول رقم )و (  Eviews 10 (برنامج العتماد على عداد الباحث باإالمصدر: من  

 

 رانجر(:ج –اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة ) إنجل  -
( نتددائج اختبددار جرانجدددر للتكامددل المشددترك  والددذى يعتمددد علددى اختبدددار 5يوضددح الجدددول رقددم ) 

سددكون سلسددلة البددواقى عنددد مسددتواها الناتجددة عددن عالقددة االنحدددار طويلددة األجددل، حيددث يتضددح مددن 
، إذ بلغدددت القيمدددة المحسدددوبة %(5الجددددول وجدددود عالقدددة للتكامدددل المشدددترك عندددد مسدددتوى معنويدددة )

وهدو مدايعنى رفدض فدرض العددم بعددم وجدود  (2.74)، وهي أكبر من القيمة الحرجة البالغدة (3.6)
عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات وقبول الفرض البديل بوجود عالقة تكامل مشدترك، وهدو مايؤكدد 
وجود عالقة تكامل مشترك بدين متغيدرات نمدودج شدبكة أوربيكدوم فدى االقتصداد الليبدي، أي أن هنداك 

  عالقة توازنية على المدى الطويل بين متغيرات النمودج .
 سلسلة البواقى( اختبار)جرانجر -اختبار التكامل المشترك طريقة إنجل (:5جدول رقم )

   t-Statistic Prob.* 

         Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.608074 0.0015 

Test critical values: 1% level  -2.740613  

 5% level  -1.968430  

 10%level  -1.604392  

 (.3لى بيانات الجدول رقم )وع(  Eviews  (10برنامج  العتماد علىعداد الباحث باإالمصدر: من 

 

 تقدير معامالت االنحدار في نموذج أربيكوم: -
فدددي ضدددوء نتدددائج اختبدددارات السدددكون والتكامدددل المشدددترك السدددابقة تدددم تقددددير عالقدددة االنحددددار بدددين 

 :(OLS)المتغيرين التابع والمستقل باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية 
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 كوميربأونتائج تقدير معامالت االنحدار في نموذج   :(6)رقم جدول 

 المتغيرات

variable 

 المرونة

coefficient 

 الخطاء المعياري

S.E 

 قيم ت

t-statistics 

 االحتمال

P.value 

 C 2.137233 0.441989 4.835491 0.0003الحد الثابت     

ID  معامل

 الكثافة
0.481165 0.121462 3.961457 0.0016 

R2=   0.55                 F=    15.7               D.W=1.8  

 (.3)على بيانات الجدول رقم و(  Eviews  (10برنامج  االعتماد علىعداد الباحث بإالمصدر: من 

 التقييم اإلحصائى للنموذج المقدر: -
أن جميددع معددامالت النمددوذج )معامددل الكثافددة، الحددد الثابددت( كانددت ذات  (6) يالحددم مددن جدددول

 ، حيددث كانددت القدديم المحسددوبة أكبددر مددن(T)باسددتخدام اختبددار %( 5)داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى 
، فيمددا أكددد اختبددار %(5)( حيددث كانددت أقددل مددن  (P.valueالقدديم الجدوليددة كمددا يعكددس ذلددك قيمددة 

(F=15.7)  على معنوية النموذج ككل حيث كانت قيمة(F) كما بلغت قيمة ، ذات داللة إحصائية
( وهددذه القيمددة تشددير إلددى أن معامددل الكثافددة الددذي يعبددر عددن R 552%=)معامددل التحديددد المعدددل 

مددددن التغيددددر الحاصددددل فددددي نمددددو الندددداتج المحلددددي %( 55)تكنولوجيددددا االتصدددداالت يفسددددر مددددا نسددددبته 
 اإلجمالي.

 اختبار المشاكل القياسية 
 (:D.Wختبار االرتباط الذاتى )اختبار داربن واتسون ا -

تقدع فدي المنطقدة المقبولدة والتدي   (D.W=1.8)أوضحت النتائج أن قيمة معامل داربدن واتسدون 
 . d1d   1.08=1.362= : حيثتعكس عدم وجود ارتباط بالنموذج  

 (:Normalityاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ) -
طبيعدي لحددود الخطدأ )البدواقي( ( الختبدار التوزيدع الJarque - Bera)استخدم الباحث اختبار 

يمدة الناتجة عن تقدير النموذج، وأثبتت النتائج أن حدود الخطأ تتبع التوزيع الطبيعدي، حيدث بلغدت ق
، وهدذا يشدير لقبدول (P- value = 0.57)، بمسدتوى داللدة محسدوب (J-B=1.09)االختبدار 

 بع التوزيع الطبيعي.  الفرضية العدمية التي تنص على أن البواقي تت
 (:Heteroscedasticityختبار تجانس حدود الخطأ )ا -
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الختبار تجانس حدود الخطأ )البواقي(، إلى عدم معنوية  (Arch)أشارت نتائج اختبار 
 بمستوى داللة محسوب (F=0.044) االختبار، حيث بلغت قيمة االختبار

(P-value=0.8376وهي غير معنوية إحصائيًا، وبذلك ن )نتج تحقق شرط تجانس حدود ست
 الخطأ:

 تجانس حدود الخطأ اختبارنتائج : (7جدول رقم )

 (.4على نتائج التقدير فى الجدول رقم ) (  بناء   Eviews  (10عداد الباحث باستخدام برنامج إالمصدر: من  

اكل يتضح من خالل التقييم اإلحصائي واختبارات المشاكل القياسية للنموذج أنه خاٍل من المش
 .تصاديالقياسية ومقبول إحصائيًا. وهو مايعكس أن للنموذج قدرة عالية على التفسير والتنبؤ االق

 التحليل االقتصادي للنموذج المقدر: -
(، وهدددي 2.13النتدددائج أن معلمدددة الثابدددت معنويدددة وذات إشدددارة موجبدددة ومسددداوية إلدددى )يتبدددين مدددن 

تتوافددددق والنظريددددة االقتصددددادية، ألنهددددا تمثددددل قيمددددة ابتدائيددددة للنمددددو االقتصددددادي فددددي ظددددل عدددددم وجددددود 
يجابيدة تكنولوجيات االتصاالت والتعليم، فيما تعكس إشارة معامل المروندة لمتغيدر الكثافدة العالقدة اإل

ر غيددري تكنولوجيددا واالتصدداالت والتعلدديم والنمددو االقتصددادي، أمددا قيمددة معامددل المرونددة لمتغيددبددين مت
 %( فدي متغيدر الكثافدة والدذي يعبدر عدن تكنولوجيدا االتصداالت1الكثافة فتشير إلى أن تغير بمقدر )

 %(،0.48)لنمووو االقتصووادي بمقوودار والتعلدديم، يددنعكس إيجابددا علددى تغيددر فددي  اللوغدداريثم الطبيعددي 
إيجابا  وهو مايؤكد األهمية النسبية لتكنولوجيا االتصاالت والتعليم في االقتصاد الليبي،والذى ينعكس

 على النمو االقتصادي. ويكتب هذا النموذج على النحو التالي : ....
)  i,tLN (ID0.48=    ) i,tLN ( GDP 

ا وذات داللة إحصائية بين تكنولوجييخلص الباحث إلى وجود عالقة إيجابية وإن كانت ضعيفة 
 المعلومات واالتصاالت والتعليم على النمو االقتصادي في االقتصاد الليبي.

 النتائج
بدددين قامدددت الدراسدددة علدددى اختبدددار الفرضدددية التاليدددة: توجدددد عالقدددة إيجابيدددة ذات داللدددة إحصدددائية 

  صحة الفرض وترتب عليه: وقد ثبت المعلومات والتعليم والنمو االقتصادي في ليبيا. تكنولوجيا

F-statistic 0.043882 Prob. F(1,12) 0.8376 

Obs*R-squared 0.051009 
Prob. Chi-

Square(1) 
0.8213 
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 ي، وجود عالقة إيجابية بين متغيري تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم والنمدو االقتصداد
بدي، األهميدة النسدبية لتكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت والتعلديم فدي االقتصداد اللي دما يؤكدوهو 

 والذى ينعكس إيجابا على النمو االقتصادي، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من :
o Hodrab et al., 2016 , Sciadas, G. 2005),.) 

 :ي فما دور االقتصاد المعرفي متمثال  فيما يتعلق بمشكلة هذه الدراسة في اإلجابة على التساؤل
 إنتاج تكنولوجيا االتصاالت والتعليم في النمو االقتصادي في ليبيا؟ توصلت الدراسة إلى ضعف

 نديالتق إلدى التطدور متخلٍف بالقيداس معرفيٍ  واقعٍ  إلى أدى مما ليبيا في العلمي والبحث المعرفة
 .االقتصادي النمو كبيرة على أهمية ذو تأثير له يوجد فال ليبيا في

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث: :التوصيات 
  ضرورة توفر بنية قويدة لتكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت، وإعطداء األهميدة القصدوى لموضدوع

 إعادة هيكلة التعليم وبكافة مراحله وتقوية البحث العلمي.
 الباحددث بددإجراء دراسددة مقارنددة مددع دول متقدمددة فددي مجددال تقنيددة المعلومددات واالتصدداالت  وصدديي

 والتعليم لالستفادة من مثل هذه التجارب. 

  المراجع
 البيت،التنمية البشرية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة. مجلة أهل  (2014. )حسين ،السرحان

 :العراق .(16)(، العدد 1) مجلد
 في االقتصادي النمو على البشري  المال رأس أثر تقدير( 2017. )حدو ومحمد،  الشارف عتو،

 االقتصاد في الدراساتو  للبحوث رماح مجلة ، 2014 - 1971  الفترة خالل الجزائر
 . ردناأل البشرية، الموارد تطوير و البحث مركز ، 3/2017: النشر ، تاريا اإلدارية والعلوم

نمية ( دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تفعيل الت 2014حمدي نادية .)  محاجبية نصيرة،
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  المالحق
 :) بعض السنوات للتوضيح( الحصول على المؤهال ت ملحق -1
التعليم 

/ 

 السنة

PER 

% 

SER 

 ×2 

TER×3 التمدرس   المجموع

 =

المجموع 

/ 6 

اإللمام 

بالقراءة 

والكتابة 

للبالغين 

% 

التمدرس 

× 

 االلمام

 المؤهل =

التمدرس   √ × االلمام
𝟐

  

2000 109.8 180.6 116.4 406.8 67.8 79.1 5363 73.2 

2001 108.0 161 102.6 371.6 61.9 80.1 4958.2 70.4 

2002 108.8 163.4 117.6 389.8 65.0 80.8 5252 72.5 

2003 109.6 209.8 112.8 432.2 72.0 81.7 5882.4 76.7 

2004 112.2 191.8 114.9 418.9 69.8 82.5 5758.5 75.9 

 :  ) بعض السنوات للتوضيح (الحصول على الشبكات ملحق -2
year 2 3 𝟒 Network=  √𝑵 𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍 ∗ 𝑵 𝒇𝒊𝒙𝒆𝒅 ∗ 𝑵 𝒊𝒏𝒕𝟑

 

2000 0.77 8.6 0.2 1.098 

2001 0.95 9.7 0.4 1.544 

2002 1.31 11.5 1.2 2.624 

2003 4.34 13.8 2.3 5.164 

2004 9.08 14.5 3.5 7.724 

 :المحلي( )الناتج ستقرار السالسل الزمنيةاملحق  -3
Null Hypothesis: GDP has a unit root                                        t-statistic               Prob* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.098104 0.6323 

Test critical values: 1% level  -2.740613  

 5% level  -1.968430  

 10% level  -1.604392  
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Null Hypothesis: GDP has a unit root                                       t-statistic           Prob * 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.976583 0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.754993  

 5% level  -1.970978  

 10% level  -1.603693  

 :( )الكثافة الزمنية السالسل استقرار ملحق -4
Null Hypothesis: ID unit  root  t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.299650 0.7556 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 10% level  -1.602922  

Null Hypothesis: ID unit root                                                  t-statistic                          Prob* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.255056 0.0298 

Test critical values: 1% level  -2.816740  

 5% level  -1.982344  

 10% level  -1.601144  

 :( )تقدير النموذج الزمنية السالسل استقرار ملحق -5
Dependent Variable: GDP   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.137233 0.441989 4.835491 0.0003 

K2 0.481165 0.121462 3.961457 0.0016 

R-squared 0.546930 Mean dependent var 3.860278 

Adjusted R-squared 0.512079 S.D. dependent var 0.435538 

S.E. of regression 0.304229 Akaike info criterion 0.581496 

Sum squared resid 1.203221 Schwarz criterion 0.675903 

Log likelihood -2.361219 Hannan-Quinn criter. 0.580490 

F-statistic 15.69314 Durbin-Watson stat 1.839571 

Prob (F-statistic) 0.001626    

 

 



 
 
 
 

 (تحليل السببية متعدد المتغيرات: )عرض النقود والتضخم في االقتصاد الليبي
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 الملخص 

د القتصااهدف هذا البحث الختبار اتجاهات العالقة السببية طويلة المدى بين عرض النقود والتضخم في 

للسببية طويلة المدى،  Toda and Yamamoto (1995)الليبي، وفي سبيل ذلك تبنى البحث منهجية 

لى وجود ارتباط قوي . أشارت النتائج التي تم التوصل إليها إ2018-1966واستخدم بيانات سنوية عن الفترة 

قم بالر  وموجب بين كل من مؤشري عرض النقود بالمفهوم الضيق والمفهوم الواسع ومؤشر التضخم المعبر عنه

التضخم و ، وتوصلت من خالل اختبار العالقة السببية بين عرض النقود 2003القياسي للمستهلك بأسعار سنة 

القة بمفهومه الضيق ومستوى التضخم، وإلى وجود عإلى وجود عالقة سببية في اتجاهين بين عرض النقود 

 .سببية في اتجاه واحد تتجه من عرض النقود بمفهومه الواسع إلى مستوى التضخم

 سببية.قة العرض النقود، التضخم، الرقم القياسي للمستهلك، االقتصاد الليبي، العال :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The main aim of this study was to investigate the directions of long run causal 

relationship between money supply and inflation in the Libyan economy. In order to 

achieve its objectives the study has utilized Toda & Yamamoto (1995) approach. 

The main findings of the study have supported a high and positive correlation between 

money supply and inflation, which has been proxied by consumer price index CPI. In 

addition, the study has found a bidirectional causal relationship between narrow money 

supply and inflation. Furthermore, a unidirectional causal relationship from broad money 

supply to inflation has been captured.  

Key words: money supply, inflation, CPI, Libyan economy, Toda & Yamamoto.    
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 المقدمة
المستهلكين وصناع القرار يعد التضخم من الظواهر االقتصادية التي تقض مضجع الكثير من 

 حقيقيفي العديد من دول العالم؛ وذلك لما تنطوي عليه هذه الظاهرة من آثار سلبية على الدخل ال
ة من آثار سلبي Barro (2013)فضاًل عما تسببه بحسب ما يشير له  ومستويات المعيشة لألفراد،

علها من القضايا الملحة على معدالت النمو االقتصادي خالل األجل الطويل، األمر الذي ج
 (.Darrat & Arize,1990بالنسبة لبرامج التنمية والتطوير في الكثير من الدول النامية )

تمتد الجذور النقدية للتضخم في األدب االقتصادي لعقود مضت، ولقد كان الفكر الكالسيكي 
 Quantitiveد سباقًا لصياغة العالقة بين التضخم وعرض النقود من خالل نظرية كمية النقو 

theory of money التي أقرت أن المستوى العام لألسعار يتناسب طرديًا مع كمية النقود في ،
في عرض النقود  Exogenousاالقتصاد، وأن التضخم ينتج عن زيادة بسيطة خارجية 

Vernengo,2006)ورغم أن ،)J. Keynes   ،قد رد التضخم لعوامل ال تتعلق بسوق النقد
 & inflation gab model (Pahlavaniك أنموذج الفجوة التضخمية مقترحًا بذل

Rahimi,2009 فقد ظهرت فيما بعد مدرسة فكرية تتبنى فكرة أن التضخم ظاهرة نقدية، وقد ،)
]انظر  ، Milton Friedmanبنيت هذه المدرسة على إسهامات الكثير من العلماء وعلى رأسهم 

 Friedman (1961) ; Friedman (1968) ; Friedman (1970) ; Friedmanمثاًل:
(1971) ; Allais (1972) ; Brunner  & Meltzer (1974) ; Stein (1974) ; Laidler 

رغم أنهم ال يمثلون  -في هذا الشأن إلى أن النقوديين الجدد Frisch (1977)[، ويشير (1976)
 اتفقوا على أن التضخم ظاهرة نقدية.قد  -فئة متجانسة تمامًا من الفكر

لقد بنيت العالقة النظرية بين النقود والتضخم على عدة فرضيات ونظريات، منها نظرية المعجل 
Accelerator Theorem  التي تقر بأن التعجيل أو التباطؤ acceleration or 

decelerationقيقية على متغيرات في معدل التغير في عرض النقود هما فقط من ينتجان آثارًا ح
أن هذه العملية يمكن أن تنتج  Laidler (1976)(، وقد أكد (Frisch, 1977االقتصاد الكلي 

النظرية التمويلية  ومن ذلك أيضاً  معدالت متسارعة من التضخم غير المتوقع خالل المدى الطويل،
Financing Theorem زانية العامة، بالفرضية الخاصة بطرق تمويل العجز في المي، المتعلقة
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، هالتي تقر بأن إمكانية أن يؤدي هذا العجز إلى إنتاج آثار تضخمية إنما تعتمد على طرق تمويل
، وإن ((Frisch, 1977فإن تم ذلك عن طريق اإلصدار النقدي فإنه بال شك سينتج آثارًا تضخمية 

الرئيسة على معدالت تم تمويل هذا العجز عن طريق إحدى أدوات الدين العام فإنه سيمارس آثاره 
 ,Frisch، مع بعض اآلثار التضخمية وإن كانت أقل من سابقتها Interest Ratesالفائدة 
1977)). 

ع مال يعد التضخم من الظواهر الحديثة النشأة في ليبيا، حيث بدأت بوادر الضغوط التضخمية 
 تنقيبتمارسها شركات ال نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك نتيجة للنفقات التي بدأت

عانى (، و 1995عن النفط، مع بدايات اكتشاف وإنتاج النفط في االقتصاد الليبي آنذاك )أبو سدرة،
 االقتصاد الليبي خالل العقود التي تلت تلك الحقبة من التضخم بدرجات متفاوتة، ويشير عبد

ت، بي منذ بداية التسعينيا( إلى أن معدالت التضخم قد تسارعت في االقتصاد اللي1995السالم )
سًا حتى صارت صفة مالصقة لهذا االقتصاد، أما خالل األلفية الثانية فقد أخذ معدل التضخم مقا

يث بلغ ح( في التقلب، متخذًا اتجاهًا عامًا تصاعديًا، 2003بالرقم القياسي للمستهلك بأسعار سنة)
%( 11.1%(، مرتفعًا إلى)1.01( إلى)2004%(، منخفضًا سنة)24.3( ما يقدر بـ)2000سنة)
 (، وقد أخذت هذه الظاهرة اتجاهًا تزايديًا شديداً 2012%( سنة)62.9(، ومنها إلى)2007سنة)

 2018% سنة)(  225.6معدل التضخم ما يقارب)(   حيث بلغ 2018-2015خالل الفترة)(  
 ([.2019( ؛ مصرف ليبيا المركزي )2010]مركز بحوث العلوم االقتصادية )

جانب التجريبي تناولت العديد من الدراسات السابقة قضية العالقة بين عرض النقود من ال
والتضخم في العديد من دول العالم المتقدم والنامي على حٍد سواء، وقد توصلت أغلب تلك 
الدراسات إلى نتائج تدعم في جانب كبير منها الفرضية القائلة بأن التضخم ظاهرة نقدية، ومن 

في دراستهما عن  Papi & Lim (1997)أقيمت في الدول المتقدمة ما قام به  الدراسات التي
االقتصاد التركي التي توصال من خاللها إلى أن عرض النقود من محددات التضخم المهمة في 

في دراستهما عن االقتصاد  Browne & Cronin (2010)ومن ذلك أيضًا ما قام به  تركيا،
ا إلى أن تأثير أسعار السلع عمومًا على مستوى التضخم يمر عبر األمريكي التي توصال من خالله

في دراستهما عن  Cooray & Khraief (2019)قناة عرض النقود، ومن ذلك أيضًا ما قام به 
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التي هدفت لدراسة  Japan، واليابان USA، والواليات المتحدة األمريكية UKالمملكة المتحدة 
لعرض النقود على التضخم، التي توصلت إلى أن التضخم  Asymmetricالتأثيرات غير المتماثلة 

 يستجيب بشكل غير متماثل للصدمات الحاصلة في عرض النقود.
لقد أجريت العديد من الدراسات حول العالقة الرابطة بين التضخم وعرض النقود في العديد من 

 Botric & Cota، ومن ذلك دراسة Transitional economiesالدول الصاعدة اقتصاديًا 
في كرواتيا التي توصلت إلى وجود عالقة قوية بين التضخم وعرض النقود، ودراسة  (2006)

Pahlavani & Rahimi (2009)  عن االقتصاد اإليراني التي توصلت إلى أن السيولة من أهم
 Chaudhary et. alمحددات التضخم في المدى الطويل، ومن ذلك أيضًا ما توصل له 

استهم عن الباكستان التي أكدت على أن الزيادة في عرض النقود تدفع بالتضخم في در  (1995)
في دراسته عن الباكستان التي  Bashir et. al (2011)إلى أعلى، ومن ذلك أيضًا ما توصل له 

 Alamتوصلت إلى وجود أثر موجب لعرض النقود على التضخم في المدى الطويل، وكذلك دراسة 
& Alam (2016) لوجود عالقة موجبة بين عرض النقود والتضخم في ند التي توصلت عن اله

عن أندونيسيا التي توصلت إلى وجود  Sasongko & Huruta (2018)ودراسة  المدى الطويل،
 عالقة سببية تتجه من عرض النقود إلى التضخم.

في  Darrat & Arize (1990)من التفسيرات النقدية للتضخم في الدول النامية ما توصل له 
أن المنهج النقدي يعطي تفسيرا مقنعا ألسباب ( دولة نامية، من 25دراستهما التي شملت )

التين توصلتا إلى وجود  Moser (1995) ; Kilindo (1997)دراستي التضخم، ومن ذلك أيضًا 
رابط قوي بين التضخم وعرض النقود في نيجيريا وتنزانيا على التوالي، وفي دراسة أخرى عن 

إلى أن عجز الموازنة، ومعدل النمو في عرض النقود، ومعدل  Bayo (2005)يجيريا توصل ن
 من التغيرات في معدل التضخم.(%72) الفائدة، وسعر الصرف تفسر حوالي

ــــت العديــــد مــــن الدراســــات طبيعــــة العالقــــة بــــين التضــــخم وعــــرض النقــــود فــــي العديــــد مــــن  تناول
فـي ليبيـا والسـعودية ونيجيريـا التـي توصـل  Darrat (1985)االقتصادات العربية، ومن ذلـك دراسـة 

المتغيــرات النقديــة تشــرا جانبــًا كبيـرًا مــن التغيــرات فــي مســتوى األســعار، ودراســة  مـن خاللهــا إلــى أن
Al-Bassam (1999)  عـن السـعودية التـي توصـل مـن خاللهـا إلـى وجـود عالقـة إيجابيـة معنويـة



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(216) 

فـي مصـر التـي  El-Sakka & Ghali (2005)ة إحصـائيًا بـين عـرض النقـود والتضـخم، ودراسـ
 El Bazتوصـلت إلـى وجـود عالقـة إيجابيـة بـين التضـخم وعـرض النقـود، ومـن ذلـك أيضـًا دراسـة 

التضــخم يســتجيب إيجابيــًا التــي أجريــت علــى االقتصــاد المصــري أيضــًا وتوصــلت إلــى أن  (2014)
ومـن ذلـك دراسـة  هـا عـرض النقـود،للصدمات التي تحدث في العديد من المتغيرات المستقلة ومن بين

Kandil and Mors (2009)  التي أجريت على الدول الخليجية، وتم التوصل من خاللها إلى أن
السياسة النقدية التي أدت إلـى اإلفـراط فـي السـيولة هـي العامـل المهـم فـي التضـخم فـي بعـض الـدول 

وجـود العربيـة السـعودية إلـى  في دراسة أخرى عن المملكة Altowaijri (2011)الخليجية، وتوصل 
عالقـة توازنيــة طويلـة المــدى تــربط مسـتوى التضــخم بعــدد مـن المحــددات األساســية مـن بينهــا عــرض 
النقــود، أمــا االقتصــاد الليبــي فقــد كــان موضــوعًا لــبعض الدراســات التــي تناولــت قضــية العالقــة بــين 

الــذين توصــال إلــى وجــود ( 2010التضــخم وعــرض النقــود، ومــن ذلــك مــا قــام بــه داغــر والصــويعي )
 عالقة إيجابية بين عرض النقود ومستوى التضخم.

لقد توصلت بعض الدراسات إلى وجود عالقة عكسية بين عرض النقود ومستوى التضخم، وذلك 
 Akinbobola (2012)على العكس من معطيات النظرية االقتصادية، ومن ذلك ما توصل له 

وجود أثر عكسي طويل المدى بين التضخم وعرض  في دراسته عن نيجيريا التي توصلت إلى
عالقة عن االقتصاد الليبي التي توصلت إلى وجود  Cevik & Teksoz (2013)النقود، ودراسة 

موجبة بين عرض النقود والتضخم في األجل الطويل، وأن هذه العالقة تكون سالبة خالل في 
به  بحسب اختالف المدى الزمني ما قام األجل القصير، ومن الدراسات التي كانت نتائجها مختلفة

Sultana et. al  (2019)  في دراسته عن بنغالديش التي توصلت إلى وجود عالقة سببية بين
 ية.التضخم وعرض النقود في المدى الطويل، أما في المدى القصير فإن التضخم ال يعد ظاهرة نقد

لنقـود، وتوصـلت إلـى نفـي الفرضـية لم تـدعم العديـد مـن الدراسـات العالقـة بـين التضـخم وعـرض ا
في تركيا التـي  Onis & Ozmucur (1990)المتعلقة بأن التضخم ظاهرة نقدية، ومن ذلك دراسة 

أكدت على أن التضخم فـي تركيـا لـيس ظـاهرة نقديـة، وأنـه ال يفسـر بعـرض النقـود، ومـن ذلـك أيضـًا 
ى وجـود رابـط ضـعيي بـين عـن االقتصـاد التركـي التـي توصـلت إلـ Akcay et. al (1996)دراسة 
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في نيجيريا التي توصلت إلـى أنـه  Amassoma et. al (2018)عرض النقود والتضخم، ودراسة 
 ال يوجد أثر واضح ومهم لعرض النقود على مستوى التضخم.

ي تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس لتحري اتجاهات العالقة السببية بين التضخم وعرض النقود ف
 .2018-1966ك باستخدام بيانات سنوية تمثل الفترة االقتصاد الليبي، وذل

 & Todaيتمثل اإلسهام العلمي لهذه الدراسة في الناحية المنهجية، حيث إنها تتبنى منهجية 
Yamamoto (1995)  للسببية التي تعد مناسبة لدراسة العالقة السببية في المدى الطويل، التي لم

تطبق من قبل لدراسة العالقة السببية بين عرض النقود والتضخم في االقتصاد الليبي، ومن المتوقع 
أن يؤدي استخدامها للحصول على نتائج أكثر واقعية عن طبيعة العالقة التي تربط بين عرض النقود 

ضخم في االقتصاد الليبي، وذلك لما ينطوي عليه استخدام هذه المنهجية من مزايا تتعلق بالتعامل والت
مع البيانات غير المستقرة التي تميز أغلب متغيرات االقتصاد الكلي عمومًا والمتغيرات النقدية على 

  وجه الخصوص.

  البيانات والمتغيرات
(، وتتكون متغيراته من 2018( إلى )1966ن )يعتمد البحث على بيانات سنوية عن الفترة م

 اآلتي:
ويمثل هذا المتغير مستوى التضخم في االقتصاد الليبي، وقد تم  :inflation مستوى التضخم

 Consumer price index CPIالتعبير عنه باستخدام مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
(، وقد درجت أغلب الدراسات التجريبية السابقة في هذا المجال على استخدام 2003بأسعار سنة )

 Moser؛  Chaudhary et. al (1995)هذا المتغير للتعبير عن مستوى التضخم ]انظر مثاًل: 
؛  Pahlavani & Rahimi (2009) ؛ Bayo (2005)؛  Akcay et. al (1996)؛  (1995)

Alam & Alam (2016)  ؛Sultana et. al  (2019) وقد تم الحصول على البيانات ،]
الخاصة بهذا المتغير من النشرة اإلحصائية لمركز بحوث العلوم االقتصادية، والنشرة االقتصادية 

 لتمثيله. CPIلمصرف ليبيا المركزي، واستخدم الرمز 
ؤشر من مجموع ويتكون هذا الم: Narrow money supply عرض النقود بالمفهوم الضيق

العملة المعدنية والورقية في التداول، والودائع تحت الطلب للجمهور لدى المصارف التجارية، 
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ويستخدم هذا المؤشر عادة في الدراسات التي تتحرى العالقة بين عرض النقود والتضخم، ومن ذلك 
على  ، وقد تم الحصولAkinbobola (2012) ; Sultana et. al  (2019)دراسات كل من 

 2017-1966البيانات الخاصة بهذا المتغير من نشرة اإلحصاءات النقدية والمالية عن الفترة 
الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والنشرة االقتصادية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا 

 لتمثيله. 1MSالمركزي، واستخدم الرمز 
ويتكون هذا المؤشر من مؤشر : Broad money supply عرض النقود بالمفهوم الواسع

دخار"، ويستخدم هذا عرض النقود بالمفهوم الضيق مضافًا إليه شبه النقود "الودائع ألجل وودائع اال
المؤشر كثيرًا في الدراسات التي تتحرى العالقة بين عرض النقود والتضخم، ومن ذلك دراسات كل 

 ; Botric & Cota (2006) ; Kandil and Mors. (2009) ; Bashir et. al (2011)من 
Sasongko & Huruta (2018) وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بهذا المتغير من نشرة ،

الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، والنشرة  2017-1966اإلحصاءات النقدية والمالية عن الفترة 
 لتمثيله. 2SMاالقتصادية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، واستخدم الرمز 

 األسلوب القياسي 
بـين السالسـل  طويلـة المـدى طريقـة الختبـار العالقـة السـببية Toda and Yamamoto طـور

، وذلـــك اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج متجـــه Non-Stationary Time seriesالزمنيـــة غيـــر المســـتقرة 
ويــتم وفقــًا لهــذه Augmented VAR model (Dritsaki,2017 ،) االنحــدار الــذاتي المطــور

، وتحــت بعــض القيــود علــى مصــفوفة at levelالمنهجيــة اســتخدام السالســل الزمنيــة عنــد المســتوى 
VARorderthdk، وبمعنــى آخــر يــتم تقــدير نمــوذج Parameters matrixالمعلمــات  )( max ،

، التي يتم Optimum Number of Lagsعن عدد فترات اإلبطاء المثلى للنموذج  kتعبر حيث 
ــًا لــبعض المعــايير اإلحصــائية، وتعبــر ، عــن أكبــر رتبــة لتكامــل السالســل الزمنيــة maxdتحديــدها وفق

للسـببية طويلـة المـدى كـاآلتي:  Toda & Yamamotoلمتغيرات النموذج، ويمكن وصـي منهجيـة 
(Toda & Yamamoto,1995) 
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، (Alam et. al,2011)تستخدم هذه المنهجية للسالسل الزمنية المتكاملة من درجات مختلفة 
المستخدم في هذه المنهجية حتى السالسل الزمنية  Augmented VARويستوعب نموذج 

 ، وتعتمد هذه المنهجية على اختبارI(2) (Alam et. al,2011)المتكاملة من الدرجة الثانية 
Wald test  المعدلModified Wald test  الختبار فرض العدم القاضي بعدم وجود العالقة

 السببية بين متغيرات النموذج.

  والمناقشة النتائج
 Time series propertiesخصائص السالسل الزمنية لمتغيرات البحث 

 Time series plotsالرسم البياني للسالسل الزمنية لمتغيرات البحث 
( الذي يبين السالسل الزمنية لمتغيرات البحث يتضح أن 1من خالل الشكل التالي رقم )

ي بعدم ، ولهذا فإن النظرة المبدئية لهذا الشكل توحTrendالسالسل الثالثة تحتوي على اتجاه عام 
برر ي، كما أن وجود االتجاه العام في هذه السالسل at levelلمستوى استقرار هذه السالسل عند ا

استخدام النموذج الثالث الختبارات جدر الوحدة  Lee & Chien (2008)وفقًا لما اقترحه 
ية المحتوي على ثابت واتجاه عام، وقد تم التحقق من وجود اتجاه عام وثابت في السالسل الزمن

اه لهذه المتغيرات الثالثة على الثابت واالتج Regressionsلمتغيرات البحث بإجراء انحدارات 
 اه العام معنويان في النماذج الثالثة.العام لكل منهما، فاتضح أن الثابت واالتج

يتضح من الشكل كذلك أن بعض السالسل الزمنية تحوي بعض التغيرات الهيكلية "الصدمات" 
Structural breaks وبالرجوع إلى ،Nelson & Plosser (1982)  يتضح أن الصدمات

ية الكلية، األمر الذي ال ُتَرت ِّب أثرًا دائمًا على المتغيرات االقتصاد Random Shocksالعشوائية 
يتوافق واالفتراضات التقليدية الختبارات جدر الوحدة التي تقوم على أن األثر الذي قد ترتبه 
التغيرات الهيكلية على السالسل الزمنية يكون مؤقتًا، وأن المتغيرات االقتصادية ال تتأثر خالل 

 Perron (1989)قًا لما أكده ، ووف(Glynn et. al,2007)المدى الطويل بمثل هذه الصدمات 
، وذلك (Glynn,2007)فإن االختبارات التقليدية لجدر الوحدة في هذه الحالة تصبح غير صالحة 
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الخاص بهذه  Null Hypothesesلكونها قد صارت متحيزة تجاه إمكانية رفض فرض العدم 
در الوحدة التي ، ولذلك فسيتم استخدام أحد اختبارات ج(Glynn,2007)االختبارات وهو صحيح 

 ADF with structural breakتأخذ بعين االعتبار مدى وجود تغيرات هيكلية، أال وهو اختبار 
test.وذلك لدعم القرار المتعلق بتحديد درجة تكامل السالسل الزمنية قيد البحث ، 

 (: السالسل الزمنية لمتغيرات البحث1الشكل رقم )

  

CPI 1MS 

 

2MS 

 Descriptive statisticsالخصائص اإلحصائية الوصفية للسالسل الزمنية لمتغيرات البحث 
( أهم الخصائص اإلحصائية الوصفية للسالسل الزمنية لمتغيرات 1يوضح الجدول التالي رقم )

البحث، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي لمتغيرات البحث الثالثة المتمثلة في الرقم القياسي 
ألسعار المستهلك، وعرض النقود بمفهومه الضيق وعرض النقود بمفهومه الواسع ما قيمته 

( على التوالي، ويالحظ هنا التشابه الكبير بين 19811.52(، )17863.45) (،85.58747)
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مؤشري عرض النقود، ويعود ذلك الشتقاق المفهوم الواسع لعرض النقود من المفهوم الضيق له، 
 Standardولبيان درجة تشتت البيانات عن المتوسط يتبين أن قيمة االنحراف المعياري 

deviation ( 29382.83(، )28710.64(، )70.23094بلغت ما قيمته ) لهذه المتغيرات قد
على التوالي، ويالحظ هنا أن درجة تشتت متغيري عرض النقود أكبر من متغير الرقم القياسي 
للمستهلك، ولهذا فإن احتمال وجود قيم متطرفة فيهما أكبر بكثير، ويمكن التأكيد على ذلك من 

الدنيا السالسل، حيث كان انحراف القيم العظمى عن القيم خالل القيم العظمى والقيم الدنيا لهذه 
التضخم، ولهذا  مستوى  أكبر في حالة متغيري عرض النقود عنه في حالة المتغير الثالث المعبر عن

هو أمر وارد، ومن خالل اختبار  Outliersفإن احتمال معاناة هذه السالسل من قيم متطرفة 
Jarque-Bera  ًاألمر الذي للتوزيع الطبيعي يتضح بجالء أن هذه السالسل غير موزعة طبيعيا ،

معالجة قد يؤدي إلى عدم توزع سلسلة البواقي للنموذج المستخدم طبيعيًا، وسيؤدي ذلك إلى ضرورة 
 ( مشاهدة.53هذا األمر، وقد خلت هذه السالسل من القيم المفقودة، وبلغت عينة البحث ما مقداره )

 (: ملخص مؤشرات اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث1رقم ) جدول

Descriptive statistics summary 

  CPI 1MS 2MS 

 Mean 85.58747 17863.45 19811.52 

 Maximum 325.6000 109089.1 111338.7 

 Minimum 12.02700 91.00000 128.7000 

 Std. Dev. 70.23094 28710.64 29382.83 

Jarque-Bera 
Statistic 26.76596 52.08414 43.68867 

Prob. 0.000002 0.000000 0.000000 

 Observations 53 53 53 

 Unit root testsاختبارات جذر الوحدة 
فـي اختيـار االختبـار المناسـب  Arltová & Fedorová (2016) اعتمد البحث على ما اقترحه

 & Arltováلجــدر الوحــدة، وفــي معظــم الحــاالت التــي شــملتها عمليــة المحاكــاة التــي قـــام بهــا 
Fedorová (2016)  كان اختباريADF  وPP  ًهما األنسب استخداما. 

من أهم المشكالت التـي تواجـه اختبـارات جـدر الوحـدة اختيـار الحـد األعلـى لفتـرات اإلبطـاء، فـإذا 
كــــــــان هــــــــذا الحــــــــد صــــــــغيرًا جــــــــدًا فــــــــإن هــــــــذا االختبــــــــار ســــــــيعاني مــــــــن مشــــــــكلة االرتبــــــــاط الــــــــذاتي 

Autocorrelation وإذا كـان هـذا الحـد كبيـرًا جـدًا فسـيؤثر ذلـك علـى قـوة االختبـار ،(Arltová & 
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Fedorová,2016)،  ولذلك فقد تـم اختيـار هـذا الحـد وفقـًا لمـا اقترحـهSchwert (1989) وذلـك ،
 حسب الصيغة:

 max
4

1

.........)100/(12 PTPMAXالحد األعلى لفترات اإلبطاء T,   طول السلسلة الزمنية 

لمتغيــرات ( الــذي يبــين نتــائج اختبــارات جــدر الوحــدة للسالســل الزمنيــة 2مــن خــالل الجــدول رقــم )
 Augmented البحــث يتضــح أن النتــائج متضــاربة بعــض الشــيء، حيــث تبــين نتــائج اختبــار

Dickey-Fuller (1979) ADF  ،أن متغير الرقم القياسي لنفقة المعيشة مستقر عند الفـرق األول
، وأن متغيـر عـرض النقـود بمفهومـه الضـيق ال يسـتقر I(1)وبالتالي فهو متكامل من الدرجـة األولـى 

ى عند الفرق الثاني، أما متغير عـرض النقـود بمفهومـه الواسـع فيسـتقر عنـد الفـرق الثـاني، وتشـير حت
إلى أن متغيري عـرض النقـود تسـتقر عنـد الفـرق  Phillips & Perron (1988) PPنتائج اختبار 

 ،PP، وفــي هــذه الحالــة تــرجح نتــائج اختبــار I(1)األول، وبالتــالي فهــي متكاملــة مــن الدرجــة األولــى 
وذلــك لقدرتــه علــى تجــاوز المشــكلة المتعلقــة بتحديــد طــول فتــرات اإلبطــاء التــي عــانى منهــا اختبــار 

ADF وقــد اســتند اختبــار ،PP الخــاص باختبــار  هعلــى النمــوذج نفســAugmented Dickey-
Fuller (1979) ADF  مــــع اســــتخدام إحصــــاءة اختبــــار ُمعدلــــة بطريقــــة ال معلميــــةnon-

parametric modified test statistics Arltová & Fedorová,2016) وال يستقر متغير ،)
 الرقم القياسي للمستهلك حتى عند الفرق الثاني.

 اختبارات جدر الوحدةنتائج (: 2جدول رقم )

 
ADF PP 

ADF 

With structural 

breaks 

Decision 

CPI -0.129491 2.098707 -4.336106 (2011) 
Non-

stationary 

MS1 4.763675 3.277455 -1.804732 (2005) 
Non-

Stationary 

MS2 1.577707 2.933938 -3.912362 (2005) 
Non-

Stationary 

∆(CPI) -4.616828* -2.907466 -7.625434* (2000) Stationary 

∆(MS1) 2.266589 -4.228219* -8.237479* (2005) Stationary 

∆(MS2) 0.485498 -4.492308* -10.66317* (2006) Stationary 

* significant at 1% level  
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الــذي يأخــذ بعــين  ADF With structural breaksمــن ناحيــة أخــرى تشــير نتــائج اختبــار 
 االختبار مدى وجود تغيرات هيكلية في السالسل الزمنيـة وهـو األكثـر أهميـة فـي هـذا البحـث إلـى أن

، I(1)متغيــرات البحــث الثالثــة تســتقر عنــد الفــرق األول، وبالتــالي فهمــا متكاملــة مــن الدرجــة األولــى 
السالسـل الزمنيـة ال تهـتم بدرجـة اسـتقرار  Toda and Yamamoto (1995)وحيـث إن منهجيـة 

أساســــًا، وأن الهــــدف مــــن إجــــراء هــــذه االختبــــارات إنمــــا يتجســــد فــــي معرفــــة أكبــــر رتبــــة لتكامــــل هــــذه 
 (.1السالسل، فيمكن القول أنها قد تحددت في هذا البحث بالرتبة )

 Correlation matrix of the study variables تحليل االرتباط بين متغيرات البحث
( الذي يبين مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث يمكن القول 3من خالل الجدول التالي رقم )

أن هناك درجة كبيرة من االرتباط بين متغيري عرض النقود والمتغير الخاص بمستوى التضخم 
 Correlationالذي يعبر عنه بالرقم القياسي ألسعار المستهلك، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

Coefficient  بين متغير عرض النقود بمفهومه الضيق والرقم القياسي ألسعار المستهلك ما يقدر
بين متغير عرض النقود  Correlation Coefficient(، وبلغت قيمة معامل االرتباط 0.99بـ )

(، ولهذا فإن االرتباط قوي بين 0.91بمفهومه الواسع والرقم القياسي ألسعار المستهلك ما يقدر ب)
عرض النقود والتضخم، وهو يسير في االتجاه الموجب "العالقة الطردية"، وتتوافق هذه النتائج مع 
معطيات النظرية االقتصادية، ومع النتائج التي توصلت إليها الكثير من الدراسات السابقة في هذا 

 المجال.
 مصفوفة االرتباط لمتغيرات البحث(: 3جدول رقم )

Correlation matrix of the study variables 

 
LnCPI lnMS1 lnMS2 

lnCPI 1   

lnMS1 0.90 1  

lnMS2 0.91 0.99 1 

 Optimum lag selection تحديد العدد األمثل لفترات اإلبطاء
( نتائج معايير تقدير الحد األمثل لفترات اإلبطاء التي سيتم 4يبين الجدول التالي رقم )

 Toda andالذي سيتم بناء عليه اختبار سببية  Augmented VARاستخدامها في نموذج 
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Yamamoto  بين متغيرات البحث، وبالنظر إلى الجدول يالحظ أن هذه المعايير تقترا فترتي
(، وقد تم في هذا البحث االعتماد على األغلبية، وذلك من خالل 3،2إبطاء كحد أمثل هما )

 (.3اختيار فترة اإلبطاء )
 

 د األمثل لفترات اإلبطاءتحديد العد(: 4جدول رقم )

Optimum lag selection 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1223.553 NA   1.11e+18  50.06340  50.17923  50.10734 

1 -991.1440  426.8743  1.22e+14  40.94465  41.40795  41.12043 

2 -950.1409  70.29097  3.31e+13  39.63840   40.44918*  39.94601 

3 -935.9257   22.62826*   2.71e+13*   39.42554*  40.58380   39.86498* 

4 -928.3792  11.08873  2.93e+13  39.48487  40.99060  40.05614 

 Long runالعالقة السببية طويلة المدى بين عرض النقود والتضخم في االقتصاد الليبي 

causality between money supply and inflation in the Libyan economy: 
، وتم التحقق من االختبارات الخاصة بالمتانة Augmented VARتم في البداية تقدير نموذج 

القياسية للنموذج قبل عملية اختبار العالقة السببية بناًء على هذا النموذج، وقد اتضح معاناة هذا 
 Non-Normalityالنموذج من بعض المشكالت القياسية أهمها مشكلة التوزيع الطبيعي 

problemحث تعاني من تغيرات هيكلية فقد تمت معالجة ، وحيث إن السالسل الزمنية لمتغيرات الب
 ,1999 ,1990 ,1988"للسنوات Dummy variablesهذه المشكالت بإضافة متغيرات وهمية 

، فتمت معالجة كل المشكالت القياسية التي "2017 ,2016 ,2010 ,2008 ,2007 ,2000
 عانى منها النموذج. 

ات العالقة السببية طويلة المدى بين مستوى ( نتائج تحليل اتجاه5يبين الجدول التالي رقم )
 Toda andالتضخم وعرض النقود بمفهومه الضيق ومفهومه الواسع حسب منهجية 

Yamamoto (1995)  للسببية، ويتضح من الجدول وجود عالقة سببية في اتجاه واحد تسري من
ن مستوى كمؤشر ع CPIإلى الرقم القياسي للمستهلك  1MSعرض النقود بمفهومه الضيق 

-Chiالمصاحبة إلحصاءة  P-Value، حيث إن قيمة (%1)التضخم، وذلك عند مستوى المعنوية
sq  الخاصة باختبارWald test ( وتتفق هذه النتائج مع 0.0000المعدل قد بلغت ما قيمته ،)
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في بنغالديش، وقد توصلت الدراسة أيضًا لوجود عالقة في  Sultana et. al  (2019)دراسة 
والرقم القياسي ألسعار المستهلك وذلك عند  2MSاتجاهين بين عرض النقود بمفهومه الواسع 

%( بالنسبة للعالقة التي تسري من عرض النقود بمفهومه الواسع إلى مستوى 1مستوى المعنوية)
 سبة للعالقة %( بالن10التضخم، وعند مستوى المعنوية)

 العالقة السببية طويلة المدى بين متغيرات البحث(: 5جدول رقم )

Long run causality test Toda & Yamamoto (1995) 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Dependent variable: CPI  

Excluded Chi-sq Df Prob. 

MS1 34.73159 3 0.0000 

MS2 29.05378 3 0.0000 

All 42.38597 6 0.0000 

Dependent variable: MS1 

Excluded Chi-sq Df Prob. 

CPI  5.838768 3  0.1197 

M2  20.12509 3  0.0002 

All  28.10326 6  0.0001 

Dependent variable: MS2 

Excluded Chi-sq df Prob. 

CPI  6.405645 3  0.0935 

MS1  22.72253 3  0.0000 

All  32.89048 6  0.0000 

-Pالتي تسري من الرقم القياسي للمستهلك إلى عرض النقود بمفهومه الواسع، حيث إن قيمة 
Value  المصاحبة إلحصاءةChi-sq  الخاصة باختبارWald test  المعدل قد بلغت ما قيمته

في الحالة الثانية، وتتفق هذه النتائج في جزء )0.0935(( في الحالة األولى وما قيمته 0.0000)
 Bashir et. al( في ليبيا، ومع دراسات كل من 2010منها مع دراسة داغر والصويعي )

 Sultanaودراسة  في إندونيسيا، Sasongko & Huruta (2018)في الباكستان، و (2011)
et. al  (2019) .في بنغالديش 

يرات في المستوى العام لألسعار في االقتصاد الليبي عن يتضح مما سبق أنه يمكن تفسير التغ
طريق المتغيرات النقدية، وتدعم هذه النتائج المقولة السائدة بأن التضخم ظاهرة نقدية، وتتماشى 
النتيجة المتعلقة بالعالقة السببية المتجهة من عرض النقود إلى مستوى التضخم مع حالة االقتصاد 
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اإلنتاجي فيه حالة من الجمود إزاء الزيادات الممكنة في الطلب الكلي  الليبي الذي يعاني الجهاز
الناجم عن زيادة المعروض من النقد، ولذلك فإن أغلب تلك الزيادات في الطلب ستتحول إلى ارتفاع 
في المستوى العام لألسعار، وحتى إن تحولت خالل المدى الطويل األنظار إلى تمويل الطلب 

ردات فإن هذا سيدفع إلى زيادة الطلب على العمالت األجنبية، وسيدفع المحلي عن طريق الوا
 بالتالي إلى ارتفاع سعر الصرف، األمر الذي قد يغذي من جديد ظاهرة التضخم في هذا االقتصاد.

 Robustness tests of the modelاختبارات المتانة القياسية للنموذج 
المستخدم لقياس  Augmented VARتهدف هذه الفقرة الختبار المتانة القياسية لنموذج 

 :آلتيةاالعالقة السببية بين عرض النقود والتضخم في االقتصاد الليبي، وذلك من خالل االختبارات 
 Testing for structural stabilityاختبار استقرار هيكل النموذج 

ار ( الذي يوضح اختبار الجذور المعكوسة لمعادلة االنحد2قم )يتضح من خالل الشكل التالي ر 
الذي يقيس درجة االستقرار  Inverse roots of AR characteristics polynomial الذاتي

 .الهيكلي للنموذج
 (: نتيجة اختبار الجذور المعكوسة لمعادلة االنحدار الذاتي2الشكل رقم )

Inverse roots of AR characteristics polynomial 
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لة المستخدم أن النموذج مستقر هيكليًا وذلك ألن كل جذور المعادلة تقع ضمن الدائرة الممث
 للحدود الحرجة لالختبار.

 tests of residualsاختبارات سلسلة البواقي 
 :Normality testأواًل: اختبار التوزيع الطبيعي 

 Augmented VARالبواقي للنموذج المقدر( أن سلسلة 6يتضح من خالل الجدول التالي رقم )
model  تتوزع توزيعًا طبيعيًا، حيث كانت قيمةP-Value  الخاصة بإحصاءةJarque-Bera 

أكبر من كل مستويات المعنوية المعتبرة إحصائيًا، ولذلك يتم قبول فرض العدم القاضي بتوزع سلسلة 
البواقي للنموذج المقدر توزيعًا طبيعيًا، ويتم رفض الفرض البديل القاضي بعدم اتباع هذه السلسلة 

 للتوزيع الطبيعي.
 ذج المقدرلنموالبواقي  التوزيع الطبيعي اختبارنتيجة (: 6جدول رقم )

Jarque-Bera normality Tests 

Component Jarque-Bera Df Prob 

1 0.164246 2 0.9212 

2 0.913760 2 0.6333 

3 1.919012 2 0.3831 

Joint 2.997018 6 0.8092 

 :VAR Residual Serial Correlation LM Testsثانيًا: اختبار االرتباط المتسلسل 
 VAR Residual Serial( الذي يبين نتائج اختبار 7من خالل الجدول التالي رقم )

Correlation LM Tests  الخاص بمشكلة االرتباط المتسلسل لنظام المعادالت ضمن نموذج
VAR  النموذج ال يعاني من هذه المشكلة، حيث كانت قيمة المعدل يتضح أنP-Value  المصاحبة

عند كل مستويات المعنوية المعتبرة إحصائيًا، ولذلك يتم قبول فرض  عنويةم إلحصاءة االختبار غير
العدم القاضي بعدم معاناة سلسلة البواقي للنموذج المقدر من هذه المشكلة، ورفض الفرض البديل 

 القاضي بمعاناتها من هذه المشكلة.
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 للنموذج المقدرنتيجة اختبار االرتباط المتسلسل لسلسلة البواقي (: 7جدول رقم )

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null hypothesis: No serial correlation at lag h 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1  6.902287  9  0.6473  0.765235 (9, 53.7)  0.6484 

2  9.290643  9  0.4109  1.052276 (9, 53.7)  0.4124 

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1  6.902287  9  0.6473  0.765235 (9, 53.7)  0.6484 

2  15.82862  18  0.6045  0.872595 (18, 54.2)  0.6113 

 :VAR Residual Heteroskedasticity Testثالثًا: اختبار عدم تجانس التباين 
 VAR( الـذي يبـين نتـائج اختبـار عـدم تجـانس التبـاين 8يتضـح مـن خـالل الجـدول التـالي رقـم )

Residual Heteroskedasticity Test  أن النمــوذج ال يعــاني مــن هــذه المشــكلة، وذلــك ألن
إحصاءة االختبار كانت غير معنوية إحصائيًا عند كل مستويات المعنوية المعتبرة إحصائيًا، ولـذلك 

 يتم قبول فرض العدم القاضي بأن النموذج ال يعاني من هذه المشكلة. 
 

 واقي للنموذج المقدرلسلسلة الب عدم تجانس التبايننتيجة اختبار (: 8جدول رقم )

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 

Joint test: 

Chi-sq df Prob. 

209.8866 198 0.2679 

 Econometric robustnessلذلك كله يتضح أن النموذج المستخدم يتسم بالمتانة القياسية 
 وأنه صالح لتحليل العالقة السببية بين متغيرات البحث.
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 :Conclusion الخالصة
هدف هذا البحث لقياس اتجاهات العالقة السببية طويلة المدى بين عرض النقود والتضخم في 
االقتصاد الليبي، وذلك من خالل مؤشرين لعرض النقود، هما عرض النقود بمفهومه الضيق، 

( 2003وعرض النقود بمفهومه الواسع، وقد استخدم البحث الرقم القياسي للمستهلك بأسعار سنة )
 Todaى مستوى التضخم، واعتمد في تحليل العالقة السببية طويلة المدى على منهجية كمؤشر عل

and Yamamoto (1995)  2018-1966للسببية من خالل بيانات سنوية عن الفترة. 
توصلت الدراسة من خالل تحليل االرتباط إلى وجود ارتباط قوي وموجب بين مؤشري عرض 

ث ل اختبار اتجاهات العالقة السببية بين متغيرات البحالنقود ومؤشر التضخم، وتوصلت من خال
تسري من  Unidirectional causal relationshipإلى وجود عالقة سببية في اتجاه واحد 

%(، وتوصلت 1عرض النقود بمفهومه الضيق إلى الرقم القياسي للمستهلك عند مستوى معنوية)
بين عرض  Bidirectional causal relationship كذلك إلى وجود عالقة سببية في اتجاهين

القة من %( بالنسبة للع1النقود بمفهومه الواسع والرقم القياسي للمستهلك وذلك عند مستوى معنوية)
سبة %( بالن10عرض النقود بمفهومه الواسع إلى الرقم القياسي للمستهلك، وعند مستوى المعنوية)

 نقود بمفهومه الواسع.للعالقة من الرقم القياسي للمستهلك إلى عرض ال
بمكن حوصلة ما توصل إليه البحث في أن التضخم في االقتصاد الليبي يرتبط بعالقة سببية 

ة خالل المدى الطويل مع عرض النقود، األمر الذي يعني إمكانية توظيي أدوات السياسة النقدي
 للتحكم في ظاهرة التضخم في االقتصاد الليبي.
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 تقدير حجم اقتصاد الظل وقياس تأثره ببعض المتغيرات االقتصادية 
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  لملخصا

هذا نينيات، و الثما تعرف ليبيا أدبيات اقتصاد الظل إال في بداية يعد اقتصاد الظل ظاهرة حديثة في ليبيا، فلم

يقها على م تطبيعود ألسباب وجوده المرتبطة بهيكل االقتصاد الوطني، وكذلك لبعض السياسات واإلجراءات التي ت

قتصاد ع االمجميع األنشطة االقتصادية التي أسهمت في إيجاد بيئة مالئمة لوجود اقتصاد الظل جنبا إلى جنب 

 دد منالرسمي، ولقد كان هذا انعكاسا لتطبيق الدولة لسياسات اقتصادية متعددة، فقد أسهمت في ظهور ع

ء كانت في م(، سوا1999 -1981أشكال اقتصاد الظل التي تمثلت في ظهور السوق الموازية خالل المدة )

بية الة األجنللعم م كفتح الحدود الليبيةالعمالت أم في السلع، باإلضافة إلي أن الدولة اتبعت إجراءات لالستخدا

سجيل أو تدون  دون قيود، وهو ما أدى إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة األجنبية التي تمارس أنشطة اقتصادية

ت د هدفتراخيص من الجهات الحكومية، وتحقق دخوال غير خاضعة لالستقطاع الضريبي، وانطالقا مما سبق فق

م حدد أهيحجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي، باإلضافة إلى بناء نموذج قياس هذه الدراسة إلى تقدير 

دت هذه الدراسة على م( واعتم2014-1981) العوامل التي تؤثر علي اقتصاد الظل، حيث غطت الدراسة المدة

ثر يد أدالمنهج التحليلي الوصفي، باإلضافة إلى استخدام المنهج الكمي لطرق قياس حجم اقتصاد الظل وتح

 بعض العوامل عليه.

 اقتصاد الظل، االقتصاد الرسمي، السوق الموازية. :الكلمات المفتاحية

 

 



 
 
 

 يف االقتصاد اللييب ................... علي احملمودي ومسية ابكري تقدير حجم اقتصاد الظل وقياس أتثره ببعض املتغريات االقتصادية 

(235) 

Abstract 

Shadow economy is a recent phenomenon in Libya, were literature lack studies and 

research on this phenomenon, except in the early Eighties. This lack is due to non-

existence of shadow economy reasons at the national economy in Libya. On the other 

hand, some policies and procedures that have been applied to various economic activities 

contributed to creating an appropriate environment for the existence of shadow economy 

alongside with the formal economy. This has been a reflection of the state’s application of 

multiple economic policies. It has contributed to the emergence of a number of shadow 

economy forms that were represented in the emergence of the parallel market during the 

period (1981-1999), whether in currencies or commodities. In addition to the fact that the 

state procedures such as opening the Libyan borders for foreign employment without 

restrictions, which led to the presence of large numbers of foreign workers practicing 

economic activities without registration or licenses from government agencies, and 

achieving income not subject to tax withholding. Therefore, this study aims to estimate 

size of shadow economy at the Libyan economy, it also aims to build a measurement model 

that identifies the most important factors that affect shadow economy. This study relied on 

the descriptive analytical approach. In addition to using the quantitative approach to 

methods of measuring the size of shadow economy and determining the impact of some 

factors on it. 

Key words: shadow economy, formal economy, parallel market 
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 مقدمةال
ل ن خالنظرًا لألهمية البالغة التي يتمتع بها الحجم الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي، وذلك م

استخدامه في أغلب المقاييس والمؤشرات االقتصادية المهمة، باإلضافة إلى اعتماد واضعي 
 ة عوبصالسياسات االقتصادية المختلفة على ذلك الناتج ، إال أن أغلب دول العالم ال زالت تعاني 

 قياسه لمجمل األنشطة االقتصادية داخل حدودها، سواًء كانت األنشطة االقتصادية مشروعة أم
غير مشروعة، وذلك راجع للغموض الذي يكتنف األسباب الحقيقية التي تساهم في زيادة حجم 
اقتصاد الظل، ولقد دعت الحاجة إلى عمل دراسات تحليلية وقياسية تقوم على توضيح علمي 

 ض المتغيرات االقتصادية  التي لها تأثير على نمو حجم اقتصاد الظل.  حديث لبع
ل أفرزت الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مر بها االقتصاد الليبي طوا لقد

ظل، العقود الماضية العديد من اآلثار السلبية التي خلقت بيئة شجعت على تنامي حجم اقتصاد ال
طالة في المجتمع ،باإلضافة إلى وجود سوق سوداء في مختلف السلع، حيث ازدادت أعداد الب

لع بالس وكذلك االتجار بالعملة  الناتج عن إجراءات السياسة النقدية غير الفعالة، وأيضا االتجار
عت الغذائية األساسية والمحروقات داخل وخارج البالد بسبب سوء استخدام سياسة الدعم التي وض

ن ختالل الهيكل االقتصادي الذي يعاني منه االقتصاد الليبي بدون أن تكو كسياسات عالجية لال
غير  الورش وبائعي التجزئة والمصانع والمعامل مدروسة بشكل جيد ، وكذلك تم إقامة مختلف أنواع

ير غالمرخصة، وتفشي ظاهرة االتجار بالمخدرات واألقراص الطبية غير المشروعة، وظاهرة الهجرة 
ة عة الحال فإن جل األنشطة سالفة الذكر تتم عن طريق التعامل بالنقود مباشر الشرعية، وبطبي

 وخارج المنظومة المصرفية، ولذلك فإن المشكلة البحثية تكمن في قياس حجم اقتصاد الظل وما
 (؟2014-1981مدى تأثره  ببعض المتغيرات الكلية لالقتصاد الليبي خالل الفترة)

 السابقةالدراسات 
إن مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اقتصاد الظل تعتبر مهمة؛ ألنها تفيد في 
استكمال اإلطار النظري للبحث من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر مفيدة في تعزيز ما قد يتم 
التوصل إليه من نتائج في هذا البحث، وهناك العديد من الدراسات االقتصادية التي قامت بدراسة 

ل اقتصاد الظل وتم تحديد أهم المتغيرات االقتصادية التي تفسر سلوك هذا االقتصاد في وتحلي
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بعض منها، وهذه الدراسات أغلبها تدور حول عدة افتراضيات ارتبطت بالخصائص االقتصادية 
 التي تتميز بها كل دولة من دول العالم، وفيما يلي نعرضها بشكل مختصر، ومنها:

لى تحديد وقد هدفت الدراسة إ (:2004ع غير المنظم في ليبيا)القالل،الدراسة األولى: القطا
 أسباب نمو القطاع غير المنظم وأساليب معالجته، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي

ثيق الوصفي بطريقة تحليل بيانات المسح اإلحصائي الذي أجرته الهيئة الوطنية للمعلومات والتو 
 ذا المسح اإلحصائي قد نفذ عن طريق اختيار عينة عشوائية من مدينةم( علما بأن ه1999سنة )

 طرابلس وضواحيها وقد تم تعميم نتائج الدراسة على مستوى ليبيا.
 %(من المنشآت من العينة17.3ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: هناك )
%( ليس لديها سجالت 81.3) المختارة لديها سجالت بخصوص نشاطها التجاري، في حين أن

تنظم نشاطها، إن العامل االجتماعي لألفراد خصوصا من حيث متطلبات أسرهم يعتبر أحد 
اد %(من األفر 61.5األسباب الرئيسية للدخول إلى القطاع غير المنظم، وقد أظهرت الدراسة أن )

ع لعاملين في القطا%(من األفراد ا50.8هم متزوجون، يمثل مستوى التعليم المتوسط ما نسبته )
 غير المنظم، وأقل نسبة من المستويات التعليمية يمثلها التعليم الجامعي.

ذه الدراسة : تناولت ه(2009الدراسة الثانية: أسباب ظاهرة االقتصاد الخفي في ليبيا)التايب،
دفت الدراسة إلى م(.وقد ه2008-1980أسباب ظاهرة االقتصاد الخفي في ليبيا خالل الفترة )

م راسة وتحليل أسباب ظاهرة االقتصاد الخفي وتناميه، وعلى الرغم من أن عنوان الدراسة يهتد
 لنقودابأسباب ظاهرة االقتصاد الخفي؛ إال أن الدراسة تناولت قياس االقتصاد الخفي بأسلوب معدل 
دمت تخالمتداولة إلى الودائع تحت الطلب، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي واس

م( على 2008-1980بعض المقاييس اإلحصائية من أجل تحقيق هدف الدراسة خالل الفترة )
 مستوى االقتصاد الكلي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 قتصاد الخفي منتشرة ومتنامية بشكل واضح في االقتصاد الليبي.أن ظاهرة اال-
تشار ظاهرة االقتصاد الخفي ما يلي: تدني مستوى األجور من أهم العوامل التي أدت إلى ان-

والرواتب وعدم تناسبها مع مستوى المعيشة، ونقص فرص العمل مما جعل األفراد يتجهون للعمل 
بدون ترخيص، وعدم سهولة اإلجراءات اإلدارية للحصول على ترخيص لمزاولة األنشطة 
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ري، وكذلك فرض ضرائب ال تتناسب مع أرباح االقتصادية، وتنامي ظاهرة الفساد المالي واإلدا
 القطاع الخاص مما دفع األفراد للتهرب الضريبي وإخفاء نشاطاتهم.

د هدفت وق (:2009الدراسة الثالثة: العوامل المؤثرة في االقتصاد الخفي في ليبيا)موسى،
 .الدراسة إلى تحديد وتحليل العوامل المختلفة التي تؤثر في أنشطة االقتصاد الخفي

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي واستخدام أسلوب االستبيان والمقابلة 
الشخصية مع األفراد الذين يمارسون أنشطة االقتصاد الخفي، ومن أجل الحصول على البيانات 

زي، ( فرد عامل ليبي بمدينة بنغا100المطلوبة لتحقيق هذه الدراسة تم اختيار عينة تتكون من )
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: ومن
ن من أهم مميزات األفراد العاملين في أنشطة االقتصاد الخفي أنهم يتحايلون على القانون أ-

 ويتهربون من تطبيقه.
د ن عدالة الدولة لها تأثير قوي على األفراد العاملين في االقتصاد الخفي؛ ألن رضا األفراأ-

يزة ية البد وأن يؤخذ بعين االعتبار، وعلى الدولة أن تأخذ في حساباتها معلى العدالة الضريب
 العدالة في عالقاتها مع مواطنيها في كافة القضايا التي تمس المواضيع االقتصادية.

 ن تنامي االقتصاد الخفي هو نتيجة السياسات االقتصادية المنفذة، والتي خلقت بيئة مالئمةإ-
 وزيادة نسبة مساهمته في حركة النشاط االقتصادي. للعمل في االقتصاد الخفي

لدراسة دراسة وقد تناولت هذه ا (:2009الدراسة الرابعة: االقتصاد الخفي في ليبيا )الجيالني،
ت (م، وهدف2006-1980االقتصاد الخفي من حيث أسبابه وحجمه وآثاره االقتصادية خالل الفترة)

سبة االقتصاد الخفي في ليبيا مع تقدير حجمه وبيان نهذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة 
نامي مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى ذلك فقد هدفت الدراسة إلى تناول أسباب ت
حليل االقتصاد الخفي في ليبيا والتعرض إلى آثاره االقتصادية، ولقد اعتمدت الدراسة أسلوب الت

-1980استخدام بعض المقاييس اإلحصائية  خالل الفترة )الوصفي  للمتغيرات محل البحث مع 
(م ،ومع األخذ في االعتبار أن هذه الدراسة تناولت  موضوع االقتصاد الخفي من ثالثة 2006

ل جوانب، هي: األسباب، والحجم، واآلثار ،فهي عند قياسها لحجم االقتصاد استخدمت أسلوب معد
 :ا يليب، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مالنقود المتداولة إلى الودائع  تحت الطل
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ن االرتفاع النسبي في مساهمة االقتصاد الخفي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عقد إ-
لى عالثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي هو نتيجة تطبيق اإلجراءات المتعلقة بالرقابة 

يل تح المجال أمام القطاع الخاص لالستيراد بدون تحو الصرف األجنبي والقيود على الواردات وف
 عملة.
ن ظاهرة االقتصاد الخفي في االقتصاد الوطني تمثلت في انتشار األسواق الشعبية والباعِة أ -

 د عددالمتجولين ووجود العديد من الفالحين الذين يقومون بإنتاج السلع في مزارعهم الخاصة ووجو 
لسلع ال تخضع للضرائب والتجارة في النقد األجنبي، وكذلك تهريب ا كبير من سيارات األجرة التي

 عبر الحدود مع الدول المجاورة.
ية هدفت هذه الدراسة إلى كيف(: 2011الدراسة الخامسة: قياس حجم اقتصاد الظل )يحي، 

قياس حجم اقتصاد الظل باستخدام الطرق الرياضية بأسلوب المدخالت والمخرجات ومعكوس 
لي لمعامالت الفنية باإلضافة إلى قياس األثر الجزئي القتصاد الظل على الناتج المحمصفوفة ا

ثة اإلجمالي من السلع والخدمات، واستندت هذه الدراسة على افتراض أن االقتصاد يحتوي على ثال
قطاعات اقتصادية ثم إضافة ظل قطاع الخدمات إلى النموذج كنسبة من قطاع الخدمات الرسمي، 

 ادة من جبر المصفوفات توصلت الدراسة إلى أهم النقاط التالية:وباالستف
%(من قطاع 3ن تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي عند إضافة ظل قطاع الخدمات بنسبة )أ-

 الخدمات الرسمي، وهي أعلى من القيم المتحصل عليها في االقتصاد الرسمي.
ن تقديرات كل من الطلب النهائي والقيمة المضافة عند إضافة ظل قطاع الخدمات هي أعلى أ-

                 من القيم المتحصل عليها في االقتصاد الرسمي.                                         
 بصير،الدراسة السادسة: اقتصاد الظل ومظاهر وجوده في االقتصاد الليبي ) الساعدي وال

وهدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي  (:2013
ومظاهر وجوده والمعالجات التي يمكن اتخادها لتدارك حجمه، ولقد استندت هذه الدراسة على 

لت وصافتراض وجود عالقة وطيدة من أسلوب التقدير المباشر لالقتصاد الظل واالقتصاد الليبي، وت
نشاط لى العهذه الدراسة إلى افتقار االقتصاد الليبي إلى عمالة ماهرة باإلضافة هيمنة القطاع العام 

 االقتصادي وتقليص حجم القطاع الخاص، األمر الذي ساهم في تدني مساهمته في
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فرص عمل الستيعاب القوى العاملة، أيضا وجود القيود المفروضة على الصرف األجنبي، كل  
 باب خلقت بيئة مناسبة القتصاد الظل في االقتصاد الليبي.تلك األس

مجوم جيا ) الدراسة السابعة: تقدير حجم االقتصاد الخفي وأثره على النمو االقتصادي في ليب
دفت هذه الدراسة ه(، وقد 2012 -1986دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة ) (:2012وبن صالح،

-1986س أثره على النمو االقتصادي خالل الفترة)إلى تقدير حجم االقتصاد الخفي وقيا
م (،واستندت الدراسة على افتراض أن هناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين حج2012

قد و فطي، االقتصاد الخفي في ليبيا والنمو االقتصادي المعبر عنه بالناتج المحلي اإلجمالي غير الن
سة، خالل نموذج االنحدار المتعدد الختبار فرضية الدرا تم استخدام طريقة المربعات الصغرى من

 ولقد تم التوصل إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية معنوية بين حجم االقتصاد الخفي
 والنمو االقتصادي في ليبيا.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البحث يختلف عن ما سبقه من دراسات في أنه يستخدم طريقة   
 قياس حجم قدية لفشر لتقدير حجم اقتصاد الظل، باإلضافة إلى أن هدف البحث هوالمبادالت الن

نموذج قياسي يحدد أهم  (، وبناء2014-1980اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي خالل الفترة )
 العوامل التي تؤثر فيه، وتحليل العالقة من خالل آلية التكامل المشترك.

  منهجية البحث
ة لمنهج الوصفي التحليلي، وذلك بجمع البيانات واإلحصاءات لدراسة ظاهر يعتمد البحث على ا

المعطيات والدراسات العلمية المتوفرة كما يستخدم األسلوب القياسي اقتصاد الظل من خالل 
 )النماذج القياسية(، وقد استند البحث على الفرضيات التالية:

 تنامي حجم اقتصاد الظل طيلة فترة البحث.  -
 لضريبة.اد عالقة تكاملية مشتركة بين اقتصاد الظل والناتج المحلي غير النفطي ومعدل وجو  -
بحيث تناول البحث قياس حجم األنشطة االقتصادية المشروعة وتم استبعاد األنشطة غير  

 المشروعة التي تقع تحت مظلة اقتصاد الظل.
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 (1982/2014الظل في ليبيا للفترة )  اقتصادتقدير حجم 
 قتصادنظرًا لصعوبة إيجاد بيانات مستوفية للمتغيرات المستخدمة لألساليب المختلفة في قياس ا

 بين أنه يمكن استخدام أسلوب معدلالظل، ومن خالل استعراض العديد من المصادر الرسمية ، ت
 خالل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب ، لقياس حجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي، من

توفر البيانات المستخدمة في هذا األسلوب، معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت 
تراض أن معامالت ، ويقوم هذا األسلوب على أساس افCash/Demand, Deposits)الطلب)

أن تة، و االقتصاد الرسمي يتم جانب منها باستخدام النقود والجانب اآلخر باستخدام الحسابات الثاب
ام استخدالنسبة بين هذين المكونين للنقود ثابتة. أما معامالت اقتصاد الظل فيتم تمويلها أساسا ب

 ل إلىاط الذي يتم في اقتصاد الظالنقود السائلة، وعلى ذلك فإن التغيرات الحادثة في معدل النش
 األنشطة التي تتم في االقتصاد الرسمي يمكن حسابها من خالل التغيرات التي تطرأ على معدل

 :التالية وذلك وفق الفروض(، 2006)الجيالني، النقود السائلة إلى المودعات تحت الطلب
 .ه األدنى تقريبياً عند حدو يكون الظل، أ اقتصاد فيها يوجد ال أساس فترة أو سنة اختيار-1
عدل ود السائلة إلى الودائع تحت الطلب ثابتًا، ومن ثم فإن أي زيادة في هذا المأن معدل النق-2

 تعكس زيادة في الطلب على النقود السائلة لتمويل المعامالت التي تتم في االقتصاد الظل.
 . حدةوا الرسمي واالقتصاد الظل االقتصاد في النقود تداول سرعة أن-3

بة المصادر الرسمية يمكن احتساب حجم اقتصاد الظل ونس في المتوفرة البيانات إلى واستنادا
 كوذل (Excelالنفطي وباستخدام البرنامج اإلحصائي ) اإلجمالي غير المحلي الناتج في مساهمته

  : التالية المعادالت طريق عن
𝑲 = 𝑪

𝑫⁄ … … … … … … … … … … … … … . . (𝟏)  
𝒓𝑲 = 𝑲𝒕    − 𝑲(𝟏𝟗𝟖𝟐) … … … … …  (𝟐)  
𝑯𝑬 = 𝒓𝑲 × 𝑪 × 𝑵   … … … … … … …  (𝟑)       
𝑹𝑯𝑬 = 𝑯𝑬

𝑵𝑶𝑵 𝑶𝑰𝑳 𝑮𝑫𝑷⁄  … … … … … (𝟒)  

  (D)، التداول في العملة  (C)، الطلب تحت الودائع إلى التداول في العملة (K) : أنحيث 
 ( حجم (HE،الظل اقتصاد نمو معدل (rK)، النقود دوران سرعة  (N)،الطلب تحت الودائع
 ي.النفط غير اإلجمالي المحلي الناتج في الظل اقتصاد مساهمة نسبة  (RHE)، الظل اقتصاد
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(NON OIL GDP) النفطي غير اإلجمالي المحلي الناتج.  
 تقدير حجم اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي: (1جدول رقم ) 

 (.2003الثابتة)ية واألسعار باألسعار الجار (2014-1980خالل الفترة ) 

العملة  السنوات

 المتداولة

الودائع 

 تحت الطلب

r k  سرعة

دوران 

 النقود

اإلنتاج 

الخفي 

باألسعار 

 الجارية

اإلنتاج الخفي 

  2003بأسعار

1982 889.9 2342.4 30.6 2.8 762.5 1657.6 

1983 838.2 2046.2 40.9 3.0 1028.5 2202.4 

1984 767.6 1943.8 35.7 2.9 794.7 1683.7 

1985 985.1 2507.2 35.1 2.3 795.3 1606.7 

1986 1023.8 2017.7 74.2 2.3 1747.2 3425.9 

1987 1068.2 2370.4 55.0 1.8 1057.5 1936.8 

1988 899.6 2112.0 46.4 2.1 876.6 1599.6 

1989 1131.7 2550.3 52.6 2.0 1190.6 2045.7 

1990 1461.1 3184.3 57.7 2.2 1854.7 3122.4 

1991 1620.9 2821.8 97.3 2.5 3942.8 6180.0 

1992 1982.2 3186.0 113.8 2.2 4962.6 7079.3 

1993 2216.9 3168.0 140.5 2.1 6541.0 9317.7 

1994 1989.8 4067.6 68.4 2.0 2722.0 3581.6 

1995 2035.4 4337.0 61.2 2.1 2615.9 3525.5 

1996 2419.8 4298.2 93.5 2.3 5203.8 6400.7 

1997 2534.2 4487.4 94.2 2.4 5729.3 6466.5 

1998 2698.6 4489.1 106.2 2.2 6305.0 6780.0 

1999 2634.8 5256.3 72.2 2.2 4185.1 4457.0 

2000 2699.2 5070.0 82.8 2.8 6257.8 6491.5 

2001 2559.6 5144.2 71.1 2.9 5277.6 5452.1 

2002 2613.5 6160.3 45.7 3.5 4180.3 4270.0 

2003 2763.5 6265.7 51.6 4.2 5989.0 5989.0 

2004 2612.7 6020.0 49.1 5.6 7183.9 6802.9 

2005 3308.7 7748.7 46.7 6.0 9271.0 8344.7 

2006 3932.9 9364.0 44.3 5.9 10279.4 9679.3 

2007 5769 13968.5 41.9 4.7 14310.1 11494.1 

2008 8987.6 22136.9 39.5 3.8 13490.4 9832.7 

2009 9611.6 24089.2 37.1 2.6 9271.3 6470.0 

2010 7609 25685.0 34.7 2.9 10313.1 7020.5 

2011 14840 38597.0 38.4 0.9 512873.9 305282.1 

2012 13391 45822.6 29.2 1.9 742938.2 386947.0 

2013 13420 50879.5 26.3 1.2 423532.0 161038.8 

2014 17175 49557.8 34.6 0.6 356550.9 95080.2 

 ة.مختلف أعداد االقتصادية، النشرة واإلحصاء، البحوث إدارة ،المركزي ليبيا مصرف-: المصدر 
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 ومن خالل الجدول السابق يتم التوصل إلى أهم النتائج التالية:
( باألسعار الجارية 762.5أن حجم اقتصاد الظل في بداية الثمانينيات وصل إلى )/1

( ثم ارتفع حجم اقتصاد الظل في منتصف 1982( لعام )20.3( باألسعار )1657.6و)
( ثم 1886( لعام )2003( باألسعار )3425.9( باألسعار الجارية و)1747.2الثمانينيات إلى )

ي (، أ2003( بأسعار )2045.7( باألسعار الجارية و)1190.6إلى ) ارتفع في نهاية الثمانينيات
عار ( مليون دينار ليبي باألس1.031.6قد بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل خالل فترة الثمانينيات )

 (. 2003( مليون دينار ليبي بأسعار )2019.8الجارية، و)
( باألسعار الجارية 1854.7أما في بداية التسعينيات وصل حجم اقتصاد الظل إلى ) /2

( ثم ارتفع حجم اقتصاد الظل في منتصف 1990( لعام )20.3( باألسعار )3122.4و)
(، ثم 1996( لعام )2003( باألسعار )6400.7( باألسعار الجارية و)5203.8التسعينيات إلى )

 ام( لع2003( بأسعار )4457.0( باألسعار الجارية و)4185.1ارتفع في نهاية التسعينيات إلى )
( مليون دينار 4406.2(، أي قد بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل خالل فترة التسعينيات )1999)

 (.2003( مليون دينار ليبي بأسعار )5691.07ليبي باألسعار الجارية، و)
( 6491.5( باألسعار الجارية و)6257.8وفي بداية األلفية وصل حجم اقتصاد الظل إلى ) /3

(، ثم ارتفع حجم اقتصاد الظل في منتصف األلفية إلى 2000( لعام )2003باألسعار )
(، ثم ارتفع في نهاية 2005( لعام )2003( باألسعار )8344.7( باألسعار الجارية و)9271.0)

(، أي قد 2010( لعام )2003( بأسعار )7020.5( باألسعار الجارية و)10313.1األلفية إلى )
( مليون دينار ليبي باألسعار 9582.39فية )بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل خالل فترة األل

 (.2003( مليون دينار ليبي بأسعار )8184.68الجارية، و)
( باألسعار الجارية 512873.9( فقد كان حجم اقتصاد الظل )2011أما في عام ) /4

( إلى 2012(، ثم ارتفع حجم اقتصاد الظل في عام )2003( باألسعار )305282.1و)
(، ثم ارتفع إلى 2012( لعام )2003( باألسعار )386947.0الجارية و) ( باألسعار742938.2)
(، أي قد بلغ 2013( لعام )2003( بأسعار )95080.2( باألسعار الجارية و)356550.9)
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( مليون دينار ليبي باألسعار الجارية، 508973.75( )2011متوسط حجم اقتصاد الظل ما بعد )
 (.2003ار )( مليون دينار ليبي بأسع237087.02و)

 ي ومعدل الضريبة على اقتصاد الظلقياس أثر الناتج المحلي غير النفط
  النموذجتوصيف 

 ير عنيعتبر النموذج االقتصادي تبسيطًا للواقع االقتصادي المعقد، حيث يتم من خالله التعب  
المشكلة االقتصادية في صورة نموذج رياضي، وبإضافة حد الخطأ يتم تحويل النموذج الرياضي 

 إلى نموذج قياسي، وذلك كما هو مبين على النحو التالي:
𝑯𝑬t = 𝒇(𝑵𝑶𝑵 𝑶𝑰𝑳 𝑮𝑫𝑷 t , Tt ,  Ut) ………………………..(5)  

 حيث إن: 
 اسه وفق المبحث السابق .الظل والذى تم قي اقتصاد ( حجم (HEالمتغير التابع-أ

 المتغيرات المستقلة:-ب
 (NON OIL GDP)- النفطي ، ويتمثل في مجموع األنشطة  غير اإلجمالي المحلي الناتج

 االقتصادية غير النفطية 
(T)- تم ، و النفطي غير اإلجمالي معدل الضريبة وهو يعكس نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي

ها الجمركية باعتبار اختيار مجموع الضرائب على الدخل وعلى االستهالك أو المبيعات والضرائب 
 أكثر الضرائب حصيلة وتأثير على المتغيرات االقتصادية.

(U)  المتغير العشوائي 
 طريقة التقدير

ظواهر ( على افتراض أن الOLSوم طريقة التقدير التقليدية )طريقة المربعات الصغرى العادية تق
سل االقتصادية تتبع في سلوكها التوزيع المعتدل الطبيعي، وهذا يتضمن افتراض أن بيانات السال

لي، العم الزمنية للمتغيرات االقتصادية هي بيانات مستقرة، إال أن هذا االفتراض يتنافى مع الواقع
ج لنماذحيث كثيرا ما تكون بيانات السالسل الزمنية غير مستقرة، وهذا يؤدي إلى أخطاء في تحديد ا

حصول ( في التقدير قد يتم الOLSالقياسية، وفي حالة استخدام )طريقة المربعات الصغرى العادية 
 (.2009على عالقات انحدار زائف )عطية،



 
 
 

 يف االقتصاد اللييب ................... علي احملمودي ومسية ابكري تقدير حجم اقتصاد الظل وقياس أتثره ببعض املتغريات االقتصادية 

(245) 

اد الظل على ضوء منهجية جديدة تقوم على أساس عدم ولذلك سوف يتم تقدير دالة ناتج اقتص
ير المتغاستقرار السالسل الزمنية، حيث يتم اختبار استقرار السالسل الزمنية المدرجة في الدالة )
ام استخدبالتابع والمتغيرات المستقلة(، ثم بعد ذلك يتم تطبيق مفهوم التكامل المشترك على الدالة 

عروف بآلية تصحيح الخطأ، ويتم تقدير الدالة باستخدام نموذج الم (Engle & Granger)منهج 
( 2009تصحيح الخطأ، ثم يتم اختبار عالقة السببية بين المتغيرات المدرجة في الدالة )عطية،

 (.2012)زرموح،
بين  ومن أجل تقدير دالة ناتج اقتصاد الظل في االقتصاد الليبي واختبار وجود عالقة توازنية

صير، والمتغيرات المستقلة في األجل الطويل وتحليل سلوك العالقة في األجل الق المتغير التابع
  EViews)( وبرنامج  )Gretlواختبار السببية سوف تتم عملية التقدير باستخدام برنامج )

باستخدام  ( وذلك 2014 - 1981لالقتصاد القياسي وفقا لما هو متاح من بيانات سنوية للفترة )
كل أما فيما يتعلق بصياغة الدالة المستخدمة في الدراسة فسوف يتم صياغة ش، تةاألسعار الثاب

 الدالة األسية التي تأخذ الشكل اآلتي:
𝑯𝑬𝒕 = 𝜷𝟎(𝑵𝑶𝑵 𝑶𝑰𝑳 𝑮𝑫𝑷𝒕)𝜷𝟏(𝑻𝒕)𝜷𝟐𝑼𝒕  … … … … … … … … . . (𝟔)  

ي ة يعطاللوغاريتميويتم تحويل الدالة إلى الصياغة اللوغاريتمية الخطية، حيث إن نموذج الدالة 
طأ تقديرات مباشرة لمرونات الدالة المختلفة، ويقلل من وجود مشكلة عدم ثبات تباين عنصر الخ

العشوائي، كما يؤدي إلى الحصول على افضل توافق لمعادالت االنحدار المتعدد، وذلك على 
 (:2012()زرموح،2009النحو التالي)عطية،

𝑳𝒏𝑯𝑬𝒕 = 𝑳𝒏𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒏𝑵𝑶𝑵 𝑶𝑰𝑳 𝑮𝑫𝑷𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑻𝒕 + 𝑼𝒕 … … … . (𝟕)  
 الظل وبما أن المتغيرات في قيمتها اللوغاريتمية فإن المعالم الجزئية تعبر عن مرونة اقتصاد

ا بالنسبة إلى المتغيرات المستقلة على المدى الطويل والقصير، ومن المتوقع أن تكون عالقته
 االتجاهية:

𝛃𝟏 , 𝛃𝟐 < 𝟎  
 (Engle-Granger Testجرانجر )-انجلاختبار 

ل كل تكام يتم إجراء اختبار جذر الوحدة لكل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وتحديد رتبة
 . d=1منها، ويفترض أن تكون متكاملة من الرتبة األولى 
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 OLSثم يتم تحديد وتقدير العالقة طويلة األجل وهي معادلة انحدار التكامل المشترك بطريقة 
قابل ثم يتم اختبار فرضية العدم التي تقول أنه ال يوجد تكامل مشترك م etوايجاد سلسلة الفرق 

 .(2012 أنه يوجد تكامل مشترك )زرموح، الفرض البديل
 كون السالسل الزمنية(:تحليل نتائج اختبارات جذر الوحدة )س

الظل وهي  اد( على متغيرات دالة اقتصADF-Testتم تطبيق اختبار ديكي فولر الموسع )
وتبين  النفطي ومعدل الضريبة( عند المستوى  الظل والناتج المحلي اإلجمالي غير لوغاريتم )اقتصاد

ذا نة وهار تبين أنها ساكأنها غير ساكنة، وعند أخذ الفروق األولى لهذه المتغيرات وإجراء االختب
 يعني أنها متكاملة من الدرجة األعلى، وفيما يلي تحليل لنتيجة االختبار: 

 الظل (: نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات دالة اقتصاد2جدول رقم )

Ι النموذجΙΙ النموذجΙΙΙ النموذجΙ النموذجΙΙ النموذجΙΙΙ النموذج

  lnHE1.24-0.5-2.2-5.18-5.02-5.14

 lnNONGDP 1.69-0.33-2.62-4.02-4.76-6.02

 lnT0.09-1.74-2.33-6.05-5.95-5.85

1%-2.62-3.58-4.15-2.62-3.58-4.15

5%-1.95-2.93-3.5-1.95-2.93-3.5

ي المستوى
 
االختبار بادراج الفجوة االوىل للفرق االول االختبار بدون فروق ف

ات المتغير

القيم الحرجة ) قيم τ ( الجدولية

 
 (Gretlمخرجات برنامج ) المصدر:              

 المتغيراتاالختبار عند مستوى 
( نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدالة عند المستوى، في شكل 3يبين الجدول رقم )

( بحد ثابت فقط، ΙΙ ( بدون حد ثابت واتجاه زمني، و)النموذجΙمعادالت انحدار )النموذج 
يرات ( يتبين أن لمتغGretl( بحد ثابت واتجاه زمني، وبناًء على مخرجات برنامج )ΙΙΙو)النموذج 

 المحسوبة أصغر )τ*(أي البيانات األصلية، حيث تكون  Levelالدالة جذر الوحدة في المستوى 
نتائج ( الجدولية ويمكن مقارنة القيم )المطلقة( المحسوبة مع القيم )المطلقة( الجدولية لτمن )

 (:3( وذلك كما مبين في الجدول رقم )ΙΙΙ)النموذج 
 ول لمتغيرات الدالة اختبار الفرق األ 

( جذر الوحدة للفرق األول لمتغيرات دالة ناتج ADF-Test( نتائج اختبار )3يبين الجدول رقم )
المحسوبة أكبر من )τ*(اقتصاد الظل أن المتغيرات ساكنة ومتكاملة من الرتبة األولى، حيث تكون 

(τ المحسوبة مع القيم )المطلقة( الجدولية للنتائج .( الجدولية ويمكن مقارنة القيم )المطلقة( 
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 تحليل نتائج اختبار التكامل المشترك )األجل الطويل(:
نامج ( وذلك باستخدام البر OLSتم تقدير النموذج باستخدام )طريقة المربعات الصغرى العادية )

 ( ، كما يلي :1(  كما مبين في الملحق رقم )Gretlالقياسى )
𝐋𝐧𝐇𝐄𝐭 = −𝟒. 𝟏𝟔 + 𝟐. 𝟒𝟖𝐋𝐧𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐈𝐋 𝐆𝐃𝐏𝐭 − 𝟏. 𝟔𝟏𝐋𝐧𝐓𝐭 + 𝐔𝐭  ….  (𝟖)  
  (𝐭)              (−4.50)                         (20.19 )                         (−8.3873 )           
𝑭(𝟐 , 𝟑𝟎) 𝟐𝟑𝟕. 𝟓𝟓   ,   𝑫 − 𝑾 (𝟏. 𝟖𝟑)   ,    𝑹𝟐 (𝟎. 𝟗𝟒)  

 اإلحصائيالتقييم 
ومن  أن إشارات معلمات االنحدار تتفق مع افتراضات النظرية االقتصادية، تبين نتائج التقدير

يمة ( أن كل المتغيرات المدرجة في النموذج معنوية، وكانت قtالناحية اإلحصائية بين اختبار )
( fر) %( مما يدل على أهمية المعالم المقدرة في النموذج، ويشير اختبا94معامل التحديد عالية )

شكلة دلة المقدرة تتميز بالداللة اإلحصائية، باإلضافة إلى أن النموذج خاٍل من مإلى أن المعا
 االرتباط الذاتي.

 االقتصاديالتقييم 
دية بينت نتائج تقدير العالقة الخاصة بمتغيرات الدراسة في المدى الطويل أن هناك عالقة طر 

كبيرًا  ي، مما يدل على أن جزءاً النفط غير اإلجمالي المحلي بين كل من ناتج اقتصاد الظل والناتج
ة النفطية ال تدخل في حسابات الدخل القومي، مما تساهم في زياد من األنشطة االقتصادية غير

عكسية بين  أظهرت نتائج تقدير الدراسة في المدى الطويل أن هناك عالقةو حجم اقتصاد الظل، 
ي يقة العالقة بين المتغيرين فمعدل الضريبة، األمر الذى يوضح حقو  ناتج اقتصاد الظل كل من

هرة أغلب الدول النامية، وذلك بسبب ضعف الجهاز الضريبي وسبل تطبيقه في الدولة ، وانتشار ظا
 التهرب الضريبي. 

يجاد إك تم : بعد تقدير معادلة التكامل المشتر اختبار سكون البواقي لمعادلة التكامل المشترك
رض عدم التي تقول أنه ال يوجد تكامل مشترك مقابل الفسلسلة البواقي، نقوم باختبار فرضية ال

 ( :2012البديل أنه يوجد مشترك مقابل وذلك كاآلتي)زرموح،
 Ho: no conintegrationوجود التكامل المشترك               عدم

 Hı: conintegration exists يوجد التكامل المشترك
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لعالقة األجل الطويل بطريقة اختبار ديكي  (e𝑡)حيث يتم اختبار مدى سكون سلسلة البواقي 
( 3بناًء على البيانات الواردة في الملحق رقم )و ( Grtelباستخدام برنامج ) )ADF(فولر الموسع

وقبول الفرض  مما يعني رفض الفرض العدم value =0.0001-P تبين أن القيمة االحتمالية
، ومن ثم نستنتج  e𝑡~I(0)الدرجة صفر ( ساكنة ومتكاملة منet، وبالتالي تكون السلسلة )البديل

أن متغيرات دالة اقتصاد الظل  بينها تكامل مشترك ، وتوضح أن المتغيرات بينها عالقة طويلة 
 األجل، ومعادلة االنحدار التي تشملهما هي عالقة انحدار غير زائفة . 

ليعكس العالقة في المدى ( ECM Estimation)مكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ يو 
القصير، حيث يتم أخذ الفرق األول للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة المدرجة في عالقة المدى 

( كمتغير 8الطويل، ويتم إدخال سلسلة البواقي المقدرة في انحدار المدى الطويل )المعادلة رقم 
( ، Error Correcting Termوتسمى بحد تصحيح الخطأ )(et−1)مستقل مبطأ لفترة واحدة 

ويتم أخذ الفرق األول للمتغير التابع مبطأة لفترة واحدة وإدراجه متغير مستقل ، حيث تم صياغة 
نموذج تصحيح الخطأ لدالة اقتصاد الظل وفقًا للمتغيرات المدرجة في معادلة اختبار التكامل 

 ( :2حق رقم )المشترك السابق تقديرها، وكانت نتائج التقدير كما مبين في المل
∆𝐋𝐧𝐇𝐄𝐭 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟔 + 𝟏. 𝟓𝟑∆𝐋𝐧𝐍𝐎𝐍 𝐎𝐈𝐋 𝐆𝐃𝐏𝐭 − 𝟏. 𝟔𝟎∆𝐋𝐧𝐓𝐭 + 𝟎. 𝟎𝟏∆𝐋𝐧𝐇𝐄𝐭−𝟏 −

𝟎. 𝟖𝟔𝛉𝐞𝐭−𝟏 + 𝐞𝐭  … … … … . . (𝟖)  
  (𝐭)                  (𝟏. 𝟎𝟐)      (𝟑. 𝟓𝟐 )     (−𝟕. 𝟏𝟓 )       (𝟎. 𝟏𝟐 )      (−𝟒. 𝟏𝟖 )              
𝑭(𝟒 , 𝟐𝟔) 𝟏𝟖. 𝟔𝟒   ,   𝑫 − 𝒉 (– 𝟎. 𝟐𝟐)   ,    𝑹𝟐 (𝟎. 𝟕𝟎)  

 التقييم اإلحصائي
ل  %( من التغيرات في اقتصاد الظ70( أن) 2Rتبين نتائج التقدير أن قيمة معامل التحديد ) 

 %( من هذه التغيرات تعود إلى تأثير30تم شرحها بالتغيرات في المتغيرات المستقلة ، وأن )
عنوية، مأن المتغيرات المدرجة في النموذج  tج في النموذج، كما بين اختبار ر تندمتغيرات أخرى لم 

دلة إلى أن المعا (Fباستثناء متغير اقتصاد الظل للسنة السابقة ظهر غير معنوي، ويشير اختبار)
 إلى خلو النموذج من االرتباط الذاتي . (D-Hالمقدرة ككل معنوية إحصائيا ، ويبين)

 االقتصاديالتقييم 
بالنظر إلى إشارات معلمات نموذج تصحيح الخطأ، تبين أنها متوافقة مع أسس النظرية 

مما يدل على  -كما هو متوقع  -االقتصادية ، ووجد أن معلمة حد تصحيح الخطأ سالبة اإلشارة 
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وجود عالقة طويلة األجل ، بين متغير اقتصاد الظل والمتغيرات المستقلة، وسجلت معلمة حد 
مما يدل على وجود عالقة طويلة  -كما هو متوقع  - ( 0.86-صحيح الخطأ إشارة سالبة ) ت

األجل بين متغير اقتصاد الظل والمتغيرات المستقلة ، وتشير قيمة معامل حد تصحيح الخطأ إلى 
 (𝑡−1)أن اقتصاد الظل يتعدل نحو قيمته التوازنية بنسبة من اختالل التوازن في الفترة 

عن  (𝑡−1)%(، أي أنه عندما ينحرف اقتصاد الظل خالل المدى القصير في الفترة  0.86تعادل)
%( من هذا االختالل في الفترة 0.86قيمته التوازنية في المدى البعيد فإنه يتم تصحيح ما يعادل)

(t.) 
 ويمكن حساب فترة التعديل باتجاه التوازن وفقًا للمعادلة اآلتية:

−𝟏. 𝟏𝟔 =  
𝟏

−𝟎.𝟖𝟔
 =  

𝟏

قيمة معامل حد تصحيح الخطأ
 = فترة  التعديل … … . (𝟗)           

ي فأي أن اقتصاد الظل يستغرق حوالي سنة وشهرين باتجاه قيمته التوازنية بعد أثر أي صدمة 
 النموذج نتيجة للتغير الحاصل في المتغيرات المستقلة.

 القصير والطويلاد الظل في األجل مرونة دالة اقتص
لظل ابما أن المتغيرات في قيمتها اللوغاريتمية فإن المعالم الجزئية تعبر عن مرونة اقتصاد 

النسبة ( تبين أن مرونة اقتصاد الظل ب3بالنسبة إلى المتغيرات المستقلة، ومن خالل الجدول رقم )
( في األجل 1.53و) ( في األجل الطويل2.48إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي سجلت )

إلى  %( يؤدي1القصير ، وهذا يعني أن ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة )
%( في األجل القصير مع 1.53%(  في األجل الطويل و)2.48ارتفاع اقتصاد الظل بنسبة )

اع إلى أن ارتف ثبات العوامل األخرى، كما تشير مرونة اقتصاد الظل بالنسبة إلى معدل الضريبة
%( في األجل 2.48%( يؤدي إلى انخفاض اقتصاد الظل بنسبة )1قيمة معدل الضريبة بنسبة )

 %( في األجل القصير مع ثبات العوامل األخرى .1.53الطويل ، و)
 م 1982/2014مرونات دالة اقتصاد الظل في األجل القصير والطويل للفترة : (3جدول رقم ) 

القصير االجل مرونةالطويل االجل مرونةالمتغيرات

NON OILGDP2.481.53

T-1.61-1.60 
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 النتائج 
 لقد تم التوصل إلى أهم النتائج التالية:                                    

  متوسط حجم اقتصاد الظل خالل حجم اقتصاد الظل متنامي في االقتصاد الليبي حيث وصل
نار ( مليون دي2019.8( مليون دينار ليبي باألسعار الجارية، و)1.031.6فترة الثمانينيات )

 (. 2003ليبي بأسعار )
( مليون دينار ليبي 4406.2وقد بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل خالل فترة التسعينيات )

د (، ثم بلغ متوسط حجم اقتصا2003أسعار )( مليون دينار ليبي ب5691.07باألسعار الجارية، و)
ن ( مليو 8184.68( مليون دينار ليبي باألسعار الجارية، و)9582.39الظل خالل فترة األلفية )

( 2011(، أي قد بلغ متوسط حجم اقتصاد الظل ما بعد عام )2003دينار ليبي بأسعار )
 ( مليون دينار ليبي بأسعار237087.02( مليون دينار ليبي باألسعار الجارية، و)508973.75)
(2003.) 
 ى من خالل تحليل نتائج النموذج المقدر ألثر الناتج المحل غير النفطي ومعدل الضريبة عل

 -اقتصاد الظل تقييس اآلتي: 
ة اريتميأوضحت نتائج تحليل االستقرارية السالسل الزمنية للبيانات الكمية في الصورة اللوغ -1

ومعدل الضريبة  GDPلدالة كوب دوجالس لكل من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
 وحجم اقتصاد الظل من خالل اختبار جذر الوحدة وتحديد درجة تكامل السالسل الزمنية،

ة هي سالسل غير مستقرة أو غير ساكنة عند المستوى وعند آخر أن السالسل الزمني
 الفروق األولى ثبت استقرارها وأنها متكاملة من الدرجة األولى.

غرانجر( للتكامل المشترك وجود تكامل مشترك بين  –أوضحت نتائج اختيار )انجل  -2
الت ة ويعطي دالمتغيرات دالة اقتصاد الظل وهذا ما يدل على أن اإلعداد المقدرة غير زائف

اقتصادية واضحة بين معلمات الدالة في األجل القصير واألجل الطويل، حيث أظهرت 
ي نتائج التقدير أن هناك عالقة طردية بين كل من اقتصاد الظل والناتج المحل اإلجمال

غير النفطي على المدى الطويل، وأيضًا هناك عالقة عكسية بين كل من حجم اقتصاد 
 ريبة.الظل ومعدل الض
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أوضحت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن إشارات معلمات النموذج إشارات المعلمات  -3
في النموذج المقدر تتطابق مع افتراضات النظرية االقتصادية، وظهرت المتغيرات ذات 
معنوية إحصائية عالية وهو ما يؤكد على أهمية المتغيرات المستقبلة المستخدمة في 

%( من التغيرات في حجم اقتصاد 94قيمة معامل التحديد أن )النموذج، أيضا أظهرت 
ية يشير إلى معنو  Fالظل يرجع للتغيرات في المتغيرات المستقلة المستخدمة وأن اختبار 

 اتي.ذخلو النموذج من مشكلة االرتباط ال DWالنموذج المقدر، وأيضا أظهر اختيار 
ة تصحيح الخطأ في نموذج وأن أوضحت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ عن وجود آلي -4

%( 86قيمة إنتاج اقتصاد الظل يتجه لتصحيح اختالل توازنه في كل فترة سابقة بنحو)
 وازنيةباتجاه قيمته التوازنية، وأن فترة التعديل ستستغرق سنة وستصحح باتجاه قيمتها الت

ة وتعد فتر  بعد أثر أي صدمة في النموذج نتيجة للتغير الحاصل في المتغيرات المستقلة،
ي فالتعديل الفترة التي سيستغرقها حجم اي اقتصاد للوصول إلى التوازن هي فترة تغيير 

المدى الطويل إال أن اختالل التوازن في حجم اقتصاد الظل في المدى القصير ال يتم 
 تصحيحه بالكامل خالل سنة واحدة. 

قصيرة المستقلة في األجل ال أظهرت نتائج مرونة دالة اقتصاد الظل بالنسبة إلى متغيراتها -5
ؤدي ي%( 1واألجل الطويلة، وأن ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة )

%( في األجل 1.53%(  في األجل الطويل و)2.48إلى ارتفاع اقتصاد الظل بنسبة )
القصير مع ثبات العوامل األخرى، كما تشير مرونة اقتصاد الظل بالنسبة إلى معدل 

%( يؤدي إلى انخفاض اقتصاد 1الضريبة إلى أن ارتفاع قيمة معدل الضريبة بنسبة )
%( في األجل القصير مع ثبات 1.53%( في األجل الطويل ، و)2.48الظل بنسبة )

 العوامل األخرى .

 المراجـــــع
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 ثاره االقتصادية النشرةآالجيالني ،أسامة علي، االقتصاد الخفي في ليبيا ،أسبابه، حجمه، 
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ندوة  قالل، راضي محمد، تجربة ليبيا في القطاع غير المنظم، المعهد العربي للتدريب والبحوث،ال
 .2004إحصاءات القطاع غير المنظم، اليمن ،يوليو

ات المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، إحصاءات القطاع غير المنظم وقائع ندوة إحصاء
 .2004يوليو 5-4يمن، في القطاع غير المنظم المنعقدة في صنعاء ال

-1981التايب، نجوى أمحمد ،أسباب ظاهرة االقتصاد الخفي في ليبيا، دراسة تطبيقية للفترة)
 .2009(،رسالة ماجستير، كلية االقتصاد ،جامعة الزاوية،الزاوية،2006

ية موسى ،محمد ،العوامل المؤثرة في االقتصاد الخفي في االقتصاد الليبي، رسالة ماجستير، كل
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 م 2014 –1982للفترة  بيانات لمتغيرات دالة اقتصاد الظل  في االقتصاد الليبي : (1ملحق رقم )

1982762.54696.6595.3

19831028.54688.1660.1

1984794.74594.9691.3

1985795.34351.7559.3

19861747.24364.9518.8

19871057.54136.2508.3

1988876.64616.0627.9

19891190.65135.5644.1

19901854.75003.1675

19913942.85653.0585

19924962.66306.2666

19936541.06677.6794.3

19942722.06777.9725.8

19952615.97292.3838

19965203.88367.0888

19975729.39294.7881

19986305.09824.61054

19994185.110079.21139.6

20006257.810959.21032.3

20015277.611294.81069.3

20024180.312283.41079.1

20035989.012791.11275.4

20047183.914258.41890.2

20059271.023046.91592

200610279.423695.01786.6

200714310.130411.01904

200813490.435490.03289.7

20099271.339202.03381.5

201010313.142002.03641.4

2011512873.917787.8698.2

2012742938.226921.0866.5

2013423532.021982.1992.6

2014356550.9188530.8720.4

EUNON OILGDPTالسنة

 

 المصدر: مصرف ليبيا المركزي ، النشرة االقتصادية ، أعداد مختلفة.

  الظل اقتصادالتكامل المشترك لدالة : (2ملحق رقم )

Model 4: OLS, using observations 1982-2014 (T = 33) 

Dependent variable: l_HE1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -4.16617 0.925202 -4.5030 0.00009 *** 

l_GDP1 2.48156 0.12289 20.1933 <0.00001 *** 

l_T1 -1.61026 0.191987 -8.3873 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  8.797800  S.D. dependent var  1.851724 

Sum squared resid  6.516890  S.E. of regression  0.466079 

R-squared  0.940607  Adjusted R-squared  0.936647 

F(2, 30)  237.5535  P-value(F)  4.04e-19 

Log-likelihood -20.06015  Akaike criterion  46.12031 

Schwarz criterion  50.60983  Hannan-Quinn  47.63089 

Rho -0.007272  Durbin-Watson  1.835713 
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 ظلال اقتصادنموذج تصحيح الخطأ لدالة :(3الملحق رقم )

Model 2: OLS, using observations 1984-2014 (T = 31) 

Dependent variable: d_l_HE1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 0.0860682 0.0841035 1.0234 0.31557  

d_l_GDP1 1.53139 0.434526 3.5243 0.00159 *** 

d_l_T1 -1.6052 0.224475 -7.1509 <0.00001 *** 

uhat1_1 -0.86269 0.206039 -4.1870 0.00029 *** 

d_l_HE1_1 0.015261 0.126436 0.1207 0.90486  

 

Mean dependent var  0.188657  S.D. 

dependent var  0.803963 

Sum squared resid  5.012070  S.E. 

of regression  0.439058 

R-squared  0.741522  Adjusted R-squared  

0.701756 

F(4, 26)  18.64719  P-value(F)  2.45e-07 

Log-likelihood -15.74395  Akaike criterion  

41.48791 

Schwarz criterion  48.65784 

 Hannan-Quinn  43.82513 

Rho   -0.030274 

Durbin's h -0.229857 

سكون البواقي لمعادلة التكامل المشترك لدالة المستوى العام لألسعار: (4ملحق رقم )   

Dickey-Fuller test for uhat 

sample size 32 

unit-root null hypothesis: a = 1 

   test without constant  

   model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.008 

   estimated value of (a - 1): -1.00727 

   test statistic: tau_nc(1) = -5.34336 

   p-value 3.183e-006 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1983-2014 (T = 32) 

Dependent variable: d_uhat1 

 

coefficient   std. error   t-ratio   p-value 

-------------------------------------------------------- 

uhat1_1     -1.00727      0.188509    -5.343    3.18e-06 *** 

 

  AIC: 40.4358   BIC: 41.9015   HQC: 40.9216 

   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e 
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   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.010 

   estimated value of (a - 1): -1.00453 

   test statistic: tau_c(1) = -5.23335 

   p-value 0.0001 

 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1983-2014 (T = 32) 

Dependent variable: d_uhat1 

 

coefficient   std. error   t-ratio   p-value 

------------------------------------------------------- 

const       0.0166704    0.0806774     0.2066   0.8377 

uhat1_1    -1.00453      0.191948     -5.233    0.0001  *** 

 

  AIC: 42.3903   BIC: 45.3217   HQC: 43.362 

   with constant and trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.002 

   estimated value of (a - 1): -1.01258 

   test statistic: tau_ct(1) = -5.20887 

   p-value 0.0009791 

Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1983-2014 (T = 32) 

Dependent variable: d_uhat1 

 

             coefficient   std. error   t-ratio   p-value 

  ------------------------------------------------------- 

  const      -0.0789773    0.175016     -0.4513   0.6552  

  uhat1_1    -1.01258      0.194395     -5.209    0.0010  *** 

  time        0.00545222   0.00882811    0.6176   0.5417  

 

  AIC: 43.9721   BIC: 48.3693   HQC: 45.4297 
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 الملخص 
شهد االقتصاد الليبي في السنوات األخيرة  سسراا ا ريرة وسربو  فري واردالت التار ج ال راا  ردال 

دي كبيةا بين الم تصين والسياسيين والااوة ون الفةاد المجتمر   رن واتيترأ والسربااأ والارة  التري سر  
ذلر  إلى الحد ون آ ااه االقتصادية واال تما ية رية المةروبة التري ههرةت فري المجتمر   ورن ال ر  

ام بيانرات سلسرلة ( ااسرت د2118-2102 راتت تر ه الدااسرة لتحلير  هراتة  التار ج خررة ال ترة   
لمهج ازونية اب  سنوية لباض المتغيةات االقتصادية الكلية التي س كد النظة  االقتصادية  لى دواتا 

 في الديناويكية النشاة للتا ج  واتمد  في ذل   لى ونهج التحلي  الوص ي. 
 هةت نتائج الدااسة الن االاس اع المتسااع في وادالت التا ج خرة فترة  الدااسرة وخاصرةلقد اله

وةسباررا ورر  االاس رراع التصررا دي فرري سرراة الصررة   ( كرران2018 ( إلررى 2015 وررن ال تررة  الممتررد  
بلغررر  فررري السرررو  الموازيرررة وزيررراد   رررةو النقرررود ارررالم هوم الاررريم وبقرررو  ااسبرررا    ئررري لكررر  ونهمرررا 

 لرررى التررروالي  كمرررا الن ل يررراد  الررردين الارررام المحلررري وسررراتمة إيجابيرررة فررري ااس ررراع  (%44 و( 87% 
 وادالت التا ج. 

( 2018 لسنة ( 1300 اقج ليها الياا الن لقةاا المجلس الةئاسي إوون النتائج التي سج التوص  
%( كرران لررأ آ رراا إيجابيررة اناكسرر  183اسرروم  لررى وبياررات النقررد األ نبرري بنسرربة   ا ررةو القاضري

الصة  في السو  الموازية وان  او قيمة  ةو النقود  وبالترالي  اشك  وباشة في ان  او ساة
( 2012 الاام   وألوة وة  ون  (2018  ام الةاا  ون  ساتج في ان  او وادة التا ج في الةب 

 وادالت التا ج قيمة سالبة. الخدت
  عرض النقود.: التضخم، سعر الصرف في السوق الموازية، المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

Libyan economy has witnessed an unprecedented acceleration in inflation rates in 

recent years that has caused a great debate among professionals, politicians and the public 

about its nature, its causes and finding the ways that could lead to limit its undesirable 

economic and social effects that have appeared in society.  

For this reason, the study is concerned to analyze the phenomenon of inflation during 

the period (2102-2118) using quarterly time series data for some macroeconomic variables 

that the economic theory has emphasized their important role in the dynamics of inflation. 

To accomplish the goal of the study, the descriptive analysis method was used. 

Results show that the accelerated rise in inflation rates during the study period, 

especially the period from 2015 to 2018, is associated with an upward rise in the exchange 

rate in the parallel market and with the increase in money supply (M1)with a partial 

correlation of 87% and 44%, respectively. Domestic public debt also shows a positive 

contribution to high inflation. The Presidential Council Resolution No. (1300) for the year 

2018 which imposes fees on foreign exchange sales of (183%) shows positive effects, which 

were directly reflected in lower exchange rates in the parallel market and a decrease in the 

money supply, thus contributing to a decrease in the inflation rate in the last quarter of 

2018 and for the first time since 2012. 

Key words: inflation, the parallel market exchange rate, money supply, public debt 
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 المقدمة
ال  ز ساد دااسة هاتة  ااس اع المستوى الاام لألسااا وسحليلها ون المواضي  التي احتل  ووا 

  سهيمن  لى الج ت األكبة ون الدااسات االقتصادية  سوات ون حيث األسباب الو ون حيث اآل اا
 ألتميةواال تما ي  ونتيجة له ه انتيجة للتأ ية المحواي للتا ج  لى حالة االستقةاا االقتصادي 

ة فقد سناول  األدبيات االقتصادية اإسهاب ت ه الظاتة  االتحلي  النظةي والاملي واا  لى و
لم السنين. فمنهج ون ية اها إلى  واو  ستالم االالب الكلي  وونهج ون ية اها إلى  واو  ستا

اختل   األسباب يبقى سحليلها  االاةو الكلي  وقسج آخة يا وتا إلى السباب خاا ية  ووهما
م الاا وةسباا ا صوصية االقتصاديات وح  التقييج. إال الن األ ة النهائي يبقى في ااس اع المستوى 

 لألسااا.
و ات ووبقدا سالم الموضوع ااالقتصاد الليبي  فقد شهد االقتصاد الليبي خرة المد  المبحو ة 

قتصادية احسب طبياة الظةو  االقتصادية سا مية وستمة   ساددت وسبباسها وآ ااتا اال
ا ألساالوالسياسية السائد  في البرد  ل ا ستحاوة ت ه الدااسة سحلي  هاتة  ااس اع وستوى الاام 

 ون  هة  والتج السبابها وسب  واالجتها ون  هة الخةى.

 المشكلة البحثية
اقتصاديات دوة الاالج ساد هاتة  التا ج ون التج المشاك  االقتصادية التي سااني ونها الرلب 

المتقدوة والناوية ونها  حيث سساى الحكووات إلى  ر ها والت  يف ون حدسها  حيث سشية 
النظةية االقتصادية ام تلف ودااسها إلى الن التا ررج يتأ ة ااد   واو  س تلف في التميتها ودا ة 

في البرد  واالقتصاد الليبي  سأ يةتا ااختر  طبياة االقتصاد والنظام السياسي واالقتصادي السائد
ليس امنأى  ن ت ه الظاتة   حيث سشية البيانات اأن الةقج القياسي لألسااا في االقتصاد الليبي 

(  ام 159.26قد شهدت ااس ا ا كبيةا خرة السنوات القليلة الماضية  حيث ااس ا  ون  
  او وستوى المايشة   وتو وا اناكس اصوا   لية في ان2018 ام  *(325.6( الى  2012 

لدى الرلب شةائح المجتم . وون خرة الاةو السابم يمكن صيارة المشكلة البحثية في التساؤة 
 التالي:

                                                           
 (. 2018) الرابع الربع – االقتصادية النشرة – المركزي ليبيا مصرف *
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خالل  لليبياما أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة الرقم القياسي لألسعار في االقتصاد 
 فترة البحث؟

 فرضية البحث 
  -ينالم ت ا البحث ون فةضية و ادتا: 

ة لحاصلاون التج األسباب التي الدت إلى ااس اع قيمة الةقج القياسي لألسااا  ستمث  في التغيةات 
في  ةو النقود ون  هة والتغيةات الحاصلة في ساة الصة  في السو  الموازية ون  هة 

 الخةى.

 لبحثأهداف ا
 يهد  ت ا البحث إلى اآلسي: 

  التا ج في االقتصاد الليبي.سحلي  ساوا الةقج القياسي لألسااا ووادالت 
  .سحلي  ساوا التج وسببات التا ج في االقتصاد الليبي 
  ال ةوج امجمو ة ون المقتةحات ون شأنها الن سساتج في واالجة ااس اع وادالت التا ج

 في االقتصاد الليبي. 

 البحث أهمية
 ا وهما في يكتسب ت ا البحث التميتأ ون التمية الموضوع ال ي يداسأ  كونأ ياالج ووضو   

  في االقتصاد الليبي  يتالم بتحلي  هاتة  التا ج والتج السبااأ وسب  واالجتأ  نظةا ألتمية ذل
 وض  السياسات االقتصادية وسحقيم االستقةاا االقتصادي.

فة ي واة ووما يكسب ت ه الدااسة التمية الياا  النها سسا د الم سسات المالية والنقدية في ليبيا ف
 التا ج وسب  واالجتها في االقتصاد الليبي  وما يسا د في وض  السياسات التج وسببات هاتة 

 المناسبة  ون ال   الوص  إلى حالة ون االستقةاا االقتصادي.

 أسباب اختيار الموضوع
 ون بين األسباب التي دفا  الباحثان الختياا ت ا الموضوع وا يلي:



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(260) 

 د قى واظج الفةاد المجتم   والتي التأكيد  لى خاوا  هاتة  التا ج التي سناكس سلبا  ل
 س دي إلى اخترة كثية ون المتغيةات االقتصادية الكلية.

  قلة الدااسات التي سناول  ت ا الموضوع ون نظة  سحليلية ااال تماد  لى بيانات اب 
سباب سنوية  ااإلضافة إلى حدا ة البيانات المست دوة خرة فتة  الدااسة الم تاا . ك  ت ه األ

 كان  الداف  األساسي واات اختياا ووضوع سحلي  هاتة  التا ج في االقتصاد الليبي. 

 البحث أسلوب
 ج اسب  ت ا البحث المنهج الوص ي واالستقةائي في وةا اة األدبيات المتالقة اموضوع التا 

ج في النظةية االقتصادية والدااسات السااقة ذات الصلة اموضوع التا ج  كما سج اسباع المنه
الت التحليلي ااست دام األسلوب الوص ي واإلحصائي في سحلي  ساوا الةقج القياسي لألسااا وواد

التا ج  إضافة إلى سحلي  التج السباب ااس اع وادالت التا ج في االقتصاد الليبي  وذل  ون 
خرة است دام الجداوة والةسوم البيانية في  ةو البيانات وسحليلها  وحساب ااض الم شةات 
والنسب لغةو إ ةات المقاانات خرة ااض ال تةات ال ونية للوصوة إلى التج النتائج. ويجب 

 تنا إلى الن البيانات المست دوة في التحلي  تي بيانات اب  سنوية.   اإلشاا  

 السابقةاإلطار النظري والدراسات 
 يمكن ساةيف التا ج  لى النررأ هاتة  ستمث  بو ود اسجاه وستمة نحررررو التضخم:مفهوم 

ثية  د كوتناك ون ياة  التا ج اأنأ "نقو (. 2002)األشقر، االاس اع في المستوى الاام لألسااا
ا" ألساااساااد سلاا قليلة " كما ياة   لى النأ: " ال ياد  في كمية النقود التي س دي إلى ااس اع 

 (.2013)عوض ،

 -للتا ج النواع  ديد  ون التمها وا يلي: : التضخمأنواع 
  :ال ي سةس   فيأ األسااا اشك   تو ذل  النوع ون التا ج-التضخم الزاحف والمعتدل

 %(. 10  وبنسبة ال ستجاوزاسيط وبايت  
  :تررو ال يراد  المسررتمة  والمتارا  ة فرري المسرتوى الاررام لألسرااا فرري فتررة التضخخم المتسخخارع     

 %(. 10زونية اسياة ي يد فيها وادة التا ج  ن  
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  :يشك  التا ج الجاو  زياد  كبية  وض مة في األسااا  وقد يص  فيأ التضخم الجامح
 .(2005)الوزني: الرفاعي، الو الكثة %(200  وادة التا ج السنوي إلى

  :تو نوع ون التا ج المتستة  وفي هلأ ال سستاي  األسااا الن سةس  التضخم المكبوت 
ية الو ستمدد؛ نظةا إلى النأ ال يسمح للاواو  االقتصادية الن سام  احةية لو ود القيود الحكوو

 .(2013عوض، )المباشة  التي سوض  للسياة   لى األسااا والتحكج فيها. 

 التضخم وطريقة قياسه نشوءأسباب 
 -ينشأ التا ج ا ا   واو  اقتصادية و تل ة ون البةزتا: 

 :ينشأ ت ا النوع ون التا ج نتيجة ل ياد  حجج الالب  الناسج  ن  تضخم سحب الطلب
 ناكزياد  كمية النقود لدى األفةاد و   بات حجج السل  وال دوات في المجتم   ويقاة تنا الن ت

  ."نقود كثية  ساااد سلاا قليلة" وت ا بدواه ي دي إلى ااس اع األسااا اشك  وستمة ووت ايد
 :)صة يوا أ المنتجون الحيانا س ايدا و ا ئا في سكاليف  نا تضخم دفع الكلفة )النفقة

 لاماةاإلنتاج  فقد يجد المنتج ن سأ الحيانا الوام نقااات  ماة قوية قادا   لى اف  وستوى ال ة ا
ك يأ  الوقد سةس   السااا ااض المواد األولية اشك  و ا ئ  وفي  مي  الحاالت فإن ذل  سيتة لد

 .(2005)الوزني: الرفاعي،ال ةا وباشةا  لى الساة النهائي للمنتجات. 
 :سااا ينتج التا ج المستواد نتيجة ال ياد  المتساا ة والمستمة  في ال التضخم المستورد

سل  تواد  ون ال ااج  وت ا ياني الن الدوة سستواد وجمو ة ون الالسل  وال دوات النهائية المس
)شنيش،  وال دوات وةس اة األسااا وسااة إلى بياها في األسوا  المحلية بتل  األسااا.

2013). 
 :ى لمستو يتج اال تماد  لى األاقام القياسية لألسااا في قياس التغيةات في ا قياس التضخم

اانة المق لتا ج فإنأ يتج المقاانة بين الةقج القياسي لألسااا في سنةالاام لألسااا ولقياس وادة ا
وى اما كان  ليأ في سنة األساسي  وسمث  سنة األساس السنة التي ينسب إليها التغية في المست

ي، )السريت(. 100الاام لألسااا  و اد  وا يكون الةقج القياسي لألسااا في سنة األساس يساوي  
 الي فإن التا ج يقاس كالتالي:   وبالت(2010نجا،
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ار في العام مستوى األسع -المستوى العام لألسعار في العام الحالي  (معدل التضخم = } 
       .100مستوى األسعار في العام الماضي( {* / )الماضي

 التضخمآثار  
إن ااس اع وادالت التا ج إلى وستويات  الية  يسبب الاديد ون اآل اا السلبية داخ    

 االقتصاد  وون التج ت ه اآل اا وا يلي:
 :ان ى فقدس دي االاس ا ات المستمة  في األسااا إل فقدان النقود لوظيفتها كمخزون للقيم

وفقدانها  النقود لج ت ون قوسها الشةائية  وما يناكس في إضاا   قة األفةاد بوحد  الاملة الوطنية 
 لوهي تها كم  ن للقيمة  وي دي إلى إضاا  الحاف   لى االدخاا لدى األفةاد  وزياد  المي 

قدية لردخاا  كما قد يتجأ األفةاد إلى سحوي  األاصد  الن لرستهرك  في وقاب  ان  او المي 
  إلى ذتب  الو  مرت ال نبية  الو المااابة في شةات األااضي الو الاقااات ال اخة   وذل  بهد

  ج. االست اد  ون األاصد  النقدية التي احوزسهج قب  ان  او قوسها الشةائية ا ا  سأ ية التا
 الدخل القومي بين فئات المجتمع المختلفة:  للتضخم آثار على إعادة توزيع- 
دائما تناك شةيحة ون شةائح المجتم  ستصف دخولها ببطت التغية الو الجمود  ارج وا    

  يحدث ون ااس اع في األسااا  وث : الاباب األ وا والمةسبات االجهاز اإلدااي للدولة  وك ل
قو  الشةيحة اااس اع األسااا  وسدتوا الالاباب المااشات واإل رنات اال تما ية  وستأ ة ت ه 

ل  ذالشةائية لدخولهج النقدية  وون  ج يق  نصيبهج في الدخ  القووي الحقيقي  و لى الاكس ون 
ا  سو د شةائح الخةى ستغية دخولها اسة ة وفي اسجاه طةدي و  التغية في المستوى الاام لألساا

ي لحةفيين  وون  ج فإن نصيب ت ه الشةيحة فوساج ت ه الشةيحة وكتسبي األاباح والمهنيين  وا
 .(2014)ابن هاني، الدخ  القووي الحقيقي سو  ي داد وذل   لى حساب الشةيحة األولى.

 :او ي دي ااس اع السااا السل  المنتجة وحليا إلى ان   األثر على التجارة الخارجية
او الماني  كما ي دي ان   سنافسيتها في السواقها ال اا ية  وما ياني سةا   صاداات في البلد

ةاد  الستياالسااا السل  المستواد  نسبة إلى نظيةاسها المحلية التي ااس ا  الساااتا إلى ازدياد حجج 
داات وما ياني زياد  اال تماد  لى ال ااج واخترة وا يسمي االمي ان التجااي  ال ة  بين الصا

 (.2005)الوزني، الرفاعي، والواادات( للبرد.
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 السابقةات الدراس
تناك الاديد ون الدااسات التي سناول  ووضوع التا ج في االقتصاد الليبي واالقتصاديات 

 األخةى  وفيما يلي  ةو وو   ألتج ت ه الدااسات:
الارقة بين التا ج وساة الصة  و ةو  (،2010)داغر و الصويعي، سناول  دااسة   

 النقود في االقتصاد الليبي  حيث تدف  ت ه الدااسة إلى وحاولة التاة   لى ال ة ك  ون  ةو
(  وسج 2008-1990النقود وساة الصة   لى وادة التا ج في االقتصاد الليبي خرة ال تة  

 مث  وادة التا ج  و ةو النقودفي تده الدااسة است دام الةقج القياسي ألسااا المستهل  لي
ثر ام هووأ الواس  ومثر لاةو النقود  وساة صة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا األوةيكي وم

لساة الصة   والتج وا سوصل  إليأ ت ه الدااسة الن لاةو النقود وساة الصة  ال ة في سغ ية 
 التا ج في االقتصاد الليبي خرة فتة  البحث.

فقد تدف  إلى التاة   لى سأ ية  ةو النقود وساة الصة   (،2013  الوا دااسة شنبيش
  لى التا ج في االقتصاد الليبي  حيث سج في ت ه الدااسة قياس الارقة الكمية بين التا ج
وابةا  نأ االم  ض الامني للناسج المحلي اإل مالي وباض الم شةات األخةى  وث :  ةو 

ة ون محلي اإل مالي الحقيقي  وسوصل  ت ه الدااسة إلى وجمو النقود  والسااا الصة   والناسج ال
النتائج التمها: الن لك  ٍّ ون  ةو النقود وساة الصة  ال ة طةدي في وادة التا ج وتي نتيجة 

 ستوافم و  وا  اتت اأ النظةية االقتصادية.
أهم و خم تضويختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة أعاله، بأنه يتناول تحليل ظاهرة ال    

 لوصفياأسبابها وآثارها وسبل معالجتها في االقتصاد الليبي، باستخدام األسلوب التحليلي 
انات البي واإلحصائي، وذلك من خالل استخدام سلسلة من البيانات ربع سنوية، إضافة إلى حداثة

 المستخدمة في هذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقة.
 -ألسعار ومعدالت التضخم في االقتصاد الليبي: لقياسي لتحليل تطور الرقم ا-9
ج في   سوضح ساوا الةقج القياسي لألسااا  ووادالت التا (1)البيانات الوااد  االجدوة اقج  

يلية سج سقسيج ت ه ال تة  ال ونية إلى وألرةاو سحل (،2018- 2012)االقتصاد الليبي خرة ال تة  
 فتةسين زونيتين كاآلسي:
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 (2014-2012) الفترة األولى 
 حدوث ااس اعٍّ ولحوظٍّ في قيمة الةقج القياسي ،(1يتبين ون خرة بيانات الجدوة اقج     

 (  ليواص  ااس ا أ في الةب 2012( في الةب  األوة ون  ام  159.6لألسااا  حيث ااس   ون  
وض   لى التوالي. ولج ي تلف ال (163.2(   162.3( ليبلغ  2014(   2013األوة ون  اوي  

ن وكتية االنسبة للةب  الةاا  خرة ال تة  ن سها  حيث ااس ا  قيمة الةقج القياسي لألسااا 
  .(2014( في الةب  الةاا  ون  ام  175.3إلى   2012(  ام 160.9 

%(  وقاانة االةب  األوة ون 2.1(  2013كما بلغ وادة التا ج في الةب  األوة ون  ام  
( وا نسبتأ 2014(   2013(  وبلغ في الةب  األوة ون  اوي  %19.5( والبالغ  2012 ام  

( 2014(   2013%(  بينما ااس   وادة التا ج في الةب  الةاا  ون  اوي  %0.6(   2.1 
 %(  لى التوالي. 6.6%(   1.9( حيث بلغ  2012وقاانة ااام  

 ( 2018-2015الفترة الثانية) 
ياسي (  حدوث ااس اع وستمة في قيمة الةقج الق1ة  يرحظ ون خرة البيانات الوااد  في الجدو 

ن وة ولألسااا اشك   ام خرة ت ه ال تة   حيث ااس ا  قيمة الةقج القياسي لألسااا في الةب  األ
ك  (  واستمة ت ا االاس اع اش12.4( امقداا  2014(  وقاانة االةب  األوة ون  ام  2015 ام  

  2018( خرة الةب  األوة ون  ام 323.4ااس   إلى   وستمة ووااةد خرة ت ه ال تة   حيث
 وتي ال لى قيمة سج سسجيلها خرة الةب  األوة طيلة كاو  فتة  البحث.

لةب  ( ااس ا ا ولحوها وقاانة اا2015وشهد الةقج القياسي لألسااا في الةب  الةاا  ون  ام  
(  2016في الةب  الةاا  لأل وام  (  ليواص  ااس ا أ المستمة 16.6( امقداا  2014الةاا  لاام  

 (.  2018( في الةب  الةاا  ون  ام  325.6(  ليص  إلى  2017 
(  ااس اع وادة التا ج في الةب  األوة 2كما يرحظ ون خرة البيانات الوااد  االجدوة اقج  

(  0.6( والبالغة  2014%( وقاانة االةب  األوة ون  ام  7.6( والبالغة  2015ون  ام  
(. كما 2018( خرة الةب  األوة ون  ام  19.5ليواص  ااس ا أ اشك  وستمة ليص  إلى  

(  ليص  2016(  2015يرحظ الن وادالت التا ج شهدت ااس ا ا خرة الةب  الةاا  لااوي  
(. والجدية اال كة الن وادة التا ج قد 30.4(. حيث بلغ  2017إلى القصى وستوى لأ  ام  
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(  وألوة وة  وند الةب  1.2-والبالغة   2018بة خرة الةب  الةاا  ون  ام ان  ض والخد قيمة سال
 . 2012الةاا  ون  ام 

ون خرة التحلي  السابم ُيستنتج الن وادالت التا ج قد الخ ت قيمًا وو بة وااس ا  اشك  
اا  الة وستمة ووااةد خرة فتةات البحث وخاصة خرة ال تة  الثانية ون البحث  ااستثنات الةب  

  حيث الخد وادة التا ج قيمة سالبة  ويمكن إيااز ذل  إلى وجمو ة ون األسباب 2018لاام 
 التمها:
   خاصة الم سسات 2014نتيجة استمةاا االنقسام السياسي والم سسي في الواخة  ام )

 نأ  جي نتاالقتصادية  الفقد قدا  ت ه الم سسات  لى اس اذ القةااات االقتصادية السليمة. األوة ال 
لى إضافة ااس اع ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  الموازية كما سيتبين الحقا  إ

 االنكشا  شبأ التام لرقتصاد الوطني  لى الاالج ال اا ي استيةادا وسصديةا.
    التوس  النقدي في  ةو النقود  واستمةاا سياسة التموي  االاج  وال ياد  الكبية

اوة ة في اصيد الدين الاام المحلي الممنوح ون قب  وصة  ليبيا المةك ي لل  انة الاوالمتساا 
أ إنتاج (  إن   تًا ون الدين الاام المحلي تو  باا   ن إصداا نقود ال يقابل6 انظة الجدوة اقج 

 حقيقي  وما اناكس في شك  زياد  في الماةوو النقدي. 
 (2018-2012سعار في االقتصاد الليبي للفترة )(: تطور الرقم القياسي لأل1) الجدول رقم

 البيان

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

الرقم 

 القياسي

 323.4 270.7 215.3 175.6 163.2 162.3 159.6 الربع األول

الربع 

 الثاني
158.9 162.9 163.6 177.8 222.8 292.5 326.4 

الربع 

 الثالث
157.2 165.3 168.7 184.0 239.9 302.9 331.3 

الربع 

 الرابع
160.9 164.4 175.3 199.4 249.6 325.4 321.4 

 325.6 297.9 231.9 184.2 167.7 163.7 159.26 السنوي

 المصدر: 

 (2014الربع الرابع ) –ة االقتصادية النشر –مصرف ليبيا المركزي  -

 (2018لربع الرابع )ا –لنشرة االقتصادية ا –مصرف ليبيا المركزي  -
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 (2018-2012للفترة ) تطور معدالت التضخم في االقتصاد الليبي(: 2م )الجدول رق

 البيان

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 التضخم%
% 

 التضخم

% 

 التضخم

% 

 التضخم
 التضخم%

 %

 التضخم

 %التضخم

 19.5 25.8 22.6 7.6 0.6 2.1 19.5 الربع األول

 11.6 31.3 25.3 8.7 0.4 3.6 9.5 الربع الثاني

 9.4 26.3 30.3 9.1 2.1 2.7 1.6 الربع الثالث

 1.2- 30.4 25.2 13.7 6.6 1.9 3.4- الربع الرابع

 9.3 28.5 24.0 9.80 2.49 2.60 6.10 السنوي%

 (2014لربع الرابع )ا –النشرة االقتصادية  –المركزي مصرف ليبيا -المصدر:  -

 (.2018لربع الرابع )ا –لنشرة االقتصادية ا –مصرف ليبيا المركزي  -

 

 

 .(1المصدر: بيانات الجدول رقم )
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 (.2المصدر: بيانات الجدول رقم ) -

 (2018-2012تحليل أهم أسباب التضخم االقتصاد الليبي للفترة )
 الليبيتطور عرض النقود في االقتصاد 

ووادالت  *(  والتي سوضح ساوا  ةو النقود3ون خرة ستب  البيانات الوااد  االجدوة اقج  
 -( يمكن ورحظة التالي: 2018-2012نموه في االقتصاد الليبي  خرة ال تة  ون  

 ( 2014-2012الفخخترة األولى): - 
(  ااس اع قيمة  ةو النقود االم هوم الايم خرة 3  يرحظ ون خرة البيانات الجدوة اقج

( وليون ديناا  وقاانة االةب  األوة ون  ام 59679.0( حيث بلغ   2013الةب  األوة ون  ام  
%(. ليواص   14.57( وليون ديناا  وبمادة نمو سنوي بلغ  52085.5(  حيث بلغ   2012 

( بنسبة نمو بلغ  2014  األوة ون  ام  ( وليون ديناا  خرة الةب65795.1ااس ا أ إلى  
(  كما ااس ا  قيمة  ةو النقود االم هوم 2013%( وقاانة االةب  األوة ون  ام  10.24 

( وليون ديناا  وقاانة االةب  64299.4(  حيث بلغ   2013  الايم خرة الةب  الةاا  ون  ام
%(  8.58وبمادة نمو سنوي بلغ  ( وليون ديناا  59213.7(  والبالغة  2012الةاا  ون  ام  

                                                           
المؤسسات  وودائع الخاص القطاع ودائــع إليــه الجمهور، مضافا لدى المتداول النقد النقود بالمفهوم الضيق: يمثل عرض *

 وودائع خاصال القطاع النقود في ودائع بينما تثمل شبه .الليبي بالدينار الطلب تحت العامة شبه والمؤسسات العامة

 والمؤسسات لخاصا القطاع ودائع إليها مضافا الليبي بالدينار) وألجل االدخار (العامة شبه والمؤسسات العامة المؤسسات

 .الليبي بالدينار مقومة بالعمالت األجنبية العامة شبه والمؤسسات العامة

 مجموع أيضا ادلويع النقود، شبه إليه مضافا بالمفهوم الضيق النقود عرض النقود بالمفهوم الواسع: يتمثل في بينما عرض

 .المصرفي للجهاز المحلية الموجودات وصافي األجنبية صافي الموجودات من كل
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(  حيث ااس   امادة نمو بلغ 2014ولج ي تلف الوض  كثيةا االنسبة للةب  الةاا  ون  ام  
 (. 2013%( وقاانة االةب  الةاا  ون  ام 3.79 

( 2013كما شهدت الاملة خااج المصاا  ان  اضا في قيمتها خرة الةب  األوة في  ام  
( حيث بلغ  2012ن ديناا  وقاانة االةب  األوة في  ام  ( وليو 13685.8والبالغة  

( حيث بلغ  2014( وليون ديناا  لتاود لراس اع ون  ديد في الةب  األوة ون  ام 14534.2 
( حيث بلغ  2013( وليون ديناا  بينما ااس ا  اشك  ط يف في الةب  الةاا  لاام  14286.5 
 ( وليون 13391.1(  والبالغة  2012لةاا  ون  ام  ( وليون ديناا  وقاانة االةب  ا13419.9 

اا  ( ااس ا ًا كبيةًا في قيمة الاملة خااج المص2014ديناا  بينما شهد الةب  الةاا  ون  ام 
 (.2013( وليون ديناا  وقاانة االةب  الةاا  ون  ام 17174.9لتسج  اقمًا قياسيًا حيث بلغ  

 ( 2018-2015الفترة الثانية :)- 
(  ااس رراع قيمررة  ررةو النقررود اررالم هوم الارريم 3يرحررظ وررن خرررة البيانررات فرري الجرردوة اقررج  

خرررة ترر ه ال تررة  اشرركة كبيررة وقاانررة اررال تة  السررااقة  فباررد الن ان  ارر  فرري الةبرر  األوة وررن  ررام 
( وليون ديناا  وبمادة نمو سنوي 9281(  امقداا 2014(  وقاانة االةب  األوة ون  ام  2015 

( وليررون 116606.4( 97992.6%(   ررج برردال االاس رراع اشررك  وسررتمة إلررى الن بلررغ   14.10 بلررغ 
(  لررى الترروالي  ولررج ي تلررف الوضرر  كثيررةًا 2018( 2017دينرراا خرررة الةبرر  األوة خرررة األ رروام  

( وليررون 10051( امقررداا 2015االنسرربة للةبرر  الةاارر   حيررث ااس ارر  خرررة الةبرر  الةاارر  وررن  ررام  
( 109559.2(  ليواص  ااس ا أ المستمة ليص  إلى  2014نة االةب  الةاا  ون  ام  ديناا  وقاا 

 (. 2018وليون ديناا خرة الةب  الةاا  ون  ام 
(  وقاانة 2015كما يرحظ ااس اع قيمة الاملة خااج المصاا  خرة الةب  األوة في  ام  

  ليواص  ااس ا أ إلى ( وليون ديناا3826.7(  امقداا  2014االةب  األوة ون  ام  
(  كما ااس ا  قيمة الاملة خااج 2018( وليون ديناا للةب  األوة ون  ام  31781.1 

(  امقداا 2014(  وقاانة االةب  الةاا  ون  ام  2015المصاا  في الةب  الةاا  ون  ام  
 (.2018( وليون ديناا في الةب  الةاا  ون  ام  34723.8( وليون ديناا لتص  إلى  5832.4 
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ون خرة الاةو السابم  يرحظ ااس اع قيمة  ةو النقود االم هوم الايم اشك  كبية 
إيااز ذل  إلى وجمو ة ون األسباب  (  ويمكن2018-2015وخاصة خرة ال تة  الثانية الممتد   

ات  لمةسباالن قات ال اصة ااأل وا وا لا  ون التمها: ااس اع قيمة اإلن ا  الاام وخاصة فيما يتالم
%(ون إ مالي الن قات خرة فتة  البحث  نتيجة 50والتي قد سجل  نسبة في المتوسط سجاوزت  

ن قدي وسةاكج  دد الااولين االجهاز اإلدااي للدولة  إضافة إلى التوس  واإلفةا  في اإلصداا الن
 (.2017-)تقرير ديوان المحاسبة قب  المصة  المةك ي.

 ةو النقود االم هوم الايم في الةب  الةاا  وقاانة كما يرحظ حدوث ان  او كبية في 
( وليون ديناا  ويا ى ذل  إلى قةاا فةو 12503.9( امقداا  2018االةب  الثالث ون  ام  

إن ف%(  وبالتالي 183( بنسبة  2018اسوم  لى وبياات النقد األ نبي في الةب  الةاا  ون  ام  
لةب  رة اةسوم المتحص   ليها ون وبياات النقد األ نبي خت ه القيمة سمث    تًا كبيةًا ون قيمة ال

 .(2018الةاا  ون  ام  
 (2018-2012فترة )لل في االقتصاد الليبي: تطور عرض النقود (3الجدول رقم )

 الربع

 عرض الـنـقـود بالمفهوم الضيق

 نمو %

عرض النقود  شــــبــه الـنـقــود

عملة  )الواسع(

خارج 

 المصارف

ودائع 

تحت 

 الطلب

 القيمة المجموع
نمو   

% 

 

 القيمة
نمو 

% 

 2012  

𝑸𝟏 14534.2 37551.3 52085.5 - 4542 - 56627.5 - 

𝑸𝟐 14921.8 40112.7 55034.5 - 4186.4 - 59220.6 - 

𝑸𝟑 14868.1 40217.0 54311.7 - 5063.3 - 59375.0 - 

𝑸𝟒 13391.1 45822.6 59213.7 - 4517.8 - 63731.5 - 

                    2013        

𝑸𝟏 13685.8 45993.2 59679.0 14.57 3973.6 -12.51 63652.3 12.40 

𝑸𝟐 11814.8 47234.6 59409.4 7.94 4032.4 -3.89 63081.8 6.52 

𝑸𝟑 13054.9 49729.4 62784.3 15.59 4343.5 -14.22 67127.8 13.05 

𝑸𝟒 13419.9 50879.5 64299.4 8.58 4706.5 4.18 69005.9 8.27 

                     2014   

𝑸𝟏 14286.5 51508.6 65795.1 10.24 3515.8 -11.52 69310.9 8.88 

𝑸𝟐 15246.7 49471.8 64718.5 9.6 3944.8 -2.16 68663.3 8.84 

𝑸𝟑 17447.1 49930.1 67377.2 7.31 3096.6 -28.71 70473.8 4.98 

𝑸𝟒 17174.9 49557.8 66732.7 3.78 2672.0 -43.22 69404.7 0.57 

                     2015           
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 الربع

 عرض الـنـقـود بالمفهوم الضيق

 نمو %

عرض النقود  شــــبــه الـنـقــود

عملة  )الواسع(

خارج 

 المصارف

ودائع 

تحت 

 الطلب

 القيمة المجموع
نمو   

% 

 

 القيمة
نمو 

% 

𝑸𝟏 18113.2 47400.3 56514.1 -14.10 2626.0 -89.08 68140.1 1.68- 

𝑸𝟐 18068.5 49061.4 67129.9 3.72 2310.2 -41.43 69440.1 1.13 

𝑸𝟑 20780.1 52944.2 73724.3 9.42 2242.1 -85.55 75966.4 7.79 

𝑸𝟒 23007.3 53775.7 76783.0 15.06 1823.3 -84.97 78060.3 12.47 

                    2016   

𝑸𝟏 24717.1 56232.3 80949.5 43.23 1810.2 -31.06 82759.7 12.57 

𝑸𝟐 25803.0 59285.0 85088.0 26.75 1792.6 -22.40 86880.6 25.11 

𝑸𝟑 26180.9 61541.4 87722.3 18.98 1807.0 -19.40 89529.3 17.85 

𝑸𝟒 27103.2 67505.8 94609.0 23.21 1711.9 -6.10 96320.9 23.39 

                    2017   

𝑸𝟏 27845.2 70147.4 97992.6 21.05 1684.7 -6.93 99677.3 20.44 

𝑸𝟐 29039.0 74743.9 103782.9 21.97 2080.6 16.06 105863.5 21.84 

𝑸𝟑 29790.0 76676.2 106466.2 21.36 2233.2 23.58 108699.4 21.4 

𝑸𝟒 30865.2 78223.9 109089.1 15.30 2874.4 67.90 111963.5 16.24 

                     2018   

𝑸𝟏 31781.1 78280.5 110061.6 12.31 1980.2 17.54 112041.8 12.40 

𝑸𝟐 32964.1 83642.3 116606.4 12.35 2577.2 23.86 119183.6 11.25 

𝑸𝟑 34827.5 87235.6 122063.1 14.64 1849.4 -17.18 123912.5 13.99 

𝑸𝟒 34723.8 74835.4 109559.2 0.43 1245.2 -56.67 110804.4 

 

-1.03 

 (2014)الربع الرابع  –لنشرة االقتصادية ا –صرف ليبيا المركزي م-المصدر: 

 (2018لربع الرابع )ا –لنشرة االقتصادية ا –مصرف ليبيا المركزي  -

 =النمدددو )%(  معددددل النمدددو انتسدددب مدددن قبدددل الباندددث مدددن الجددددول السدددابق بندددا  علددد  القدددانون التدددالي: معددددل -

 .100×  )األساس({ السابقة سنةال/  )األساس( لسابقةا سنةال –}السنة الحالية )المقارنة( 
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 (.3بيانات الجدول رقم )المصدر: 

 ل إلى عرض النقود بالمفهوم الضيقتطور نسبة العملة بالتداو
( حدوث زياد  في نسبة الاملة االتداوة إلى  ةو 4سبين ون خرة البيانات الجدوة اقج  

وواصل  ت ه النسبة  2014(  ام 0.25إلى   2012(  ام 0.22النقود االم هوم الايم ون  
 (  لى التوالي.2018(   2017( لأل وام  0.31(   0.28لى الن بلغ   االاس اع المستمة إ

ويستنتج ون خرة الاةو السابم الن نسبة الاملة االتداوة إلى  ةو النقود الخ ت نسبًا 
-2012ة اال تة  األولى  (  وقاان2018-2015وةس اة نسبيا خرة ال تة  الثانية ون البحث  

ة ( وت ا وا ي سة ههوا وشكلة  السيولة( خرة ال تة  الثانية ون البحث  الي تةوب الامل2015
 ازتا(ن المصاا  التجااية وس اي  الجمهوا االحت اظ االاملة المحلية في بيوسهج  اكتنالمحلية و

اسي االنقسام السي ن إيدا ها االمصاا  التجااية  يمكن إيااز ذل  لاد  السباب لا  ون التمها: 
(  وخاصة االنقسام الم سسي ال ي حدث امصة  ليبيا 2014والم سسي ون  الواخة  ام 

 ى ز   ة  قة المواطنين والم سسات في النظام المصةفي  وزاد ون سدتوا ت هالمةك ي  الدى إل
 الثقة سةدي الوض  األوني في الاديد ون المدن الليبية.

إضافة إلى ذل  ضاف البنية التحتية لدى المصاا  التجااية  ورياب سنوي  وسائ  الدف  
النقود الواقية  ك ل  قيام وصة   اإللكتةونية الحديثة التي سقل  ون الحا ة إلى حم  واستاماة

ليبيا المةك ي بوض  ااض القيود والاوااط المتالقة ااست داوات النقد األ نبي  بهد  س  يض 
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  ج  وي ان المدفو ات والمحافظة  لى احتياطيات النقد األ نبي  األوة ال ي دف  ااض ا اة
والتجأوا إلى السو  الموازية  األ ماة وباض التجاا إلى سحب الووالهج ون المصاا  التجااية 

  .لشةات الاملة األ نبية لتموي   مليات استيةاد السل  ون خااج المنظووة المصةفية
 في االقتصاد الليبي : نسبة العملة بالتداول إل  عرض النقود بالمفهوم الضيق(4الجدول رقم )

 (2018-2012خالل الفترة )

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

العملة خارج 

 مصارف
13,391.1 13,419.9 17,174.9 23,007.3 27,103.2 30885.2 34723.8 

عرض النقود 

 بالمفهوم الضيق
59,213.7 64,299.4 66,732.7 76,783.0 94,609.0 109089.1 109559.2 

 *العملة بالمتداول/

 عرض النقود
0.22 0.20 0.25 0.29 0.28 0.28 0.31 

 -المصدر:    
 (2014الربع الرابع ) –النشرة االقتصادية  –ليبيا المركزي  مصرف -

 (2018الربع الرابع ) –النشرة االقتصادية  –مصرف ليبيا المركزي  -
 * احتسبت من قبل الباحث. -

 ظهور السوق الموازية وانخفاض قيمة الدينار الليبي إلى مستويات غير مسبوقة: 
الديناا الليبي  *ساة الصة (  وال ي يوضح ساوا 5ون خرة البيانات الوااد  االجدوة اقج  

        يمكن ورحظة اآلسي: وقاب  الدوالا في السو  الموازية
 ( 2014-2012الفترة األولى:) 
ليبي ساة الصة  الديناا ال(  يرحظ الن 5ون خرة ستب  البيانات الوااد  في الجدوة اقج     

ةاا  ون   الالةب شهد استقةااًا اشك   ام خرة ت ه ال تة  ااستثنات وقاب  الدوالا في السو  الموازية
( دينااًا للدوالا الواحد  وبالنظة إلى وتوسط ساة الصة  خرة 1.51بلغ   ( حيث2014 ام  

لى ( دينااًا للدوالا الواحد  1.34(   1.33( فقد سج  وا قيمتأ  2013( و  2012 اوي  
 (2014 ام   ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  الموازيةالتوالي. وااس   وتوسط 

 ( دينااًا للدوالا الواحد. 1.42اشك  ط يف  ليسج  وا قيمتأ في المتوسط  
 
 

                                                           
 معبراً عنها بالعملة األجنبية.يعرف سعر الصرف بأنه: قيمة وندة من العملة المحلية  *
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 ( 2018-2015الفترة الثانية:) 
دال ت ه ال تة   حيث بيرحظ الن ساة الصة  في السو  الموازية كان وستقةًا اشك   ام قب    

ظ ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  الموازية اشك  ولحو االاس اع في قيمة 
 (6.46( دينااًا للدوالا إلى  1.85ون     حيث ااس  (2015  ووستمةون  الةب  األوة ون  ام

( 3.08. كما ااس   ون  %(249.1( ب ياد  نسبتها  2017دينااًا للدوالا في الةب  األوة ون  ام  
لةاا  ون  ام ( دينااًا للدوالا في الةب  ا8.90( إلى  2015دينااًا للدوالا في الةب  الةاا  ون  ام  

 %(.188.96(  بنسبة قداتا  2017 
 ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  قيمة ت ا االاس اع في ويمكن إيااز  

 الموازية إلى األسباب التالية: 
  نبي.إرر  الموانئ والحقوة الن اية وسةا   اإلنتاج واإليةادات الن اية ون النقد األ 

 س ب ب السااا الن ط ال ام الاالمية.إضافة إلى 
  ون طبا ة  ملة وحلية الخةى االنقسام الم سسي لمصة  ليبيا المةك ي  ووا سةسب  نة

 في اوسيا ون قب  المصة  الموازي في ودينة البياات. األوة ال ي نتج  نأ زياد  الالب  لى
 النقد األ نبي.

 .القيود الم ةوضة  لى  مليات الصة  األ نبي  والام  بنظام الموازنة االستيةادية 
ك ي   إلى لجوت وصة  ليبيا المة لقد الدت األسباب سااقة ال كة و  استمةاا اإلن ا  الاام   

ةضها فإلى انتهاج سياسة نقدية سقش ية في است داوات النقد األ نبي. وذل  ون خرة القيود التي 
  لى الواادات والتحويرت  وذل  بهد  المحافظة  لى وا سبقى لديأ ون احتياطيات  في الوق 

    ةو النقود( بهد  سقلي  الاج ال ي اضاة فيأ الياا إلى التوس  في اإلصداا النقدي  زياد
في الموازنة الااوة وبهد  سوفية السيولة لدى المصاا  التجااية  ك  ذل  الدى إلى ان  او 

 الماةوو ون النقد األ نبي  وبالتالي ااس اع الساااه خرة ت ه ال تة . 
  ( 2018بالنسبة للفترة) 
خرة ت ه ال تة  وألوة وة  يرحظ ان  اضا سدايجيا ط ي ًا في قيمة ساة الصة  في السو    

الموازية في الةب  الةاا  وقاانة االةب  األوة والتاني والثالث للاام ن سأ   لى الاكس سماوا وا حدث 
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(  5اقج   في األ وام التي سبق  ت ا الاام  والتي شهدت ااس ا ا وستمةا كما تو وبين االجدوة
 ويمكن إيااز ذل  إلى وجمو أ ون األسباب لا  ون التمها:

   اشأن فةو اسج  لى وبياات 2018( لاام  1300صدوا قةاا المجلس الةئاسي اقج )
%( ون قيمة وبياات النقد 183النقد األ نبي  حيث سج سحديد قيمة ت ه الةسوم اما نسبتأ  

  حيث ديناا( 3.90دوالا =  1طالبيأ االساة الجديد  األ نبي  والقاضي ببي  النقد األ نبي لك  
ا  سةسب  لى ت ا القةاا حدوث ان  او في قيمة ساة الصة  في السو  الموازية خرة الةب  الةا

 (6.36غ  ( دينااًا للدوالا  وقاانة االةب  الثالث ون الاام ن سأ والبال5.15( إلى  2018ون  ام  
 دينااًا للدوالا.

 حيثوصاداات الن ط ال ام  وبالتالي زياد   ائدات الدولة ون النقد األ نبي ااس اع إنتاج   
 .(2018( ولياا دوالا لاام  24.5بلغ   

 في االقتصاد الليبي صرف الدينار مقابل الدوالر سعر متوسط تطور: (5)رقم الجدول 

 (2018-2012لفترة )ل

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

األولالربع   1.36 1.33 1.33 1.85 3.48 6.46 6.25 

 6.40 8.10 3.85 2.09 1.36 1.35 1.31 الربع الثاني

 6.36 8.45 4.86 2.48 1.51 1.34 1.33 الربع الثالث

 5.15 8.9 5.58 3.08 1.51 1.33 1.34 الربع الرابع

 6.04 7.9 4.44 2.37 1.42 1.34 1.33 المتوسط العام

 %40الصرف في السوق الموازي )بالصك(، بمتوسط زيادة *بلغ متوسط سعر 

 خصية لبعض من تجار العملة. تجميع البيانات عن طريق البانث، من خالل المقابلة الش تم-المصدر:         

 2017 –تقرير ديوان المحاسبة  *
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 (.5المصدر: بيانات الجدول رقم )     

 اإلنفاق العام وتنامي الدين العام المحلي: 
 ( يمكن ورحظة اآلسي:6ون خرة قةات  وسحلي  البيانات الوااد  االجدوة اقج  

  ية لمي اناالسياسة التوساية التي نهجتها الحكووات المتااقبة طيلة فتة  البحث  نتج  نها الن
دااسة (  الوا ااقي سنوات ال2012 ام  الااوة في ليبيا  لج سحقم فائاا خرة فتة  البحث إال في 

الب ( سنوات  األوة ال ي س6فقد حقق  الموازنة الااوة فيها  ج ا  وقد بلغ  دد ت ه السنوات  
إيجاد وصادا بديلة لتموي  ت ا الاج   حيث لجأت الحكووة لتغايتأ  ن طةيم  د  وصادا 

الاام واالحتياطي المجنب   التمها: سلف وصة  ليبيا المةك ي  دين  ام(  حساب االحتياطي
 بواقي الاصد  الحسااات المصةفية  وبالتالي سناوي الدين الاام المحلي.

ويمكن إيااز التج السباب  ج  المي انية الااوة في ليبيا إلى وجمو ة ون األسباب لا  ون 
 التمها:
  ان  او  ائدات الن ط ال ام  اسبب إرر  الحقوة والموانئ الن اية وند الرساس

الي ( ااإلضافة إلى س ب ب الساااه  حيث إن اإليةادات الن اية سمث  الج ت األكبة ون إ م2013 
 اإليةادات.
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 ال ساد المالي واإلدااي المت شي في الم سسات المالية واإلدااية.  ديوان المحاسبة  
2017) 

 (: تطور اإليرادات والمصروفات الفعلية في االقتصاد الليبي6الجدول رقم )

 (2018-2012)للفترة 

 % الفائض )العجز( اإلنفاق الفعلي اإليرادات الفعلية البيان

2012 70 49 21 - 

2013 55 65 (10) 15% 

2014 22 44 (22) 50% 

2015 11 36 (25) 69% 

2016 9 30 (21) 70% 

2017 22 32 (10) 31% 

2018 35.9 40.5 (4.6) 11% 

 %24 (71.6) 296.5 224.9 االجمالي

 2017-التقرير العام  –المصدر: ديوان المحاسبة          

 
 .(6المصدر: بيانات الجدول رقم )        

 االنقسخخخخام السياسخخخخي
 ي:سبب االنقسام السياسي في ليبيا انقساوًا آخة في الم سسات االقتصادية نتج  نها اآلس  
  غ حيث بلنفقات الحكومة المؤقتة بالمنطقة الشرقية: ظهور نفقات أخرى تمثلت في

)مصرف ليبيا  (.2018( ولياا ديناا حتى نهاية  ام  40إ مالي وا الن قتأ ت ه الحكووة  
 (.2019-المركزي 

  :سج طبا ة  ملة  ديد  ون خرة المصة  الموازي في ودينة طباعة عملة جديدة
( 9.7في الرلب المدن الليبية  وبلغ إ مالي وا سج طبا تأ   البياات  حيث سج سداوة ت ه الاملة
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ت ه الن قات اإلضافية ون قب  الحكووة الموازية  إضافة إلى طبا ة الاملة ون  ولياا ديناا ليبي.
قب  المصة  الموازي  نتج  نأ طلبا إضافيا  لى السل  وال دوات  وبالتالي طلبا إضافيا  لى 

 النقد األ نبي. 

 وأهم مسبباته في االقتصاد الليبي. التضخم العالقة بين
 (  و  س ايد قيمة  ةو النقود االم هوم7يرحظ ون خرة البيانات الوااد  االجدوة اقج  

( واستمةت ال ياد  في 2014(  ام  66732.7( إلى  2012(  ام  59213.70الايم ون  
ى التوالي  ك ل  (  ل2017(  2016(  اوي  109089.1(   94609.0 ةو النقود إلى  

( واستمة الياا في االاس اع إلى 2012(  ام  1.33ساة الصة  في السو  الموازية ااس   ون  
(  لى التوالي. اافم ذل  ااس اع قيمة الةقج القياسي 2017(  2016(  اوي  7.9(  4.4 

( واستمة في االاس اع إلى 2014(  ام  167.7( إلى  2012(  ام  159.6لألسااا ون  
(  لى التوالي. واستمة الحاة في  ام 2017(  2016( خرة  اوي  297.9(  231.9 
( حيث حدث ااس اع في قيمة  ةو النقود وساة الصة  في السو  الموازية خرة الةب  2018 

 غيةاتاألوة والثاني ون الاام ن سأ   ج حدث ان  او في القيمتين في الةب  الةاا   اافقتها الت
 لةقج القياسي لألسااا.ن سها في قيمة ا

ت ا يشية إلى الن التغيةات الحاصلة في  ةو النقود االم هوم الايم وساة الصة  في  
ألوة االسو  الموازية  سسية في االسجاه ن سأ و  التغيةات الحاصلة في الةقج القياسي لألسااا. 

ة م هوم الايم وساال ي يااي و شةًا  لى و ود  رقة طةدية بين التغيةات في  ةو النقود اال
 الصة  في السو  الموازية ون  هة والةقج القياسي لألسااا ون  هة الخةى.

 الجزئياالرتباط 
لغةو إيجاد قو  واسجاه الارقة بين التا ج وابةا  نأ االةقج القياسي لألسااا والتج وسبباسأ  

بين التا ج ون  هة  وساة الصة  في السو  الموازي   *سو  يتج حساب االاسبا  الج ئي
 -( يمكن ورحظة التالي: 8و ةو النقود ون  هة الخةى  وون خرة الجدوة اقج  

                                                           
 ألخرى. ايقيس قوة واجتاه العالقة بني متغريين، مع استبعاد أتثري املتغريات  معامل االرتباط اجلزئي، *
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 فيما ي ص الارقة بين المستوى الاام لألسااا وساة الصة  في السو  الموازية  يرحظ الن
لغ  اسباطية طةدية بين المتغيةين بوااو  االاسبا  الخد قيمة وو بة  وا يدة  لى و ود  رقة ا

 +(. فيما ي ص الارقة بين المستوى الاام لألسااا و ةو النقود االم هوم الايم  حقم0.44 
يةين وااو  االاسبا  الياا قيمة وو بة  وا يدة  لى و ود  رقة ااسباطية طةدية قوية بين المتغ

 +(.0.87بلغ   
 وسعر الصرف في السوق الموازية والتضخمالعالقة بين عرض النقود (: 7جدول رقم )

 (         2018-2012في االقتصاد الليبي للفترة ) 

سعر الصرف في  عرض النقود البيان

 السوق الموازية

الرقم القياسي 

 159.6 1.33 59213.70 2012 لألسعار

2013 64290.4 1.34 163.7 

2014 66732.7 1.42 167.7 

2015 78783.0 2.37 184.2 

2016 94609.0 4.44 231.9 

2017 109089.1 7.9 297.9 

2018 

𝑸𝟏 110061.6 323.4 6.25  

𝑸𝟐 116606.4 326.4 6.40 

𝑸𝟑 122063.1 331.3 6.35 

𝑸𝟒 109559.2 321.4 5.15 

 مختلفة. أعداد –لنشرة االقتصادية ا –صرف ليبيا المركزي م-المصدر:  

 االرتباط الجزئي بين التضخم وأهم مسبباته(: قيمة معامل 8الجدول رقم )

 (2018-2012في االقتصاد الليبي للفترة )

 عرض النقود سعر اصرف )الموازي( البيان

 +0.87 +0.44 الرقم القياسي

 -المصدر: 

 ، spssانتسب من قبل البانث عن طريق برنامج   -

 تم استخدام بيانات ربع سنوية. -

 الليبيآثار التضخم على االقتصاد 
الاس اع وادالت التا ج آ اا كبية   لى االقتصاد الليبي لا  ون البةزتا: ان  او الدخ  

ك ل  الدى إلى (، 2018-)البنك الدوليان  او القو  الشةائية للديناا الليبي الحقيقي لألفةاد ك ل  
ساةا الصحاب الدخوة الثابتة  فار  ن و ود كتلة نقدية كبية  وتداولة في السو  وقد سكون ت ه 
الكتلة وحصوا  بين اليدي نسبة ضئيلة  دا ون السكان  وما ياكس آ ااه االقتصادية السلبية  لى 
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ز   ة الثقة في الديناا المستويات المايشية للسكان  وما يسبب زياد  ال جو  بين طبقات المجتم   و 
 الليبي.

 
 فة. أعداد مختل–صرف ليبيا المركزي م-لنشرة االقتصاديةا-المصدر:  -

القوة الشرائية=   -
𝟏

لألسار القياسي الرقم
*100 

 ةالمعالجبل س
لماالجة وشكلة التا ج ستالب ح وة ون السياسات االقتصادية  ااإلضافة إلى ااض 

السياسات  وفيما يلي  ةو لباض المقتةحات التي ون شأنها الن اإل ةاتات المصاحبة له ه 
 -سساتج في التقلي  ون حد  التا ج: 

   2018( لسنة  1300ون خرة التحلي  السابم و د الن لقةاا المجلس الةئاسي اقج  )
آ اا إيجابية  لى وادالت التا ج  ون خرة سأ ية ت ا القةاا  لى ساة الصة  و ةو النقود 

   -شة  وبالتالي يمكن الام   لى التالي: اشك  وبا
  س  يض قيج الةسج الم ةوو  لى وبياات النقد األ نبي اشك  سدايجي في األود

المتوسط  وخاصة ااد التحسن الملحوظ في إنتاج وصاداات الن ط ال ام  حتى نص  إلى القيمة 
يناكس سال ي  االقتصاد الليبي  األوةالتبادلية التوازنية الحقيقية للديناا  والتي سترتم و  واايات 

 اشك  وباشة  لى ان  او وادالت التا ج.
  الام  س  يض قيمة  ةو النقود  ون خرة  دم ضخ قيمة الةسج المتحص   ليها ون

وبياات النقد األ نبي في صوا  إن ا   ام  الو إن ا  النسبة األق  ون ت ه القيمة  والنسبة األكبة 
فإذا وا سج إن ا  قيمة ت ه الةسوم ون  ديد  زياد  حجج اإلن ا (  .دين المحلييتج بها سداد قيمة ال
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سو  س دي حتما إلى زياد  الالب  لى النقد األ نبي ون  هة  وزياد   ةو النقود ون  هة 
 الخةى. 
  ينتج  نأ سوحيد في و سسات الدولة االقتصادية سوافم سياسي سح   هة شة ية واحد  

 والمالية.
 وليون بةوي  يوويا  1.6 ود  إنتاج الن ط ال ام إلى المادة الابياي   الام   لى )

ااة شك  فلت ادي الاج  المستمة في المي انية الااوة وسناوي الدين الاام المحلي  كما يساتج ذل  ا
في زياد  الماةوو ون النقد األ نبي وبالتالي إوكانية س  يض قيمة الةسوم اشك  سةي  وفي 

 نسبيا. الوقات وتقاابة
 دي دون سةشيد اإلن ا  الاام  وإ اد  سو يهأ نحو اإلن ا  االستثمااي. وسجنب اإلصداا النق 

 راات حتى ال ي دي إلى ضغو  سا مية.

 النتائج
سب   –سناوة ت ا البحث سحلي  هاتة  التا ج في االقتصاد الليبي  األسباب واآل اا 

حساب و وم البيانية في  ةو البيانات وسحليلها  وذل  ون خرة است دام الجداوة والةسالماالجة(  
سج التوص   ااض الم شةات والنسب لغةو إ ةات المقاانات خرة ااض ال تةات ال ونية  حيث

 إلى وجمو ة ون النتائج التمها:
    ااس اع قيمة  ةو النقود االم هوم الايم اشك  كبية خرة فتة  البحث  حيث ااس

( 2012( وليون ديناا في الةب  الةاا  ون  ام  59213.70ون   ةو النقود االم هوم الايم 
 (.2018( وليون ديناا في الةب  الةاا  في  ام  109559.0إلى  
 غ  سمي ت الاملة خااج المصاا   الاملة االتداوة( ااالاس اع خرة فتة  البحث  حيث بل

 وليون ديناا.( 122063.1( حيث بلغ   2018القصى قيمة لها في الةب  الثالث لاام  
 ة  نسبة الاملة االتداوة إلى  ةو النقود االم هوم الايم شهدت ااس ا ا كبيةا خرة فت

(. األوة ال ي اناكس في 2018( خرة  ام  0.31(  إلى  2012(  ام  0.22الدااسة  ون  
 وشكلة السيولة.
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  ةا  س ا ا كبيشهد وتوسط ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  الموازية اا
( حيث بلغ 2017خرة فتة  الدااسة  حيث وص  إلى القصى قيمة لأ في الةب  الةاا  ون  ام  

 ( دينااًا للدوالا.8.9 
 وازية كما بين  النتائج الن وتوسط ساة الصة  الديناا الليبي وقاب  الدوالا في السو  الم

ب  تثنات الة   ااسوة والثاني الثالث الاام ن سأيسج  ااس ا ًا ولحوهًا في الةب  الةاا  وقاانة االةب  األ
  ( ال ي شهد ان  اضا.2018الةاا  لاام  

 ن شهد المادة السنوي للةقج القياسي ااس ا ًا وستمةًا خرة فتة  البحث  حيث ااس   و
 (.2018(  ام  325.6(  الى  2012(  ام  159.6 

 لى جي ون الاام ن سأ  حتى يص  إكما يرحظ الن الةقج القياسي لألسااا يةس   اشك  سداي
نات الةب  (  ااستث2017-2014ال لى قيمة لأ خرة الةب  الةاا  لك   ام االنسبة لل تة  الممتد   

 ( ال ي شهد فيأ الةقج القياسي لألسااا ان  اضا ولحوها.2018الةاا  لاام  
  ي ان  اضا إال فكما شهد وادة التا ج السنوي ااس ا ًا خرة فتة  الدااسة  ولج يشهد

 %(.1.2-(. حيث الخد قيمة سالبة بلغ   2018الةب  الةاا  ون  ام 
 .سناوي الدين الاام المحلي واستمةااه خرة فتة  البحث 
   اشأن فةو اسوم  لى 2018( لاام 1300كان لصدوا قةاا المجلس الةئاسي اقج )

 اال نبي  حدوث ان  او في %( ون قيمة وبياات النقد183وبياات النقد األ نبي  اما نسبتأ  
قيمة ساة الصة  في السو  الموازية  وحدوث ان  او في قيمة  ةو النقود االم هوم الايم 

 (.2018خرة الةب  الةاا  ون  ام 
 ا ااست دام وااو  االاسبا  الج ئي  سبين و ود  رقة طةدية بين الةقج القياس لألساا

م هوم الايم وساة الصة  في السو  الموازية ون وابةا  ن التا ج ون  هة  و ةو النقود اال
 (  لى التوالي. وبالتالي قبوة فةضية البحث. 0.44(  0.87 هة الخةى  حيث بلغ  
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 المراجع
 (  االقتصاد الكلي  داا األوائ  للنشة   مان  األادن.2002األشقة  الحمد  

ن     ما3  للنشة والتوزي    ( وبادئ االقتصاد الكلي  داا وائ2014بن تاني   بد الةزا    ا
 األادن.

 ( ديوان المحاسبة  طةابلس  ليبيا.2017التقةية الاام لسنة  
(. سأ ية  ةو النقود وساة الصة   لى 2010دارة  وحمود وحمد  الصوياي  اواان  

دااية    وجلة الالوم االقتصادية واإل2008-1990التا ج في االقتصاد الليبي خرة ال تة  
 (  كلية اإلداا  واالقتصاد   اواة اغداد.60 الادد 

ا (  المقدوة في االقتصاد الكلي  دا2003الدااغ  الساوة اشية  الجووةد  ال ي   بد الجباا   
 المناتج للنشة والتوزي    مان  األادن.

(  وبادي االقتصاد الكلي  و سسة اؤية 2010سةيتي  وحمد الحمد  نجا   لي  بد الوتاب  
 (  اإلسكنداية  وصة.1نشة والتوزي      للابا ة وال

(  دااسة الارقة بين التا ج و ةو النقود وساة الصة  في 2013شنبيش  الحمد اواان   
المجلد األوة  قسج −(  الادد ال اوس  شة2008-1992االقتصاد الليبي  خرة ال تة   

 ةوان   اواة ال اوية.ص –كلية االقتصاد −االقتصاد
 (  مان  األادن.3لى االقتصاد الكلي  المكتبة الوطنية     إ(  ودخ  2013 وو  طالب   

داا  (  االقتصاد الكلي وبادئ وسابيقاسأ 2006بةاتيج سليمان  إالايسى  ن اا ساد الدين  قاف  
 الحاود للنشة والتوزي    مان  األادن.

شأن فةو اسوم  ( في2018( لسنة  1300قةاا المجلس الةئاسي لحكووة الوفا  الوطني اقج  
 طةابلس ليبيا. 12/09/2018 لى وبياات النقد األ نبي بتاايخ 

( في شأن فةو اسوم 2018( لسنة  1قةاا ائيس المجلس الةئاسي لحكووة الوفا  الوطني اقج  
 طةابلس ليبيا. 19/09/2018 لى وبياات النقد األ نبي بتاايخ 

في  تدابية والسياسات االقتصادية اإلصرحية( ال2017المجلس الةئاسي لحكووة الوفا  الوطني   
 . طةابلس  ليبيا.سن ي تاليبيا وإ ةاتات 
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 ة. داد و تل ال  –لنشة  االقتصادية ا –وصة  ليبيا المةك ي 
 (.2016لةب  الةاا   ا –لنشة  االقتصادية ا –وصة  ليبيا المةك ي 
 (.2018 ب  الةاا  الة  –لنشة  االقتصادية ا –وصة  ليبيا المةك ي 

   طةابلس  ليبيا.09/05/2019وصة  ليبيا المةك ي  بيان صادا بتاايخ 
 (  التقةية الاام  طةابلس.2017ديوان المحاسبة  

(  وبادئ االقتصاد الكلي  داا وائ  للنشة 2006الوزني  خالد واصف  الةفا ي  الحمد حسين  
 (   مان  األادن.1والتوزي      
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 الملخص 
 أسباب علىو المؤسسات،  هذه لخريجي المكتسبة والمهارات المعرفة واقع على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

 تقنيةال والكليات والمعاهد العليا الفنية بالمعاهد تطويرها وإمكانية العلمية والمهارات المكتسبة الجوانب ضعف

 ساعدت التي المقترحات بعض إلى المؤسسات، كما هدفت إلى الوصول بهذه الخريجين جودة مواصفات لتحسين

اتبعت  الليبي، باالقتصاد العمل سوق  متطلبات لمواءمة الخريجين الالزمة مواصفات تحسين إلى الوصول في

العلمية  لجوانبالمعرفة األسباب الواقعية لضعف  لدراسة المنهج التحليلي الوصفي، وتم تصميم استمارة استبيانا

تم في تة، و وجانب المهارات الفنية، وقد تمثل مجتمع الدراسة في خريجي مؤسسات التقني والفني بمدينة مصرا

 فنيوال لتقنيا التعليم خريجي مواصفات مالءمة ىهذه الدراسة تحليل البيانات التي أخذت من عينة الدراسة لمد

 لمكتسبة،االليبي، حيت تم توضح األسباب الحقيقية لضعف الجوانب العلمية والمهارات  العمل سوق  لمتطلبات

  .تالمؤسسا هذه خريجي مواصفات مستوى  من الرفع شأنها من والوصول إلى مجموعة من االقتراحات والتي

 .التعليم التقني، التعليم الفني، سوق العملالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 This study has aimed to find out the acquired skills and knowledge for graduates of 

these institutions, the reasons for the weakness of scientific sides and the acquired skills 

and the possibility of developing their acquired skills from the technical institutes and 

technical colleges, furthermore, this study targets to get some proposals that improve 

specifications of graduates to be suited to requirements of Libyan labor market 

This study followed the descriptive analytical method through designing a 

questionnaire to know the reasons behind weakness of scientific sides and technical skills 

for graduate students. the study was conducted on a sample of technical and technical 

education graduates in Misurata city, where the study relied on analyze the responses of 

the targeted sample of the targeted sample in terms of  suitability of the specifications of 

technical and technical education graduates to the requirements of the Libyan labor 

market, where the results of the study explained the real reasons for  weakness of  

scientific sides and the acquired skills, then reach to several suggestions, which help to 

improving specifications of graduates in technical institutes and technical colleges.   

Keywords: technical education, labor market. 
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 مقدمةال
يعتبر االهتمام بالمورد البشري من الضروريات لتقدم األمم، واالهتمام بكل أنواع التعليم من 
المسائل الضرورية لكل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وللتعليم التقني والفني أهمية خاصة 

ي من أهم ودور أساسي وجوهري في االستفادة من المورد البشري، ويعتبر التعليم التقني والفن
( 102المؤثرات في تنمية الموارد البشرية وتشير هذه المؤشرات إلى أن ليبيا وصلت إلى المرتبة )

( في كفاءة التعليم والتدريب المهني، وفي اإلنفاق على التعليم بنسبة من الناتج 144من أصل)
(، وتعد 2017مؤشرات التنمية البشرية ،( )189( من أصل)108المحلي اإلجمالي وصلت إلى)

الموارد البشرية هي األساس للتنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تهتم بتنمية القدرات البشرية، 
وفي ظل التطورات التكنولوجية والتقنية والفنية في كافة المجاالت فإن كل تلك التغيرات ساهمت في 

قادرة على مواكبة هذه إيجاد مهن وفرص عمل جديدة متطورة، يلزم لتنفيذها كوادر فنية وتقنية 
التطورات، فاالهتمام بمواصفات خريجي هذه المؤسسات يؤدي إلى خلق  كوادر تالئم تطورات 
سوق العمل، إن تدني المواصفات لخريجي هذه المؤسسات في الجوانب العلمية والمهارة الفنية 

ية كثيرة، أهمها: زيادة الالزمة لمالئمة متطلبات سوق العمل في االقتصاد الليبي، وهذا له آثار سلب
البطالة في صفوف خريجي هذه المؤسسات، واستجالب عناصر مؤهلة لإليفاء بمتطلبات التنمية 
االقتصادية، أو إعطاء الخريجين دورات تأهيلية لالنخراط في العمل، كل هذا يؤثر سلبا على 

سات التعليم االقتصاد الوطني، وبحسب ما أوضحت الدراسات السابقة فإن أغلب خريجي مؤس
التقني والفني ال يتم قبولهم في مؤسسات سوق العمل، نظرا لعدم مواءمة مواصفات مخرجات 

(، ولكثرة أعداد الخريجين في 2018القائد، أبوراوي التعليم التقني والفني لمتطلبات سوق العمل )
س ذلك بعض التخصصات وضعف مواصفاتهم، ونظرا للتطورات الحديثة في أغلب القطاعات ينعك

جليا على سوق العمل؛ فالنتيجة هي حدوث نقص في القوى العاملة الماهرة  والمؤهلة والقادرة على 
مواكبة التطورات الحديثة، وقد يرجع ذلك إلى القصور في الجانب العلمي والمهارة، ونظرًا لجود 

تعليم التقني، ضعف الروابط بين القطاعات اإلنتاجية والخدمية الخاصة والعامة وبين مؤسسات ال
وعدم وجود الخطط العامة للدولة لوضع الخطط االستراتيجية لهذه المؤسسات وفقا الحتياجات 
االقتصاد الوطني، وتكمن المشكلة في ليبيا وجود أعداد كبيرة من خريجي مؤسسات التعليم التقني 



 
 
 

 ............................ رمضان أبوراوي حتليل مدى مالءمة مواصفات خرجيي التعليم التقين والفين ملتطلبات سوق العمل اللييب 

(287) 

رة التي حصلت (، وبسبب التغيرات الكبي2018الجالي، ولم يتم قبولهم في مؤسسات سوق العمل )
في هيكلة االقتصاد الوطني خالل الفترة الماضية، مما أدى إلى اعتماد الكثير من القطاعات في 
سوق العمل على العمالة الوافدة أو تطوير وتأهيل العمالة الوطنية من خريجي هذه المؤسسات، 

 :وللوقوف على مسببات الضعف في مواصفات الخريجين يمكننا طرح التساؤل التالي 

لعلمية اورات هل المعارف والمهارات المكتسبة لخريجي التعليم التقني والفني متوافقة مع التط
 والتكنولوجية وما ينتج عنها من تغيرات في متطلبات واحتياجات لسوق العمل؟

سات وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المعرفة والمهارات المكتسبة لخريجي هذه المؤس
ا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، والتعرف على أسباب ضعف الجوانب العلمية ومدى مواءمته

ة لتقنيوإمكانية الوصول إلى بعض المقترحات لالستفادة منها في تطوير المعاهد الفنية والمعاهد ا
م والكليات التقنية لتحسين جودة الخريجين بهذه المؤسسات عن طريق إكسابهم المزيد من العلو 

 زمة لتحسين مواصفات الخريجين لمواءمة متطلبات سوق العمل باالقتصاد الليبي،الحديثة الال
والوصول إلى بعض المقترحات التي تساعد في الوصول إلى تحسين مواصفات الخريجين  لمواءمة 

 .متطلبات سوق العمل
افقة و ير متغوبافتراض أن: تعد المعارف والمهارات المكتسبة لخريجي التعليم التقني والفني  

ق ت لسومع التطورات العلمية والتكنولوجية وما ينتج عنها من تغيرات في متطلبات واحتياجا
 العمل.

 توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتعليم التقني والفني
يتبع التعليم التقني والفني لوزارة التعليم بإشراف الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني والتي تشرف 

سسة بحيث تشرف الهيئة على كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية والعلمية، ( مؤ 504على عدد)
وتهدف إلى تطوير العناصر البشرية وتأهيلها الكتساب التقنيات الحديثة، وذلك من خالل إعداد 
وتنفيذ الخطط الدراسية والبرامج التدريبة بالجودة الالزمة لتأهيل وتطور الكوادر البشرية الوطنية في 

ت التقنية والفنية لإليفاء بمتطلبات سوق العمل للمشاركة في عملية التنمية االقتصادية، المجاال
( معهدا تقنيا عاليا، 108( كلية تقنية، وعدد)24وتتبع للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عدد)
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( 126000( معهدا فنيا متوسطًا، حيث بلغ عدد الطلبة في هذه المؤسسات ما يزيد عن)372وعدد)
 طالب وطالبة في مختلف التخصصات. 

(م وتهدف إلى 2017( كلية تقنية حتى سنة)24: وتشرف على عدد)إدارة الكليات التقنية
للتنمية  الزمةاالرتقاء بجودة التعليم التقني باستخدام التقنيات الحديثة، وإلعداد الكوادر التقنية ال

ناصر طورات التي تحدث في سوق العمل إلعداد عاالقتصادية واالجتماعية في الدولة، ولمواكبة الت
مؤهلة في التخصصات الحديثة، وإعداد الخبرات الوطنية لالعتماد عليها في التطوير، ونظام 

( سنوات _ ويمنح الطالب درجة البكالوريوس في 4لمدة) –( فصول دراسية 8الدراسة بالكليات)
 ة.ية تخصص علمي وخريجي المعاهد المتوسطالعلوم التقنية ومدخالتها من خريجي الشهادة الثانو 

تطوير  ( معهدا تقنيا عاليا، وتهدف إلى108وتشرف على عدد ) إدارة المعاهد التقنية العليا:
 لك منمهارات الفنيين وتخريج الكوادر التقنية القادرة على سد الفجوة في سوق العمل المحلي، وذ

نظام التقنيات الحديثة في التخصصات الحديثة. و خالل االرتقاء بجودة التعليم التقني باستخدام 
التقنية،  ( فصول دراسية، ويمنح الطالب درجة الدبلوم العالي في العلوم6الدراسة بالمعاهد العليا )

 ومدخالتها من خريجي الشهادة الثانوية علمي والمعاهد المتوسطة.
 تهدف إلى خلق وتطوير( معهدا، و 372وتشرف على عدد ) إدارة المعاهد الفنية المتوسطة:

م المهارات الفنية الحديثة للكوادر الوطنية في سد احتياجات سوق العمل من الفنيين باستخدا
ات، ( سنو 3التقنيات الحديثة في التخصصات المختلفة، ونظام الدراسة بالمعاهد المتوسطة لمدة )

جي شهادة التعليم ويمنح الطالب درجة الدبلوم متوسط في مجال تخصصها، ومدخالتها من خري
بب األساسي مع مالحظة أن خريجي هذه المعاهد ينبغي أن يلتحقوا مباشرة بسوق العمل؛ ألنه الس

 (.2018)أبوراوي،  الرئيس الذي أنشأت من أجله

 مراجعة الدراسات السابقة
توجد العديد من الدراسات السابقة التي تهتم بالتعليم التقني والفني وخصوصا في توافق 

 مواصفات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، أهمها: 
تطوير مهارات خريجي التعليم التقني وتأهيلهم لسوق العمل،  ( : 2018 –دراسة ) الجالي 

بي الموازي لتحسين نوعية مخرجات المعاهد وهدفت هذه الدراسة إلى اقتراح آلية المسار التدري
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والكليات التقنية عن طريق إكسابها عددا من المهارات الفنية التي تؤهلها وتضمن قبولها في 
مؤسسات التعليم التقني، التعرف على المهارات األساسية التي يحتاجها الخريج للدخول لسوق 

هذه األهداف، وتوصلت الدراسة إلى أهم  العمل، واستخدم المنهج التحليلي الوصفي للوصول إلى
النتائج وهي عدم استقرار الهيكل التعليمي يخلق فجوة بين مراحل التعليم من حيت نوع المخرجات، 
وكذلك صعوبة التعرف على نقاط الضعف لكل مرحلة؛ ألنها تتأثر ببعضها البعض، وال يوجد دور 

ية الستيعاب الخريجين وتخفيض من نسبة لمؤسسات سوق العمل في المشاركة بالعملية التعليم
البطالة، فمن غير المجدي مطالبة مؤسسات سوق العمل بقبول الخريجين دون العلم بمواصفاتهم 

 الفنية التي تحتاجها مؤسسات سوق العمل.
جات التعليم العالي التقني لتطوير سوق العمل الليبي، رفع جودة مخر (:  2018 -دراسة )عكير
ن ماسة إلى مجموعة من التوجهات للنهوض بجودة مخرجات التعليم العالي التقني وهدفت هذه الدر 

ام خالل التأكيد على أهمية التنمية البشرية المستدامة  لدعم متطلبات سوق العمل، وتم استخد
ة المنهج التحليلي الوصفي، واستخدم صحيفة االستبيان كوسيلة لجمع البيانات وتحليلها بواسط

ج ائية الجاهزة  للوصول  إلى هذه األهداف، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائالبرامج اإلحص
%( من أفراد العينة يشتغلون في غير تخصصاتهم، وليس لديهم الخبرة 34أهمها: أن ما نسبة )

خبرة %( من أفراد العينة يشتغلون في تخصصاتهم ولكن بدون ال31والمهارة المطلوبة، وما نسبته )
%( من أفراد العينة يشتغلون في تخصصاتهم ويفتقدون 19لوبة،  وما نسبته )والمهارة المط

في  %( من أفراد العينة يشتغلون 16المهارات التي تؤهلهم لالنخراط في سوق العمل، وما نسبته )
 تخصصاتهم وبخبرة جيدة ولكن يفتقدون المهارات المطلوبة، أي أن أغلب الخريجين ال يمتلكون 

 التي تؤهلهم لالندماج في سوق العمل .المواصفات الجيدة 
دور التعليم التقني والفني في مواكبة تطور سوق العمل في (:  2018 –دراسة )أبوراوي 

االقتصاد الليبي،  وهدفت إلى توضيح دور التعليم التقني والفني من خالل الوقوف على الواقع 
لتقني والفني، ومعرفة مدى مساهمة وتشخيص العراقيل التي تؤثر في الخريجين لمؤسسات التعليم ا

مراكز األبحاث في الربط بين مؤسسات التعليم التقني ومؤسسات سوق العمل، واستخدم المنهج 
التحليل الوصفي للوصول إلى هذه األهداف، وتوصلت إلى  ضعف مخرجات التعليم التقني والفني 
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وعجز في  من حيت االختصاصات، ووجود فائض في الخريجين في بعض التخصصات
تخصصات أخرى، ضعف مواصفات خريجي التعليم التقني والفني بما يتالءم والمواصفات المطلوبة 

 األبحاثفي سوق العمل، زيادة معدالت البطالة لمخرجات التعليم التقني والفني، غياب دور مراكز 
تقني والفني، وأوصت في الربط بين القطاعات االقتصادية المختلفة والتعليم العالي وخاصة التعليم ال

الدراسة االهتمام بمواصفات الخريجين من التعليم التقني والفني حسب متطلبات سوق العمل، من 
خالل تطبيق معايير الجودة ، كذلك ضرورة فتح التخصصات وفق احتياجات سوق العمل وعدم 

الربط بين فتح مؤسسات جديدة إال وفق احتياجات سوق العمل، تفعيل دور مراكز األبحاث في 
 القطاعات االقتصادية والتعليم التقني والفني .

: تطوير تخصصات التعليم التقني وربطها بسوق العمل ( 2018زغينين  –دراسة )العيساوي 
م وتفاعلها مع المجتمع، وهدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وتقييم الوضع الراهن لمنظومة التعلي

تعليم اقتراح بعض المؤشرات لالستفادة منها في تطوير الالتقني بالمؤسسات التعليمية في ليبيا، 
التقني، وتوصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تطوير تخصصات في التعليم التقني وربطها بسوق 
العمل، هناك فجوة بين المعارف والمهارات، وتطوير المناهج وبين التطورات المستجدة في 

 التكنولوجيا وحاجة سوق العمل .
لبها من الدراسات على التعليم التقني ولكن ال يسعفنا المجال لسردها، ولكن أغهناك العديد  

ا توصلت إلى ضعف مواصفات الخريجين للتعليم التقني وعدم مواءمتها لمتطلبات سوق العمل، وهذ
ي البحث جاء الستكمال ما جاء في الدراسات السابقة وذلك بتوضيح وتحليل وترتيب األسباب الت

واصفات خريجي التعليم التقني والفني من خالل جمع البيانات عن طريق أدت إلى ضعف م
ات استمارة االستبيان تقدم إلى خريجي هذه المؤسسات في الفترات السابقة  لتحليل هذه البيان

واستخالص مجموعة من المؤشرات التي تساهم في وضع خطط استراتيجية لقطاع التعليم التقني 
سوق  صلنا لمواءمة مواصفات خريجي التعليم التقني والفني مع متطلباتوالفني والتي من شأنها تو 

 العمل .
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 الدراسةمنهجية 
ريق األسلوب المتبع للتحليل في هذه الدراسة هو أسلوب التحليل الوصفي، وجمع البيانات عن ط

تحليل و  استمارة االستبيان من خريجي مؤسسات التعليم التقني والفني الذين التحقوا بسوق العمل،  
 راسةالد النتائج باستخدام برنامج اإلحصائية الجاهزة  للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة. مجتمع
ن مات عهو خريجو مؤسسات التعليم التقني والفني المتواجد بمدينة مصراتة ونظرا لعدم توفر المعلو 

باب هذا المجتمع تم اختيار عينة عشوائية منه، وتم تحليل بيانات هذه العينة للوقوف على األس
الخروج ببعض الحقيقية التي تؤثر في ضعف مواصفات خريجي مؤسسات التعليم التقني والفني و 

النتائج المهمة في تحليل أسباب الضعف وبعض المقترحات بهذا الخصوص، حيث تم 
تخدام ( استمارة جاهزة للدراسة  والتحليل، حيث تم اس51(استمارة استبيان اسُتلم منها)70توزيع)

م اواختبار فترة الثقة لمتوسطات اإلجابات على إجابة االستبيان باستخد tمربع كاي، واختبار 
 %(. 95( أي بفترة ثقة)α=0.05للمحاور الثالثة وبمستوى معنوية ) spssالبرنامج اإلحصائي 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبيان لجمع البيانات عن  تحليل البيانات:  
الظاهرة المدروسة، وقد قسم الباحث االستبيان إلى قسمين: حيث يحتوي القسم األول البيانات 
الشخصية للمبحوثين،  والقسم الثاني يحتوي ثالثة محاور، حيث كان المحور األول األسباب التي 
تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي التعليم التقني والفني في الجانب العلمي ويتضمن 

( عبارات، والمحور الثاني األسباب التي تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي التعليم 9)
( عبارات، والمحور الثالث االقتراحات 7لتقني والفني في جانب المهارات الفنية وتتضمن )ا

( عبارات، وكانت اإلجابات عن عبارات المحاور مغلقة على أساس مقياس ليكرث 5وتتضمن )
الخماسي،  وأخذت الترتيب التالي غير موافق بشدة مقياسها )واحد(، وغير موافق مقياسها )اثنان(، 

د مقياسها )ثالثة(، وموافق مقياسها )أربعة(، وموافق بشدة مقياسها)خمسة(، واستخدام برنامج ومحاي
والطرق اإلحصائية التالية: أسلوب النسب المئوية  spssالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ن،  لقياس ثبات فقرات االستبيا  والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، اختبار ألفا كرو نباخ
للعينة الواحدة، االختبار الخاص بأداة الدراسة وهو الثبات والصدق  tاختبار مربع كاى، اختبار 
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اإلحصائي، تم اختبار ثبات االستمارة من خالل استعمال اختبار قياس الثبات والصدق. والجدول 
 ( يبين قيمة معامل الصدق والثبات .1رقم )

يوضح أعداد العبارات لمعامل الثبات ومعامل الصدق لجميع المحاور :(1) رقم جدول  

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المحور

األسباب التي تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في 

 خريجي التعليم التقني والفني في الجانب العلمي
9 0.724 0.851 

األسباب التي تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في 

 خريجي التعليم التقني والفني في الجانب لمهارات

 الفني

7 0.703 0.838 

 0.880 0.774 5 االقتراحات

 0.900 0.810 21 جميع المحاور

 ( أن جميع نتائج الثبات والصدق إلجابات أفراد العينة على1يتضح من نتائج الجدول رقم )
( 0.60االستبيان كاماًل كانت أكبر من )العبارات المتعلقة بكل محور من محاور الدراسة، وعلى 

مما يدل على أن االستبيان يتصف بالثبات والصدق وهو يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل 
 اإلحصائي سليمًا ومقبواًل إحصائيًا.

 للبياناتنتائج التحليل اإلحصائي 

 دراسة ( يبين التوزيع التكراري والتكرار المئوي لعينة ال2: الجدول رقم )البيانات الشخصية
من  وفقا لمتغير )الجنس ــ الحالة االجتماعية ــ العمرــ نوع المؤسسة التعليميةــ سنوات الخبرة(.

 56.9%( من مفردات العينة ذكور، وأن نسبة) 74.5( يتضح اآلتي:ــ أن نسبة)2الجدول رقم )
( سنة 30( سنة إلى)21ت العينة متزوجين، وأن أغلب أفراد الدراسة أعمارهم من)%( من مفردا

%( 39.2( سنة بنسبة)45( سنة إلى)31%( يليها الذين أعمارهم من) 47.1حيث بلغت نسبتهم)
%( وهو يدل على أن  86.3( سنة)45( سنة إلى)21وبذلك تكون نسبة الذين أعمارهم من)

ي، إن أغلب أفراد الدراسة خريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية المجتمع الليبي هو مجتمع شباب
%( وهو يدل على  وجود عدد  25.4%( لكل منهما، يليها المعاهد التقنية بنسبة)37.3بنسبة)

كبير من الكليات والمعاهد الفنية وأعداد أقل من المعاهد العليا، يتبين كذلك أن أغلب أفراد الدراسة 
( 16%( يليها الذين لديهم خبرة من)39.2( سنوات بنسبة)10سنوات إلى ) (5لديهم خبرة من)

%( وهو يدل على تفاوت الخبرات في العينة ويؤثر في مستوى ثبات 27.5( سنة بنسبة)20إلى)
   اإلجابة على االستبيان.
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  يوضح البيانات الشخصية للمبحوثين :(2رقم ) جدول
 النسبة % العدد المقياس البيان

 الجنس
 74.5 38 ذكر

 25.5 13 أنثى

 الحالة االجتماعية
 43.1 22 عزب

 56.9 29 متزوج

 العمر

 3.9 2 فأقل 20

 47.1 24 نةس 30--21من 

 39.2 20 سنة 45 - 31من 

 9.8 5 سنة فأكبر 46

 نوع المؤسسة التعليمية

 37.3 19 المعاهد الفنية

 25.4 13 المعاهد التقنية

 37.3 19 الكليات التقنية

 سنوات الخبرة

 13.7 7 سنوات 5أقل من 

 39.2 20 سنوات 10 -5من 

 19.6 10 سنة 15 -11من 

 27.5 14 سنة 20 -16من 

جي : األسباب التي تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خرياألول التحليل اإلحصائي للمحور
ري وقيمة يبين المتوسط واالنحراف المعيا( 3التعليم التقني والفني في الجانب العلمي الجدول رقم )

اختبار مربع كاي لإلجابة عن فرضية توجد فروق في إجابة المبحوثين عن كل عبارة ومستوى 
 المعنوية المشاهدة ودرجة األهمية.

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة اختبار مربع كاي  :(3رقم ) جدول  
 

 العبارة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

مربع قيمة 

 كاى

درجة 

 الحرية

قيمة 

مستوى 

 المشاهدة

درجة 

 األهمية

يرجع إلى ضعف في المناهج الحاليةة وعةدت تيويرهةا  

 لكي تتوافق مع متيلبات سوق العمل المتجددة
4.294 0.901 27.353 3 0.000 3 

يرجةةةع  إلةةةى  ضةةةعف فةةةي المةةةدخقت بةةةالتعليم التقنةةةي 

والفنةةةي ممةةةا يةةةنعكس ذلةةةخ سةةةلبا علةةةى مخرجةةةات هةةة   

المؤسسات وتكون غير مقئمة لمتيلبات سةوق العمةل 

 المتجددة.

4.118 0.765 29.392 3 0.000 6 

يرجةةع إلةةى ضةةعف بعةةة األسةةات ة علميةةا بمؤسسةةات  

التعلةةةيم التقنةةةي والفنةةةي ممةةةا يةةةنعكس ذلةةةخ سةةةلبا علةةةى 

مخرجةةةةات هةةةة   المؤسسةةةةات وتكةةةةون غيةةةةر مقئمةةةةة 

 لمتيلبات سوق العمل المتجددة.  

4.216 1.006 41.843b 4 0.000 5 

يرجع  إلى  فقر المكتبات العلمية المتخصصة أو عةدت  

وجودهةا أصةق ممةا يةنعكس سةلبا علةى  مخرجةات هةة   

المؤسسات وتكون غير مقئمة لمتيلبات سةوق العمةل 

 المتجددة.

4.353 0.716 33.471 3 0.000 1 

نةةدرة األسةةات ة المتخصصةةين فةةي بعةةة التخصصةةات  

مما يؤثر سلبا على مخرجات هة   المؤسسةات وتكةون 

 غير مقئمة لمتيلبات سوق العمل المتجددة.    

4.118 1.013 16.529 3 0.001 7 

يرجةةع إلةةى عةةدت وجةةود تنسةةيق بةةين سةةاعات الن ةةري  

والعملةةي ممةةا يةةنعكس ذلةةخ سةةلبا علةةى مخرجةةات هةة   
3.941 1.121 26.157 4 0.000 9 
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 العبارة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

مربع قيمة 

 كاى

درجة 

 الحرية

قيمة 

مستوى 

 المشاهدة

درجة 

 األهمية

وتكون غير مقئمة لمتيلبات سةوق العمةل المؤسسات 

 المتجددة.

يرجةةع إلةةى عةةدت إجةةادة الليةةة اهنجليزيةةة لهةةا دور فةةي 

  الحصول على فرصة عمل.
4.235 0.929 25.471 3 0.000 4 

إجةةادة اسةةتخدات الحاسةةوب واهنترنةة   يرجةع إلةةى عةةدت

    لهما دور في الحصول على فرصة عمل.
3.980 1.175 28.902 4 0.000 8 

يرجةةةع   إلةةةى ضةةةعف اهمكانيةةةات الماديةةةة التةةةي تمةةةس 

الجانةةةب العلمةةةي  مثةةةل: القاعةةةات الدراسةةةية  المقاعةةةد 

الدراسية وغيرها... مما ينعكس سةلبا علةى  مخرجةات 

هةة   المؤسسةةات وتكةةن غيةةر مقئمةةة لمتيلبةةات سةةوق 

 العمل.

4.353 0.976 58.314 4 0.000 2 

     0.554 4.179 العاتالمتوسط 

 تراوحت قيم المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات على عبارات :يتضح من الجدول أعاله اآلتي
قرات ( وهذه القيم تشير إلى أن إجابات أفراد العينة على هذه الف4.353ـــ  3.941المحور بين )

ات إجاب باتجاه )الموافقة(، تراوح مستوى المعنوية المشاهدة الختبار مربع كاي لداللة الفروق بين
 %(.5( وهذه القيمة أقل من مستوى معنوية )0.001ـــ  0.000لمحور )المبحوثين على عبارات ا

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات، باتجاه )الموافقة( حيث جاءت 
لى العبارة )يرجع إلى فقر المكتبات العلمية المتخصصة أو عدم وجودها أصال مما ينعكس سلبا ع

ي غير مالئمة لمتطلبات سوق العمل المتجددة( وفقر المكتبات يأتمخرجات هذه المؤسسات وتكون 
انب (، يليها العبارة ضعف اإلمكانيات المادية التي تمس الج4.353في المرتبة األولى بمتوسط )

 ت هذهالعلمي، مثل: القاعات الدراسية، المقاعد الدراسية وغيرها... مما ينعكس سلبا على  مخرجا
( ، يليها ضعف في 4.353ئمة لمتطلبات سوق العمل وبمتوسط )المؤسسات وتكون غير مال

(، 4.294المناهج الحالية وعدم تطويرها لكي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتجددة وبمتوسط )
يها (، يل4.235يليها عدم إجادة اللغة اإلنجليزية لها دور في الحصول على فرصة عمل وبمتوسط )

 ميا بمؤسسات التعليم التقني والفني مما ينعكس ذلك سلبا علىالعبارة ضعف بعض األساتذة عل
(، 4.216مخرجات هذه المؤسسات وتكون غير مالئمة لمتطلبات سوق العمل المتجددة وبمتوسط )

( بنسبة 4.179( والمتوسط العام إلجابات عينة الدراسة كانت )4من خالل الجدول رقم )
تخدام الباحث هذه المعلومات لإلجابة عن ( اس0.554%( وانحراف معياري )83.58مرجحة)

  -للعينة الواحدة وكانت النتائج كاآلتي: tالفرضية والمدى العام وذلك باستخدام اختبار 
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ي الفرضية الصفرية: ال توجد أسباب تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي التعليم التقن
 والفني في الجانب العلمي.

تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي التعليم التقني  الفرضية البديلة: توجد أسباب
 والفني في الجانب العلمي.

.المحورجمالي عبارات إيبين متوسط إجابات أفراد العينة واالنحراف المعياري عن  :(4جدول رقم )  

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

المعنوية 

 المشاهدة

%95 مدى المتوسط بدرجة ثقة  

 الحد األعلى الحد األدنى

4.179 0.554 15.187 50 0.000 4.023 4.335 

( وهو )أصغر( 0.000نوية مشاهدة  )أن مستوى مع -( اآلتي:4يتضح من نتائج الجدول رقم )
ر ( مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة توجد أسباب تؤث0.05من )

ط المواصفات في خريجي التعليم التقني والفني في الجانب العلمي،  مدى المتوسسلبا على ضعف 
%(، ومالحظة على هذا 95( بدرجة ثقة)4.335( و)4.023العام لهذا المحور يتروح بين )

رجة المحور أن جميع األسباب التي ذكرت حول الجوانب العلمية كانت في خانة الموافقة بتفاوت د
( ونعتبرها أسباب حقيقية ومؤثرة في ضعف الجانب 3في الجدول رقم ) أهميتها، كما هو واضح

انب أن أغلب ما توصلت إليه الدراسات السابقة وما تم تحليلها هو قصور واضح في الجو العلمي، 
ة ضعف اإلمكانيات المادية، وضعف المناهج الموجود فقر المكتبات العلمية، و العلمي من حيث 

تذة ضعف بعض األساتذة، ضعف في المدخالت وندرة األسا ة اإلنجليزية، وحاليا، وعدم إجادة اللغ
في بعض التخصصات، وعدم إجادة استخدام الحاسوب واالنترنت، وعدم وجود تنسيق بين ساعات 
 النظري والعملي، وهذا يعني أن جميع ما ذكر سابقا هي أسباب حقيقية في ضعف الجانب العلمي

ت الخريجين تعيق مواكبة تطورات سوق العمل الحديثة، خصوصا ولها تأثير سلبي على مواصفا
 وأننا نعيش عصر العولمة والتكنولوجيا.
لجانب  األسباب التي تؤثر سلبا على ضعف المواصفات التحليل اإلحصائي للمحور الثاني:

ت قيم ( اآلتي: ــ تراوح5من الجدول رقم )يتضح المهارات الفنية لخريجي التعليم التقني والفني، و 
( وهذه القيم 4.333ـــ  3.980المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات على عبارات المحور بين )
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تشير إلى أن إجابات أفراد العينة على هذه الفقرات باتجاه )الموافقة(. )توجد فروق في إجابة 
 يتراوح  المبحوثين عن كل عبارة( ومستوى المعنوية المشاهدة ودرجة األهمية،

 باراتعنوية المشاهدة الختبار مربع كاي لداللة الفروق بين إجابات المبحوثين على عمستوى الم
ثانيعن المحور ال لإلجابة كاي مربع اختبار وقيمة المعياري واالنحراف المتوسط يبين :(5) رقم جدول  

العبارة   المتوسط 
االنحراف 

 المعياري

قيمة مربع 

 كاى

درجة 

 الحرية

قيمة مستوى 

 المشاهدة

 درجة

 األهمية

يرجةةةةع إلةةةةى نقةةةة  وجةةةةود معامةةةةل 

وورش حديثةةةة متخصصةةةة لتيةةةةوير 

الجوانب الفنية والمهاريةة أو ضةعف 

قدراتها إن وجدت ممةا يةنعكس سةلبا 

علةةةةى مخرجةةةةات هةةةة   المؤسسةةةةات 

وتكون غير مقئمة لمتيلبةات سةوق 

 العمل المتجددة. 

4.235 0.907 25.000 3 0.000 4 

إلةةةةةةةى  ضةةةةةةةعف الجوانةةةةةةةب  يرجةةةةةةةع

مثةةةل الةةةدورات التدريبيةةةة التيبيقيةةةة 

المتخصصةةةةةة لمواكبةةةةةة التيةةةةةورات 

 بسوق العمل.

4.333 0.841 30.333 3 0.000 1 

يرجةةةع  إلةةةى قلةةةة الزيةةةارات العلميةةةة  

للجهةةةات العامةةةة والخاصةةةة لق ةةةقع 

والتيبيةةةةةق علةةةةةى األجهةةةةةزة وا الت 

الحديثةةةة الكتسةةةاب المهةةةارات الفنيةةةة 

المناسةةةةبة لمواكبةةةةة التيةةةةورات فةةةةي 

     سوق العمل

4.255 0.913 24.216 3 0.000 3 

عدت ربط الجانب العملي مع الجانب  

الن ةةةري يةةةؤثر سةةةلبا علةةةى اكتسةةةاب 

المهةةارات الفنيةةة لمواكبةةة التيةةورات 

   في سوق العمل.

4.216 0.901 24.373 3 0.000 5 

عةةدت كفايةةة عةةدد السةةاعات العمليةةة  

مقارنةةة بالجوانةةب الن ريةةة الكتسةةاب 

المهةةارات الفنيةةة المناسةةبة لمواكبةةة 

 التيورات في سوق العمل.

3.980 0.969 11.039 3 0.012 7 

نق  في توفر قيةع الييةار والمةواد  

الخةةةةةات القتمةةةةةة لتشةةةةةييل المعامةةةةةل 

والورش في مؤسسات التعليم التقةي 

والفنةةي  ممةةا يةةؤثر ذلةةخ سةةلبيا علةةى 

اكتسةةةاب المهةةةارات الفنيةةةة لمواكبةةةة 

 التيورات في سوق العمل. 

4.275 0.896 25.627 3 0.000 2 

ضةةةعف المةةةدربين والمهندسةةةين فةةةي 

بهةةةةةة   تةةةةةةدريس سةةةةةةاعات العملةةةةةةي 

المؤسسةةةات  ممةةةا يةةةؤثر ذلةةةخ سةةةلبا 

علةةةةةى اكتسةةةةةاب المهةةةةةارات الفنيةةةةةة 

  لمواكبة التيورات في سوق العمل .

4.039 1.076 13.549 3 0.004 6 

     0.592 4.190 المتوسط العات

%(. وهذا يدل على وجود 5( وهذه القيمة أقل من مستوى معنوية )0.012ـــ  0.000المحور )
فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات، باتجاه )الموافقة( حيث جاءت العبارة  )ويرجع  إلى  
ضعف الجوانب التطبيقية مثل الدورات التدريبية المتخصصة لمواكبة التطورات بسوق العمل( 
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( ، يليها عبارة )نقص في توفر قطع الغيار والمواد الخام الالزمة 4.333ة األولى بمتوسط )بالمرتب
لتشغيل المعامل والورش في مؤسسات التعليم التقي والفني، مما يؤثر ذلك سلبيا على اكتساب 

 ( ، يليها العبارة )يرجع  إلى4.275المهارات الفنية لمواكبة التطورات في سوق العمل( بمتوسط )
قلة الزيارات العلمية للجهات العامة والخاصة لالطالع والتطبيق على األجهزة واآلالت الحديثة 

(، يليها 4.255الكتساب المهارات الفنية المناسبة لمواكبة التطورات في سوق العمل( بمتوسط )
ية إلى نقص وجود معامل وورش حديثة متخصصة لتطوير الجوانب الفنية والمهار  العبارة )ويرجع

ضعف قدراتها إن وجدت مما ينعكس سلبا على  مخرجات هذه  المؤسسات وتكون غير مالئمة  أو
( ، يليها العبارة عدم ربط الجانب العملي مع 4.235لمتطلبات سوق العمل المتجددة( بمتوسط )

ط الجانب النظري يؤثر سلبا على اكتساب المهارات الفنية لمواكبة التطورات في سوق العمل( بمتوس
%( 83.8( وبنسبة مرجحة)4.190(، والمتوسط العام إلجابات عينة الدراسة كانت )4.216)

( استخدم الباحث هذه المعلومات لإلجابة عن الفرضية والمدى العام 0.592وبانحراف معياري )
 للعينة الواحدة وكانت النتائج كاآلتي:  tوذلك باستخدام اختبار 

تؤثر سلبا على ضعف المواصفات لدى خريجي التعليم الفرضية الصفرية: ال توجد أسباب 
 التقني والفني في جانب المهارات الفنية.

 الفرضية البديلة : توجد أسباب تؤثر سلبا على ضعف المواصفات لدى خريجي التعليم التقني
 والفني في جانب المهارات الفنية.

.المحورجمالي عبارات إيبين متوسط إجابات أفراد العينة واالنحراف المعياري عن  :(6جدول رقم )  

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
Tقيمة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

المعنوية 

 المشاهدة

مدى المتوسط بدرجة ثقة 

95%  

 الحد األعلى الحد األدنى

4.190 0.592 14.355 50 0.000 4.024 4.357 

( وهو )أصغر( 0.000( أن مستوى معنوية مشاهدة  )6يتضح من نتائج الجدول رقم )
( مما يعني رفض الفرضية الصفرية، وهو يدل  على أنه توجد أسباب تؤثر سلبا على 0.05من)

ضعف المواصفات لدى خريجي التعليم التقني والفني في جانب المهارات الفنية، وأن مدى المتوسط 
%( وأن أغلب ما توصلت إليه 95( بدرجة ثقة)4.357( و)4.024ر يتروح بين )العام لهذا المحو 
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الدراسات السابقة وما تم تحليلها هو نقص واضح في المهارات الفنية لخريجي التعليم التقني والفني،  
( : والتي بعنوان رفع جودة  2018 -حيث أكدت العديد من الدراسات على ذلك منها دراسة )عكير

عليم العالي التقني لتطوير سوق العمل والتي توصلت إلى أن أغلب الخريجين يشتغلون مخرجات الت
في غير تخصصاتهم وآخرون يشتغلون في تخصصاتهم وتنقصهم الخبرة والمهارة، ومجموعة 

تنقصهم المهارات ومجموعة أخرى بسيطة تتوفر فيهم الخبرة والمهارات بنسب بسيطة، ودراسة       
( :تكلمت على تطوير مهارات خريجي التعليم التقني وتأهيلهم لسوق العمل،  2018 –)الجالي 

واقتراح آلية المسار التدريبي الموازي لتحسين نوعية مخرجات لمعاهد والكليات التقنية عن طريق 
 إكسابها عددا من المهارات الفنية التي تؤهلها وتضمن قبولها في مؤسسات سوق العمل.  

مة ( يبين المتوسط واالنحراف المعياري وقي7)الجدول رقم  - محور الثالث:التحليل اإلحصائي لل
اختبار مربع كاي لإلجابة عن فرضية )توجد فروق في إجابة المبحوثين عن كل عبارة( ومستوى 

 المعنوية المشاهدة ودرجة األهمية.
لثالثالإلجابة على المحور  كاي مربع اختبار وقيمة المعياري واالنحراف يوضح المتوسط :(7رقم ) جدول  

 المتوسط العبارة
االنحراف 

 المعياري

قيمة مربع 

 كاى

درجة 

 الحرية

قيمة 

مستوى 

 المشاهدة

درجة 

 األهمية

يجةةةةب أن يكةةةةون هنةةةةا  تخيةةةةيط سةةةةليم 

للدولةةةة تنيلةةةق منةةةر خيةةةط اسةةةتراتيجية 

 لمؤسسات التعليم التقني والفني.

4.588 0.572 26.471 2 0.000 3 

يجب أن يكون هنا  تعاون مشتر  بةين 

مؤسسةةةةات سةةةةوق العمةةةةل ومؤسسةةةةات 

 التعليم التقني. 

4.510 0.731 47.431b 3 0.000 4 

يجةةةب أن يتةةةوفر العنصةةةر المةةةادي لكةةةي  

تةةةةتمكن هةةةة   المؤسسةةةةات مةةةةن اهيفةةةةا  

 بمتيلباتها الضرورية.

4.627 0.631 33.294 2 0.000 2 

االهتمةةةةةةةةات بالبنيةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةة لهةةةةةةةة   

المؤسسةةةةةةةةةات  المبةةةةةةةةةاني الدراسةةةةةةةةةية 

ومسةةتلزمات الةةورش  وأجةةرا  الصةةيانة 

   القتمة له   المرافق.

4.510 0.731 46.020 3 0.000 5 

يجب االهتمات بآلية القبول لليلبة الجةدد 

بةةةةءجرا  امتحانةةةةات للقبةةةةول فةةةةي هةةةة   

 المؤسسات وخاصة الجانب التقني.    

4.647 0.658 66.255 3 0.000 1 

يتضح من الجدول أعاله اآلتي :ــ تراوحت قيم المتوسط الحسابي المرجح لإلجابات على عبارات 
( وهذه القيم تشير إلى أن إجابات أفراد العينة على هذه الفقرات 4.647ـــ  4.510المحور بين )

ت باتجاه )الموافقة(، مستوى المعنوية المشاهدة الختبار مربع كآي لداللة الفروق بين إجابا
%( وهذا يدل 5( وهذه القيمة أقل من مستوى معنوية )0.000المبحوثين على عبارات المحور )
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على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات، باتجاه )الموافقة( حيث جاءت العبارة يجب 
االهتمام بآلية القبول للطلبة الجدد بإجراء امتحانات للقبول في هذه المؤسسات وخاصه الجانب 

( ،يليها العبارة يجب أن يتوفر العنصر المادي لكي تمكن 4.647التقني بالمرتبة األولى بمتوسط)
( ، يليها العبارة يجب أن يكون 4.627هذه المؤسسات من اإليفاء بمتطلباتها الضرورية بمتوسط )

وسط هناك تخطيط سليم للدولة تنطلق منه خطط استراتيجية لمؤسسات التعليم التقني والفني بمت
(، يليها العبارة يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين مؤسسات سوق العمل ومؤسسات 4.588)

( ، يليها العبارة االهتمام بالبنية التحتية لهذه المؤسسات، المباني 4.510التعليم التقني بمتوسط )
 . (4.510الدراسية ومستلزمات الورش، وإجراء الصيانة الالزمة لهذه المرافق بمتوسط  )

 ةأسباب ضعف مواصفات التعليم التقني في الدراسات السابقة وتحليل النتائج الحالي
 ( يوضح دورة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم التقني والفني ومؤسسات سوق العمل1الشكل )

 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(300) 

( يوضح أن ضعف المدخالت يؤدي إلى ضعف الجانب العلمي والمهارى؛ وهو بدروه 1الشكل )
 ضعف مواصفات خريجي هذه المؤسسات، وبالتالي يتجه جزء إلى البطالة والجزء الثانييؤثر في 

(، ولتغطية العجز يتم استخدام 2018إلى سوق العمل، ولكن أغلبهم في غير تخصصاتهم )عكير ،
ات العمالة الوافدة أو تأهيلهم عن طريق دورات تأهيلية ويعني زيادة لكلفة خريجي هذه المؤسس

( 2( والشكل رقم )8االلتحاق بمؤسسات سوق العمل. يتضح من خالل الجدول رقم )لتمكنهم من 
 النسب المرجحة لإلجابات على جميع األسئلة لجميع المحاور وترتيب األسباب المؤثرة حسب ما

 لفنيةايراه افراد العينة، كما هو واضح في الرسم في محور الجوانب العلمية، وفي محور المهارات 
 في محور االقتراحات.المكتسبة، و 

  مما سبق تحليله نالحظ أن ضعف الجانب العلمي والمهارات المكتسبة له دور كبير في
ضعف مواصفات خريجي التعليم التقني والفني، وهذا يوضح عزوف مؤسسات سوق العمل عن 

 فرضيةتشغيل أعداد كبيرة من الخريجين لما له من آثار سلبية على االقتصاد الليبي، وهو موافق ل
مع  وافقة: تعد المعارف والمهارات المكتسبة لخريجي التعليم التقني والفني غير متالبحت التي تقول

مل، التطورات العلمية والتكنولوجيا وما ينتج عنها من تغيرات في متطلبات واحتياجات لسوق الع
وذلك من خالل التوصل إلى أنه توجد أسباب تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي 

( 4.023الفني في الجانب العلمي، بالمتوسط العام لهذا المحور يتراوح بين )التعليم التقني و 
%(، وكذلك توجد أسباب تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي 95( بدرجة ثقة)4.335و)

ين براوح التعليم التقني والفني في جانب المهارات الفنية، وأن مدى المتوسط العام لهذا المحور يت
%(، والموافقة على االقتراحات بالمتوسط الحسابي المرجح 95( بدرجة ثقة)4.357( و)4.024)

د ( وهذه القيم تشير إلى أن إجابات أفرا4.647ـــ  4.510لإلجابات على عبارات المحور بين )
ث من العينة على هذه الفقرات باتجاه )الموافقة(، وأن ما توصلت إليه الدراسة يحقق أهداف البح

بعض بلمؤثرات وبحسب تأثير كل منها بالترتيب كما رآه أفراد العينة، والخروج التعرف على أهم ا
 المقترحات التي من شأنها تحسين مخرجات التعليم التقني والفني.  
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 والتوصياتمناقشة النتائج 
توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خالل التحليالت السابقة وهي النتائج:  

                                          كاآلتي:
  إن ضعف الجانبين العلمي والمهاري يؤثر وبشكل كبير في ضعف مواصفات خريجي

 مؤسسات التعليم التقني والفني والذي بدوره يؤثر في مواءمة متطلبات مؤسسات سوق العمل
 باالقتصاد الليبي.

 لخريجين، ومن أهم هذه يعد ضعف الجوانب العلمية من أهم المؤثرات على الموصفات ا
ف األسباب المؤثرة بالترتيب حسب ما يراه أفراد العينة، وهي فقر المكتبات العلمية، وضع
عف اإلمكانيات المادية، وضعف المناهج الموجودة حاليا، وعدم إجادة اللغة اإلنجليزية، وض

دة بعض األساتذة، ضعف في المدخالت وندرة األساتذة في بعض التخصصات، وعدم إجا
ط استخدام الحاسوب واإلنترنت، وعدم وجود تنسيق بين ساعات النظري والعملي، وكانت بمتوس

والحد  4.02%( )الحد األدنى 95( بمدى المتوسط بدرجة ثقة )4.179عام بلغ )
 (. 4.335األعلى

  توجد أسباب تؤثر سلبا على ضعف المواصفات في خريجي التعليم التقني والفني في جانب
، الفنية، ومن أهم هذه األسباب المؤثرة بالترتيب وهي: ضعف الجوانب التطبيقيةالمهارات 

صة، ونقص في توفر قطع الغيار والمواد الخام، وقلة الزيارات العلمية للجهات العامة والخا
ونقص وجود معامل وورش حديثة، وعدم ربط الجانب العملي مع الجانب النظري، وضعف 

كفاية ساعات الجانب العملي، والمتوسط العام لهذا الجانب  المدربين والمهندسين، وعدم
( بدرجة ثقة 4.357( و)4.024(، ومدى المتوسط العام لهذا المحور يتراوح بين )4.190)
(95.)% 

  ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من االقتراحات، وكان أهمها االهتمام بآلية القبول للطلبة الجدد
هذه المؤسسات من اإليفاء بمتطلباتها الضرورية، ووجود  وتوفر العنصر المادي لكي تتمكن

تخطيط سليم للدولة، وتعاون مشترك بين مؤسسات سوق العمل ومؤسسات التعليم التقني، 
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واالهتمام بالبنية التحتية لهذه المؤسسات، المباني الدراسية ومستلزمات الورش، وإجراء الصيانة 
            خريجي هذه المؤسسات.  والتي من شأنها الرفع من مستوى مواصفات

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، بناء على النتائج التي تم التوصل التوصيات:
 إليها،  أهمها ما يأتي :

  االهتمام بالجوانب العلمية وذلك من خالل معالجة األسباب التي تسببت في ضعف الجانب
 خريجي التعليم التقني والفني.    العلمي وهو يؤثر بدرجة كبيرة على مواصفات

  االهتمام بجانب المهارات الفنية وذلك من خالل معالجة األسباب التي تسببت في ضعف
 المهارات الفنية والتي تؤثر بدرجة كبيرة على مواصفات خريجي التعليم التقني والفني. 

  المؤسسات.االهتمام بآلية القبول للطلبة الجدد بإجراء امتحانات للقبول في هذه 
 .توفير العنصر المادي لكي تتمكن هذه المؤسسات من اإليفاء بمتطلباتها الضرورية 
 .وضع تخطيط سليم للدولة تنطلق منه خطط استراتيجية لمؤسسات التعليم التقني والفني 
 .وضع استراتيجية للتعاون المشترك بين مؤسسات سوق العمل ومؤسسات التعليم التقني 
 نة الصيا االهتمام بالبنية التحتية لهذه المؤسسات، المباني الدراسية ومستلزمات الورش، وإجراء

 الالزمة لهذه المرافق.  
  وق ستوفير قاعدة بيانات من المؤسسات التعليم التقني لمساعدة الباحثين، وكذلك من مؤسسات

 بمواصفاتها المناسبة. العمل لكي تتمكن مؤسسات التعليم من معرفة االحتياجات المطلوبة
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 ملخصال
شكل آلية تو  يهدف هذا البحث إلى فهم الّتغير في طبيعة اإلنتاج والتبادل التجاري على الصعيد العالمي

لنمو ا، إضافًة إلى إبراز أهميتها في رسم استراتيجيات Global value chains سالسل القيمة العالمية

ي تحديد ولة فوالتنمية، وخاّصة في الدول النامية ومنها سورية. كما يبرز دور السياسات الصناعية وتدخل الد

لشركات دور او طبيعة االنخراط في هذه السالسل ومتطلبات تحقيقه كتحسين مناخ االستثمار والسياسات التجارية 

هم فإلى  يرة والمتوسطة. ويعتمد البحث على منهج التحليل المقارن والتحليل الوصفي في سبيل الوصولالصغ

اعة أعمق القتصاديات سالسل القيمة ودورها التنموي. فانطالقًا من تشخيص الوضع الراهن لقطاع الصن

لتدخل البحث أهمّية افي سورية ومقومات تعزيز تنافسية القطاع ككل، يظهر  Manufacturingالّتحويلية 

تي لنسبية الازايا الفّعال من قبل الحكومة، في محاور فعلية محّددة من فروع النشاط الصناعي، واالستفادة من الم

طبيق تتتمتع بها سورية والفرص الكامنة التي ستتبلور مع توسع عملية إعادة اإلعمار، وذلك ضمن سياق 

مراحل لف الإنشاء العناقيد الصناعية التي تربط المنتجين في مختمدخل سالسل القيمة العالمية ومراحلها، و 

ير وتخفيض ، وزيادة الّتصدMaximize value addedوتلتزم باتباع المعايير الدولية لتعظيم القيمة المضافة

 مستدام.مو الالضغط على استيراد السلع الوسيطة والجاهزةـ وتعزيز مساهمة الصناعة التحويلية في تحقيق النّ 

ذاتي  موالنعية، الصنا والتجمعات، السياسات الصناعية، العناقيد العالمية: سالسل القيمة المفتاحيةالكلمات 
 الدفع، التبادل التجاري.
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Abstract 

The research aims to understand the change in the nature of production and trade on a 

global scale, the mechanism of emergence and formation of global value chains, as well as 

highlighting its importance in shaping growth and development strategies, especially in 

developing countries, including Syria. It also highlights the role of industrial policies and 

State intervention in determining the nature of commitment in these chains (improving 

the investment climate, trade policies and the factors of enhancing the competitiveness 

including the role of SMEs enterprises). 

Based on the current status of the manufacturing sector in Syria, the research shows 

the importance of efficient intervention by the government in specific areas of industrial 

activities (increasing the comparative advantages, identifying potential opportunities and 

establishing the industrial clusters) in order to increase the global value chains in selected 

branches of industrial. As a result, maximizing added values will allow the increasing of 

exports, reducing the pressure on the import of intermediate and ready goods and 

strengthening the contribution of manufacturing sector in achieving sustainable growth. 

Keywords: Global Value Chains, GVCs, Cluster, Industrial Clusters, Industrial Policy, 

Endogenous Growth, International Trade. 
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 مقدمةال
إنتاج سلعة أو خدمة ُتباع ( إلى سلسلة مراحل Value Chainيشير مصطلح سالسل القيمة )

[. وتلعب سالسل القيمة العالمية دورًا مهمًا في 1في األسواق بحيث يتم إضافة قيمة في كل مرحلة ]
أنماط التجارة العالمية لجهة تكاليف ومنافع التبادل التجاري كونها تحّدد التموضع األمثل للمراحل 

، فإن سلسلة القيمة هي جملة أنشطة مترابطة terPor [2الّتتابعية في عملية اإلنتاج. فوفق "بورتر"]
ذات اعتماد متبادل، يمكن تقسيمها إلى أنشطة أولية وأخرى داعمة. لقد اقتصر تحليل سالسل 
القيمة العالمية على التنافسية في الصناعات التحويلية في البداية، ولكّنه يشمل اآلن العديد من 

وائد التبادل التجاري، كما يبينه تقرير لمنظمة التجارة الصناعات، نظرًا ألهمية االستفادة من ع
[، حيث يسمح التحليل المتقدم لسالسل القيمة بتحقيق المزيد من فرص التشغيل وخاّصة 3الدولية]

في البلدان النامية، إضافًة إلى تسهيل النفاذ إلى األسواق العالمية، وهو يشكل إطارًا للتحديث 
العالمية في رسم السياسات االقتصادية وتحديد الفاعلين االقتصاديين  بإدماج منهجية سالسل القيمة

ودورهم في بناء القدرات لمواجهة متطلبات االندماج على المستوى العالمي وتحديد مواطن 
[، بحيث تعتمد التوجهات السياساتية على طبيعة الصناعات وأنماط التدخل الحكومي 4التنافسية]

[. فخالل 5االستثمارات وتطوير رأسمال البشري وتحديث البنى التحتية] كالبيئة المؤّسساتية وجذب
العقدين األخيرين ازداد حجم تجارة السلع الوسيطة عبر الحدود وازداد حجم وقيمة السلع المستوردة 
وإعادة تصديرها، حيث تشير اإلحصاءات العالمية إلى تفوق قيمة الصادرات العالمية من السلع 

[. 6% من السلع التجارية غير الّنفطية( ]51النهائية والرأسمالية للمرة األولى )الوسيطة عن تلك 
( مقابل أربع 2013-1995كما تضاعفت تجارة السلع الوسيطة ست مرات في آسيا خالل الفترة)

مرات في بقية أنحاء العالم، فقواعد البيانات الحديثة الصادرة عن مجموعة من المنظمات الدولية 

                                                           
1 Antra's, P and Gortari, A. (2017), On the Geography of Global Value Chains, NBER Working Paper No. 

23456. 
2 Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free 

Press. 
3 WTO. (2012), World Trade Report 2012 Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 

21st century. World Trade Organization, Geneva. 
4 Bamber, Penny and Karina Fernandez-Stark. 2013. Global Value Chains, Economic Upgrading and Gender: 

The Horticulture Industry. World Bank. Washington, D.C.  
55 Frederick W. Mayer & Nicola Phillips (2017). Outsourcing governance: states and the politics of a global 

value chain world, New Political Economy, 22:2, 134-1522. 
6 APEC Policy Support Unit, 2016. Promoting SMEs’ Integration into Global Value Chains in Major Industries - 

Comprehensive Policy Report, APEC. Lima, Peru. 
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دولة عبر  43وتشمل  WIDO[7 ]السل القيمة العالمية لمجموعة من البلدان )بياناتيتيح فهم س
قطاع إنتاج رئيسي(، حيث أضحت االقتصاديات الديناميكية العبًا مهمًا في سالسل القيمة  15

العالمية، وأصبحت خالل العقد األول من القرن الحالي مصدرًا رئيسًا للسلع التحويلية الوسيطة 
كالصين والمكسيك، والسلع األولية كالبرازيل وروسيا. كما أسهمت في نشوء أنماط جديدة والنهائية 

من العالقات االقتصادية الدولية وأصبح جليًا دور الصين ومجموعة البريكس في صياغة النظام 
[. إّن فهم طبيعة األسباب الكامنة خلف ُبنى اإلنتاج العالمية الجديدة وشبكات 8العالمي الجديد ]

الربط بين وضمن الشركات الجامعات ومراكز التدريب وتنظيم اإلنتاج المجّزأ بشكل عمودي عبر 
( أّن مراحل تشكيل Baldwin & Venables, 2010البلدان أصبح سمة أساسية. حيث يرى )

القيم إّما بشكل عنكبوتي متتابع أو بتجميع المكونات من مصادر مختلفة وبالتالي هي إما إقليمّية 
[. ومن هنا، تبرز أهمية دور الدولة في دعم التنافسية والّتوجه نحو الّتخصص والتنوع 9المية ]أو ع

بواسطة خلق أو دعم القطاعات الجديدة عالية اإلنتاجية. ويبرز دور المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، حيث يمكن تعزيز سالسل القيمة من خالل دعم المنتجين وبشكل خاص في حال 

المعني ألزمات جوهرية أو في مرحلة إعادة البناء )كما في الحالة السورية(، وذلك من تعرض البلد 
خالل إدماج قوة العمل الموجهة سابقًا في أعمال غير إنتاجية أو في أنشطة زراعية مبعثرة 

[ إلى مجاالت إنتاج ضمن منظومة صناعية متكاملة تسمح بتحقيق النمو ذاتي 10وبورشات متناثرة ]
 بمنافع كلّية يستفيد منها كافة المنتجين.الدفع، و 

 

 

                                                           
( التي جهدت منظمة التنمية والتعاون ut Database: WIDOOutp-World Inputاعتماداً على قاعدة بيانات "الويدو" ) 7 

، (2016) من الناتج العالمي في(%86) دولة تمثل (57) ( بتقديمها لتغطيWTO( ومنظمة التجارة العالمية )OECDاالقتصادي )

ركيب سوق تصاد وتاالنخراط والعوائد المترتبة منها اعتبارات سياساتية مهمة على صعيد تنوع االقحيث تشكل أنماط األنشطة ودرجة 

 العمل.
8 UNIDO, 2015, Global Value Chains, Development and emerging economics, working paper 18, 

Vienna International Centre.  
9 Baldwin, R. Venables, A. 2010. Spiders and snakes: offshoring and agglomeration in the global 

economy, NBER Working Paper No. 16611. 
10 OECD and World Bank, 2015. Inclusive Global Value Chains: Policy options in trade and 

complementary areas for GVC Integration by small and medium enterprises and low-income 

developing countries. OECD publishing. 
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 البحث مشكلة
مع الّتغيرات العالمية على صعيد اإلنتاج أصبح دور سالسل القيمة العالمية يلعب دورًا مهمًا في 
تشكيله وإعادة تشكيل النسيج الصناعي لكل البلدان، ويفرض ضرورة فهم هذه التغيرات وكيفية 
 االستفادة منها في رسم وصياغة السياسات االقتصادية كون السياسات الصناعية لم تعد تعني
العودة إلى سياسات إحالل الواردات أو النمو الموجه بالتصدير، فتوّضع الشركات واالقتصاد برمته 

[. حيث تكمن مشكلة العديد 11] )Baldwin, 2011(يجب أن يمثل موقعًا ضمن سالسل القيمة 
من االقتصاديات في ضرورة االستفادة من المزايا النسبية ليس فقط الظاهرة؛ بل أيضا المزايا 
الكامنة وفي تعظيم عوائد التشابك ضمن وبين الصناعات محّليًا وعالميًا. لكْن عدد كبير من الدول 
النامية مازال في المراحل األولية من الصناعة ومازال مصّدرًا للمواد األولية دون تحقيق القيم 

ورية بإرث المضافة، ال بل يبقى أسيرا لتقلبات أسعار الخام في السوق الدولية. ورغم تمتع س
صناعي وبتوفر العديد من مدخالت اإلنتاج، فإّن قطاع الصناعة التحويلية مازال حبيس المراحل 
األولية للتصنيع، مقارنًة بدوٍل لم تكن موجودة على خارطة القيم المضافة العالمية ورغم أّن 

عالمي للزيتون، وتتوفر اقتصادها ال يتمتع بمزايا تتمتع بها سورية والتي ليس أقلها بأنها رابع منتج 
كيف يمكن ترجمة لديها مدخالت صناعة اإلسمنت والحديد على سبيل التحديد. والسؤال المطروح، 

الفرص الكامنة واستغالل الموارد والمواد األولية المتوفرة في تحقيق التنمية الصناعية المطلوبة 
 بإلحاح وخاصة مع توسع عملية إعادة البناء في سورية؟

 بحثأهمية ال
تتجّلى أهمية البحث في إبراز أهمية سالسل القيمة العالمية ودور السياسات الصناعية ودور  

الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيضاح سبل االنخراط في السالسل العالمية، خاّصة وأّن الموضوع 
ة بعد موجة اكتسب زخمًا كبيرًا في السنوات األخيرة نتيجة توسع االنتشار األفقي للشركات العالمي

االندماج العامودي وعملّيات االستحواذ التي سادت في العقد األخير من القرن الماضي. وانطالقًا 
من أهمية االندماج العالمي لالقتصاد السوري ضمن الثوابت الوطنية والخصوصية السورية بعد 

                                                           
11 Baldwin, R. 2011. Trade and industrialization after globalisation’s 2nd unbundling: How building 

and joining a supply chain are different and why it matters, CEPR Discussion Papers 8768. 

London. 
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ول تبّنت سياسات فشل سياسات التحرير غير المدروس والتي لجأت لها العديد من الدول مقارنة بد
صناعية معتمدة على الذات، يركز البحث في جزئه التطبيقي على شرح كيفية ولوج سورية في 
المراحل المتقدمة من سالسل القيمة لمجموعة إستراتيجية مختارة من فروع النشاط الصناعي 

  التحويلي، خاصة ألهميتها في المرحلة المقبلة.

 أهداف البحث
 األهداف اآلتية: يهدف البحث إلى تحقيق

 توصيف مفهوم سالسل القيمة العالمية وماهيته.  -1
 دراسة واقع الصناعة التحويلية في فترة ما قبل األزمة وأثناء الحرب على سورية.  -2
دراسة أهمية استغالل الفرص والموارد المحلية الكامنة في قطاع الصناعة التحويلية على  -3

 االستراتيجي بالقطاع الصناعي السوري في المرحلة المقبلة.تعظيم القيمة المضافة والنهوض 

 فرضيات البحث
ديث ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أنَّ لسالسل القيمة تأثير جوهري وحاسم لجهة التح
 مواردوالتطوير في االقتصاد المحلي للبلد المعني، وأّن للسياسات الصناعية واستغالل الفرص وال
 وضالمحلية الكامنة في قطاع الصناعة التحويلية دوٌر حاسٌم في تعظيم القيمة المضافة والنه
 تحقيقلاالستراتيجي بالقطاع الصناعي السوري في المرحلة المقبلة، وبالتالي تلعب دورًا محوريًا 

 االندماج في االقتصاد العالمي. 

 ةالدراسات السابق
( استخدام سلسلة القيمة كأحد االستراتيجيات الحديثة 2010_ دراسة )الشعباني والحديدي،1

لى الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، : وتّم تطبيقها عفي إدارة الّتكلفة
هدفت إلى عرض كيفية استخدام سالسل القيمة بوصفها استراتيجية حديثة في إدارة وتخفيض 
التكاليف، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أهم النتائج أّن استخدام سالسل 

حديد حصة كل نشاط من التكاليف اإلجمالية وتحديد األنشطة المضيفة القيمة يمّكن الشركة من ت
  للقيمة وبيان نسبة مساهمتها في القيمة المضافة وتحديد األنشطة غير المضيفة وحذفها.
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: لمؤّسسةلدور سلسلة القيمة لبورتر في إبراز الميزة التنافسية 2017) _ دراسة )بوغرارة،2
الية قسنطينة، وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية سالسل و  La mega pizzaوهي دراسة حالة

هذه  في تحقيق الميزة التنافسية للشركات وتحديد العوامل المختلفة التي تؤثر في تحقيق القيمة
الميزة، وتّم استخدم المنهج الوصفي، وتوصلت إلى ضرورة تحديد األنشطة المضيفة للقيمة 

وقد توصلت أيضًا دراسة  غير المضيفة والتخلص منها. المضافة واستقدامها وتحديد األنشطة
 ( لنتائج مشابهة لنتائج هذه الدراسة. 2010( ودراسة )الشعباني والحديدي،2015)محمد نور،

في  ( دور المحاسبة اإلدارية باستخدام أسلوب سالسل القيمة2015_ دراسة )محمد نور،3
رورة ضوتوصل إلى مدرجة في بورصة عمان: تحقيق األهداف االستراتيجية للشركات الصناعية ال

غير  تحليل تكاليف األنشطة الرئيسية والفرعية وتحديد حصة كل نشاط، وبالتالي استبعاد األنشطة
 المضيفة للقيمة.

 Research on Logistics Value Chains Analysis (Zhou,2013_ دراسة)4

and Competitiveness Construction for Express Enterprises،  تحليل سلسلة
هدفت إلى تحديد مواطن الضعف والقوة في المنظمات باستخدام  القيمة وتحقيق الميزة التنافسية:

سالسل القيمة والتي تؤثر في تحقيق الميزة التنافسية، وتم استخدام المنهج الوصفي وتوّصلت إلى 
نشطة والعمليات ويبين أسباب أّن استخدام سالسل القيمة يمكن الشركة من تحليل تكاليف األ

 التكاليف المرتفعة ويحدد األنشطة المضيفة للقيمة ونسبة مساهمتها في القيمة المضافة. 
   Integrated Value Chains and their (Papazoglou,et al,2015_ دراسة )5

Implications from a business and technology Stand point   سالسل القيمة
 : هدفت الدراسة إلى التعريف بدور سالسل القيمة في تحقيقلة في منظمات األعمالالمتكام

يمة السيطرة على السوق وتحقيق التكامل في أعمال المنظمات، وتوصل إلى أّن استخدام سالسل الق
 ة غيرالمتكاملة يمكن المنظمة من تحليل التكاليف، وبالتالي تعزيز نقاط القوة واستبعاد األنشط

 ة للقيمة. المضيف
   Integrated Value Chains and (Papazoglou, et al ,2015_ دراسة )6

their Implications from a business and technology Stand point   سالسل
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القيمة المتكاملة في منظمات األعمال: هدفت الدراسة إلى التعريف بدور سالسل القيمة في تحقيق 
وتحقيق التكامل في أعمال المنظمات، وتوصل إلى أّن استخدام سالسل القيمة السيطرة على السوق 

المتكاملة يمكن المنظمة من تحليل التكاليف، وبالتالي تعزيز نقاط القوة واستبعاد األنشطة غير 
 لنتائج مشابهة لنتائج هذه الدراسة. Zhou، (2013المضيفة للقيمة. وقد توصلت أيضًا دراسة )

 منهج البحث
ديثة  اّتباع المنهج الوصفي التحليلي من خالل قراءة نقدية ألهم األبحاث االقتصادية الحتمّ 

هم قشة أ والدراسات النوعية المتخصصة، بما فيها تلك التي تناولت سالسل القيمة العالمية، ومن منا
ي فية الخالصات المعرفية التي توصلت لها النقاشات الفكرية الجديدة حول دور السياسات الصناع

ة تحقيق االندماج ضمن إطار سالسل القيمة العالمية، وانعكاس ذلك على إمكانية استغالل سوري
ن للفرص الكامنة، بعد تقديم قراءة تحليلية لواقع الهيكل الصناعي الحالي، وكيفية النهوض م

 مفاعيل الحرب على قطاع الصناعة التحويلية وتحقيق القيم المضافة المطلوبة.

 نظرية االقتصادية واقتصاديات سالسل القيمة:ال -أوالً 
( في الدول الصناعية والمتقّدمة إلى تلك األقل Know-nowُيعد تمكين تدفق المعرفة الكيفية )

تقدمًا عاماًل حاسمًا في تحديد دور سالسل القيمة في التنمية الصناعية، فالّطريق إلى التصنيع 
الحاجة إلى بنائها من الصفر كما فعلت اليابان وكوريا أصبح مرفواًل باالنضمام إلى السالسل دون 

الجنوبية، حيث يتم التركيز على مهام محّددة في السلسلة بداًل من القيام بإنتاج السلع والخدمات 
(. وتفرض Sunk Cost[ )12بشكل كامل وهذا يسهم في تخفيض التكاليف وخاّصة الغارقة ]

أمام الشركات والتي تتطلب تدخل الدولة بشكل أكبر من العولمة وثورة االتصاالت تحديات أساسية 
خالل مفهوم الشبكات والترابط من جهة، وزيادة مستوى حماية الملكية الفكرية والمادية من جهة 
أخرى. حيث تولي الشركات الرائدة أهمية قصوى للربط الفعال بين الوحدات اإلنتاجية المتأثرة عبر 

تالي يلعب الموقع أهمية لضمان التدفق التجاري اعتمادًا على السالسل في بلدان مختلفة. وبال
مؤشرات التنافسية وسياسات االندماج االقتصادي الفعال، وبالتالي يجب تحسين مناخ االستثمار 
كأحد أهم معيقات انضمام الدول األقل نموًا إلى سالسل القيمة ضروريًا لخفض تكاليف الوقت 

                                                           
 التكاليف الغارقة هي التكاليف التي تم تحملها في وقت سابق وال يمكن استردادها.  12
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ستخدام واإلنتاجية، مع صياغة نظام لحماية حقوق االختراع والشحن والنقل وتعزيز كفاءة اال
[ أّن التحديث هو 13( ]Gereffi et al, 2005واالبتكار وتبادل المعلومات وإنفاذ العقود. ويرى )

جوهر عملية االنتقال إلى أنشطة ذات قيم مضافة أعلى، على أن يشمل كاًل من العمليات 
كات، ضمن شبكات اإلنتاج العالمي، وهذا يحتاج إلى فهم والمنتجات والوظائف والقطاعات والشب

طبيعة عمل وماهية الشركات وعالقاتها البينية، وبالتالي تشخيص مناخ االستثمار محليًا وإقليميًا 
( Duke[. كما يعرض تقرير لمركز دراسة العولمة والحوكمة والتنافسية في جامعة )14وعالميًا ]

اسية التي تشكل معيقات في وجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموذجًا لألقانيم األربعة األس
(SMEsوالتي تتمثل في النفاذ إلى األسواق )- [. حيث يعد النفاذ 15التمويل ] -التنسيق -التدريب

إلى األسواق أساسًا للتضمين في سالسل القيمة وإلى الربط بين المنتجين والبائعين وبشكل خاص 
ة. ويعد تدويل األنشطة نمطًا شائعًا في العقد األخير ونشوء الشركات في أسواق المنتجات الزراعي

(. فقد أّدت تكنولوجيا المعلومات إلى نقل سريع وسهل للمعلومات، حيث MNCsمتعددة الجنسية )
تلجأ الشركات الساعية لزيادة كفاءتها وتخفيض التكاليف وزيادة المرونة في أعمالها إلى تفكيك 

( وأنشطتها والعمل على تعهدها وتدويلها كإدارة الموارد البشرية والتمويل، Unbundlingأعمالها )
خاصًة بوجود أنشطة خدماتية يمكن تقديمها لكل الشركات والصناعات )خدمات األعمال العامة، 

[، 16تقنيات المعلومات، وعمليًا تعهد األنشطة، وخدمات مرتبطة بأنواع معينة من الصناعات( ]
                  [17مجموعة من الحقائق المنهجية المتعلقة بسالسل القيمة العالمية ]حيث يمكن إيراد 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Dahlan, J. 2015, Upgrading in Global Value Chain of Malaysian Aviation Industry, Procedia 

Economics and Finance. Volume 31, 2015, Pages 839-845 
14 Gereffi, G., J. Humphrey and T. Sturgeon (2005), “The governance of global value chains”, 

Review of International Political Economy 12(1), 78-104. 
15Gerffi.G, Fernandez.K. 2016. Global Value Chain Analysais : A Primer. Duke Center on 

Globalization, Governance & Competitiveness. US. 
16 Gereffi.G, Lee, 2015. Global value chains, rising power firms and economic and social upgrading, 

critical perspectives on international business, Vol. 11 Issue: 3/4, pp.319-339. 
17 OECD. 2013. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. OECD Publishing, 

Paris. 



 
 
 

 .                                                      كنده ندة أثر الولوج بسالسل القيمة املتقدمة يف تنمية الصناعة التحويلية يف سورية 

(313) 

 (: القيم المولدة المضافة حسب المرحلة1)رقم الشكل 

  

  السل سُتشّكل خدمات األعمال والخدمات المساندة والنقل تقريبًا نصف القيمة المّولدة في
رة ( والثلث في الصين، وبالتالي ضرو OECDاالقتصادي ) القيمة في دول منظمة التنمية والتعاون 

 رسم سياسات تجارية تعّزز كالًّ من الصادرات والواردات.
  التي و يقوم النظام العالمي لالستثمار على آالف االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف

 ة.لقيمة العالميتعكس كفاية طبيعية التداخل في االقتصاديات وخاصة تلك المنخرطة في سالسل ا
 مام يعد االنخراط في سالسل القيمة أسهل من بناء سلسلة كاملة وهذا يتطلب فتح المجال أ

 االستثمارات ودعم االستثمارات في نظم االبتكار والبحوث والتطوير.
 لى النجاح في األسواق العالمية يعتمد على استيراد مكونات عالية الجودة. كما يعتمد ع

إلى  وبالتالي يساهم تعهد األنشطة في تعزيز تنافسية الصادرات ويتيح النفاذ إمكانية التصدير،
 المصادر األرخص واألكثر جودة.

  وهنا يبرز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطةSMEs  حيث تقوم بالتصدير إلى الشركات
 األكبر، وتلعب الحكومات دورًا في ربطها مع الشركات العالمية.

 نشطة في السالسل رغم األهمية المتزايدة للخدمات.يبقى التصنيع جوهر األ 
  تتطلب التنافسية استثمار رأس المال البشري واقتصاد المعرفة فاقتصاد العصر هو ما

 نستطيع عمله وليس بيعه.
  تقوم سالسل القيمة العالمية على مجموعة من الخصائص المميزة لالقتصاد العالمي

بك والترابط بين االقتصاديات، حيث تتضمن الّصادرات قيمًا الحالي والتي تتجّلى في تزايد التشا
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مضافة مستوردة من الخارج بشكل متزايد، باإلضافة إلى تخصص الشركات والبلدان في األنشطة 
عبر الشبكات، ويبرز بشكل جلي دور الشركات الدولية بشكل كبير. كما ُينتج االنخراط في 

 عادة تشكيل سوق العمل.السالسل زيادة اإلنتاجية والتنافسية وإ 
 ة، يحتم نشوء سالسل القيمة إعادة تقييم وصياغة السياسات االقتصادية الكلية؛ التجاري

 االستثمارية، االبتكارية، الهيكلية، العمالة، والصناعية.
 .يتركز الفهم الحالي لسالسل القيمة على حجمها وعمقها 

حظيت به سالسل القيمة العالمية خالل [ أن التهويل الذي 18في المقابل يرى بعض الباحثين ]
العقدين األخيرين ما هو إال انعكاس لليبرالية على الصعيد العالمي، بدفع من منظمة التجارة 
العالمية ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي، حيث دخل االقتصاد العالمي في مرحلة جديدة 

جنبية والتحرير التجاري لتعزيز تحقق محكومة بسالسل القيمة، مما يتطّلب جذب االستثمارات األ
 [.19القيم المضافة داخل البلد المعني وضمن سياق الحوكمة االقتصادية الكفؤة ]

 النخراط في سالسل القيمة العالميةا -ثانياً 
( من خالل فهم تطور التبادل التجاري واالستثمار األجنبي المباشر GVCsيكمن نشوء فكرة )

أوهلين" وصواًل إلى "بول غر وكمان" ونظرية التجارة الحديثة، حيث  -بدءًا من "ريكاردو" و"هيكشر
يقسم "هيكشر أوهلين" اإلنتاج إلى أنشطة كمهام في مواقع ذات كفاءة أفضل. فقد تغير نمط التبادل 

قرن الثامن عشر والذي كان محكومًا بقوة قبل الثورة الصناعية باإلنتاج واالستهالك التجاري منذ ال
في أماكن جغرافية متقاربة. ولكن مع انطالق المحرك البخاري والكهرباء والسكك الحديدية أضحى 
ممكنًا نقل عوامل اإلنتاج والبضائع وقوة العمل إلى أماكن أخرى، وبالتالي توسيع قاعدة اإلنتاج 

االستهالك. فتاريخيًا، شكلت استراتيجيات إحالل الواردات موضوعًا مهمًا في توسيع قاعدة اإلنتاج و 
المحلي مما قّلص بشكل ملحوظ حجم االستيراد من الدول الصناعية خالل فترة الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي. ولكن مع بداية السبعينات أصبحت العجوزات التجارية في الدول 

تي اّتبعت تلك االستراتيجيات هائلة كما ازدادت المديونية الخارجية؛ وذلك العتمادها بشكل رئيس ال
                                                           

18 Dalle. D, Fossati. V, Lavopa. F, 2013. Industrial policy and developmental space: The missing piece 

in the GVCs debate, CEI. Revista Argentina de Economia Internacional. No.2. 
19 Taglioni, D, and Winkler. D. 2016. Making Global Value Chains Work for Development. Trade and 

Development series. World Bank. Washington, DC. 
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على استيراد المكونات والّتجهيزات من الدول الرأسمالية )الّصناعية( مما دفع إلى تبّني استراتيجيات 
نَّ سالسل القيمة ( أيضًا أGereffi, 2014[. ويرى )20النمو الموجه بالتصدير خالل الثمانينات ]

العالمية ازدهرت خالل فترة نشوء منظمة التجارة العالمية وتبني اتفاق واشنطن المتمّثل في اعتماد 
السياسات الصناعية األفقية، فالصناعات المحلية تتنافس عالميًا عبر التجارة وأصبحت أكثر 

لمباشر وتعهد األنشطة انخراطًا في شبكات األعمال بشكل رئيس من خالل االستثمار األجنبي ا
[. فاالقتصادات كما الشركات يجب أن تحتل موقعًا محددًا في سالسل اإلنتاج العالمي. وتلعب 21]

التكتالت االقتصادية الجديدة فيما بين الدول الناشئة )البريكس على سبيل المثال( دورًا مهمًا في 
ألولية والعمالة المؤهلة والرخيصة تشكيل سالسل جديدة توفر األسواق للتصريف كما توفر المواد ا

[ دورًا في عمليات تعهد 22نسبيًا. وفي سياق مواز لعبت السالسل الموجهة باالستهالك والتوزيع]
األنشطة من خالل نقل اإلنتاج إلى الدول النامية وإعادة التصدير إلى األسواق األخرى وبشكل 

نظومات اإلنتاج والبنى التحتية عبر خاص في الدول المتقدمة، وهذا بدوره ساعد على تطوير م
العالم، وتحّولت الشركات الكبرى في الدول المتقدمة إلى شركات عالمية ووسعت أنشطتها في آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث تزايد تشكل االقتصاد العالمي بواسطة سالسل القيمة وتعّدى تشكيل 

جات واألدوات الكهربائية وخدمات األعمال السالسل إلى قطاعات وصناعات مختلفة كالمنسو 
والسلع الوسيطة، التي أصبحت وسيلة لالنخراط في االقتصاد العالمي وأحد شروط تحقيق التنمية 
في الّدول النامية بشكل خاص مّما يتطلب تحديد أنماط المشاركة وكيفيتها في ضوء بناء القدرات 

لعديد من الشركات بالتخصص في إحدى المكونات المحلية وتحسين مناخ االستثمار. وتقوم اآلن ا
أو في مراحل سلسلة القيمة المضافة للمنتج من الفكرة إلى االستخدام النهائي )كالبحوث والتطوير 

[، مع التمييز بين السياق العالمي والسياق المحلي 23والتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع والدعم( ]
األول إلى ُبنى المدخالت والمخرجات واالنتشار الجغرافي لطبيعة سالسل القيمة، حيث يشير 

                                                           
20 Durand. C, 2016, Toward a Progressive Rejuvenation of Industrial Policy, Rosa Luxemburg-

Stiftung, Brussels. 
21 Gereffi. G, 2014, Global value chains in a post-Washington Consensus world, Review of 

International Political Economy, Vol. 21, No. 1. 
في مجال البحوث والتطوير البد من التمييز بين سالسل القيمة الموجهة باإلنتاج وتلك الموجهة باالستهالك حيث تقوم الشركات الرائدة 22

  بخلق القيم في األولى في حين تقوم الشركات التسويقية والمستهلكين بذات المهمة في الثانية
23  Dalle. D, Fossati. V, Lavopa. F, 2013.مرجع سابق  
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[، في حين يشير الثاني إلى التحديث، السياق 24] والحوكمة )الشركات والمنظمات الرائدة(
[. 25المؤسساتي، والمشاركين أي بين البعد من األعلى وإلى األسفل والبعد من أسفل إلى األعلى ]

)السلع والخدمات( إال أنها تشترك في جملة عمليات أساسية  فعلى الرغم من تباين طبيعة المنتجات
والحقة )البحوث والتطوير، القيم، اإلنتاج، التوزيع، البناء، التسويق، التمويل، المبيعات، الدعم، 

 إعادة االستخدام( مما يسمح بفهم دور العمالة واألجور والتوزيعات والمعايير.

 قيمة العالميةاسات الصناعية وسالسل الالسي -ثالثاً 
تشّكل سالسل القيمة العالمية إطارًا مفاهيميًا لتنظيم الشركات العالمية من خالل فهم ديناميكية 
القطاعات والفاعلين في كل صناعة وعلى األخص ربط األنشطة المتباعدة جغرافيًا وفهم دورة 

ال بد من اإلشارة إلى تطور مفهوم الشركات وعالقته بطبيعة البنى االقتصادية، وبالتالي و المنتج. 
رسم السياسات الصناعية الموائمة، لذلك يمكن إرجاعه إلى اعتماد مفاهيم تكاليف الصفقات في 
تطور تعهد األنشطة وتدويلها. حيث يتعدى اإلطار "النيو كالسيكي" ألهداف الشركات المبنى على 

هيتها وحدود انتشارها وفق فكرة تحقيق التكاليف الكلية الناجمة عن القيام باألنشطة داخليًا أو ما
[ التي تقوم الشركة بتحويلها إلى 26في مجموعة الموارد ]خارجيًا. فوفقًا لذلك يكمن مفهوم الشركة 

كالسيكية منتجات وخدمات مطلوبة من قبل المستهلكين. وهذا التعريف مشتق من المدرسة النيو 
 Profitالتي تعتبر أن الشركة موجودة وتبحث عن تحقيق الهدف األمثل لها بمنهج تعظيم الربح )

Maximization،)  إضافة إلى دور البحوث والتطوير، واحتالل حيز سوقي. وقد طرح رونالد
األنشطة تساؤاًل أساسيًا: لماذا تقوم الشركة بإنجاز بعض األعمال ذاتيًا؟ وبتعهد بعض  [ 27] كوس

                                                           
االقتصادية الدولية وانخفاض  يرى بعض الباحثين أن أحد أسباب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يكمن في فهم طبيعة العالقات  24

 الحاجة إلى االنخراط في تكتالت اقتصادية ذات طبيعة جغرافية متقاربة:
Kierzenkowski1. R, Pain. N, Rusticelli1.R, Zwart.S, 2016, The Economic Consequences of Brexit, 

OECD Economic Policy Papers, Paris. 
25 Bamber, P, Gereffi, G. et al. 2013. Connecting Local Producers in Developing Countries to 

Regional and Global Value Chains. OECD. Paris. 
(، وهي رأس المال والعمل ورأس المال البشري والمواد األولية Factors of productionالموارد عبارة عن عوامل اإلنتاج )  26

 ضافة لألرض، ويتم تحويل هذه العوامل إلى مخرجات )سلع أو خدمات( مطلوبة من قبل المستهلكين.باإل
27 Dedrick, J, Kraemer.K, and Linden, G. 2010. “Who Profits from Innovation in Global Value 

Chains? A Study of the iPod and Notebook PCs.” Industrial and Corporate Change 19(1): 81–116. 
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أن الشركة تقارن بين تكاليف إنجاز العمل داخليًا وخارجيًا ومن ثّم تختار المزيج ؟ [28 ] خارجياً 
 [ من:29األمثل. وتتألف تكاليف الصفقات ]

 كاليف البحث عن شركة من المفترض التعاقد معها.ت-1
طاعين العام كاليف تصميم العقد، والتي تكون مرتفعة مثاًل في حالة التشاركية بين القت-2

 والخاص نظرًا لحاجتها للوقت.
وتطبيق العقد. وأما الصفقات فهناك عدة عوامل تلعب دورًا في تحديد حجم  تكاليف تنسيق-3

 الصفقات وهي: 
  عامل عدم التأكد وعدم ضمان نتائج المستقبل فكلما كان غامضَا كلما كانت تكاليف

 الصفقات أعلى. 
 مع الشركة المتعاقد معها عدة مرات عندما تتطلب  عامل تكرار العقد حيث يتم اتفاق

 األعمال تكرار عملية ما.
  عامل نوعية األصل وهي الخاصية األهم ألنها تقود إلى ما يسمى السلوك

 أي تحقيق أحد األطراف مصلحة على حساب اآلخر.  Opportunistic behaviorاالنتهازي 
نقطة عمال داخليًا وخارجيَا يتم اختيار الومن أجل تحديد المزيج األمثل من نسب إنجاز األ  

زم التي تكون فيها التكلفة الكلية في حدها األدنى وعلى أساسها يتم تحديد نسب األعمال الال
 (.(2إنجازها داخليَا وخارجيَا. شكل 

 تحديد المزيج األمثل من نسب إنجاز األعمال داخلياً وخارجياً (: (2الشكل رقم 

 
                                                           

28 Baldwin, R. (2012), Global manufacturing value chains and trade rules, World Economic Forum, 

Geneva. 
29 UNIDO, 2015, Global Value Chains and Development: UNIDO’s Support towards Inclusive and 

Sustainable Industrial Development, Vienna International Centre. 
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[. ولكن هذه 30القيمة العالمية يولد عوائد واضحة وإيجابية في اإلنتاجية ]االنضمام إلى سالسل 
(حيث تحصل iPodالعوائد ليست متساوية على الصعيد العالمي، كما يظهر المثال التقليدي بـ )

( iPod( ذات التمركز األمريكي ما يقارب الثلث إلى النصف من القيمة التجارية لـ)Appleشركة )
شركات اليابانية والكورية على حصة مشابهة، أما الشركات الصينية التي تقوم في حين تستحوذ ال

[ وبالتالي تبني السياسات التي تمكن البلدان 31%( ]2بعملية التجميع فال تحصل على أكثر من)
( آخذين بعين االعتبار االعتماد (GVCمن االستحواذ على حصة أكبر من عوائد االنخراط في 

بين البلدان وتحركات أسعار الصرف والتنافسية حيث تشكل الواردات من السلع المتبادل المتزايد 
الوسيطة مدخالت للصادرات، حيث يتوجب على صانعي السياسات العمل على المستوى الوطني 
وعلى مستوى الشركات عند االنخراط في سالسل القيمة العالمية؛ بخلق روابط مع األسواق العالمية 

ري وتحسين البنى التحتية والخدمات، مع مراعاة عمق التنوع في كل سلسلة وبما وإيجاد مناخ استثما
يسمح بنفاذ األصول. وهذا بدوره يتطلب تحديد شكل المشاركة في السلسلة وكيفية تحديد المهام 

 والمخاطر المرتبطة بذلك عوضًا عن التركيز على المستوى القطاعي.
ايد اآلن على الصعيد العالمي اعتماد اإلنتاج العمودي من المفيد التركيز على المهام حيث يتز و 

[، واألنشطة وليس التحرير االقتصادي غير 32وبالتالي التخصص وفقًا للمزايا النسبية في المهام ]
المدروس. أو الحماية الشديدة التي ال تسمح بتنمية عوامل االستثمار في البلد المعني وتعزيز 

[، ويتطلب ذلك تبني سياسات كلّية متكاملة تعزز من 33والتنظيم ] القدرات التكنولوجية والمهارات
[، في تمهيد الطرق أمام تطور 34تنافسية االقتصاد المحلي، حيث تبرز أهمية السياسات الصناعية ]

الشركات في نطاق السالسل. فالسياسات األفقية المتمثلة باإلجراءات التنظيمية وتخصيص تكاليف 
تويات االستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية، هي بطبيعتها إنجاز األعمال ورفع مس

                                                           
30 Hoekman, B. 2014, Supply chains, mega-regionals and multilateralism: a road map for the WTO, CEPR Press, 

London. 

الموارد المحلية تشير األدبيات االقتصادية إلى وجود أنماط عديدة للسياسات الصناعية: إحالل الواردات، النمو الموجه بالتصدير،   31 

 الموجهة للتصنيع، المناطق الحرة للتصدير، االبتكار الموجه للنمو..
32 Low, P. Tijaja, J. 2013, Effective Industrial Policies and Global Value Chains, Fung Global Institute, Hong 

Kong. 
33 APEC Policy Support Unit, 2016 مرجع سابق  

من التجارة  (%80)( أن حوالي من UNCTADالتجاري عبر سالسل القيمة بالعوائق التجارية، حيث تشير بيانات )يتأثر التبادل  34

أتي من دول العشرون من مستوردات الدول األقل دخالً ت (%70)العالمية يتم عبر شبكات اإلنتاج العالمي للشركات متعددة الجنسيات، و

(G20بينما ) (80%) من صادراتها تتوجه إ( لىG20.) 
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طويلة األجل وتعالج عدم الكفاءة وتولد عوائد غير منظورة بزيادة التنافسية على الصعيد الكلي 
[، لكنها تبقى محكومة بقيود الموارد المتاحة، في حين تستهدف السياسات العمودية تطوير 35]

اعات وقطاعات محددة وهي غالبًا ما تكون استجابة لسنوات مديدة من الحوافز المتعلقة بصن
تخصيص الموارد. وينحو االتجاه السياساتي الحديث إلى التركيز على التحليل القطاعي باعتماد 

لدراسة طبيعة األنشطة االقتصادية على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي  GVCsمدخل 
والتبادل التجاري واالستهالك وأثر سياسات الحماية والتعرفة الجمركية والعالم، وتغير أنماط اإلنتاج 

على تدفق السلع الوسيطة، واالستثمار في البنى التحتية، التي تعد عوامل حاسمة في دخول 
االقتصادات الناشئة في العديد من المجاالت واالندماج في االقتصاد العالمي، حيث يتطلب 

لقيمة استهداف سياسات نوعية بعد إجراء تحليل معمق وتحديد االنخراط الفعال في سالسل ا
معيقات النمو واإلنتاجية وتحسين تنافسية االقتصاد، وإدراك آثار السياسات المتبعة على التعامل 
ضمن السالسل ضمن منطق ضيق ومختزل بتقديم التسهيالت المقدمة ألغراض التبادل التجاري 

 أسواق العمل الرخيصة.والتنظيم والحوافز االستثمارية و 
ًا لقد غير دخول كل من الصين والهند وعدد من الدول الصاعدة مشهد االقتصاد العالمي تزامن

 ا إلىمع ضعف النمو في االقتصاديات الغربية، مما دفع العديد من الشركات الكبرى توجيه عملياته
( أّن التباين Hoekman, 2014تلك البلدان وبالتالي تخفيض تكاليف التصدير. حيث يرى )

يث الكبير في تكاليف التبادل التجاري أدى إلى التباين في االنخراط في السالسل العالمية، ح
لتي نجحت الدول الصاعدة في تعزيز مناخ ممارسة النشاط االقتصادي المنتج وتدفق االستثمارات ا

ومؤازرة الشركات  تساعد في نقل التكنولوجيا ودعم أنشطة البحوث والتطوير وتدريب العمالة
 الصغيرة والمتوسطة لرفع إمكانياتها في تحسين نوعية المنتجات وبالتالي التصدير. 

وفقًا لتحليل سالسل القيمة العالمية تعد العالقة بين الصادرات والواردات تكاملية وليست 
( واالستهالك إحاللية، وينظر تقليديًا إلى التبادل التجاري من خالل الفصل بين اإلنتاج )النهائي

[، وبالتالي يصب جّل اهتمام الشركات على كيفية الولوج إلى األسواق 36عبر الحدود الدولية ]

                                                           
35 UNCTAD, 2015, Tracing the Value Added in Global Value Chains, United Nations. 
36 Globerman. S, 2011, Global Value Chains: Economic and Policy Issues, Western Washington 

University and Simon Fraser University 
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وزيادة الحصة السوقية والسعي إلى تخفيض تكاليف النقل والتعريفات والقيود الجمركية، خاّصًة مع 
ن التجارة العالمية وتبادل التحول في أنماط التبادل التجاري وازدياد حصة السلع األولية والوسيطة م

المكونات غير الملموسة كالبحوث والتسويق والخدمات، مع أهمية دمج المعرفة التقنية العالية مع 
( SMEsعناصر اإلنتاج األخرى الرخيصة )كالعمالة(. تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة )

عمل في معظم دول %( من المشاريع عبر العالم وتوظف تقريبًا نصف قوة ال97-90حوالي )
العالم. ولكن مساهمتها في خلق القيمة المضافة محدودة، حيث تعاني من مشاكل الحجم الصغير 

 وضعف إمكانية النفاذ إلى الموارد. 
( مدخاًل متكاماًل لتجاوز هذه العقبات. فتقرير سالسل القيمة العالمية GVCsيعد )و 

[حيث تعمل الشركات 37سالسل القيمة العالمية]( يشير إلى تباين مشاركة الدول في 2015الشاملة)
الصغيرة والمتوسطة في الدول األقل نموًا في القطاع غير المنظم وتتركز أعمالها في القطاع 

[ مقارنًة بشركات 38الزراعي والقطاعات كثيفة العمالة والقطاعات التي تتسم بضعف القيم المضافة]
القطاعات ذات القيم المضافة العالية بفعل تمويل الدول المتوسطة التي تمكنت من الدخول في 

بحوث وتطوير تقنيات اإلنتاج الجديدة، خاّصًة وأن مشاركة هذه الشركات في سالسل القيمة يتم 
باالعتماد على مصادر محلية بشكل كبير للحصول على المدخالت وعبر تزويد المصدرين 

يتطلب مراعاة سياسات تحديد قيمة المكونات  المحليين بالمعلومات والمهارات الالزمة لذلك. وهذا
ويتم االنخراط إما بشكل مباشر عبر التصدير أو بشكل غير مباشر  [.39] المحلية في الصادرات

من خالل تزويد المصدرين بالمكونات الالزمة إلتمام عملية اإلنتاج. ولكن يحتاج ذلك إلى 
على االبتكار وتطوير المهارات اإلدارية استثمارات طويلة األمد في عملية االنخراط المرتكزة 

والكفاءات التقنية لرفع مستويات اإلنتاجية وتخصيص التكاليف وبالتالي تكاليف الدخول إلى أسواق 
جديدة في نظام صناعي تحتدم المنافسة ويتطلب مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع على حد 

                                                           
37 Sydor. A, 2011, Global Value Chains: Impacts and Implications Editor’s Overview, Foreign 

Affairs and International Trade Canada 
38 World Bank, OECD, WTO. 2017, Global Value Chain Development Report 2017, World Bank. 

Washington, DC. 

 المحلي اإلجمالي الناتج، شرط تحقيق نمو سنوي في (2015-2006) خالل الفترة (%14) للقطاع بنسبة تحقيق نمو سنويأي  39

طة الخمسية الخسنوياً،  (%5) اإلجمالي بنسبةي المحل في حال نما الناتج (%12) للقطاع بنسبة تحقيق نمو سنويو ،(%7) بمعدل

  .ولي، هيئة التخطيط والتعاون الد(2008) العاشرة، قطاع الصناعة التحويلية، تقرير تتبع التنفيذ
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لى تسعى إلى زيادة القيم المضافة عبر البحوث [.؛ فاألو 40السواء في الدول المتقدمة والنامية ]
واالبتكار بينما لم تعد تستفد الثانية من رخص األجور في مواطن أخرى. ففي صناعة المالبس 
التي تتصف بسيطرة قطاع الشركات المتناهية الصغر واالستخدام الكثيف للعمالة، تستحوذ الدول 

هذه الصناعة، وتصدر معظم الدول النامية  المتقدمة على معظم القيم المضافة المتولدة في
المنسوجات دون إكمال عملية تصنيع المنسوجات الجاهزة كما في مصر وسورية على سبيل 

كما يشكل القطاع غير  [41] التحديد. ناهيك عن أن الدول النامية تستورد أغلب مدخالت اإلنتاج
( دولة 47حات منظمة العمل الدولية في)الرسمي جزءًا كبيرًا من اقتصادات هذه الدول، ووفقًا لمسو 

%( من العمال في القطاع غير المنظم. كما ُتظهر تحليالت البنك الدولي أن 50نامية فإن حوالي)
 ثلث الشركات المتوسطة والصغيرة غير منظمة وتعد إحدى أهم معيقات أداء األعمال.

  السل القيمة في قطاع الصناعات التحويلية في سوريةس -رابعاً    
لكون قطاع الصناعات التحويلية في سورية من أهم القطاعات االقتصادية في تحقيق االكتفاء 
الذاتي من السلع الصناعية، وزيادة القيمة المضافة في سالسل القيمة القائمة على المنتجات 

تالي تحقيق النمو المستدام، فقد تبنت الخطة الخمسية العاشرة والمحاصيل االستراتيجية وبال
 %(15و) %( سنويًا،7اإلجمالي) المحلي الناتج في نمو معدل إلى ( الوصول2006-2010)

 في القطاع لنمو %( كهدف19ثم) الخطة، سنوات في التحويلية الصناعة قطاع كهدف لنمو
 الناتج في التحويلية الصناعة قطاع مساهمة زيادة عشرة، أي باستهداف الحادية الخطة سنوات
 بعد ينجز لم السوري  االقتصادلكن [ 42]ت سنوا عشر مدة في الضعف بحدود اإلجمالي المحلي
لفروع وأنشطة القطاع الصناعي، كون  الهيكلي التركيب في الخلل لمعالجة بنيوي ال التحول عملية

 التحويلية في الصناعة قطاع فتحليل .منخفضة مضافة قيمة ناتج الصناعة التحويلية ككل مازال ذو
 من األخيرة المراحل في تتركز أنها صناعات خفيفة ( الفترة يظهر2010-2000سورية خالل )

                                                           
التحويلية )فصل معد  الصناعة واقع تحليل :الثالث سورية بعد األزمة )قيد الصياغة النهائية(، محور النمو والتنمية، الفصل تقرير 40

 .(2018) الصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي(، نيسان بالتعاون بين وزارة
 مرجع سابق: تقرير سورية بعد األزمة.  41
تنهض بهذه الصناعات )وسبق لمركز الدراسات والبحوث العلمية أن أعد دراسات لعدد من هذه المشاريع وتم  يمكن لسورية أن  42

مواد لعلى تصنيع ا أولى، تنفيذ وحدة إنتاجية تجريبية رائدة في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا(. وحتى وإن اقتصر األمر، في مرحلة

بصادرات تعدت  حيث استفادت تونس على سبيل المثال من هذا التوجه  42ات الدول الصديقة.الوسيطة، وذلك بالتحالف مع إحدى شرك

 .بينما ظلت سورية بعيدة عنه( 2010)المليار دوالر عام
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اإلجمالي خالل النصف األول  المحلي الناتج إلى القيمة المضافة المحققة القيمة، كون نسبة سلسلة
 القيمة نسبة متوسط عن مئوية نقاط (6) بمقدار أقل وهي %(،4.2بلغت ) من العقد المنصرم

(. ولم تتحسن هذه 3الشكل ) في المبينة للدول( %10) البالغ اإلجمالي المحلي الناتج من المضافة
 إلى المضافة المحققة القيمة النسبة في النصف الثاني من العقد نفسه إال بشكل طفيف كون نسبة

 نسبة متوسط عن مئوية ( نقاط5.7بمقدار) أقل %(، وهي5اإلجمالي كانت أقل من) المحلي الناتج
[ )الشكل رقم 43للدول نفسها المختارة] ( %10) البالغ اإلجمالي المحلي الناتج من المضافة القيمة

4.)       

 مقارنة اإلجمالي المحلي الناتج إلى التحويلية للصناعة المضافة القيمة نسبة متوسط (:2)رقم الشكل 

 2000-2005 الدول من بمجموعة

تقرير سورية بعد األزمة، محور النمو  (، وارد في2016الصناعية ) للتنمية المتحدة األمم منظمة :المصدر

 (2018والتنمية، هيئة التخطط والتعاون الدولي، نيسان )
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 اإلجمالي المحلي الناتج إلى سورية في التحويلية للصناعة المضافة القيمة نسبة متوسط (:3)رقم الشكل 

 (.2006-2010)المرحلة  خالل   الدول من مجموعة مع مقارنة

 
لنمو والتنمية، اتقرير سورية بعد األزمة، محور  ، وارد في(2016)الصناعية  للتنمية المتحدة األمم منظمة :المصدر    

  .(2018هيئة التخطيط والتعاون الدولي، نيسان )

صف التحويلية في سورية خالل الن الصناعة إنتاج مجمل إلى المضافة القيمة وإذا أخذنا نسبة
 قاط( ن7بمقدار) أقل وهي %(،27حوالي) األول من العقد المنصرم، فإننا نجد أن هذه النسبة كانت

ول %( للد34البالغ) التحويلية الصناعة إنتاج مجمل المضافة إلى القيمة نسبة عن متوسط مئوية
ويلية التح الصناعة إنتاج مجمل إلى المضافة القيمة نسبة خفض(، لتن5نفسها المختارة )الشكل رقم 

 عن مئوية نقاط( 8)%(، وهي بمقدار25في سورية خالل النصف الثاني من العقد المنصرم، إلى)
%( للدول نفسها 34البالغ) التحويلية الصناعة إنتاج مجمل المضافة إلى القيمة نسبة متوسط

 (. 6المختارة )الشكل رقم 
 التحويلية الصناعة إنتاج إلى سورية في التحويلية للصناعة المضافة القيمة نسبة (: متوسط4) رقم الشكل

  (.2005-2000) المرحلة خالل الدول من مجموعة مع مقارنة

    
 المكتب ( وبياناتhttp://data.un.org/Search.aspx?q=industry 2016المتحدة ) األمم بيانات قاعدة :المصدر

تقرير سورية بعد األزمة، محور النمو والتنمية، هيئة التخطيط والتعاون الدولي،  لإلحصاء في سورية، وارد في المركزي

 .(2018)نيسان 
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ية ة التحويل(: متوسط نسبة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في سورية إلى إنتاج الصناع5)رقم الشكل 

  (.2006-2010)مقارنة مع مجموعة من الدول خالل المرحلة 

 ( وبياناتhttp://data.un.org/Search.aspx?q=industry 2016المتحدة ) األمم بيانات قاعدة :المصدر     

تقرير سورية بعد األزمة، محور النمو والتنمية، هيئة التخطيط  لإلحصاء في   سورية، وارد في المركزي المكتب

 .(2018)نيسان والتعاون الدولي، 

إلى أقل من  اإلجمالي المحلي الناتج في التحويلية الصناعة قطاع مساهمة إّن انخفاض
 نتيجة السورية للمنتجات االستيرادي المحتوى  حجم (، مع ارتفاع2016-2000%(خالل الفترة )7)

 القيمة نسبة تالزم مع انخفاض الوسيطة السلع من المستوردات على الصناعة التحويلية اعتماد
الفترة نفسها  خالل(%5من ) ي أقلاإلجمال المحلي الناتج إلى التحويلية في الصناعة المضافة

غيره من القطاعات التي سنوات األزمة. فك خالل الخارج على االعتماد درجة ارتفاعخاصة مع 
عانت في فترة الحرب على سورية، فقد واجه القطاع جملة من التحديات تمثلت بتدمير عدد كبير 

ج عن قيود المقاطعة وتوقف التحويالت المالية وخسارة عدد من األسواق من منشآته والضرر النات
الخارجية وصعوبات عمليات اإلمداد والتموين من مدخالت اإلنتاج بما فيها حوامل الطاقة وارتفاع 
كلفتها، مع هجرة رؤوس األموال المحلية ونزوح الصناعة من أماكنها داخل وخارج حدود الوطن، 

لسابقة اتباع نهج "إدارة األزمات" للتعامل مع هذا القطاع، باللجوء إلى فرضت الفترة احيث 
اإلجراءات اإلسعافية واآلنية لمواجهة التحديات ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه فتآكل عدد الوحدات 
الصناعية في القطاعين العام والخاص، وانخفض اإلنتاج القطاعي الصناعي مع ارتفاع تكاليف 

( بوضوح إلى حدة آثار الحرب في السنوات 1الجدول رقم ) القدرة الشرائية. ويشيراإلنتاج وضعف 
األولى على قطاع الصناعة واالنخفاض الجوهري في الناتج المحلي لهذا القطاع بشقيه العام 
والخاص، مع اإلشارة إلى استعادة القطاع لجزء من عافيته في السنتين األخيرتين وبدرجات متفاوتة 



 
 
 

 .                                                      كنده ندة أثر الولوج بسالسل القيمة املتقدمة يف تنمية الصناعة التحويلية يف سورية 

(325) 

النشاط الصناعي. واآلن وبعد سنوات سبع عجاف أصبح من الضروري وبشكل  بحسب فروع
منهجي اعتماد المقاربة الصناعية التنموية المبنية على أسس تعظيم القيم المضافة محليًا ليساهم 
القطاع من جديد وبزخم أكبر في عملية التنمية ككل وخصوصًا في مرحلة التعافي المبكر، 

كبوته التي تتبع انتصار الجيش العربي السوري على اإلرهاب وبسط  وضرورة نهوض القطاع من
سيطرته على معظم األراضي السورية وعودة عدد كبير من المناطق والمنشآت إلى عرين الدولة، 

تفرض المرحلة الحرجة اآلن والتي تراكمت معها مفاعيل األزمة مع االختالالت السابقة وما حيث 
لسالسل اإلنتاج في فروع الحثيث للقيادة االقتصادية العليا والمستدام  يعول على الصناعة والتوجه

 ، من خالل إعادة صياغتها. النشاط الصناعي والتي تتمتع بها سورية كموارد وفرص كامنة
(: الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحويلية للقطاعين العام والخاص بسعر السوق، 1)رقم جدول 

 (2000) أسعار

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ـــــــــــ مليار ل.س 

 26,4 15,4 10,3 7,0 23,7 78,6 اإلجمالي  

 الصناعات التحويلية
 41,9 37,9 36,0 32,0 57,6 128,4 الخاص

 15,6 22,5 25,7 25,0 33,9 49,8 العام

الصناعات الغذائية 

 والمشروبات والتبغ

 6,0 5,5 4,7 4,2 13,5 24,9 الخاص

 9,3 9,8 12,2 12,6 14,2 17,3 العام

صناعة المنسوجات والمالبس 

 واألحذية والجلود

 9,4 8,2 8,8 5,9 14,1 26,5 الخاص

 10,3 7,6 3,6 0,7 5,3 1,4 العام

صناعة الخشب والموبيليا 

 واألثاث

 6,3 5,4 4,7 4,3 2,2 10,7 الخاص

 0,0 0,0 0,0 ـــــ ـــــــ 0,1 العام

صناعة الورق والطباعة 

 والنشر 

 1,2 1,0 1,8 0,9 0,8 3,0 الخاص

 0,0 0,0 0,0 ـــــــ 0,0 0,1 العام

الصناعات الكيماوية 

 والمنتجات البترولية

 4,3 2,8 2,1 1,9 7,8 17,7 الخاص

 17,7 21,3 18,3 14,6 27,2 38,0 العام

 منتجات غير معدنية
 5,0 3,9 2,9 2,5 7,4 16,4 الخاص

 0,9 0,9 0,9 1,3 0,6 1,7 العام

 منتجات معدنية أساسية
 0,6 0,3 0,4 0,3 3,2 8,2 الخاص

 0,0 0,0 0,0 ــــــ 0,0 0,1 العام 

 منتجات معدنية مصنعة
 9,2 10,8 10,6 12,1 8,6 20,7 الخاص

 0,2 0,2 0,2 0,3 1,6 2,2 العام 

 منتجات متنوعة
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 الخاص

 ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ____ العام

النمو والتنمية،  تقرير سورية بعد األزمة، محور المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء، تقديرات الناتج المحلي، وارد في

 . (2018)نيسان هيئة التخطيط والتعاون الدولي، 
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ع تنطلق من مبدأ االعتماد على الذات وتعزز من مقومات التنافسية لقطا استراتيجيةوتنفيذ 
عد صناعي يضم نسيجًا متماسكًا من الصناعات المتشابكة فيما بينها وبمحركات نمو ذاتية، يتصا

، لمحليامحتواها التكنولوجي باستمرار، وتتزايد فيها القيمة المضافة، وتكبر مساهمتها في الناتج 
اع تية لقطومع التسليم بأهمية إعادة تأهيل البنية التح منتجاتها إلى السوق الدولية.وتقوم بتصدير 

ئة البي الصناعة )الفيزيائية من إعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية إلى األطر الناظمة وتطوير
ن أ االستثمارية(، وقبل تحديد الصناعات ذات األولوية في الهيكل الصناعي المرتجى، والتي يجب

س األس تنصب عليها التدخالت الحكومية الوظيفية واالنتقائية لتدعيم التنافسية، البد من استيضاح
 لرئيسالتي تشكل منهجًا في اختيار فروع األنشطة الصناعية المستهدفة: أولها، أن يكون الهاجس ا

لموارد تستخدم ا ( بالتركيز على الصناعات التيEfficiencyإعطاء األولوية المطلقة لنمو النجاعة )
يثة المحلية وتخلق فرص العمل وتحقق التنمية المحلية. وثانيها، االستفادة من تجارب الدول حد

قاء االرتبالتصنيع الناجحة وتحديدًا دول "البريكس"، ليس فقط لزيادة التصدير كمًا بل أيضًا نوعًا 
، خيراً جيا والقيمة المضافة. وأفي السلم التكنولوجي وتنمية الصناعات كثيفة المهارات والتكنولو 

وهي المنتجات الديناميكية التي  Rising staresمعرفة المنتجات التي تشكل نجومًا صاعدة )
 التي) يرتفع شأنها في التجارة الدولية وتكبر حصة سورية فيها( وتلك التي تسمى النجوم الهابطة

 صمنها(، وتلك التي تجسد الفر  يةسور يتناقض وزنها في المبادالت الدولية بينما يرتفع نصيب 
تتحّدد  حيث يتعاظم وزنها دوليًا بينما تنخفض صادرات البلد منها(. واستنادًا لذلك كله، الضائعة

 الصناعات التي يجب التركيز عليها بما يأتي:
وهي من الصناعات القائمة على الموارد، وشكلت في سورية الخطوة : الصناعات الغذائية -1

طريق التصنيع والبدء بتحويل اقتصادها من زراعي إلى صناعي، حيث تملك سورية األولى على 
مزايا تنافسية في فعاليات أربع هي: تصنيع الخضار، والفواكه، ومنتجات األلبان، وزيت الزيتون، 
سواء من حيث توفر اإلنتاج الزراعي والحيواني المناسب، أو من حيث إمكانية التصدير الكامنة 

الدول المجاورة ودول منطقة الخليج. إال أن استغالل هذه المزايا ظل قاصرًا، فالفائض وخاصة إلى 
ال يزال قائمًا لعدد من المنتجات وحتى خالل سنوات األزمة وحجم التصدير ال يزال محدودًا ويقل 
كثيرًا عن إمكاناتها الكامنة. وهذا ينطبق على الخضار )الطماطم( وعلى الفواكه )العصائر 



 
 
 

 .                                                      كنده ندة أثر الولوج بسالسل القيمة املتقدمة يف تنمية الصناعة التحويلية يف سورية 

(327) 

ربيات والفواكه المجففة وخاصة المشمش(، وفي الحالتين يجب التنّبه إلى تحسين توطين وحدات والم
اإلنتاج لتكوين قرب مراكز إنتاج الخضار والفواكه المعنية، وإلى إدخال تكنولوجيات ومهارات جديدة 

صة لتكون المنتجات بمواصفات عالمية، وتحسين التعبئة والتغليف، وتكثيف جهود التسويق خا
بالنسبة لدول تملك إمكانات كبيرة في استهالك هذه المنتجات. كما أن صناعة األلبان التي كانت 
قبل األزمة عاجزة عن استيعاب الفائض من حليب البقر، وتشكيلة منتجاتها تقتصر على اللبن 

ب البودرة. والحليب المعقم والجبنة المحلية، في الوقت الذي تستورد فيه سورية الزبدة والجبنة وحلي
فمن الضروري تعزيز وتنمية هذه الصناعة باستخدام التقنيات الحديثة خاصة مع استعادة قطاع 
الثروة الحيوانية لعافيته، وذلك لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التبعية لالستيراد، والتصدير الحقًا. 

لزيتون من عام آلخر أّما زيت الزيتون، فهو ثروة قومية بالنسبة لسورية، ويتفاوت فائض زيت ا
حسب جودة الموسم وقبل األزمة كان يصدر القسم األكبر بحالته الخام، إذ لم يبن الزيت السوري 
بعد اسمًا تجاريًا في السوق الدولية. ويتطلب األمر بإلحاح، وضع خطة عمل لتطوير هذا المورد 

الزيت، وتخفيض تكاليف  الهام، من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في عصر الزيتون وتكرير
إنتاجه، وتخزينه بصورة علمية، وتوزيعه على خزانات حسب مواصفاته ودرجة الحموضة فيه. 

 وكذلك من حيث تعبئته وتغليفه، وتطوير أساليب التسويق وبناء سمعة تجارية دولية.
ألولية، على الرغم من عراقة هذه الصناعة وتوفر المادة ا صناعة الغزل والنسيج واأللبسة: -2

والقطن بالذات، فإن سورية لم تستفد من الموجة العارمة النتقال هذه الصناعة من الدول المتقدمة 
إلى الكثير من الدول النامية، وظلت صناعة متدنية التكنولوجيا، وتنوع منتجاتها محدود وتقنياتها 

القائم على القطن، ومما تعطى لذلك الجزء من الصناعة  االستراتيجيةمشتتة، وال ريب أن األولوية 
يستوجب بالضرورة استكمال سلسلته التكنولوجية حتى آخرها، فمؤشر القيمة يظهر بوضوح تزايد 
القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج، من القطن الخام والحلج والغزل إلى 

 -( 100الخام ترتفع من )القماش المنسوج والحياكة إلى المالبس الجاهزة. فقيمة القطن المحلوج 
( بعد تصنيعه أقمشة جاهزة، وإلى 600( بعد غزله، وإلى )160إلى حوالي ) -كمؤشر أساس

( في حالة األلبسة األرقى واألكثر تعقيدًا، كما 1300( بعد تصنيعه ألبسة، بل وإلى )900)
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اتيجي على الوجه (، وبالتالي يتطلب األمر تنمية هذا الفرع الصناعي االستر 7يوضحه الشكل رقم )
 التالي:
قف تصدير القطن المحلوج كليًا وتصنيع كافة الغزول المنتجة محليًا، بصورة تدريجية بحيث و  -

عام يتوقف تصديرها تمامًا، وذلك بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لوحده وبالتشارك مع القطاع ال
عناية خاصة بمرحلة الصباغة على تحويلها إلى نسيج وتريكو جاهز وطني أو ممزوج، مع إيالء 

ة والتحضير إلى احترام شديد لمقتضيات الحفاظ على البيئة، وباجتذاب شركات من الدول الصديق
 لالستثمار في صناعة النسيج وخاصة تحت مظلة المشاريع المشتركة.

طوير وتعزيز صناعة األلبسة إلى أعلى حد ممكن، بحيث يتم تصنيع كافة األقمشة القطنية ت -
طر ين األلممزوجة المنتجة محليًا، خاصًة وأنها صناعة كثيفة العمالة، وتستلزم العمل الجدي لتكو وا

سيج الفنية، وتوفير البنية التحتية المناسبة، بإقامة مجمعات عنقودية تتوطن فيها مشاريع الن
 ا، فيوالتحضير واإلكسسوارات وتضم عددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتعاون فيما بينه
 .شراء المدخالت والتدريب والتسويق. إذ ثبت نجاح هذه المجمعات في كثير من الدول األخرى 

  (: القيمة المضافة لكامل سلسلة النسيج من القطن إلى الملبوسات7)رقم شكل 

 
   

      

      
زي" مل "جيرلصناعة الغزل والنسيج، معد من قبل فريق ع االستراتيجيةالمصدر: تقرير تحليل سلسلة القيمة وإطار 

(Gherziلصالح وزارة الصناعة في سورية بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبرنامج األمم ) شباط مائي، المتحدة اإلن

(2006.) 
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برز الصناعات أتظل هذه الصناعة، متوسطة التكنولوجيا، وهي من صناعة الزجاج:  -3
ة إمكانيبحكم عراقتها وتوفر الرمل بمواصفات رفيعة الجودة والعمالة الماهرة، و الواعدة في سورية 

ن قد كاقيام صناعات مجدية اقتصاديًا بحجوم صغيرة ومنافسة في المنتجات االستهالكية النهائية. ل
 الطلب على جميع المنتجات الزجاجية في نمو مستمر قبل األزمة، وأخذ مؤخرا بيرز بإلحاح في

ت، محلي مع بدء مشاريع إعادة اإلعمار )مواد البناء والعزل والديكور، زجاج السياراالسوق ال
لمسطح ال يزال الزجاج ا. لكن الصناعات الدوائية والغذائية(، والحقًا للتصدير إلى دول المنطقة

لزجاج انتاج على سبيل التحديد، ينتج بالطريقة التقليدية، وليس بالطريقة الحديثة كثيفة رأس المال إل
لوين المصبوب )المسحوب أفقيًا( وعالي الجودة وقابل لعمليات تصنيعية إضافية )تقسية وتقوية وت

واالنحناء وعاكس...(. كما يمكن لصناعة الزجاج أن تشمل أيضًا شريحة الضوئيات )العدسات 
مما والمعدات البصرية والمكونات البصرية وااللكترونية، إال أنها تتطلب استثمارات ضخمة، 

ة يستدعي إقامة مشروع مشترك بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة، وبالتالي فآفاق نموها رحب
 وخاصة للتصدير.

ينصب توجه الشركات الكبيرة على تصنيع المكونات في صناعة المكونات وقطع الغيار:  -4
من هذا التوجه الخارج حيث تنخفض التكلفة وتتعزز قدرتها التنافسية، وأفادت دول نامية عديدة 

صناعة متوسطة التقانة إجمااًل تتطلب مهارات فنية عالية و"ثقافة الصناعة" بحكم ما يتطلبه  كونها
تصنيعها من التزام دقيق بالمواصفات وانعدام كلي في هامش السماح، وتتميز منتجاتها بالتنوع 

اإلنتاجية في شريحة  وبحاجتها وبتعددها الكبير وحجم سوقها المتعاظم، وتندرج أغلب وحداتها
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وتخص هذه الصناعة المكونات 
الالزمة للسلع االستهالكية المعمرة، نخص بالذكر منها وسائط النقل، األدوات الكهربائية المنزلية، 

أجهزة استقبال البث ومعدات االتصال السلع اإللكترونية وبالذات المنزلية منها: كالتلفزيون والراديو و 
كالهواتف والبداالت وأجهزة الالسلكي ومعدات معالجة المعلومات كالكمبيوتر وملحقاته. وبالتالي 
فإنه من الحيوي جدًا القيام بالترويج لهذه الصناعة الواعدة جدًا في سورية وتنشيطها واجتذاب 

المكونات تتقن تصنيعها بجودة عالية وسعر  القطاع الخاص بالتركيز بدايًة على عدد محدود من
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منافس. مع الحرص على تطبيق القاعدة القائلة بالتدرج من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى 
 المعقد.
وهي حجر األساس في الصناعات الرفيعة التي تقوم على صناعة اإللكترونيات والبرامج:  -5

، والتي تنتشر بسرعة فائقة عالميًا ICTواالتصال ات كثافة التقانة والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات
كافة قطاعات االقتصاد اإلنتاجي، كما أنها أساس رفع القيمة في الصناعات التقليدية وإبراز  وفي

الميزة التنافسية، من خالل زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف. وهي تتكون أساسًا من صناعة 
اإللكترونيات وصناعة البرامج كأكثر الصناعات ديناميكية في عالم اليوم. وظلت سورية حتى اليوم 
حبيسة مرحلة التجميع دون أي محتوى تكنولوجي محلي يذكر، وعلى سورية في هذا المجال أن 
تتجنب حلقات من سالسل صناعة اإللكترونيات وصناعة البرامج حيث تحتدم فيها المنافسة. 

 system design andويمكن كمرحلة أولى الدخول في حلقات مثل: تصميم األنظمة والتجميع )
assemblyميم وتنفيذ أنظمة التصنيع والرقابة الهندسية والمصابيح الكهربائية واإللكترونية (، وتص

( والبرامج Standardالجديدة واإللكترونيات االستهالكية البسيطة، وصناعة البرامج المنّمطة )
المصّممة وفقًا لحاجات الزبائن التي تستخدم اللغة العربية، لخدمة السوق المحلية إضافة إلى 

اق العربية واإلسالمية المتنامية )كبرامج الصناعة متعددة الوسائط وبرامج صناعة المحتوى األسو 
(Content Industries . 

الصناعة تكتسب هذه الصناعة أهميتها في قطاعي الزراعة و  صناعة التعبئة والتغليف: -6
هذا  يحدثه الصناعات وماالتحويلية، واستخدام عدد من فعالياتها للمواد المحلية وزيادة التشابك بين 

 التشابك من أثر مضاعف. وهي تلعب، بحكم أثرها في اجتذاب المستهلك للصادرات السورية )مثل
.. إلخ( زيت الزيتون، معجون الطماطم، الحلويات، األلبسة، األدوية، مواد التجميل، مواد التنظيف.

نها ة، كو ق المحلية أو أسواق المنطقوبالتالي فآفاق تطورها رحبة جدًا، سواء لتغطية احتياجات السو 
مة بإقا تضم طائفة واسعة من المواد كالزجاج والورق والمعادن والبالستيك والمواد المركبة، وتسمح

عادة العديد من المنشآت الصناعية لسد الحاجة من هذه المواد، والتي سيتصاعد استهالكها مع است
اج رب على سورية، وبالتالي تعزيز سالسل اإلنتمجمل النشاط االقتصادي لعافيته بعد سنوات الح

 وتحقيق القيم المضافة العالية.
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 النتائج والتوصيات
تطلب تتعّد سالسل القيمة العالمية محددًا أساسيًا لرسم سياسات الدول والشركات، فهي 

ل بشكو لسلة استثمارات عالية في االستخدام التقني ورأس المال البشري والمهارات عبر كامل الس
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الولوج إلى أسواق التصريف خاص المدخالت الوسيطة. 

ما الدولية من خالل توسيع نطاق السياسات الصناعية الهادفة إلى التحرير المدروس لالقتصاد ب
ع مفيها من حرية حركة رؤوس األموال ووضع سياسات مناسبة لعمل الشركات األجنبية والتشاركية 

د عناقيركات الرائدة التي تسمح للشركات المحلية بالحصول على التكنولوجيا الحديثة، وبناء الالش
 الصناعية واالستفادة من اقتصاديات الحجم ومزايا المجمعات الصناعية.

يستهدف تحليل سالسل القيمة العالمية إبراز مكامن القوة في االقتصاد المحلي وآليات انخراطه 
مي بهدف تعظيم القيم المضافة وهذا ما وّضحته األشكال البياني، باالستناد إلى في االقتصاد العال

المفاهيم الجديدة لإلنتاج القائم على التخصص في المهام واألنشطة والمزايا النسبية كإتاحة تطوير 
الموارد بداًل من إنشاء سلسلة كاملة. األمر الذي يفرض رسم سياسات اقتصادية كلية شاملة وفقًا 

مدخل السالسل وبشكل خاص فيما يتعلق بالسياسات الصناعية الهادفة إلى تعزيز مناخ االستثمار ل
وتحسين بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة لناحية التدريب والتأهيل والتخصص وفتح 
األسواق. إضافةً  إلى ذلك ينبغي على الحكومات توسيع نطاق عمل الشركات وفقًا للمزايا النسبية 

االقتصاد. وتتحدد طبيعة المساهمة في سالسل القيمة وفقًا للمزايا النسبية الديناميكية وتلعب  في
السياسات الحكومية دورًا مهمًا في االستفادة منها، وبالتالي موقع االقتصاد في هذه السلسلة، ناهيك 

نسبيًا ومتوفرة  عن عتبة التنمية الموقوف عندها، حيث تمتلك معظم الدول النامية قوة عمل رخيصة
إضافة إلى المواد األولية وبالتالي يمكن أن تنخرط في مراحل التجميع والتصنيع والمعالجة بناًء 
على تلبية متطلبات الجودة والكمّية، وتقود السياسات الصناعية رفع تنافسية الصناعات واالقتصاد 

عمل األسواق. وتمتلك سورية  من خالل تشجيع االبتكار وتبّني المعايير الدولية للجودة وتعزيز
فرصة إلحداث التغيير المطلوب خاصًة في ظل تنامي الطلب المتوقع وعودة النشاط االقتصادي 
في مرحلة إعادة اإلعمار، وذلك باعتماد أسس االستدامة في المقاربة التنموية لقطاع الصناعة 

لقطاع من جديد وبزخم أكبر في عملية التحويلية، والمبنّية على تعظيم القيم المضافة محليًا ليساهم ا
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التنمية ككل وخصوصًا في مرحلة التعافي المبكر وضرورة نهوض القطاع من كبوته التي تتبع 
انتصارات الجيش العربي السوري على اإلرهاب وعودة عدد كبير من المنشآت إلى عرين الدولة. 

ة الصناعية التي تم ذكرها مسبقًا. تتمتع سورية بمزايا نسبية كبيرة في عدة فروع من األنشطحيث 
لسالسل اإلنتاج في فروع النشاط الصناعي والتي تتمتع بها سورية فالنهوض الشامل والمستدام 

تنطلق  استراتيجية، يتطلب إعادة صياغة الهيكـل الصناعـي المطلـوب وتنفيذ كموارد وطاقات كامنة
سية لقطاع صناعي يضم نسيجًا متماسكًا من مبدأ االعتماد على الذات وتعزز من مقومات التناف

من الصناعات المتشابكة فيما بينها وبمحركات نمو ذاتية، يتصاعد محتواها التكنولوجي والمعرفي 
كافة مراحل سلسلة القيمة، مما يتطلب إنشاء عناقيد ومجمعات صناعية تربط باستمرار وفي 

لية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة التصدير الدو  المنتجين في تلك المراحل وتلتزم باتباع المعايير
وقد اتفق هذا مع النتائج التي توصلت إليها استيراد السلع الوسيطة والجاهزة وتخفيض الضغط على 
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 (2014-1970خالل الفترة ) في االقتصاد الليبي التضخممحددات 

 الجيبانيصقر حمد                                 صداقة عليعبد العزيز 
 رنةد -المختار حاضر بقسم االقتصاد جامعة عمرمدرنة   -االقتصاد المشارك بالمعهد العالي للعلوم والتقنية أستاذ

  الملخص
(، 2014-1970هدفت الدراسة إلى قياس محددات التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة الزمنية)

لتكامل ( وذلك بتقدير عالقات اARDLواستخدمت منهجية  االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة )

ير، الطويل بين متغيرات النموذج وتقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعلمات األجل القص المشترك في األجل

يا، ي ليبفواستخدمت الدراسة المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع ليعبر عن معدل التضخم 

إلجمالي احلي الم أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في عرض النقود الضيق، واإلنفاق العام )الحكومي(، والناتج

ير دراج  متغتم إ الحقيقي، وسعر الصرف االسمي للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي، والتضخم المستورد، كما

حتى العام  (2011وهمي يمثل العقوبات الدولية على ليبيا خالل فترة التسعينيات وبداية األلفية وأحداث الثورة)

 لحقيقي ذوامالي لت إليها الدراسة أنه في األجل الطويل الناتج المحلي اإلج(. ومن أهم النتائج التي توص2014)

ف الصر  أثر معنوي سالب على معدالت التضخم في ليبيا، بينما عرض النقود الضيق، واإلنفاق العام، وسعر

 االسمي، ذات أثر معنوي موجب على معدل التضخم في ليبيا خالل فترة الدراسة.

 التضخم المستورد. ،التضخم، عرض النقود، سعر الصرفالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aims to measure the determinants of inflation in the Libyan economy during 

the time period 1970-2014, and applying Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 

methodology by estimation the relationships of joint integration in the long run between 

model variables and estimating the error correction model and short run parameters, and 

the study used The implicit reduction of GDP as a dependent variable to express the rate 

of inflation in Libya, while the independent variables were represented in narrow money 

supply, public expenditure, real gross domestic product, the exchange rate of the Libyan 

dinar against the US dollar, and imported inflation, a dummy variable that represents 

international sanctions on Libya during the 1990s, the beginning of the millennium, and 

the events of the revolution 2011 to 2014 was also included. One of the most important 

findings of the study is that in the long term, real GDP non-significant on inflation rates in 

Libya, while narrow money supply, public expenditure, and the exchange rate, have a 

significant effect on the rate of inflation in Libya during the study period. 
Keywords: inflation, money supply, exchange rate, imported inflation. 
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 مقدمةال
ة يعد التضخم من أهم المشاكل االقتصادية التي تواجه معظم اقتصاديات دول العالم المتقدم

ومي في الحك والنامية على السواء؛ نظرًا إلى تأثيره الممتد إلى األفراد وقطاع األعمال وكذلك القطاع
صادية اقتصاد أي دولة، فهو يشوه عملية تخصيص الموارد، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة االقت

لى والنمو، كما يؤدي التضخم إلى توزيع عشوائي للدخل والثروة في المجتمع، ومن ثم التأثير ع
 (.2014الرفاهية االقتصادية )نعيم، وآخرون ،

أكثر تعقيدًا في بلد عاش في نظام اقتصادي يهيمن عليه وتعتبر مشكلة التضخم في ليبيا 
جبت حفي التسعينيات حتى بداية األلفية الجديدة  القطاع العام، و شهد عقوبات دولية فرضت عليه

ديناميكية التضخم عن طريق تشويه قطاع التجارة وتوزيع السلع والخدمات، إضافة إلى خصائص 
 (., 2013Cevik,,Teksozاالقتصاد الليبي من محدودية العرض وازدياد الطلب )

 لمستوى اوالتسعينيات تقلبات كبيرة على فقد شهد االقتصاد الليبي، السيما في عقدي الثمانينيات 
الكلي، تمثلت في التذبذبات التي حدثت في معدالت التضخم وفي سعر الصرف في السوق 

 (.2014الموازية )بوخشيم، الحوتة، 
األزمة شهد االقتصاد الليبي أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة تأثره بعقد الثمانينيات  بداية

داية بلتي اجتاحت  البلدان الصناعية، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط االقتصادية العالمية  ا
(،  1986( واستمرت وتيرة االنخفاض إلى أن وصلت إلى القاع في أغسطس العام)1982من العام)

وانعكس ذلك على االقتصاد الليبي في صورة انخفاض مستوى أسعار صادراته مباشرة على 
ؤولة آنذاك تلجأ إلى تطبيق الموازنة االستيرادية في الواردات مما جعل السلطات المس

( وزيادة التشديد في تطبيق الرقابة على الصرف األجنبي فظهرت السوق للعمالت 1982منتصف)
 ( .1992األجنبية وارتفعت معدالت التضخم )الفيتوري، 

ل عقد وما إن خرج االقتصاد الليبي من أزمته في الثمانينيات حتى وقع في أزمة أخرى خال
التسعينيات ألسباب اقتصادية من بينها انخفاض أسعار النفط العالمية  وأسباب سياسية كالحظر 

الجوي الذي فرضته الواليات المتحدة األمريكية على ليبيا والعقوبات االقتصادية والتجارية  
لك تدهور سعر المفروضة على ليبيا من قبل األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، نتج عن ذ
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الصرف الموازي فارتفعت معدالت التضخم بشكل كبير جعلت السلطات المسؤولة  حينذاك تتدخل 
( فبراير 14) بداية منلمعالجة التشوهات  فيما عرف ببرنامج "سعر الصرف الخاص المعلن " 

 (.2001(،وحتى نهاية عام)1999)
لمية ( أخذت أسعار النفط العا2004ام )وخالل العقد األول من األلفية الجديدة ومن بداية الع

في  بيراً كفي االرتفاع، فتزايدت اإليرادات العامة ومن ثم النفقات العامة مخّلفة وراءها ارتفاعًا 
 (.2014( )الشامي، 2008معدالت التضخم بدأت حدته باالنخفاض تدريجيًا بعد عام )

ايد تز يث وفي هذه األثناء تزايد عرض النقود بشكل كبير تماشيًا مع الزيادة في اإلنفاق العام، ح
%(، في حين تزايدت 20.3(، بمعدل نمو سنوي بلغ )2014 – 2006عرض النقد طيلة الفترة )

ات %(. ويعود ذلك إلى لجوء السلط23.3العملة في التداول خالل الفترة نفسها بمعدل نمو بلغ )
اد ( حيث ز 2016النقدية إلى سياسة اإلصدار النقدي لتمويل متطلبات اإلنفاق العام )الفارسي ،

   .عرض النقود باستمرار زيادة الطلب الحكومي على العملة المحلية لتغطية نفقاتها المتنامية
 ( عقب اندالع الثورة الليبية وتحولها إلى مسار عنيف، انكمش2011وفي فبراير من العام )

اضي ( الق1970تزامن ذلك مع قرار مجلس األمن رقم )( -66.7لناتج المحلي اإلجمالي بنسبة )ا
اد (، وفي هذه األثناء س2012بتجميد األصول الخارجية للدولة الليبية )صندوق النقد الدولي، 

البالد اقتصاد الحرب، وارتفع سعر الصرف للدينار الليبي بمقدار الضعف فارتفعت معدالت 
 (.2014( )مصرف ليبيا المركزي، 15.9ووصلت ) التضخم

( تم استئناف إنتاج النفط حتى وصل إلى نصف مستواه قبل اندالع 2011وفي أواخر العام )
– ( تم فك التجميد على األصول الليبية بالخارج وشهدت ليبيا2012الثورة، ومع بداية العام )

ل ش اقتصادها وقدرته في استعادة عافيته بشكستقرارًا سياسيًا وأمنيًا انعكس على انتعاا -نسبياً 
( انعكس 124.7ملحوظ، حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي بشكل سريع وكبير جدًا وصل إلى )

( عام 6.1( إلى )2011( عام )15.9ذلك على انخفاض معدالت التضخم التي تراجعت من )
 (.2014( )مصرف ليبيا المركزي ،2012)

( تعرض االقتصاد الليبي لصدمة 2013ياًل، ففي منتصف العام )لم يُدم هذا االنتعاش طو 
داخلية هي األعنف في تاريخه حيث اندلعت أزمة إقفال الموانئ النفطية ليعود الناتج المحلي 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(340) 

( على التوالي 53-(، )36.8-( بنسبة ) 2014( و)2013اإلجمالي لالنكماش من جديد عامي )
سعر صرف الدينار الليبي بالسوق الموازي وارتفعت وتدهور (، 2018)صندوق النقد الدولي، 

 معدالت التضخم بشكل متسارع وكبير.
 معدل ووفقًا لما تقدم جاءت هذه الدراسة للبحث التطبيقي في العوامل األساسية الكامنة وراء 

 (.2014-1970التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة )

 الدراسة مشكلة
 ارتفاع في المستوى العام ألسعار السلع والخدمات، أثرت بشكليعاني االقتصاد الليبي من 

 سلبي على الحياة االقتصادية واالجتماعية للمستهلك، حيث إن زيادة الطلب الكلي على السلع
 والخدمات عن العرض الكلي  تؤدي إلى الزيادة المستمرة في المستوى العام لألسعار، ويعاني

ا لب ممإلنتاجي، وبالتالي عدم مرونة العرض في مقابل زيادة الطاالقتصاد الليبي من جمود جهازه ا
ويرتبط التضخم بمتغيرات ومحددات  شكل ضغوطًا تضخمية متصاعدة، ولفترات متقطعة وطويلة،

سة عديدة، ومن هذا المنطلق فإن اإلشكالية الرئيسية التي سنحاول اإلجابة عنها في هذه الدرا
 لي:تتمحور حول السؤال الرئيسي التا

 ما هي متغيرات االقتصاد الكلي المحددة للتضخم في ليبيا؟
 وفي ضوء ما تقدم تتبلور معالم إشكالية الدراسة حول التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي العالقة بين عرض النقود ومعدل التضخم في ليبيا؟ (1
 ما هو أثر اإلنفاق الحكومي على معدل التضخم في ليبيا؟ (2
 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي على معدل التضخم؟هل يؤثر النمو في  (3
 هل يؤثر سعر صرف الدينار الليبي على معدل التضخم؟ (4
 ما هو أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في ليبيا؟ (5
 م؟هل أثرت العقوبات الدولية فترة التسعينيات وأحداث الثورة الليبية على معدل التضخ (6

 أهداف الدراسة
ئيسي لهذه الدراسة يتمثل في محاولة تحديد وقياس أثر المتغيرات االقتصادية إن الهدف الر 

الكلية على معدالت التضخم في ليبيا، في ظل الظروف االقتصادية والسياسية التي تعيشها وذلك 
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 من خالل تحقيق األهداف التالية:
 قياس أثر عرض النقود بالمفهوم الضيق على معدل التضخم في ليبيا. (1
 أثر االنفاق العام على معدل التضخم.تحليل  (2
 قياس أثر النمو في الناتج المحلي اإلجمالي على معدل التضخم. (3
 التعرف على أثر سعر الصرف والتضخم المستورد على معدالت التضخم.   (4

 فرضيات البحث
 :على ضوء العرض السابق، ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية

 الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم.( 1
 ( التوسع في اإلنفاق الحكومي يواكبه عادة زيادة في معدالت التضخم. 2
( تحقيق معدالت نمو مرتفعة في الناتج القومي اإلجمالي تؤدي إلى انخفاض معدالت 3

 التضخم داخل االقتصاد القومي.
 (هناك عالقة طردية بين سعر الصرف ومعدل التضخم. 4
 ( هناك عالقة طردية بين التضخم المستورد ومعدالت التضخم المحلي في ليبيا.5

 أهمية الدراسة
يكتسي البحث أهمية كبيرة في كونه يتناول مشكلة من أبرز وأهم المشاكل االقتصادية 

خم، رات مختلفة وحتى الوقت الحالي، وهي التضواالجتماعية التي عانت وتعاني منها ليبيا في فت
لور وعليه فإن وضع أي برامج وخطط مستقبلية لمعالجتها سيكون عديم الجدوى إذا لم يكن هناك تب

ثرة علمي ودقيق لمحددات التضخم من خالل دراسة وتحديد أهم المتغيرات االقتصادية الكلية المؤ 
ة طبيع ت التطبيقية المختلفة التي تساهم في الكشف عنفيه، وبالتالي فهي بحاجة ماسة إلى الدراسا

 العالقة مع هذه المتغيرات.
 باإلضافة إلى أن محاولة قياس العوامل االقتصادية المؤثرة في مستوى التضخم كل على حدة
 في ليبيا قد يساهم في توجيه وتوحيد السياسات االقتصادية الوطنية من خالل مختلف أدواتها

 الضغوط التضخمية. للتخفيف من حدة
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 الدراسةمنهـجية 
ع مة هذا الموضوع سيتم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لكونهما يتماشيان جلمعال

طبيعة الموضوع ، وذلك من أجل تقدير نموذج قياسي يربط المتغير التابع وهو معدل التضخم 
(INF ) خرى مع المتغيرات االقتصادية األ المعبر عنه بالمخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي

لي ( ، واإلنفاق الحكومي اإلجماMSالعرض النقدي بمعناه الضيق ))المتغيرات المستقلة ( وهي: 
(PEX)وسعر الصرف االسمي للدينار الليبي ، ((EX والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،

RGDP)  ،)  التضخم المستورد ويمثله الرقم القياسي ألسعار الوارداتIMI)  )تغير ، إضافة إلى م
تي يمثل العقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا خالل حقبة التسعينات واألحداث ال ( Dوهمي )

د (، وذلك باستخدام الطرق القياسية واإلحصائية الضرورية لتحدي2011شهدتها ليبيا عقب ثورة)
طبيعة هذه العالقة، بغرض الوصول إلى نتائج محددة وفق معايير وأسس علمية تتناسب ودراسة 

 ودراسة الحالة هنا، وذلك من خالل تطبيق خطوات بناء النموذج القياسي وهي كالتالي:
 لمحددةالتعرف على هذه المتغيرات وتأثيرها في المتغير التابع محل الدراسة خالل الفترة ا (1

 للدراسة.
ابع وصياغة النموذج االقتصادي القياسي الذي يحدد طبيعة العالقة بين المتغير التبناء  (2

 والمتغيرات المستقلة المؤثرة فيه.
ة البعديو االختبار والتقدير وهو إجراء مجموعة من االختبارات القياسية واإلحصائية القبلية  (3

قديره اس وتر النموذج المناسب للقيلتحديد رتب استقرارية السالسل الزمنية قيد الدراسة ومن ثم اختيا
 لمعرفة معنوية المعلمات المقدرة كال على حدة، ومن ثم تشخيص النموذج المقدر.

 مصادر البيانات 
 سيتم تجميع البيانات والمعلومات المستخدمة في الدراسة من المصادر التالية:

 (.2017-1966. مصرف ليبيا المركزي، اإلحصاءات النقدية والمالية )1
لعلوم االقتصادية، البيانات االقتصادية واالجتماعية في ليبيا عن الفترة مركز بحوث ا -2

 .( بنغازي 1962-2006)
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ة (، الهيئ2003- 1954نية إلحصاءات التجارة الخارجية خالل السنوات )السلسلة الزم-3
 العامة للمعلومات، مصلحة التعداد واإلحصاء.

 لفة.المركزي، أعداد مختالنشرة االقتصادية لمصرف ليبيا -4
 (.2011صرف ليبيا المركزي التقرير السنوي الخامس والعشرون للسنة المالية )م-5
 (.2012-2008(، تقييم البرنامج التنموي )2014زارة التخطيط )و -6
 (.2012-2008(، اإلطار العام للبرنامج التنموي )2007ية العامة للتخطيط )اللجنة الشعب-7

ية ث والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والمقاالت العربية واألجنبإضافة إلى األبحا
ين والتي سيتم االعتماد عليها لبناء نموذج الدراسة المعبر عن طبيعة العالقات االقتصادية ب

 المتغيرات محل الدراسة.

 اإلجرائية التعريفات
م استخدام المخفض الضمني للناتج : تInflation Rateمعدل التضخم في االقتصاد الليبي -1

وهو رقم قياسي يستخدم في قياس معدل  GDP.Implicit price deflatorالمحلي اإلجمالي 
ابه التغير في جميع أسعار السع والخدمات الداخلة في حساب الناتج المحلي اإلجمالي، ويمكن حس

 (.2013)شنبيش ، 100بقسمة الناتج المحلي اإلسمي على الناتج المحلي الحقيقي ضرب 
: تم استخدام عرض النقود بالمفهوم الضيق ويمثل النقد Money Supplyعرض النقود -2

ت المتداول لدى الجمهور مضافًا إليه ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات العامة والمؤسسا
 شبه العامة تحت الطلب بالدينار الليبي.

لعام التسييري والتنموي من بيانات اشمل اإلنفاق : ويPublic expenditureاإلنفاق العام -3
 الميزانية العامة في ليبيا.

 كسنة أساس. 2003: بأسعار Real GDPإلجمالي الحقيقي الناتج المحلي ا-4
إلسمي للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي وهو عبارة عن سعر بيع و سعر الصرف ا -5

 العكس.ر(، و ( مقابل وحدة واحدة من العملة األمريكية )الدوال شراء العملة  المحلية )الدينار الليبي
باحثان الرقم القياسي ألسعار الواردات :استخدم الImported inflationالتضخم المستورد -6

 كممثل للتضخم المستورد في ليبيا.
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: استخدم الباحثان متغير وهمي لينوب عن Dummy variableالمتغير األصم )الوهمي( -7
ورة ثالعقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا خالل عقد التسعينيات وبداية األلفية وكذلك قياس 

تضخم ( للسنوات التي يتوقع أن يكون لألزمة تأثير على ال1(، وقد أعطى الباحثان القيمة )2011)
( فترة الحصار والحظر الجوي على ليبيا ومن العام 2002( إلى غاية )1992وهي السنوات )

( وهي فترة اندالع الثورة وما تبعها من أحداث، أما باقي السنوات فقد 2014( وحتى )2011)
 (.0أخذت القيمة )

 الدراسة حـدود
 االقتصاد الليبي. اشتملت الدراسة علىمن الناحية المكانية 

اية العام ( إلى غ1970أما من الناحية الزمنية فقد غطت الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من عام )
 (، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية لألسباب التالية:2014)

لكي نتمكن من الحصول على نتائج اقتصادية ذات معنوية إحصائية، و تفادي مشكلة عدم  -1
ت ( حيث تعد1982سالفاتورر ،نادًا لنظرية النهاية المركزية )التوزيع الطبيعي للبيانات است

 ( مشاهدة.44الدراسة)المشاهدات الثالثين سنة وبلغت عينة 
من جهة أخرى، فقد تم اختيار هذه الفترة لتشمل كاًل من الحصار االقتصادي والحظر  -2

ذه (، لبيان دورهما في ه2011الجوي المفروض على ليبيا خالل حقبة التسعينات، وثورة فبراير )
 المشكلة. 

( لعدم وجود 2014)عذر حصول الباحثين على بيانات للناتج المحلي اإلجمالي بعد سنة ت -3
 (.2014ولذلك كانت الدراسة حتى العام )في ليبيا،  بيانات منشورة عن الجهات الرسمية

 السابقة الدراسات
كثيرة هي الدراسات التي بحثت في أثر المتغيرات االقتصادية سواء الكلية أو الجزئية المحددة 
للتضخم في مختلف االقتصادات المتقدمة والنامية سواء الدراسات العربية منها أو األجنبية، وقد 

، منها  رصد الباحثان العديد من هذه الدراسات والتي لها عالقة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية
والتي هدفت إلى تحليل وقياس العالقة بين االختالل االقتصادي ( 2019)الجيباني وعطية، دراسة 

واستخدمت الدراسة نموذج االنحدار الذاتي (، 2017-1986والتضخم في ليبيا خالل الفترة الزمنية)



 
 
 

 .                                عبد العزيز صداقة وصقر اجليباين(2014-1970التضخم يف االقتصاد اللييب خالل الفرتة )حمددات  

(345) 

سة وجود عالقة ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا(، ARDLذي الفجوات الزمنية المبطأة )
في األجل القصير بين التضخم وكل من االختالل اإلنتاجي والمالي والخارجي في األجل القصير، 
ووجود عالقة في األجل الطويل بين التضخم واالختالل المالي، وانعدامها  في األجل الطويل بين 

 التضخم واالختالل اإلنتاجي والخارجي.
إلى  تحليل تطورات عرض النقود  (2019ني وعطية،)صداقة والجيباهدفت دراسة في حين 

د ( في االقتصاCPI( والتضخم ممثاًل بالرقم القياسي ألسعار المستهلكين )MS2بالمعنى الواسع)
 ( وحتى  ديسمبر2004الليبي وقياس العالقة السببية بينهما خالل الفترة الممتدة من يناير)

المنهج القياسي من خالل استخدام نموذج متجه االنحدار  (، حيث استخدمت الدراسة2018)
( ومن ثم إجراء اختبار التكامل المشترك واستخدام متجه نموذج تصحيح الخطأ VARالذاتي )

(Vector Error Correction Model  وأظهرت نتائج التحليل القياسي وجود تكامل مشترك ،)
ي فاألجل الطويل أن هناك عالقة سببية  تجري  بين عرض النقود والتضخم وقد بينت النتائج  في

اتجاه واحد من عرض النقود إلى التضخم، بينما العالقة السببية في األجل القصير بين عرض 
النقود والتضخم تجري في اتجاهين، باإلضافة إلى ذلك فقد أوصت الدراسة على ضرورة تبني 

 .نلبلداعاليتها في مكافحة التضخم في معظم االسياسة النقدية االنكماشية كــأداة حقيقية أثبتت ف
بتحليل ديناميكية التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة  (2019)الحويج ،دراسة وقد قامت 

( من نواح ثالثة، تمثلت األولى في اختبار العالقة التوازنية طويلة المدى بين 2012–1966)
لي اإلجمالي، ومجموعة من محدداته التي معدل التضخم ممثاًل بالمخفض الضمني للناتج المح

تمثل ببعض المصادر الداخلية للتضخم، وتحليل ديناميكيات تصحيح الخطأ خالل األجل القصير، 
وتمثلت الثانية في اختبار العالقة السببية بين معدل التضخم ومحدداته في المدى القصير والمدى 

التضخم في االقتصاد الليبي للصدمات  الطويل، وتمحورت الثالثة حول تحليل استجابة معدل
الداخلية والخارجية، واستخدمت الدراسة منهجية التكامل المشترك لجوهانسون ونموذج متجه 
تصحيح الخطأ، ودوال االستجابة للصدمات، وتحليل مكونات التباين، وتوصلت إلى وجود عالقة 

توصلت لوجود عالقة سببية بين  توازنية طويلة المدى بين معدل التضخم ومجموعة محدداته، كما
معدل التضخم ومحدداته خالل المدى الطويل، كما توصلت الدراسة إلى أن التقلبات في معدل 
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التضخم تعود بالدرجة األولى إلى الصدمات الحاصلة في معدل التضخم نفسه، وللصدمات 
غيرات أهمية الحاصلة في سعر الصرف بشكل أقل، وال تشكل الصدمات الحاصلة في باقي المت

 كبيرة في تفسير التقلبات في معدل التضخم في ليبيا.   
 بقياس محددات التضخم في االقتصاد الفلسطيني مستخدمة الرقم (2015)قديح ،وقامت دراسة 
 كممثل لمعدالت التضخم في االقتصاد الفلسطيني وأدرجت أحد (CPI) لمستهلكاالقياسي ألسعار 

نفاق عشر متغيرًا مستقاًل لنموذج الدراسة تمثلت في كل من )نصيب الفرد من الناتج القومي، اإل
، لنقودالعام، المساعدات الدولية، الدين العام، معدل الفائدة، سعر الصرف، معدل البطالة، عرض ا

ي االقتصادي، االستقرار السياسي(، واتبعت الدراسة المنهجين الوصفعجز الموازنة، االنفتاح 
 (.2013-1995والكمي في التحليل باستخدام سالسل زمنية للفترة من )

د العالقة السببية بين اإلنفاق العام والتضخم في االقتصا (2014الشامي ،وحللت دراسة )
أن األثر الرئيس ينبع من اإلنفاق ( وتوصلت إلى نتيجة مفادها 2009-1990الليبي للسنوات )

 (.2009( إلى )1990العام باتجاه الضغوط التضخمية في ليبيا من )
التضخم في السودان وبينت أن مظاهر االختالالت في  (2014)الحسن ، وتناولت دراسة

عات، لمدفو ااالقتصاد السوداني المؤدية إلى الفجوة في الميزانية العامة والفجوة الخارجية في ميزان 
 ومن بين هذه االختالالت تصاعد الضغوط التضخمية واستمرار ارتفاع المستوى العام لألسعار،

وخلصت الدراسة إلى أن أسباب التضخم تشمل، التضخم المستورد، وتحركات سعر الصرف، وعدم 
 نقديع الاالستقرار الحالي لسعر الصرف وتزايد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، التوس

 وارتفاع صافي األصول المحلية.
 –1970بحثت في محددات التضخم في الجزائر خالل الفترة ) (2014)يحي ،دراسة بينما 

ذج ( باستخدام نماذج متجهات االنحدار الذاتي الهيكلي، وأوضحت الدراسة أنه في إطار نمو 2012
 لمحددفإن كتلة األجور تعتبر هي ا عام مختلط مفسر للتضخم يضم المتغيرات النقدية وغير النقدية

ة لنقديالرئيس في األجل القصير بالجزائر إلى جانب الواردات والناتج المحلي اإلجمالي والكتلة ا
ور واإلنفاق الحكومي، أما في األجلين المتوسط والطويل فإن الكتلة النقدية والواردات واألج

 واإليرادات هي المحددات المؤثرة. 
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 فقد هدفت إلى  التعرف على أثر كل من عرض النقود (2014داغر والصويعي، ) أما دراسة 
(، وحددت 2008 – 1990وسعر الصرف على معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة)

سع الدراسة  الرقم القياسي ألسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الوا
 رف الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي ممثال لسعر الصرف،ممثال لعرض النقود، وسعر ص

قلت حيث تم اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات الثالث وتقدير نموذج تصحيح الخطأ، ثم انت
ف الدراسة الختبار العالقة السببية بين التضخم وكل من عرض النقود بالمعنى الواسع وسعر صر 

يح الر األمريكي، وقد أوضح اختبار السببية المبني على نموذج تصحالدينار الليبي مقابل الدو 
 الخطأ وجود سببية ذات اتجاهين وذلك بين متغيري الدراسة سعر الصرف ومعدل التضخم، كما أن

اختبار السببية دل على وجود عالقة سببية ذات اتجاه واحد وذلك من عرض النقود إلى كل من 
الر ك ممثال لمعدل التضخم وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدو الرقم القياسي ألسعار المستهل

 غيراتاألمريكي، وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات في نمو عرض النقود بمفهومة الواسع وكذلك الت
و في نمو سعر صرف الدينار الليبي مقوما بالدوالر األمريكي تساعد في تفسير التغيرات في نم

 القصير والطويل. معدل التضخم في األجلين 
إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود عالقة طردية بين  (2013شنبيش ،)وتوصلت دراسة 

مستوى التضخم وعرض النقود بالمعنى الضيق في االقتصاد الليبي، وكذلك وجود عالقة طردية 
 لمحليبين التضخم وسعر صرف الدينار الليبي، وأيضا وجود عالقة عكسية بين التضخم والناتج ا

قة الحقيقي. حيث قامت الدراسة بتحليل ظاهرة التضخم في االقتصاد الليبي من خالل قياس العال
الكمية بين التضخم وبعض المؤشرات االقتصادية األخرى، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي 

ة لفتر ل اوالتحليل الكمي لقياس العالقة الكمية بين التضخم والمتغيرات االقتصادية في ليبيا خال
(1992 – 2008.) 

التعرف على  أثر كل من المتغيرات المستقلة )عرض  (2011، )حمودبينما استهدفت دراسة 
النقود، والناتج المحلي اإلجمالي، واإلنفاق الحكومي، وسعر الصرف ( على التضخم في المملكة 

(، وقد 2007 – 1970األردنية، معبرا عنه بالرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الفترة)
الختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل  استخدمت الدراسة طريقة جوهانسون للتكامل المشترك
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بين المتغيرات، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أهمها: وجود عالقة سببية بين المتغيرات 
مي، وأن هذه غير المستقرة في المستوى وهي متغيرات التضخم وسعر الصرف واإلنفاق الحكو 

%( من مكونات 100المتغيرات متكاملة وهناك عالقة توازنية بينها، وأيضا متغير التضخم يفسر)
 التباين في الفترة األولى عند حدوث صدمة بمقدار انحراف واحد في المتغير نفسه. 

أن هناك دورًا لسعر الصرف في األجلين القصير  (2010) الزهوي ،و قد أكدت دراسة 
ي على في التأثير على معدل التضخم في مصر، وأن النقود بمعناها الواسع لها تأثير معنو والطويل 

ي جمالالتضخم في االقتصاد المصري، أما بالنسبة لمتغيري سعر الفائدة االسمي والناتج المحلي اإل
د الحقيقي فقد تبين أنه ليس لهما أي تأثير معنوي في تحديد التضخم في االقتصاد المصري. وق

مرحلتين الختبار التكامل المشترك على دالة التضخم جرانجر ذي ال-استخدمت الدراسة طريقة انجل
 ونموذج تصحيح الخطأ.

هدفت إلى قياس اثر بعض المتغيرات االقتصادية على فقد  (2006)المصبح ،دراسة  أما 
ة لعالج هذه التضخم في سورية؛ لمعرفة محدداته وأسبابه وذلك ألجل اقتراح الوسائل المناسب

المشكلة، حيث استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي في تحليل بيانات التضخم، وكذلك األسلوب 
ح الكمي وأساليب االقتصاد القياسي الحديثة كأسلوب التكامل المشترك واختبار السببية وتصحي

 ة فقدانالخطأ، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: أن ظاهرة التضخم تنشأ نتيج
ة التوازن االقتصادي في اقتصاد أي دولة، وأن التضخم في سورية يفسر في األجل الطويل بثالث

متغيرات هي ) نسبة العرض النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، ومؤشر الركود االقتصادي، 
 صيرةومؤشر الرقم القياسي ألسعار المستوردات(، كما تبين وجود عالقة سببية طويلة األجل وق

 األجل  تتجه من المتغيرات المفسرة إلى مؤشر التضخم.   
لية، إلى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، الواردات الك (2016)عنتر ورابح ،وخلصت دراسة 

سعر الصرف االسمي، عدد السكان، هي المحددات الرئيسية للتضخم في األجل الطويل في 
  الجزائر.

( منشورة على موقع Serhan Cevik and Katerina Tekoz ,2013وبحثت دراسة ) 
( واستخدمت 2010-1963( ديناميكة التضخم في ليبيا خالل الفترة )IMFصندوق النقد الدولي )
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الدراسة نموذج تصحيح الخطأ في التحليل وتقدير معلمات النموذج، ودمجت الدراسة متغيرات 
ؤشر للتضخم في ليبيا مع المعروض من االقتصاد الكلي )الرقم القياسي ألسعار المستهلك( كم

النقود، وعجز الناتج، واإلنفاق الحكومي، واألسعار العالمية، وسعر الصرف اإلسمي للدينار الليبي 
بالنسبة للدوالر األمريكي، ومتغير وهمي يقيس الصدمات الخارجية التي تعرضت لها ليبيا. 

وسعر الصرف تبدو محددات رئيسية  وتوصلت الدراسة إلى أن عرض النقود واإلنفاق الحكومي
 للتضخم في ليبيا.

كما توصلت الدراسة إلى أن عجز الناتج ليس ذو أثر مهم على التضخم بينما الصدمات 
الخارجية ذات أثر على التضخم، وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين السياسة النقدية 

 واستقرار األسعار.والسياسة المالية لضمان التوازن بين النمو االقتصادي 

 العلمي للدراسة  اإلسهام
قلة  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها ُأجريت على االقتصاد الليبي حيث -

الدراسات العلمية القياسية التي عالجت موضوع التضخم في ليبيا مقارنة بحجم وخطورة هذه 
 ( إلى غاية1970زمنية مناسبة  تمتد من) المشكلة، إضافة إلى أن بيانات الدراسة تغطي فترة

اتي (، كذلك توظيفها  لمنهجية حديثة في القياس االقتصادي تمثلت في نموذج االنحدار الذ2014)
(، كما أنها صممت  نموذج قياسي غّطى أهم  المتغيرات ARDLذي الفجوات الزمنية الموزعة )

افق وتتو  مؤثرة على معدالت التضخم في ليبيا  االقتصادية الكلية التي  ُيتوقع أنها محددات رئيسية
 مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة.

 التحليل القياسي للدراسة 
أولى خطوات التحليل القياسي واإلحصائي التي أجراها الباحثان لمتغيرات الدراسة يتمثل في 

السالسل الزمنية لمتغيرات ( للتعرف على استقرار )سكون( Unit Rootاختبارات جذر الوحدة ) 
 SPURIOUSالدراسة لكي ال نقع في ما يعرف بالتقدير الزائف )االنحدار الُملفق( )

REGRESSION ومن أشهر االختبارات التي تجرى للكشف عن استقرارية السالسل الزمنية )
 اختباري ديكي فوللر المطور، و فيليبس بيرون.
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 اختبارات جذر الوحدة 
( للكشف عن PPو فيليبس بيرون ) (ADF)ن باختباري ديكي فوللر المطور  استعان الباحثا

ألول (، و الفرق اLEVELرتبة  استقرار )سكون(  السالسل الزمنية للدراسة ، وذلك عند المستوى )
(DIFFIRENCE FIRST ن ( ، وبالصيغ الثالث ) الحد الثابت، الحد الثابت واالتجاه الزمني، بدو

نتائج ( يوضح نتائج اختبارات االستقرارية وبناء على ال 1ي ( والجدول رقم )حد ثابت واتجاه زمن
 يمكن معرفة رتب استقرار السالسل الزمنية  موضوع الدراسة. 

 اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة :(1جدول رقم )

  المتغير

 (LEVELالمتغير عند المستوى )

 

 First  المتغير عند الفرق األول )

Difference) 

 رتبة المتغير
صيغة 

 االختبار

ADF PP  صيغة

 االختبار

ADF PP 

 

INF 

 

مستقر عند  -5.234927 0.666678 حد ثابت 4.000944 3.267291 حد ثابت

حد ثابت  الرتبة األولى

 واتجاه زمني

حد ثابت  1.931086 2.336524

 واتجاه زمني

0.952691- 6.064029- 

 -4.690022 1.528317 بدون 4.847529 1.594014 بدون

 

MS 

 

 

مستقر عند  -3.107193 -0.818061 حد ثابت 4.528149 2.685795 حد ثابت

حد ثابت  الرتبة األولى

 واتجاه زمني

1.410143 1.678483 

 

حد ثابت 

 واتجاه زمني

3.997306- 4.283244- 

 -2.539746 -0.105917 بدون 6.056742 3.632988 بدون

 

PEX 

مستقر عند  -11.96809 -2.946253 حد ثابت -0.780339 1.856338 حد ثابت

 الرتبة األولى

حد ثابت 

 واتجاه زمني

حد ثابت  -2.498058 0.860133

 واتجاه زمني

3.693899- 14.09694- 

 -10.82247 -0.357004 بدون 0.080636 2.229167 بدون

 

RGDP 

مستقر عند  -9.512055 -1.591186 حد ثابت -2.780016 -3.119626 حد ثابت

 الرتبة األولى
حد ثابت 

 واتجاه زمني

حد ثابت  -2.624128 -3.132490

 واتجاه زمني

1.931220- 9.997395- 

 -9.595974 -1.718907 بدون -0.625889 -0.894347 بدون

 

EX 

 

مستقر عند  -5.012704 -5.035174 حد ثابت -0.087434 0.217265 حد ثابت

 الرتبة األولى
حد ثابت 

 واتجاه زمني

حد ثابت  -1.806941 -1.650413

 واتجاه زمني

5.146537- 5.127020- 

 -4.882632 -4.836030 بدون 1.037612 1.423380 بدون

 

IMI 

 

 

مستقر عند  -10.13907 -10.11633 حد ثابت 0.272779 1.519182 حد ثابت

حد ثابت  الرتبة األولى

 واتجاه زمني

حد ثابت  -2.373570 -0.439011

 واتجاه زمني

10.70074- 11.54773- 

 -9.625873 -9.646663 بدون 2.038468 2.485591 بدون

 Eviews10المصدر : من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج االقتصاد القياسي 
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 ( بالصيغPP( و فيليبس بيرون )ADF) تشير نتائج اختبارات جذر الوحدة لديكي فوللر المطور
جميع  ( إلى أن1الثالث )الحد الثابت، الحد الثابت واتجاه زمني، بدون( والموضحة بالجدول رقم )

(  كانت غير مستقرة عند INF,MS,PEX,RGDP,EX,IMIالسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ) 
جدول أقل من القيمة الحرجة عند ( حيث القيمة المحسوبة لها والموضحة بالLEVELالمستوى ) 

 %(.5مستوى معنوية أقل من)
 First  كما تشير النتائج إلى أن جميع متغيرات الدراسة قد استقرت عند الفرق األول )

Difference بالصيغ الثالث حيث كانت القيم المحسوبة الواردة بالجدول  أكبر من القيم الحرجة )
نرفض فرض العدم الذي ينص على احتواء السلسلة  %( وبذلك5عند مستوى معنوية أقل من)

الزمنية على جذر الوحدة أي غير مستقرة ونقبل بالفرض البديل الذي يؤكد خلو السلسلة الزمنية من 
جذر الوحدة، أي أن السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة قد استقرت جميعًا عند الفرق األول لها، 

 ولى.وبالتالي فهي مستقرة من الرتبة األ

 نموذج الدراسة  تصميم
ميم بعد االطالع على الدراسات السابقة واالستعانة بالنظرية االقتصادية تجاه التضخم تم تص

 نموذج الدراسة على الشكل الدالي التالي:
𝒍𝒏𝑰𝑵𝑭 =  + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝑴𝑺 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝑷𝑬𝑿 + 𝜷𝟑𝒍𝒏𝑹𝑮𝑫𝑷 + 𝜷𝟒𝒍𝒏𝑬𝑿 +

𝜷𝟓𝒍𝒏𝑰𝑴𝑰 + 𝜷𝟔𝑫 +   
 :أنحيث 

lnINF  :خفض يمثل  اللوغاريتم الطبيعي لمعدل التضخم في االقتصاد الليبي معبرًا عنه بالم
 الضمني للناتج المحلي اإلجمالي.

lnMS .يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لعرض النقود الضيق : 
PEX .يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لإلنفاق العام التسييري والتنموي : 

lnRGDP  ( 2003اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بأسعار): يعبر عن
 كسنة أساس.

lnEX ي.:يعبر عن اللوغاريتم الطبيعي لسعر صرف الدينار الليبي بالنسبة للدوالر األمريك 
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lnIM .يمثل التضخم المستور معبرًا عنه بالرقم القياسي ألسعار الواردات: 
D اس الحصار االقتصادي والحظر الجوي الذي تعرضت له : يمثل متغير صوري ينوب عن قي

 (م، وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية.2011ليبيا خالل التسعينيات، وثورة فبراير العام)
 ،6 ،5،4،3،2،1 ،معلمات النموذج المراد تقديرها:  . المتغير العشوائي : 

ذه هلقياس النموذج وذلك لما تتمتع به  تم تحويل متغيرات الدراسة إلى الصيغة اللوغاريتمية
( مثل تجانس البيانات في 2016الصيغة ببعض المزايا عن غيرها من الصيغ األخرى )نصير ،

لى دلة إحال اختالف وحدات القياس وتباين األرقام، وتدنية الخطأ المعياري للبواقي، وتحويل المعا
 علماتيب القياس المعتادة، فضاًل عن أن المالصيغة الخطية، ومن ثم يمكن تقديرها باستخدام أسال

 ير.المقدرة باستخدام هذه الصيغة هي المرونات ذات الدالالت االقتصادية المهمة وسهولة التفس
لفرق ومن خالل ما بينته نتائج اختبارات جذر الوحدة حيث استقرت جميع متغيرات الدراسة عند ا

دار يمكن  للباحثين أن يستخدما نموذج االنح Peseran et al.,2001 )األول، بالتالي وفقًا لـ)
الختبار   Autoregressive Distributed Lags(ARDL)الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة  

( 13:ص 2015التكامل المشترك لما يتميز به هذا النموذج  كما أشار كل من )بريهي وراضي، 
 الي:من ميزات  عن باقي النماذج القياسية تتمثل في الت

ستقرار السالسل ( يمكن استخدامه بصرف النظر عن درجة رتبة اARDLإن نموذج )-1
ل الزمنية ( أو الرتبة األولى أو كالهما، شرط أال تكون السالس0الزمنية، سواء استقرت عند الرتبة )

 . (Peseran et al., 2001)مستقرة عند الرتبة الثانية
على أفضل مجموعة  فترات اإلبطاء الزمني للحصول( يأخذ عددًا كافيًا من ARDLنموذج )-2

 .(Shrestha,2005,p3-15من البيانات من نموذج اإلطار العام )
ويل واختبارات التشخيص يمكن ( أفضل النتائج للمعالم في األجل الطARDLيغطي نموذج )-3

 .(Shrestha,2005,p5-25االعتماد عليها بشكل كبير )
( على نموذج تصحيح الخطأ الذي يقيس العالقة ARDLج )ذمن الممكن الحصول من النمو -4

 قصيرة األجل بين متغيرات الدراسة.
 اهدات قليلة.( مالئمًا مع النماذج التي تحتوي على مشARDLيعد نموذج )-5
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 اختبار الحدود 
ت تغيراالختبار مدى تحقق التكامل المشترك والذي يمثل العالقة التوازنية طويلة األجل بين الم

( Bound Tests approachموضوع الدراسة، تم استخدام طريقة اختبار الحدود أو النطاق  )
 F-statisticsمة )(، حيث يتم حساب قي2016( )نجا ، PSS F-Testالتي تعتمد على تحليل )

 رنتها( اإلحصائية الختبار المعنوية المشتركة لمعلمات المتغيرات طويلة األجل، ثم من خالل مقا
( F-statistics ( الجدولية، فإذا كانت قيمة )PSS بالقيم الحرجة المقدرة لها وفقًا لتقديرات )

على  ( الذي ينصH0 المحسوبة أكبر من القيم الحرجة الجدولية، فإنه يتم رفض فرض العدم )
لى  ع( الذي يؤكد H1 عدم وجود عالقة طويلة األجل بين متغيرات النموذج، وقبول الفرض البديل )

(  F-statistics وجود عالقة طويلة األجل بين متغيرات النموذج، بينما إذا كانت قيمة  )
قم ر لي (.والجدول التاH0 المحسوبة أقل من القيم الحرجة الجدولية فإنه يتم قبول فرض العدم  )

 ( يوضح نتائج اختبار الحدود .2)
 اختبار الحدود :(2جدول رقم )

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

F-Bounds Test 

Null Hypothesis: No levels 

relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     F-statistic  7.867542 10%   1.99 2.94 

K 6 5%   2.27 3.28 

  2.5%   2.55 3.61 

  1%   2.88 3.99 

     
     

 Eviews10المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج االقتصاد القياسي 

ن الحد األعلى للقيمة م( المحسوبة أكبر F-ststistics( أن قيمة )2يشير الجدول رقم )
(  H0%(، ولذا فإنه يتم رفض فرض العدم )10%(،)5%(،)1الجدولية لها عند مستوى معنوية )

ديل بعدم وجود عالقة طويلة األجل )تكامل مشترك(  بين متغيرات النموذج، ويتم قبول الفرض الب
(H1.مما يعني وجود عالقة توازنية  طويلة األجل بين متغيرات النموذج ، ) 
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 األجل الطويل التكامل المشترك في 
 تقدير عالقات التكامل المشترك في األجل الطويل 

 لتقدير عالقة (5,4,4,4,4,4) (ARDL)تم اختيار النموذج  AICباستخدام معيار المعلومات   
( حيث كانت النتائج ومعادلة النموذج على 3التوازن في األجل الطويل كما في الجدول رقم )

 الصورة التالية:
 نتائج التكامل المشترك في األجل الطويل :(3جدول رقم )

     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     LNMS 0.865522 0.080032 10.81464 0.0004 

LNPEX 0.265288 0.069641 3.809361 0.0190 

LNRGDP -4.512753 1.245682 -3.622715 0.0223 

LNEX 1.014014 0.185052 5.479605 0.0054 

LNIMI -1.393803 0.365346 -3.815018 0.0189 

DUM -0.291372 0.034212 -8.516623 0.0010 

C 10.84180 3.067019 3.534963 0.0241 

     
     EC = LNINF - (0.8655*LNMS + 0.2653*LNPEX  -4.5128*LNRGDP + 1.0140 

        *LNEX  -1.3938*LNIMI  -0.2914*DUM + 10.8418 ) 

 Eviews10المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج االقتصاد القياسي 

 ( النتائج التالية3رقم ) الجدولنستدل من 
(كان معنويا إحصائيًا MSلضيق)االنقود بالمفهوم تشير نتائج األجل الطويل أن عرض -1

 ائماً دوموجبا، وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية حيث إن التضخم كما أشار "ميلتون فريدمان" هو 
( 2013ظاهرة نقدية، كما تتفق هذه النتيجة مع أغلب الدراسات السابقة، منها دراسة )شنبيش ،

زئية ة الججة الدراسة الحالية. وكما يشير الجدول فإن المرونوالتي توصلت إلى نتيجة متقاربة مع نتي
بة ( وهذا يعني أنه إذا زاد عرض النقود في االقتصاد الليبي بنس0.865522لعرض النقود بلغت )

 %(.86%( زاد معدل التضخم بنسبة )100)
أن إجمالي اإلنفاق الحكومي كان معنويا إحصائيًا وموجبا أي ذو تأثير طردي على  -2

( التي خلصت أن هناك 2014مستويات التضخم في ليبيا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الشامي ،
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( أنه إذا زاد اإلنفاق 3أثر يتجه من اإلنفاق العام تجاه التضخم في ليبيا. وتوضح نتائج الجدول )
 %(.26%( زاد معدل التضخم في االقتصاد الليبي بمعدل )100الحكومي بمقدار )

يث ويًا وسالبًا، حنتائج األجل الطويل أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي كان معنكما تشير -3
نخفض الناتج المحلي  وهذا يعني أنه إذا ا 4.512753- )كانت قيمة المرونة الجزئية له )

%(، وتتفق هذه النتيجة مع المنطق 451.2%( زاد التضخم بمقدار)100الحقيقي  بمقدار)
جة طبيعية في اقتصاد ريعي يعتمد على الموارد النفطية كمصدر أساس االقتصادي وتبدو  نتي

 لماضيالتوليد الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا ما شهدته ليبيا خالل منتصف الثمانينيات من القرن 
غوط حين انهارت أسعار النفط العالمية وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي حينها بدأت تتصاعد الض

ل في سوق السوداء للعملة للمرة األولى، وما شهدته ليبيا أيضًا من وضع مماثالتضخمية وتظهر ال
ط ( حين اندلعت أزمة الموانئ النفطية وتوقفت اإليرادات المتأتية من النف2013منتصف العام)

 فانكمش الناتج المحلي اإلجمالي وتصاعدت معدالت التضخم بشكل متسارع وغير مسبوق.
ي موجب مع معدل التضخم، الليبي مقابل الدوالر ذو تأثير معنو أن سعر الصرف للدينار  -4

%( 101.4%( زاد التضخم بنسبة )100أي أنه إذا ارتفع سعر الصرف للدينار الليبي بنسبة )
لى إ%(سيؤدي 100وبعبارة أخرى أن تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي بنسبة )

 (.%101.4زيادة معدل التضخم بنسبة )
%( 100لتضخم المستورد كان معنويًا وسالبًا، حيث إذا زاد التضخم المستورد بمقدار )ا -5

%(، وهذه النتيجة تبدو مخالفة للواقع وللعديد من 134.3انخفض التضخم المحلي بمقدار )
ٍم الدراسات السابقة التي أكدت على أن التضخم المستورد له تأثير معنوي وموجب في اقتصاد نا

اجي قتصاد الليبي( يتسم بمحدودية العرض المحلي من السلع نتيجة جمود وتخلف جهازه اإلنت)كاال
 وبالتالي اعتماده على الواردات السلعية في تغطية الطلب المحلي.

و يعزو الباحثان هذه النتيجة للسياسات االقتصادية التي تم اتباعها في ليبيا لعقود طويلة إبان  
ودعم السلع األساسية وتأميم الخدمات العامة والتسعير الجبري، وبالتالي فترة النظام االشتراكي 

ظلت ليبيا خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات محجوبة عن التضخم العالمي )المستورد( بسبب 
سياسات الدعم السلعي والتسعير الجبري، ال سيما فترة الثمانينيات حيث طبقت سياسات التقشف 
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مة طويلة من السلع المستوردة واالكتفاء بالسلع األساسية التي كانت كلها االقتصادي وحظر قائ
مدعومة وبأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، هذا إضافة إلى اتباع ليبيا نظام سعر الصرف 
الثابت ثم ربطه بنظام حقوق السحب الخاصة مما جعل مصرف ليبيا المركزي يسيطر إلى حد ما 

 المستورد  لفترات طويلة.على معدالت التضخم 
( معنوي ولكنه سالب وهذا يخالف Dمتغير األصم )تشير النتائج كذلك إلى أن معلمة ال-6

يبي. الواقع فالصدمات المحلية والخارجية لها تأثير فعال على مستويات التضخم في االقتصاد الل
جهة بيًا مكنتها من مواويبرر الباحثان هذه النتيجة بامتالك ليبيا احتياطيات أجنبية ضخمة نس

 ( وبداية أزمة إقفال2011الضغوط التضخمية الناجمة عن هذه العقوبات وأحداث ثورة فبراير )
 الموانئ النفطية والنزاعات المسلحة.

رة الحظر الجوي والحصار االقتصادي الذي فرض على ( وهي فت1999-1992كما أن المدة )
ق إلنفاانات والدعم للسلع االستهالكية مقابل تراجع حجم االقتصاد الليبي تزايد خاللها حجم اإلعا

االستثماري وتوقف العديد من المشروعات مما أسفر عن تراجع معدل نمو العرض النقدي 
راسات ( أحد أكبر مسببات التضخم في االقتصاد الليبي كما تبديه نتائج القياس للد2014)الشامي، 

 السابقة والدراسة الحالية.
 (:3النتائج السابقة في صورة المعادلة التالية كما يبينها الجدول رقم )ويمكن وضع 

𝑳𝑵𝑰𝑵𝑭 = 𝟏𝟎. 𝟖𝟒 + 𝟎. 𝟖𝟔𝟓𝑳𝑵𝑴𝑺 + 𝟎. 𝟐𝟔𝟓𝑳𝑵𝑷𝑬𝑿 −

𝟒. 𝟓𝟏𝟐𝑳𝑵𝑹𝑮𝑫𝑷 + 𝟏. 𝟎𝟏𝟒𝑳𝑵𝑬𝑿 − 𝟏. 𝟑𝟗𝟑𝑳𝑵𝑰𝑴𝑰 − 𝟎. 𝟐𝟗𝟏𝑫𝑼𝑴  
 نموذج تصحيح الخطأ وعالقات األجل القصير 

الذي يمثل ECM)(هي تقدير نموذج تصحيح الخطأ )ARDLالتالية في تحليل نموذج)الخطوة 
ام العالقة بين معدل التضخم في االقتصاد الليبي ومحدداته الرئيسية في األجل القصير باستخد

(ARDL) (5,4,4,4,4,4)   (4الجدول رقم ) كما يوضحه. 
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 القصير األجلفي نموذج تصحيح الخطأ  تقدير معلمات :(4جدول رقم )

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(LNINF(-1)) 2.309295 0.218354 10.57590 0.0005 

D(LNINF(-2)) 2.323386 0.199388 11.65261 0.0003 

D(LNINF(-3)) 2.274878 0.181035 12.56599 0.0002 

D(LNINF(-4)) 1.317268 0.120426 10.93844 0.0004 

D(LNMS) 0.374573 0.048609 7.705837 0.0015 

D(LNMS(-1)) -2.356558 0.184991 -12.73878 0.0002 

D(LNMS(-2)) -1.991756 0.159596 -12.47996 0.0002 

D(LNMS(-3)) -0.642187 0.085632 -7.499364 0.0017 

D(LNPEX) 0.360771 0.043357 8.320898 0.0011 

D(LNPEX(-1)) -0.137483 0.037613 -3.655217 0.0217 

D(LNPEX(-2)) 0.154485 0.034281 4.506427 0.0108 

D(LNPEX(-3)) 0.137256 0.038877 3.530530 0.0242 

D(LNRGDP) 3.520145 0.630904 5.579523 0.0051 

D(LNRGDP(-1)) 17.79927 1.513434 11.76084 0.0003 

D(LNRGDP(-2)) 19.09898 1.512470 12.62768 0.0002 

D(LNRGDP(-3)) 8.225071 0.958674 8.579636 0.0010 

D(LNEX) 0.819288 0.139266 5.882900 0.0042 

D(LNEX(-1)) -0.907863 0.104613 -8.678286 0.0010 

D(LNEX(-2)) 0.041825 0.107120 0.390450 0.7161 

D(LNEX(-3)) 0.899351 0.121195 7.420704 0.0018 

D(LNIMI) -0.045444 0.070030 -0.648912 0.5518 

D(LNIMI(-1)) 3.203013 0.224009 14.29862 0.0001 

D(LNIMI(-2)) 1.959688 0.162476 12.06137 0.0003 

D(LNIMI(-3)) 0.691185 0.071408 9.679366 0.0006 

D(DUM) -0.168266 0.038381 -4.384062 0.0118 

D(DUM(-1)) 0.372995 0.041775 8.928777 0.0009 

D(DUM(-2)) 0.476815 0.040310 11.82865 0.0003 

D(DUM(-3)) 0.133138 0.041869 3.179829 0.0335 

CointEq(-1)* -3.042377 0.231250 -13.15621 0.0002 

     
        R-squared 0.984510     Mean dependent var 0.077276 

        Adjusted R-squared 0.945082     S.D. dependent var 0.125861 

        S.E. of regression 0.029495     Akaike info criterion -4.050167 

         Sum squared resid 0.009570     Schwarz criterion -2.825730 

         Log likelihood 110.0033     Hannan-Quinn criter. -3.607449 

         Durbin-Watson stat 2.447156    
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خالل الجدول ( إلى نتائج تقدير معلمات األجل القصير للنموذج ونالحظ من 4يشير الجدول )
قد حقق الشرط الالزم  والكافي حيث إشارته سالبة كما [  CoinEq(-1) معامل تصحيح الخطأ ]

يوضح معامل تصحيح الخطأ الفترة الزمنية التي و  %(.1هو متوقع ، وهو معنوي عند مستوى)
. وتدل قيمة يحتاجها المتغير التابع لكي يتحقق له التوازن مع المتغيرات المستقلة في األجل الطويل

( من أخطاء األجل القصير يمكن 3.04معلمة معامل تصحيح الخطأ بالجدول المشار إليه أن )
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، أي أنه يتم تصحيح تصحيحها في وحدة الزمن من أجل العودة إلى الوضع التوازني طويل األجل
 ( في المتوسط.3.04أي اختالل في مستويات التضخم بنسبة )

ناتج أن الو نوية جميع المتغيرات عند فترات التباطؤ التي تم اختيارها وتبين نتائج التقدير إلى مع
ل المحلي اإلجمالي الحقيقي، وسعر الصرف اإلسمي كان لهما األثر األكبر على التضخم في األج
ثر القصير، يليهما عرض النقود، واإلنفاق الحكومي اللذان يتقاربان في نفس النسبة من حيث األ

 على التضخم.
%(من التغير الذي يحدث في معدل التضخم في ليبيا  98( أن )4ير نتائج الجدول )كما تش

( يمكن تفسيره بالتغير الحاصل في عرض النقود واإلنفاق 2014( إلى )1970خالل الفترة )
ية الحكومي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي وسعر الصرف والتضخم المستورد والصدمات المحل

حد  ق إلىلنسبة مرتفعة جدًا مما يدل على جودة توفيق النموذج، وهذه النتيجة تتفوالخارجية. وهذه ا
 كبير مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة.

 كما أن النموذج ال يعاني من مشكلة ارتباط البواقي من خالل ما تبينه إحصائية ديربن واتسون 
DW) ). 

 المقدر  النموذجتشخيص 
باختبار مدى مالءمة وجودة النموذج المقدر باستخدام مجموعة من اختبارات قام الباحثان 

(  واختبارات تشخيص استقرار النموذج Diagnostic Tests Riseduale التشخيص للبواقي )
ي فيتم الحكم من خاللها على مدى مالءمة النموذج المستخدم (  Stability Diagnosticالمقدر )

هو  ي كل من األجل الطويل واألجل القصير للمتغيرات محل الدراسة كماقياس المعلمات المقدرة ف
 ( التالي  :5مبين بالجدول رقم ) 

 اختبارات تشخيص البواقي واستقرار النموذج :(5جدول رقم )

 االحتمال Fإحصائية  االختبار

 Breusch-Godfrey Serial Correlationاالرتباط الذاتي

LM 

0.879563 0.5320 

  Heteroskedastictyعدم ثبات التباين 

Breusch-Pagan-Godfrey 

2.805112 0.1622 

 Ramsey RESET test 3.887892 0.2046استقرار النموذج 
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مشكلة االرتباط الذاتي ( إلى أن نتيجة اختبار الكشف عن وجود 5يشير الجدول رقم )
(Autocorrelation)  من خالل اختبار ) ببواقي النموذجLM Test( أن قيمة ) F-

statistic(غير معنوية في كل من األجل القصير واألجل الطويل حتى مستوى معنوية)وهذا 5 ،)%
ونرفض ( الذي ينص على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بالبواقي  H0 يعني قبول فرض العدم )

 (، أي رفض وجود ارتباط ذاتي.H1الفرض البديل)
 ( إلى نتيجة اختبار الكشف عن وجود مشكلة عدم ثبات التباين )5كما يشير الجدول )
Heteroskedasticity ) حيث استخدم الباحثان  اختبارBreusch-Pagan-Godfrey  و

معنوية مما يعني عدم رفض ( غير  F-ststistic أوضحت النتائج المبينة  بالجدول أن قيمة )
من وجود مشكلة  ، ما يعني أن النموذج ال يعاني(H1)( ورفض الفرض البديل  H0فرض العدم )

 Ramsey المحسوبة الختبار F( إلى أن قيمة 5كذلك يشير الجدول )، عدم ثبات التباين
RESET test  ( وبالتالي نقبل 5( وهي بذلك غير معنوية عند مستوى)0.9882تساوي )%

 فرض العدم الذي ينص على أن النموذج  تم توصيفه بشكل صحيح. ونرفض الفرض البديل.
 Jarque-Bera )كما أجرى الباحثان اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي وذلك من خالل اختبار 

(، وقيمة 1( كانت أقل من)Skewnessأن قيمة االلتواء ) ( و يالحظ1( المبينة بالشكل رقم )
اراتي ( تقريبًا، مما يعني أن البواقي تمتثل للتوزيع الطبيعي )جوج3( تساوي)Kurtosisالتفرطح )

%( والتي 5د مستوى)غير المعنوية عن Jarque-Beraقيمة  ( و هذا ما تؤكده 189،ص 2015،
كل ( و بالتالي فإن توزيع البواقي يأخذ الش H0( مما يعني قبول فرض العدم )0.918677تساوي )

 (.1رقم ) المعتدل الطبيعي وهذا ما يتضح من الشكل المبين
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 ( Normality Testللبواقي ) الطبيعي التوزيع(: 1شكل رقم )
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Series: Residuals

Sample 1975 2014

Observations 40

Mean       1.44e-14

Median  -0.001126

Maximum  0.031318

Minimum -0.038856

Std. Dev.   0.015664

Skewness   0.159463

Kurtosis   2.991616

Jarque-Bera  0.169641

Probability  0.918677
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ها كذلك وللتأكد من خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغيرات هيكلية في
للبواقي، ويعد هذا ( الذي يتعلق بسلوك المجموع التراكمي CUSUMاختبار )أجرى الباحثان 

ومدى  االختبار من أهم االختبارات في هذا المجال؛ ألنه يبين وجود أي تغير هيكلي في البيانات،
و يتضح من خالل الشكل ، ة األجل مع المعلمات قصيرة األجلاستقرار وانسجام المعلمات طويل

نموذج مستقر من %(، مما يعني أن ال5( أن مجموع البواقي تتحرك داخل حدود المعنوية )2)
 الناحية الهيكلية. 

 االستقرار الهيكلي للمجموع التراكمي للبواقي :(2)رقم شكل 
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بالفعلي  (Fittedمقارنة المقدر)والختبار القوة التنبؤية للنموذج المقدر استخدم الباحثان معيار 
(Actual) ( وقد بينت نتائج االختبار أن 3عن طريق الرسم البياني كما موضح بالشكل رقم ،)لقيم ا

لهذا  لجيدةالمقدرة تقترب كثيرًا جدًا من القيم الفعلية، كما يتضح من الشكل مما يدلل على القدرة ا
 قبل.النموذج على التنبؤ بسلوك المتغيرات في المست

القدرة التنبؤية للنموذج المقدر :(3شكل رقم )
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 الخالصة والتوصيات
يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية ذات أبعاد خطيرة ومتعددة، سياسية واجتماعية، ولذلك جاءت 

التعرف على محددات التضخم الرئيسية في االقتصاد الليبي خالل الفترة  الدراسة لتهدف إلىهذه 
( مستخدمة أسلوب االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة 2014-1970الزمنية)

(ARDL وقد صمم الباحثان نموذجًا قياسيًا يحوي على  المخفض الضمني للناتج المحلي ،)
بع ليعبر عن معدل التضخم في ليبيا، أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في اإلجمالي كمتغير تا

عرض النقود الضيق، واإلنفاق العام، والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، وسعر الصرف االسمي 
للدينار الليبي، والتضخم المستورد، كما تم إدراج  متغير وهمي يمثل العقوبات الدولية على ليبيا 

(. وقد توصلت 2014( حتى العام)2011سعينيات وبداية األلفية وأحداث الثورة)خالل فترة الت
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الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها: أنه في األجل الطويل فإن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ذو 
أثر معنوي سالب على معدالت التضخم في ليبيا، بينما عرض النقود الضيق، واإلنفاق العام 

سعر الصرف االسمي، ذات أثر معنوي موجب على معدل التضخم في ليبيا خالل )الحكومي(، و 
 فترة الدراسة.

 وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان باآلتي:
 اصة ضبط التوسع النقدي واإلفراط في طبع العملة، فزيادة عرض النقود في االقتصاد الليبي خ

تشهدها البالد لن يحل مشكلة عسر السيولة؛ بل سينعكس على في ظل الظروف الحالية التي 
تالي انخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية مما يوّلد ضغوطًا تضخمية. وبال

يتوجب على السلطات النقدية في البالد سحب كميات النقد في التداول والتي تسربت خالل 
 وإلغاء بعض اإلصدارات لكبح جماح التضخم. األزمة عن طريق استبدال العملة المحلية

 د صاد بلضبط اإلنفاق العام التسييري ورفع معدل اإلنفاق العام التنموي، فاألول سيترجم في اقت
محدود اإلنتاج السلعي إلى زيادة الطلب الكلي والذي سينعكس في صورة ضغوط تضخمية 

بي د الليع القدرة االستيعابية لالقتصابينما الثاني يعمل على المدى المتوسط والبعيد على توسي
 ليكون أكثر قدرة على مواجهة التضخم.

  ألوراقاتفعيل أدوات السياسة النقدية التقليدية المباشرة وغير المباشرة مع ضرورة تفعيل سوق 
المالية قدية و المالية الليبي لتحسين كفاءة السياسة النقدية، مع أولوية التنسيق بين السياستين الن

 حقيق النمو االقتصادي واستقرار األسعار.لت
 لى تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي في ليبيا واالنتقال من حالة االقتصاد النقدي إ

ئلة ة السااالقتصاد الالنقدي بإحالل المعامالت النقدية اإللكترونية بداًل عن المعامالت النقدي
(Cash )النقود في التداول وُيهّدئ الطلب ( األمر الذي يعمل على تقليص كمية )عرض

 ويسهم في كبح جماح التضخم.
 سعر صرف الدينار الليبي يجب أن يكون أداة لمجابهة السوق السوداء والقضاء على التضخم ،

ملها ال لتسديد ديون الحكومات المتراكمة والتي يتحمل وزرها المواطن وحده بداًل من أن تتح
 الهدر.الحكومات المتعاقبة المسؤولة عن 
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 من المعلوم أن أي اقتصاد في العالم حين يواجه مشكلة التضخم يقوم برفع أسعار الفائدة 
ية لسحب النقد من التداول ولتحجيم القروض والتسهيالت المصرفية، وبما أن الفوائد المصرف

فعيل ( من قبل المؤتمر الوطني العام سابقًا فإن ت2013( لسنة )1ألغيت بموجب القانون رقم )
ز قنوات وأدوات الصيرفة اإلسالمية لتحل محل "الفوائد " من شأنه العمل على تمكين الجها

خارج  المصرفي من ممارسة دوره في إعادة الدورة النقدية لطبيعتها والحّد من التسّرب النقدي
 الجهاز المصرفي، وبالتالي التخفيف من حدة الضغوط التضخمية.

م لمشكلة التضخم على االقتصاد الليبي و تطورها في حال  أخيرًا ، و نظرًا ألهمية و خطورة
ن، ُتحاصر مبكرًا إلى تكاليف اجتماعية باهظة كذوبان الطبقة الوسطى، وتآكل مدخرات المواطني

وث لى حدوبالتالي انتشار الفقر والعوز والحرمان، والتفاوت الطبقي، ومن ثم  قد تتطور المشكلة  إ
واحتجاجات ومطالبات بزيادة الرواتب واألجور قد  تعمل على سخط شعبي عارم على الحكومة 

تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتزيد من حالة عدم االستقرار السياسي واألمني، وعليه  يوصي 
 لليبيالباحثان بتسليط الضوء على المزيد من الدراسات العلمية حول ظاهرة التضخم في االقتصاد ا

ت مشكلة، وفي هذا الصدد يقترح الباحثان دراسة أثر متغيراللبحث عن الحلول الممكنة لهذه ال
يزان اقتصادية أخرى لم تتضمنها الدراسة الحالية كدراسة أثر الفساد المالي، والعجز الجاري لم

ية المدفوعات، والعجز الحكومي، واالنفتاح االقتصادي، واالئتمان المصرفي، واألصول االحتياط
ات ذات طابع سياسي إدراج متغير  -أيضًا  -د الليبي، وباإلمكانعلى معدالت التضخم في االقتصا

على  وإداري كأثر الديمقراطية على معدالت التضخم في ليبيا. كذلك باإلمكان دراسة آثار التضخم
 معدالت الفقر والبطالة وتوزيع الدخل في ليبيا.
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 الملخص

 من يالكل جاإلنتا أن في البحث مشكلة وتتمثل ،محاصيل الحبوب تعد من أهم السلع االستراتيجية فى ليبيا

 الغذائية لفجوةا رتفاعا إلى أدى المتزايدة مما االستهالكية االحتياجات لمواجهة كاف غير مازالالحبوب  محاصيل

 االستيراد من عن طريقتغطية هذه االحتياجات  ىعلالدولة واعتماد  ،لهذه السلعالذاتى  وانخفاض نسبة االكتفاء

 المستقبلية اتهامؤشرات اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائية وتوقع على إلى التعرف البحث ويهدف الخارج،

لتنبؤ انماذج التنبؤ غير السببية التي تشمل نماذج التنبؤ المحددة ونماذج لمجموعة الحبوب باستخدام 

نموذج هولت من  الدراسة أن  نتائج ، وأوضحتاالحتمالية والمفاضلة فيما بينها وفقا لمقدرة النموذج على التنبؤ

لزراعة للفترة ية واالزراعة والثروة الحيوانية ومنظمة األغذ وزارة بيانات وذلك باالعتماد علىأفضل النماذج 

من و  ،بوب خالل فترة الدراسةفي حجم الفجوة الغذائية من الح ا  النتائج تزايد وأوضحت، (1990-2018)

 ستوجبي الذي األمر (،2025( ألف طن في سنة )772إلى)الفجوة الغذائية من الحبوب  جمأن يصل حالمتوقع 

 وذلك من ،مشكلةال لحل الخارج من االستيراد على عتماداال وعدم الفجوة من هذه للتقليل إيجاد حلولفي التفكير 

 .عالية تاريةهك إنتاجية ذات جديدة التوسع الرأسي واألفقي واستنباط أصناف طريق عن اإلنتاج حجم زيادة خالل

 ا.ية، ليبيالفجوة الغذائية، النماذج غير السبب ،لغذائي، التنبؤاالكلمات المفتاحية: الحبوب، األمن 
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Abstract 

Grain crops considered one of the most strategic commodities in Libya, the 

research problem indicated that the total production of grain crops is still 

insufficient to meet the growing consumer needs, which led to the rise of the food 

gap which reflected the decline in the proportion of self-sufficiency of these crops, 

therefore, the government is relying on importing from overseas to cover the 

consumer needs. 

The study aimed to identify the production, consumption and food gap 

indicators and their future expections for grain crops in Libya. Non-causal 

forecasting models wich contains the individual deterministic and stochastic 

models were used relying on data from the Ministry of Agriculture and Food and 

Agricultural Organization during the period (1990-2018). 

The results of the study indicated the efficiency of holt method in comparison 

with other methods applied in the study depending on forecasting power criteria 

such as of (RMSE) criteria, the results also showed that there was a significant 

increase in grain crops gap, which predicted to reach 772 thousand tones in 2025, 

for this reason Libya should conducts several efforts to increase the cultivated area 

and producing new varieties of high productivity in order to reduce the size of 

grain crops gap and increase the grain crops self-sufficiency. 

Keywords: grain, food security, forecasting, Non-causal models, Libya 
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 مقدمةال
نة محاصيل الحبوب من المحاصيل الزراعية أو السلع األساسية ذات األهمية الكبيرة مقار  تعد

من  بغيرها من المحاصيل باعتبارها المكون الرئيسي في النمط الغذائي لمعظم شعوب العالم، فهي
 أهم مصادر الطاقة والبروتين لإلنسان على مستوى العالم، كما تعتبر محاصيل الحبوب من أهم

ة يل الحقل بالنسبة لليبيا وغيرها من الدول العربية، حيث تأتي محاصيل الحبوب في طليعمحاص
الالزم  لغذاءالسلع الزراعية الغذائية التي تعتمد عليها الدول العربية ودول العالم في توفير مصادر ا

بر للسكان، إذ أنها إحدى المكونات األساسية في النمط الغذائي لمعظم سكان األرض ، وتعت
%( من احتياجات اإلنسان من الطاقة 50محاصيل الحبوب أرخص مصادر الطاقة، حيث تغطي)

ذاء، عند استعمالها كغ %( من احتياجات اإلنسان من السعرات الحرارية75وتوفر حوالي)والبروتين 
%( من إجمالي 50وعموما فإن محاصيل الحبوب لها أهمية اقتصادية كبيرة حيث تمثل أكثر من )

%( من العليقة الحيوانية ) الورفلي وخيري 20اإلنسان، ومحاصيل الحبوب توفر حوالي)غذاء 
 (  وهذا هو السبب وراء استيراد كميات كبيرة منها، هذا باإلضافة إلى أن325: 2016وجادو، 

 .محاصيل الحبوب تدخل في كثير من الصناعات الغذائية
دة لزيا يا المعاصرة التي تواجه العالم؛ وذلكُتعد مشكلة الغذاء في الوقت الحالي من أهم القضا

ثية البح عدد السكان وقلة المصادر الغذائية وزيادة الطلب خاصة في الدول النامية. وتتمثل المشكلة
. في زيادة حجم الطلب على الحبوب وعدم مقدرة الناتج المحلي في ليبيا على تغطية هذا الطلب

الزمن في ظل زيادة عدد السكان، وتتطلب تغطية هذه مما سبب في وجود فجوة غذائية مع مرور 
دات، بالنقد األجنبي لتغطية هذه الوار  ةالفجوة اللجوء إلى االستيراد  وتحمل المجتمع صرف عمل

وهذا الوضع يحتاج لدراسة وبحث وتقدير وتحليل للعوامل المؤثرة على الواردات من الحبوب 
 والتعرف على سبل ترشيد االستيراد.

موضوع األمن الغذائي مسألة في غاية األهمية وأصبحت من المشاكل الرئيسية والمعقدة  ويعتبر
في العديد من البلدان النامية، حيث تأتي من ضمن أولويات هذه الدول والحكومات والمنظمات. 

المجتمع، وخاصة محدودي الدخل )الطبقات الفقيرة  شرائحنظرا ألنها تؤثر بصورة مباشرة على كافة 
المجتمع(. وبسبب الطلب المتزايد على الحبوب الغذائية، والتي تمثل النسبة الكبيرة من في 
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المنتجات الزراعية واالستراتيجية، أصبحت هذه المنتجات تحتل المرتبة األولى من اهتمامات 
االقتصاديين في الدول النامية، نتيجة للزيادات السكانية والدخلية من جهة، وكذلك باعتبارها من 

 (2011لسلع الغذائية األساسية للغالبية العظمى من سكان هذه الدول.) عيسي،ا
 لحبوبتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائية من ا
م ؤ بحجفي ليبيا، باإلضافة إلى التعرف على الوضع الراهن ألهم واردات الحبوب إلى ليبيا، والتنب

اح مجموعة من (، واقتر 2025-2019غذائية وحجم الواردات من الحبوب خالل الفترة ) الفجوة ال
عة السياسات التي يمكن االستفادة منها في تخفيض حجم الفجوة الغذائية من الحبوب وذلك بمراج

 الحبوب. إلنتاج الخطط والبرامج الزراعية لمساعدة متخذي القرار في رسم السياسات المثلى 

 اسات السابقة مراجعة الدر 
 (2014)كيشار دراسة مثل بها والتنبؤ موضوع الفجوة ناقشت السابقة الدراسات من العديد هناك

 وقد ية،الشام والذرة محصولي القمح من الذاتي االكتفاء نسبة على المؤثرة العوامل ناقشت أهم لتيا
 القمح المزروعة من المساحة أن النتائج وأوضحت للتنبؤ، التنعيم اآلسي نموذج استخدام تم

 نسبة في الحادثة المتغيرات من ٪(81مسئولة على ) منه الواردات وكمية الكلى واالستهالك
 منه اتالوارد الكلي وكمية واالستهالك الذرة من المساحة أن تبين كما من القمح، الذاتي االكتفاء
 يماندراسة سل . وفى الذرة من الذاتي االكتفاء نسبة في المتغيرات الحادثة من ٪(85) عن مسئولة
 حيث القمح، لمحصول ليبيا في اإلنتاج المحلي في عجز وجود إلى أشارت (2015) والالفي
 (،2010( عام )14.86%) حوالي بلغت التي الذاتي االكتفاء نسبة على انخفاض ذلك انعكس
 معامل وبتقدير (. 2010-1995الفترة) خالل طن ألف بحوالي (985الغذائية) الفجوة حجم وقدرت
 متوسط إلى االستراتيجي المخزون  محصلة حجم بين كنسبه الدراسة فترة خالل الغذائي األمن

 (، وحد2010) ( عام0.03) نحو بلغ أدنى حد بين تراوح أنه تبين المحلى السنوي  االستهالك
 إلى يشير الذي األمر (،0.35نحو) بلغ وبمتوسط سنوي  (1999)  عام (0.58نحو) بلغ أقصى

 الفجوة المتزايدة. هذه من تقلل التي السياسات وإيجاد بهذا المحصول االهتمام
 وحجم واستهالك إنتاج على مستوى  التعرف ( استهدفت2016) وآخرون  للورفلي دراسة وفي
 أن الدراسة إلى توصلت حيث (،2014-1980الفترة) خالل ليبيا القمح في من الغذائية الفجوة



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(372) 

 (،2014-2010الفترة ) متوسط خالل مليون طن بحوالي تقدر القمح من غذائية فجوة هناك
 البحث مجاالت الرأسي واألفقي وتطوير التوسع خالل من القمح إنتاج الدراسة بزيادة وأوصت
 .المناسبة األصناف الحبوب لتطوير زراعة مجال في العلمي

 واالستهالكية اإلنتاجية المؤشرات على التعرف استهدفت( 2016وفي دراسة البيدي وحمودة )
وة من القمح للتنبؤ بالفج استخدام نموذج التمهيد اآلسي تم وقد للقمح. المستقبلية والفجوة وتوقعاتها

تائج انت نوتم مقارنة النتائج بطريقتي االتجاه العام واالنحدار الذاتي المتكامل للوسط المتحرك وك
 تائجالن أوضحت قدرة النموذج على التنبؤ، ولقدالتوقع لنموذج التمهيد اآلسي هي األفضل وفقا لم

 القمح من طن ( ألف1225إلى حوالي)  ليبيا في للقمح الفجوة حجم أنه من المتوقع أن يصل 
تقدر بنحو  بزيادة ( أي2022عام) طن ( ألف1268إلى) ( ومن المتوقع أن تصل2017سنة)

 أو المساحة زيادة طريق عن اإلنتاج حجم (، وأوصت الدراسة بزيادة2017سنة) ( عن%3.5)
 .عالية هكتارية إنتاجية ذات جديدة استنباط أصناف

 منهجية البحث
لي في هذه الدراسة تم االعتماد على األسلوب التحليلي الوصفي واإلحصائي واألسلوب التحلي 

الرياضي المتمثل في تطبيق عدد من األساليب القياسية المستخدمة في عمليات التنبؤ بغرض 
حيث تم التركيز على النماذج غير السببية باستخدام ، ل على توقعات قريبة من الواقعالحصو 

نتناول كالًّ و ( ، 2009، الورفلي وآخرون )  االحتماليةوالنماذج  المحددةالمعادالت الفردية للنماذج 
 منها كالتالي :

 النماذج المحددة
سي وهي تشمل نماذج االتجاه العام ونماذج التنعيم التي تشمل الوسط المتحرك، والتمهيد اآل

 وغيرها  ويعتبر نموذج هولت هو من أفضل نماذج التنعيم . 
( المالحظات smoothing( أو تمهيد )Weightingإن أساس طريقة التمهيد هو ترجيح )

للمستقبل، من خالل عملية تمهيد القيم الماضية في سلسلة زمنية ألجل الحصول على تنبؤ 
التاريخية الماضية للسلسلة الزمنية. ومن الفوائد الرئيسة لطريقة التمهيد هي إن كلفتها قليلة وسهلة 
التطبيق فضاًل عن سرعة الحصول على النتائج. وهذه الخصائص تجعل من هذه الطريقة مرغوبة 
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(. وهناك العديد من الطرق 1990ات )الوردي،خاصة عندما يراد التنبؤ بعدد كبير من المشاهد
-Holt( وأخيرا الهولت والوينترز(Holtللتمهيد اآلسي منها: األحادي والثنائي والهولت الخطى

Winters)  وتستخدم بكثرة في التنبؤ في االقتصاد والتجارة ، ) .(Gujarati, 2009) 
هولت سي المزدوج ذات المعلمتين الفي هذه الدراسة سوف يتم االعتماد على طريقة التمهيد اآل 

((Holt,1957  ألنه يتم استخدامها عند ظهور اتجاه خطي في البيانات مع تقلبات حول ذلك
 .(2009االتجاه )عطية،

 Holt's Two-Parameter Methods  :نموذج هولت ذات المعلمين
 في تنعيم القيم االتجاهية باستخدام معلمة مختلفة عن اآلسيتستخدم طريقة هولت للتنعيم 

فر المعلمة المستخدمة في السلسلة األصلية، وعند استخدام أسلوب هولت في التنبؤ البد من توا
 (:1991( وكذلك ثالثة معادالت هي ، شافعي )  1،  0ثابتين للتنعيم تنحصر قيمتهما ) 

𝑺𝒕 =  𝜶 𝑿𝟏 + (𝟏 −  𝜶)(𝑺𝒕 − 𝟏 +  𝒃𝒕 − 𝟏) … … … … … … … … (𝟏)  
𝒃𝒕 =  𝜷 (𝑺𝒕 –  𝑺𝒕 − 𝟏) + (𝟏 −  𝜷)𝒃𝒕 − 𝟏 … … … … … . … … … . (𝟐)  
𝑭𝒕 + 𝒎 =  𝑺𝒕 +  𝒃𝒕𝒎 … … … … … … … … … … … … . . … … … … . (𝟑)  

   النماذج االحتمالية
ة على الجانب العشوائي في السلسلة الزمنية، وقد اتسمت النماذج المحددتركز هذه النماذج 

 فلم تعطي أية أهمية  للجانب العشوائي في المتغيرات والمنهجيةبالبساطة من حيث االفتراض 
 وتنقسم النماذج االحتمالية إلى : موضوع البحث، 

القيمة الجارية كدالة  تكتبحيث :  Auto Regressive (AR)تي  نماذج االنحدار الذا –أ 
ما ك pدرجة إبطاء خطية في القيم السابقة للمتغير نفسه، ويمكن تمثيل نموذج االنحدار الذاتي ب

 يلي : 
𝒀𝒕 =  𝜹 +  𝜽𝟏𝒀𝒕 − 𝟏 +  … . + 𝜽𝒑𝒀𝒕 − 𝒑 +  𝜺𝒕  

حيث تكتب القيمة للمتغير  : Moving Average (MA)لمتحركة نماذج المتوسطات ا -ب
ن نوع ميأخذ هذا ال، و من قيمه السابقة كدالة خطية في القيمة الجارية لعنصر الخطأ العشوائي وعدد

 :  التاليالنماذج الشكل 
𝒀𝒕 =  𝝁 +  𝑬𝒕 –  𝒈𝟏𝑬𝒕 − 𝟏  

   Auto Regressive Moving Average  (ARMA) النماذج المختلطة -ج
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وتسمى أحيانا هذه النماذج بنماذج )بوكس    AR  ،MAوهو عبارة عن دمج بين النموذجين 
( ونموذج متوسط متحرك من الدرجة 1جينكيز( وتكون صيغة نموذج االنحدار الذاتي من الدرجة)

 : ARMA ( 1,1)( هي 1)
𝒀𝒕 =  𝜹 +  Ө𝟏𝒀𝒕 − 𝟏 +  𝑬𝒕 – 𝒈𝑬𝒕 − 𝟏  

 Auto Regressive Integrated Moving Averageنمـاذج  أريما  -هـ 

(ARIMA) :  وهو نموذج يعتمد على استخالص المتوسط الحسابي للمتغير كنموذج للتنبؤ
المستقبلي ولكن بعد تسكين البيانات سواء من ناحية التباين أو من ناحية االتجاهية ثم تقدير 

 البواقي )الخطأ العشوائي( بأسلوب االنحدار الذاتي مع المتوسط المتحرك كما فى المعادلة التالية :
𝐘𝐢𝐭 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐘𝐢𝐭 − 𝟏 +  𝛃𝟐 𝐘𝐢𝐭 − 𝟐 + − − − − + 𝛃𝛒 𝐘𝐢𝐭 − 𝛒 + 𝛆𝐢 +

 𝛉𝟏𝛆𝐢𝐭 − 𝟏 +  𝛉𝟐𝛆𝐢𝐭 − 𝟐 + − − − − + 𝛉𝛆𝐢𝐭     
    Autoregressiv term(AR)      Moving Average term (MA)              

 البيانات تحليل
 متغيرات الدراسة .                      وصف

تناولت هذه الدراسة مجموعة من المتغيرات التي توضح اإلنتاج واالستهالك من الحبوب 
 ( ، واردات القمح  TCC)الحبوب ( ، استهالك  TCPبأنواعها المختلفة وهي : إنتاج الحبوب) 

(WIM(واردات الشعير ، )BIM(واردات األرز ، )RIM( واردات الذرة ،  )MIMوالجدول رقم  ، ) 
 ( . 2018-1990يوضح الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة خالل الفترة ) (   1) 

 الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة (:1رقم ) جدول

 لكمية = ألف طنا                                                                                                      

 المصدر : من إعداد الباحثين.

 

 الترميز المتغير
 المتوسط

 امالع

أدني 

 مستوى

أعلى 

 مستوى

 معدل النمو خالل الفترة

(1990 -2018 ) 

 TCP 232 146 317 1.6 إنتاج الحبوب

 TCC 1071 885 1193 0.70 استهالك الحبوب 

 WIM 724 121 1888 4.5  واردات القمح 

    BIM 252 4 832 -3.5   واردات الشعير 

 RIM 144 34 273 0.67   واردات األرز 

 MIM 284 22 831 2.6  واردات الذرة 
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 اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائية من الحبوب  في ليبيا
بوب ن الحتعتبر الحبوب من أهم المحاصيل الغــــذائية في الوطن العـربي ويقدر اإلنتاج العربي م

%( من 42المتاح لالستهالك منها نحو )( مليون طن ويمثل حجم 64( بنحو)2014في سنة)
 (. 2016إجمالي المتاح لالستهالك من كافة السلع الغذائية، الورفلي وآخرون ) 

( 2( يتضح من الجدول ) 2018 – 1990بدراسة تطور إنتاج الحبوب في ليبيا خالل الفترة )
ت أقل كمية  ( بينما كان2016( ألف طن في سنة)317أن أعلى كمية إنتاج من الحبوب بلغت)

( ألف طن خالل الفترة ) 291( وبمتوسط إنتاج بلغ)1995(ألف طن في سنة)146إنتاج بلغت)
2010-2018 .) 

 ( أن أعلى2وبدراسة تطور استهالك الحبوب في ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من الجدول )
مية ( بينما كانت أقل ك2007( ألف طن في سنة)1193كمية استهالك من الحبوب بلغت)

( ألف طن خالل 1106( وبمتوسط استهالك بلغ)1991( ألف طن في سنة)885استهالك بلغت)
 ( .2018-2010الفترة )

 لجدولوبالنسبة لتطور حجم الفجوة الغذائية من الحبوب في ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من ا
( 2007سنة) ( ألف طن في979( أن أعلى  مستوى لحجم الفجوة الغذائية من الحبوب بلغ)2)

( ألف طن خالل 815( وبمتوسط بلغ)1991( ألف طن في سنة)627بينما بلغ أقل مستوى لها)
 ( . 2018-2010الفترة ) 

 ( 2018 – 1990تطور واردات الحبوب إلى ليبيا خالل الفترة ) 
( يتضح من  2018 – 1990بدراسة تطور إجمالي واردات الحبوب إلى ليبيا خالل الفترة )

( ألف طن في سنة 3698( أن أعلى كمية واردات من الحبوب إلى ليبيا بلغت) 3رقم ) الجدول 
( وبمتوسط بلغ 2007( ألف طن في سنة)314( بينما كانت أقل كمية  واردات بلغت)2018)
( أن نسبة كمية 1ح من الشكل رقم )(، ويتض 2018-2010( ألف طن خالل الفترة ) 2848)

%( على 10.9%(،)19%(،)21.9(،)%47.8لشعير واألرز كانت)الواردات من القمح والذرة وا
  الترتيب  .
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 .نسبة مساهمة كل سلعة في المجموع الكلي لواردات كمية الحبوب :(1)رقم  شكل

 

 

 

 

 

ن  أ( 3بدراسة تطور واردات القمح إلى ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من خالل الجدول رقم )
( ألف طن في 121( وأدنى كمية كانت)2013طن في سنة)( ألف 1888أعلى كمية وصلت إلى)

بدراسة تطور واردات و  (. 2018-2010ألف طن خالل الفترة ) (724( وبمتوسط)2007سنة)
( أن أعلى كمية وصلت 3الشعير إلى ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من خالل الجدول رقم )

( 2007ف طن في سنة)( آال4( وأدنى كمية كانت )2018) ( ألف طن في سنة853إلى)
 (. 2018-2010( ألف طن خالل الفترة )541وبمتوسط)

ن أ( 3بدراسة تطور واردات األرز إلى ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من خالل الجدول رقم )
( ألف طن في 34) ( وأدنى كمية كانت1997) ( ألف طن في سنة273) أعلى كمية وصلت إلى

ور واردات بدراسة تط (.2018-2010ل الفترة )( ألف طن خال164) ( وبمتوسط2014) سنة
 ( أن أعلى كمية وصلت إلى3الذرة إلى ليبيا خالل فترة الدراسة يتضح من خالل الجدول رقم )

 وبمتوسط  2007ألف طن في سنة  (22) ( وأدنى كمية كانت2018) ( ألف طن في سنة849)
 (. 2018-2010ألف طن خالل الفترة )  675
 
 
 
 
 

 

47.8

19

10.9

21.9
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 (طن )ألفتطور إنتاج واستهالك وحجم الفجوة الغذائية من الحبوب في ليبيا  (:2رقم ) جدول

 السنوات إنتاج الحبوب استهالك الحبوب حجم الفجوة من الحبوب

805 1078 273 1990 

627 885 258 1991 

685 903 218 1992 

741 921 180 1993 

776 941 165 1994 

827 973 146 1995 

838 998 160 1996 

813 1019 206 1997 

807 1020 213 1998 

842 1055 213 1999 

850 1072 222 2000 

867 1085 218 2001 

891 1108 217 2002 

927 1144 217 2003 

929 1147 218 2004 

926 1160 234 2005 

967 1180 213 2006 

979 1193 214 2007 

932 1145 213 2008 

929 1144 215 2009 

944 1161 217 2010 

891 1166 275 2011 

824 1131 307 2012     

790 1096 306 2013 

756 1061 305 2014 

753 *1064 311 2015 

749 *1066 317 2016 

748 *1071 323 2017 

747 *1076 *329 2018 

متوسط الفترة )  291 1106 815

 الحد األدنى 146 885 627 (2018 -2010

 األعلىالحد  317 1193 979

 ( ، المجلد اإلحصائى،  أعداد متفرقة. FAOالمصدر: منظمة األغذية والزراعة  ) 

 .ينقدرت من قبل الباحث*
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 )ألف طن( كمية الواردات من الحبوب إلى ليبيا إجمالي :(3)رقم  جدول

  البيان     

 

  السنة           

         

 واردات الذرة    رزواردات األ   واردات الشعير  واردات القمح  
جمالي واردات إ

 الحبوب

WIM BIM RIM MIM TIM 

1990 380 832 105 234 1551 

1991 614 479 151 223 1467 

1992 550 240 219 162 1171 

1993 425 346 118 214 1103 

1994 487 266 65 190 1008 

1995 352 218 102 231 903 

1996 256 71 85 266 678 

1997 367 621 273 159 1420 

1998 259 215 203 226 903 

1999 221 91 73 74 459 

2000 427 38 165 277 907 

2001 267 142 125 148 682 

2002 713 146 92 402 1353 

2003 215 88 110 174 587 

2004 410 267 125 317 1119 

2005 425 130 86 519 1160 

2006 321 69 119 314 823 

2007 121 4 167 22 314 

2008 266 23 143 63 495 

2009 720 129 225 128 1202 

2010 1059 257 132 314 1762 

2011 832 159 189 334 1514 

2012 1623 179 223 627 2652 

2013 1888 715 221 661 3485 

2014 1301 577 34 831 2743 

*2015 1483 638 165 807 3093 

*2016 1511 710 168 821 3209 

*2017 1688 781 170 835 3474 

*2018 1824 853 172 849 3698 

 -2010متوسط 

 2018   

724 541 164 675 1549 

 314 22 34 4 121 ىدنأحد 

 3698 849 273 853 1888 ىقصأحد 

 لباحثقبل ا الوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتيب اإلحصائي ،أعداد مختلفة. *  قدرت من الهيئةالمصدر:  

 ( .2025-2019نتائج التوقعات بحجم الفجوة الغذائية من الحبوب خالل الفترة ) 
تم االعتماد على عدد من البرامج اإلحصائية الخاصة بالتوقعات المستقبلية والتي يتم فيها  

( كما تم 2025 -2019استخدام مجموعة من النماذج الخاصة بالتنبؤ وذلك خالل الفترة )
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توضيحها في األسلوب التحليلي وقد تم االعتماد على النماذج غير السببية التي تشمل النماذج 
والنماذج االحتمالية واختيار النموذج األكثر قدرة على التوقع حسب نتائج التقييم باالعتماد  المحددة

على المعايير التقييمية لفحص القدرة التنبؤية لنماذج التنبؤ، وتوضح نتائج المقارنة أن نموذج هولت 
تماد على نماذج هو األكثر قدرة على التنبؤ في كل المتغيرات ما عدا واردات األرز التي تم االع

 ( . 4االريما للتنبؤ بها ، كما هو موضح بالجدول رقم ) 
 ج التنبؤنتائج التقييم باالعتماد على المعايير التقييمية لفحص القدرة التنبؤية لنماذ(: 4رقم )جدول 

 المتغير
رمز 

 المتغير
 نماذج التنبؤ

 معايير التقييم

RMSE JARCO-PERA r 

 TCP إنتاج الحبوب
 21 1.8 0.92 (* Hهولت ) 

 0.07 315 47 (1،0،1أريما ) 

 44 4.5 0.87 (* Hهولت )  TCC استهالك الحبوب

 0.84 110 70 (1،0،1أريما ) 

الفجوة من 

 الحبوب
TCG 

 46.6 0.8 0.86 (* Hهولت ) 

 0.28 2.2 136 (1،0،1أريما ) 

 WIM واردات القمح
 354 4.9 0.72 (* Hهولت ) 

 0.55 2.7 470 (1،0،1أريما ) 

 BIM واردات الشعير
 205 4.2 0.59 (* Hهولت ) 

 0.29 762 193 (0،0،1أريما ) 

 RIM واردات األرز
 59 2.1 0.09 ( Hهولت ) 

 0.34 1.6 55 (*1،0،1أريما )

 MIM رةذواردات ال
 145 9.4 0.65 (* Hهولت ) 

 0.29 50 201 (0،0،1أريما ) 

 . Eviews 6المصدر : من إعداد الباحثين من خالل نتائج التنبؤ باستخدام برنامج 

  RMSE   .جدر متوسط مربع الخطأ :JARCO-PERA  .اختبار التوزيع الطبيعي : 

 r .معامل االرتباط : 

 كثر جودة .النموذج األ *

يبيا لوكانت توقعات اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائية وكمية الواردات من الحبوب في 
ضح ( يت 5من خالل نتائج التنبؤ الموضحة بالجدول رقم ) باالعتماد على نموذج هولت كالتالي: 

 – 2019خالل فترة التنبؤ )أن توقعات اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة من الحبوب في تزايد 
ألف طن في ( 772حوالي)حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الفجوة الغذائية من الحبوب ( 2025
 (.2025سنة)
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 – 2019لفترة )توقعات اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة الغذائية من الحبوب باأللف طن خالل ا (:5رقم )جدول 

2025) 

 من إجمالي الحبوب حجم الفجوة االستهالك اإلنتاج السنوات

2019 335 1081 751 

2020 341 1086 754 

2021 347 1091 758 

2022 353 1096 761 

2023 359 1102 765 

2024 365 1107 768 

2025 370 1112 772 

 المصدر: من إعداد الباحثين.

توضح (  6( الموضحة بالجدول رقم )  2025 - 2019ومن خالل نتائج التنبؤ للسنوات ) 
 الواردات من إجمالي الحبوب أن توقعات الطلب على الواردات من الحبوبنتائج التنبؤ بكمية 

حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الواردات من  ( ،2025 – 2019متزايدة خالل فترة التنبؤ )
وأن واردات القمح تمثل النسبة األكبر من ( 2025ألف طن في سنة)( 1967حوالي)الحبوب  

 إجمالي الواردات من الحبوب.
 ( 2025 – 2019خالل الفترة ) من الحبوب باأللف طن الوارداتتوقعات  :(6)رقم  جدول

 السنوات قمح شعير رزأ رةذ اإلجمالي

3603 863 175 924 1641 2019 

3805 877 177 996 1754 2020 

3822 891 180 1068 1684 2021 

4127 905 183 1139 1901 2022 

4351 919 185 1211 2036 2023 

4256 933 188 1283 1854 2024 

4458 947 190 1354 1967 2025 

 .ينالمصدر: من إعداد الباحث 
 مناقشة النتائج  

وهذا  أوضحت النتائج أن هناك تزايدًا في حجم الفجوة الغذائية من الحبوب خالل فترة الدراسة،
 انعكس بشكل كبير على حجم الواردات من الحبوب كما توضحه النتائج .

أوضحت نتائج توقعات حجم الفجوة الغذائية من الحبوب وكذلك توقعات الطلب على كما 
( إلى 2025-2019واردات الحبوب إلي ليبيا باستخدام نماذج التنبؤ المناسبة خالل الفترة )

 مجموعة من النتائج من أهمها:
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 لحبوب توضح التوقعات أن مستوى اإلنتاج ومستوى االستهالك وحجم الفجوة الغذائية من ا
 (.2025 – 2019يتزايد خالل فترة التنبؤ )

 ن توضح نتائج التنبؤ بكمية الواردات من إجمالي الحبوب أن توقعات الطلب على الواردات م
( ، وأن واردات القمح تمثل النسبة األكبر 2025 – 2019الحبوب متزايدة خالل فترة التنبؤ )
 من إجمالي الواردات من الحبوب.

 التوصيات
 :التوصيات وهيالدراسة إلى مجموعة من  توصلت

 .زيادة اإلنتاج المحلي من الحبوب  من خالل التوسع الرأسي واألفقي 
 .رفع كفاءة استخدام الخدمات الزراعية وتطوير الخبرات الزراعية الوطنية 
  تطوير مجاالت البحث العلمي في مجال زراعة الحبوب لتطوير األصناف المناسبة

 والضرورية.
  القطاع الخاص للتوسع في االستثمار في مشاريع الحبوب.تشجيع 

 المراجع
(، التنبؤ بالفجوة لمحصول القمح 2016البيدي، خالد رمضان. حمودة، عبالباسط محمد ) 

ة الليبية للعلوم الزراعية، المجلد (، المجل2022-2017باستخدام نوذج التمهيد اآلسي للفترة )
 .1،2العدد 21

 للمعلومات والتوثيق، الكتيب اإلحصائي ،أعداد مختلفة.الهيئة الوطنية  
. (. أساليب التنبؤ اإلحصائي، طرق وتطبيقات. مطبعة دار الحكمة1990الوردي، عدنان هاشم ، )

 البصرة، العراق.
للتنبؤ  المحددة واالحتمالية(، دراسة مقارنة بين نماذج التنبؤ 2009الورفلي، رجب امحمد منصور ) 

عي في ليبيا، المؤتمر الدولي الرابع والثالثون لإلحصاء وعلوم الحاسب بالناتج الزرا 
 مصر. القاهرة، ،2009بريل إ 16 – 5وتطبيقاتها، الجمعية اإلحصائية المصرية، 
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 1 العدد  (30)  دمجل للعلوم، المختار

(، التنبوء بغلة القمح باستخدام نموذج االنحدار الذاتي 1991) يعبد الهادشافعي، محمود  
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سات الموازية في ليبيا ودورها في تعميق حالة عدم االْستْقرار السياسي قراءة تحليليَّة  المؤسَّ
 استشرافيَّة للتحّديات والمآالت

 ُيوُسف عبد المجيد فرج المغربي
 جامعة إجدابيا-عضو هيئة التدريس كلية االقتصاد
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 الملخص
سات الموازية في ليبيا في تْعميق عدم االْستْقر  ن ياسي، ومِ ار السهدفت هذه الدراسة ِإلى معرفة دور المؤسَّ

وذلك  صائي،الناحية المنهجية استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج اإلح

لسياسي اقرار يا دور في تعميق حالة عدم االستإلثبات صحة الفرضية التي ترى أن " للمؤسسات الموازية في ليب

مقت حالة عيبيا "، وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة ِمن النتائج لعّل أهمها: أن " المؤسسات الموازية في ل

 عدم االستقرار السياسي" وهذا ما يؤكد صحة فرضية الدراسة. 

 السياسي.الكلمات المفتاحية: المؤسسات الموازية، االستقرار 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 يوسف املغريب.... ................ة استشرافيَّةاملؤسَّسات املوازية يف ليبيا ودورها يف تعميق حالة عدم االْستْقرار السياسي قراءة حتليليَّ  

(385) 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of parallel institutions in Libya in 

deepening political instability. The study concluded with a set of results, the most 

important of which is that "parallel institutions in Libya have deepened the state of 

political instability", which confirms the validity of the hypothesis of the study. 

Keywords: parallel institutions, political stability. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف ايبيا و لسياسي يف الــــواقع االقتصادي وال"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(386) 

 مقدمةلا
ة سنوات َأْزمة سياسيَّة حادة َأْلقْت  ولة الدَّ  ِبظاللها على جميع مفاصلتشهد ليبيا ُمنُذ عدَّ

ساتها وصلت ِإلى حد ِإنشاء وتْأسيس أجسام موازية داخل الدولة نفسها ِبشكل ُيهدد  ارها ْستقر اومؤسَّ
 الّسياسي واالقتصادي واالجتماعي، ويمتد لوجودها وكيانها كوحدة سياسيَّة، و ُيقوُض جهود

 أزمة إلى اليبي في السياسي الواقع انتهى وبهذا ثة ،المصالحة الوطنيَّة ويعرقل بناء دولة مدنية حدي
ومة حك تديره الليبي انقسام السلطات التشريعية والتنفيذية ، فالشرق  برز مالمحهاعميقة كانت أ
مة العاصمة طرابلس ومعظم الغرب الليبي فتسّير شؤونه حكو  أما  المؤقتة الحكومة مستقلة، وهي

نى من وفي ظل هذا الواقع المتأزم وغياب الحد األد، الصخيراتالوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق 
صاد المشتركات التي تجمع الحكومتين حول سبل إدارة البالد انهار الوضع االقتصادي ودخل االقت

%(وتسارعت وتيرة 10الليبيَّ في حالة ركود تام وضعف جانب العرض الذي انكمش بنسبة)
( كما ارتفع في العام نفسه عجز الميزانية 2015( في عام)9.2التضخم ليصل معدله إلى)

( 2015%(من اإلجمالي في)75( إلى)2014%(من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في)43من)
كد ) هدى عيسى الغول ، االقتصاد الليبي وخمس سنوات من الجفاف (، وفي تقرير للبنك الدولي أ

صبح أية واستمرار حالة االنقسام والتشظي فيه إن االقتصاد الليبي في وجود هذه األجسام المواز 
على شفة االنهيار في ظل انخفاض النفط وتفاقم عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري بأرقام 

ي قياسية تاريخية في اقتصاد ليبيا، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي وتدني المستوى المعيش
لموازي سوق اية ؛ وارتفاع سعر النقد األجنبي بالللمواطن وتراجع الدينار الليبي أمام العمالت األجنب

وان ( ) تقرير دي2017( دينارا للدوالر الواحد نهاية عام)9.5مقابل الدينار الليبي ليصل إلى)
(، وعجز المصارف على توفير السيولة النقدية الذي يرافقه غالء في  45،  2017المحاسبة : 

 اتيجية، إضافة إلى تحديات أمنية كبرى وانتشارالمواد األساسية وتراجع  مخزوناتها االستر 
)  المجموعات والبؤر اإلرهابية مما خلق حالة من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني

 (.11، 2017مركز دراسات الشرق األوسط ،
ولة والمطلب اأَلول ِلنظامها السياس ي فاالستقرار السياسي يعدُّ الركيزة األساسية في بناء الدَّ

واالقتصادي واالجتماعي، وغاية تْسعى لبلوغها ُكل الُمجتمعات في تحقيق الّتطور وضرورة ُملحة 
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في حياة الشعوب ، وظاهرة سياسيَّة ال يمكن تجاوزها أو القفز فوق منها ، وتْكمن أهميَّة االْستقرار 
شاركة السياسية، السياسي في َأّنه يعمل على توفير المناخ المناسب لتداول السلطة وترسيخ الم

ولة  والعامل الحاسم في تحقيق التنمية االقتصاديَّة والسلم االجتماعي ِلكونه سيفتح المجال أمام الدَّ
لتقديم الخدمات االقتصاديَّة واالجتماعيَّة، وتتسع ِمن ِخالله دائرة االستثمار لتشمل ُكل القطاعات 

( تصل  STAGE)  ( وليس مرحلة PROCESSذلك َأن االْستقرار عملية ) ؛ الحيويَّة في الدولة 
تسعى           فالدولة الليبيَّة (. 7، 2019إليها الدولة وتتوقف عند حد معين ) المغربي : 

لتحقيق تنمية شاملة في ظّل االستقرار بعيدا عن اأَلزمات وُكل ما يمكن َأن يعيق تقدمها  وتطورها 
بسبب األزمات التي تعيشهاظلت عاجزة عن تحقيق  غير َأن الكثير ِمن الباحثين يرى أن ليبيا و

االستقرار السياسي الذي يسمح بعبور المرحلة االنتقالية وبناء الدولة، وظلت البالد تنتقل ِمن أزمة 
إلى أزمة وِمن مشكلة إلى أخرى  فظهرت األجسام الموازية لسلطة الدولة، والميليشيات المسلحة ، 

اطقية، وفي هذا االتجاه هناك من يرى أن عملية بناء الدولة في ليبيا واندلعت الحروب القبلية  والمن
واجهتها بيئة داخلية وخارجية تداخلت فيها تناقضات الداخل والخارج من ناحية المصالح والتوجهات 
والبرامج واآلليات، وهذا ما أسهم في ِإضافة العديد ِمن الّتحديات التي تواجه ِبناء الّدولة وزاد ِمن 

( وفي هذا السياق أيضًا ُيمكن القول  2014األزمة الليبية َأْكثر) تقرير األمم المتحدة للعام عمق 
ِإّن ظاهرة عدم االستقرار السياسي أصبحت سمة ُمميزة للمشهد الليبي ِبسبب عجز الحكومات 
المتعاقبة عن القيام ِبدورها في ظّل الصراع السياسي والعسكري واإلعالمي، و تزايد حدة 

(  75،  2010ستقطابات واالنقسامات السياسية بين القوى السياسية الُمختلفة ) الجرف : اال
،وفشل المنظومة الدوليَّة المتحدة في القيام ِبدورها في ليبيا في حّل األزمة الليبيَّة ، وليس أدّل على 

 . ذلك ِمن تعاقب ستة مندوبين لألمم المتحدة آخرهم اللبناني ) غسان سالمة (

 كلة الدراسةمش
شهدت ليبيا خالل هذه المرحلة الكثير من األزمات والمشاكل، والتي تعتبر ِمن المؤشرات َعَلى 
عدم االستقرار السياسي للدولة، مثل الصراع على السلطة، وانقسام مؤسسات الدولة وظهور 

اب األجسام التنفيذية والتشريعية الموازية والحروب األهلية، والهجرة غير الشرعية، وتغّول اإلره
وتدهور الوضع االقتصادي وسوء الوضع المعيشي وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وغيرها ِمن 
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األزمات التي تهدد أمن ليبيا وسالمتها، مما جعل المحللين والمهتمين بالشأن السياسي يرون أنها 
ير مجلس على أعتاب الدولة فاشلة، وقد أشارت التفارير الدولية إلى هذا الواقع حيث انتهى تقر 

(عن تقييم الوضع في ليبيا إلى سوء إدارة الدولة وتشّظي وانقسام مؤسساتها 2017األمن لسنة)
لتصبح هناك مؤسسات في شرق الدولة ومؤسسات أخرى موازية لها في غربها بشكل بات ُيهدد 
 وحدة وسالمة الدولة ، ويعكس بالتالي أشد حاالت عدم االستقرار السياسي التي وصفها بأنها

 ( 2017خطيرة وتهدد أمن واستقرار الدولة الليبية ووجودها) تقرير مجلس األمن : 
سات الموازية في ليبيا  في ومن هنا يبرز تساؤل الدراسة الرئيس  ْعميق تما هو دور المؤسَّ

 ـــــــتالية :ومن هذا التساؤل الرئيس تنبثق تساؤالت الدراسة الفرعية العدم االْستْقرار السياسي؟ 
 ما هي المؤسسات الموازية في ليبيا ؟ـــــ ـ

 ـــ ما هي مؤشرات عدم االستقرار السياسي ؟
 ــــ ماذا يعني عدم االستقرار السياسي؟ وما أبرز مالمحه و أسبابه ؟

 ماهي أهم مآالت األزمة الليبية ؟ 

 فرضية الدراسة
 اعي(واالقتصادي واالجتم للمؤسسات الموازية في ليبيا دور في تعميق عدم االستقرار السياسي)

 1975 باعتبار المنهج هو القاعدة األساسية لكل البحوث العلمية ) الشيباني :: منهج الدراسة
ثر ( ونظرا لطبيعة الموضوع تم اعتمادنا على نوع من التكامل المنهجي الذي يقوم على أك 78، 

د الذي لم يكن القصد منه سر أواًل المنهج التاريخي من منهج واحد لذا كانت الحاجة إلى : 
 تقرارالتاريخي للظواهر السياسية بقدر ما كان االهتمام بتحليل دور المؤسسات في حالة عدم االس

اسة في در  والذي يرى الباحث أنه أكثر مالءمة  ثانيًا  :ـــ المنهج الوصفي التحليليالسياسي ، 
ها للتجربة كما استعنا بالمنهج الظواهر ذات البعد اإلنساني والسوسيولوجي لصعوبة إخضاع

اإلحصائي؛ ألن موضوع هذه الدراسة يستلزم عرض) أرقام ، إحصائيات  ( كشواهد تدعم موضوع 
 الدراسة .
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 أهداف الدراسة
 ـــ تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي :

 التعرف على أهم المؤسسات الموازية في ليبيا .
 السياسي ، وأبرز مالمحه . ــــ التعرف على مفهوم عدم االستقرار

 التعرف على دور المؤسسات الموازية في تعميق عدم االستقرار في ليبيا .
 ـــ التعرف على مؤشرات عدم  االستقرار السياسي .

 التعرف على أهم مآالت األزمة الليبية مع محاولة استشراف لمستقبلها . 

 النظري  التأصيل
 أواًل :ــــ مفهوم المؤسسات 

 يمكن لي القول في بداية هذا التأصيل النظري ِإن مؤسسات الدولة ِمن األهمية بحيث فرضت
نفسها في هذه الدراسة التي ترى في ضعف مؤسسات الدولة وصراعها السبب في تعميق حالة عدم 

ة ا قيماالستقرار السياسي والتي تعتبر أن المْأسسة خطوة أولى في بناء الدولة، وتكتسب من خالله
( حيث ال يمكن الحديث عن دولة مستقرة دون مؤسسات فاعلة 40، 2003استقرارا )جيندز:و 

اسي، ورشيدة تمكنها ِمن كسب دعم المواطنين، وتأييدهم لسيادتها، إن االهتمام باالستقرار السي
" وهو أحد المفكرين في حقل العلوم  Ben Dorوالبعد المؤسسي هو الذي جعل " بن دور"  

أو  االجتماعية الذي يعتقد بأهمية البناء المؤسسي ودوره في تحقيق التنمية يقول إنه في غياب
انعدام مؤسسات النظام السياسي ال يمكن أن تكون هناك تنمية وتطور اجتماعي) صفور: 

ونات الدولة إذ يتوجب العناصر المؤسسية ركن أساسي من مك  Barry Buzan( ويعد2008،31
أن تمتلك الدولة مؤسسات حاكمة وتتضمن هذه المؤسسات كل ماكينات الحكومة والتي تشمل 

 (     Buzan  :1983 ،60هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ) 
وفي هذا االتجاه يرى " مدونى علي " في أطروحة له بعنوان " قصور متطلبات بناء الدولة في 

وانعكاساتها على األمن واالستقرار فيها " أن غياب مؤسسات الدولة يجعلها عاجزة عن أداء أفريقيا 
مهامها وأمام ضعف هذه المؤسسات لم يبق إال الشرعية القبلية والشرعية الخارجية لتحل محل 

( و تستطيع المؤسسية أن 182، 2014الشرعية السياسية القائمة على دولة المؤسسات )علي: 
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ولة أكثر قدرة على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ عليها؛ ألنها تعني وجود مؤسسات تجعل الد
( ومن Huntington: 1968. ch 1.2سياسية قادرة على تحديد معنى وجوهر المصلحة العامة)

دون شك أن بناء دولة حديثة متمكنة يتطلب إقامة مؤسسات شرعية دائمة ومستقرة لها قدرات 
الهيكلية الداخلية، والضغوط النسقية الخارجية ، وتتميز بالفاعلية ألداء  تكيفية مع التحديات

المهمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية والعسكرية، ملبية االحتياجات الضرورية التي 
( وعليه فإن الباحث في هذه الدراسة  34،  2008يتطلع إليها المواطنون، وتحظى بثقته )صفور : 

رة التطرق إلى أهم األفكار واآلراء التي تناولت مفهوم المؤسسات وتدعم بحثه ولو بشكل يرى ضرو 
 مختصر .

 ( 26ــ 24ميالدي ،  1426)صالح وتيم :  Gabriel Almondجابريل ألموند 
لى عيرى ألموند أن بقاء النظام السياسي واستقراره وديمومته رهن بأداء مجموعة من الوظائف 

 المخرجات وحدد وظائف النظام السياسي في ثالثة مستويات.مستوى المدخالت و 
 ــ وظائف القدرة ) القدرة االستخراجية ، القدرة التنظيمية ، القدرة التوزيعية ( 1
  conversion functionـــ وظائف التحويل  2
ــ  Maintenance and adaptation functionـ  التالزم مع البيئة واالستمرارية  3

System 
 David Eastonايفيد إيستون د

 ــــــ :حدد دايفيد إيستون مفهوم النظام السياسي المستقر في ثالثة عناصر كالتالي
 . أـ صنع السياسيات   ب ــ إلزامية السياسات    ج ـــ تعلق عملية اإللزام بالمجتمع ككل

 كون من :_أما فيما يتعلق بالبيئة التي تحيط بالنظام السياسي فيرى إيستون أنها تت
   The Intra Societal Environmentـــ البيئة المجتمعبة الداخلية

  The Extra Societal Environment ــــ البيئة المجتمعية الخارجية
   Fukuyama Francisفرانسيس فوكوياما 

 ءبنا وتتمثل أهم أفكاره عن المؤسسات في كتابه الشهير) بناء الدولة ( من خالل التركيز على 
 ( 36،  2014مؤسسات الدولة  وإعطاء دافع أكثر للبناء المؤسسي )ميهوبي ، 
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  Samuel Huntington صاموئيل هنتنتغتون 
ة يرى هنتنتغتون أن المؤسسات المستقرة يمكن أن تجعل الدولة أكثر قدرة على تحقيق المصلح

ضد الكل") القصبي العامة، وضعف هذه المؤسسات يعني على حد تعبير توماس هوبز"حرب الكل 
 :2008  ،3  ) 

ا: وهذه المؤسسات تكون مستقرة وذات قيمة وفق هنتنتغتون من خالل عدة معايير لعّل من أهمه
 ( 26،  2008اآلتي ) القصبي : 

 Adaptabilityـــ التكيف 
 Complexityــــ التعقيد  

 Autonomyـــ االستقالل  
  Coherenceــــ التماسك واالنسجام 

اغ كان بناء المؤسسات في الدول المتقدمة يعني تحقيق سيادة الدستور، والقانون، وإسبوإذا 
الطابع المدني على السلطة السياسية، وفصل الدولة عن شخصية الحاكم فإن هذه المؤسسات في 

و آسي أالدول النامية تشهد أبنية غير حقيقية في كثير من األحيان وتعدُّ المؤسسية واحدة من الم
يا هي (  ولّما كانت ليب2008،8كالت المستعصية التي تواجهها دول العالم الثالث ) القصبي: المش

إحدى الدول النامية التي تعاني من ضعف هذه المؤسسات وعدم كفاءتها وعجزها عن تحقيق 
ت التنمية واالستقرار السياسي، وبعد هذا التأصيل النظري الموجز والمتواضع لمفهوم المؤسسا

ا؛ فإن الباحث في هذا الجزء من الدراسة سوف يستعرض بعضًا ِمن مؤسسات الحكم في وأهميته
ه بتأثر و ليبيا والتي يرى أن لها دورًا في تعميق حالة عدم االستقرار السياسي الذي تشهده البالد 

 العباد ، وضّيع مشاريع التنمية والتطور واالستقرار.

  الحكم  خالل المرحلة االنتقالية:  مؤسسات
عمر ميقصد الباحث بالمرحلة االنتقالية في هذه الدراسة، تلك المرحلة التي أعقبت سقوط نظام 

لدستوري ( حتى استالم المؤتمر الوطني السلطة والتي َوَرَد ِذكرها في اإلعالن ا2011القذافي في )
 (.2011( أغسطس )3الصادر في )
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 ( المجلس الوطني االنتقالي1)
سة سياسيَّة ُتدير شئون البالد بعد سقوط ن ُيعدُّ المجلس الوطني عمر ظام ماالنتقالي أّول مؤسَّ

القذافي رغم ما شابه من ضعف و قصور سواء على مستوى تقديم الخدمات أو كمؤسسة سياسية 
لى تمثل كل الليبيين أمام المحافل الدولية، وربما يرجع السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث إ

راطية، ونقص التجربة السياسية لكثير من أعضائه، كذلك ظروف البيئة حداثة التجربة الديمق
حث الداخلية والخارجية التي وجد المجلس نفسه فيها وتحديات أخرى ربما ال يتسع مجال هذا الب

( ِمن اإلعالن الدستوري صالحياته واختصاصاته كما  18( و)  17لذكرها، وقد وضحت المواد) 
 ( 2011من اإلعالن الدستوري لسنة  18،  17يلي:ـــ ) المواد 

يادة )المجلس الوطني االنتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال الس 
عب العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للش

نية، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطالليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، 
ة مصادقوسالمة التراب الوطني، وتجسيد القيم واألخالق ونشرها، وسالمة المواطنين والمقيمين، وال

 على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية "
حديد المجالس المحلية، وُيراعى في ت" يتكون المجلس الوطني االنتقالي المؤقت من ممثلين عن 

ا ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثله
وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤالء 

 . األعضاء من قبل المجلس"
ن هذه أٌي م لي المؤقت رئيسًا له ونائبًا أواًل وثانيًا، وإذا خال"ينتخب المجلس الوطني االنتقا  

المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية النسبية 
 للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على األغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس "

ألعضاء والمرشحين وكذلك رئيس المجلس ونوابه  فقد وضحتها أما طريقة انتخابه واختيار ا
 ( من اإلعالن الدستوري أيضا كما يلي :ـــــ 24المادة ) 
" يتكون المجلس الوطني االنتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، وُيراعى في  *

ة أو المنطقة التي يمثلها، تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدين
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وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤالء 
ينتخب المجلس الوطني االنتقالي المؤقت رئيسًا له ونائبًا أواًل وثانيًا،  ."األعضاء من قبل المجلس

ه. ويكون االنتخاب في جميع األحوال وإذا خال أٌي من هذه المناصب يختار المجلس من يحلَّ محلّ 
باألغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على األغلبية، اختير الذي 

 ( 2011من اإلعالن الدستوري لسنة  24يرجحه الرئيس" ) المادة 
نها أال ا؛ إِ كما أن ِمن الُمهّم قوله هنا أن مؤسسات الدولة في فترة المجلس االنتقالي رغم ضعفه

 لجديدةاكما أن ِمن الُمهّم أيضا قوله في هذا السياق، َأن السلطات  حافظت على وحدتها وتماسكها،
حلة في ليبيا ) المجلس االنتقالي ( وجدت نفسها أمام مهام جسيمة قد تكون أصعب وأقسى من المر 

ب ة بسبلية غاية في الصعوبالتي سبقت إسقاط نظام القذافي، فالوضع الليبي يموج أمام مرحلة انتقا
،  2018هذا اإلرث المتراكم من األخطاء والمطبات والعثرات ذات البعد االستراتيجي )مظلوم : 

85) 
 ( المؤتمر الوطني العام2)

المؤسسة السياسية الثانية في هذه الدراسة والتي استلمت السلطة ِمن المجلس االنتقالي في 
عملية وصفها مركز كارتر لمراقبة االنتخابات بأنها شفافة وديمقراطية  كما وصف عملية انتقال 

ا قد بدأْت فترة السلطة ِمن المجلس االنتقالي ِإلى المؤتمر الوطني بأنها العالمة األكثر تفاؤاًل بأن ليبي
طويلة وصْعبة في عملية ِبناء المؤسسات السياسية ) تقرير مركز كارتر لمراقبة االنتخابات في ليبيا 

( كما شهدت لها بعثة االتحاد األوروبي بالشفافية وحسن األداء وَذَكَرت أن ليبيا أخذت  2011، 
( ففي  2011ألوروبي في ليبيا  خطوة حقيقية إلى األمام نحو بناء دولة حديثة )بعثة االتحاد ا

( توجه مئات اآلالف من الليبيين المسجلين كناخبين إلى صناديق االقتراع 2012السابع من يوليو)
لإلدالء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية سعيا إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على 

( من الرجال،        1,081,331( منهم )1,768,605سيادة القانون والمؤسسات، وبلغ عدد المقترعين )
%( من عدد المسجلين بالسجل 61( من النساء. وبنسبة مشاركة تصل إلى )687,274و )

االنتخابي، وبعد االنتهاء ِمن عمليات العد والفرز، واستنفاذ مرحلة الطعون أعلنت المفوضية القوائم 
( أغسطس 1تمت المصادقة عليها بتاريخ )النهائية للفائزين بمقاعد المؤتمر الوطني العام و 
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(. وأكد المراقبون الدوليون على نزاهة وشفافية هذه العملية االنتخابية وأثنوا على مستوى 2012)
النضج الذي تعامل به الليبيون مع صناديق االقتراع رغم انقضاء أكثر من ستة عقود على آخر 

 لالنتخابات في ليبيا ( انتخابات تشريعية ليبية.) تقرير المفوضية العليا
ستقرار دم االعِإالَّ أن هذا المؤتمر أْصبح فيما بعد ُمعرقاًل لسير التداول السلمي وسببًا في حالة 

 السياسي ؛ عندما أْعلن الكثير ِمن أعضائه رفض تسليم السلطة في خطوة اعتبرها الكثير ِمن
كرة لمدنية ومؤشر خطير على إجهاض فالمهتمين بالشأن الليبي بمثابة دق أسفين في جسد الدولة ا

ني الوط الديمقراطية الوليدة التي بدأت تْحبو بعد سنوات ممتدة من الحكم الشمولي، وأصبح المؤتمر
ها تبعاتو العام الذي استلم السلطة بسهولة يرفض تسليم السلطة بسهولة، في خطوة ال تزال تداعياتها 

ال  ة ، ربماليبيَّ سيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة للدولة المستمرة حتى اآلن على جميع المستويات السيا
 ما تمو يتسع المجال في سياق هذه الدراسة لسرد ما جرى ِمن أحداث في فترة والية المؤتمر الوطني 

حياز ارتكابه من أخطاء في إدارة مفاصل الدولة المختلفة، ولكن المؤكد أن الطابع القبلي واالن
ا وعاتهء الجغرافي و الجهويَّ كانت هي الّسمات األساسية لتوجهات الدولة ومشر السياسي، واالنتما

 واستراتيجيتها في ذلك الوقت. 
) آفاق اإلصالح االقتصادي الليبي في بيئة مضطربة سياسيا وعسكريا ، مقال منشور على  

 ( /http://alwasat.ly/news/economy 2019بوابة الوسط أغسطس 
لفة، فشل المؤتمر الوطني في تنفيذ مهامه، ووقع تحت تأثير القوة العسكرية للميليشيات المخت

ذه وصار من المألوف تمرير الصفقات والقرارات عنوة داخل المؤتمر بسبب اإلرهاب الذي تفرضه ه
موقع ، متوفر على ال 2014/  8/ 6الحرة الميليشيات )المؤتمر الوطني العام / وكيبيديا الموسوعة 

WWW wikipidiaK org / wiki 
وفي هذا الشأن هناك من يرى أن بعد إسقاط نظام القذافي انقسمت المؤسسات الليبية بعد فترة 

بحكومتها االنتقالية وتمثيلها ” المفترضة“فوضى عارمة إلى قسمين مباشرين، قسم الدولة 
لية القبلية والدولية، وقسم الجماعات المسلحة التي ال يجمعها ضابط الدبلوماسي وتحالفاتها الداخ

من أي نوع وتعمل وفًقا ألهداف وغايات مختلفة، الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة تماًما 
وتحكم فعلًيا مناطق صراع بسيطرة تامة منها في ليبيا، وهي ثالثة أنواع ) إلهام محمد علي ،شبكة 
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متوفر  2019/  8/  15ليبيا حكومات متعددة وبرلمان منقسم  تاريخ الدخول اإلعالم العربي: 
   com http://moheet .على الموقع 

 أواًل ـــ الجماعات المكانية التي تتبع لمدينة ما أو قبيلة ما . 
 أيديولوجية معينة .ثانيًا ـــ الجماعات الفكرية والتي تنطلق من خلفية عقائدية أو 

 ثالثًا ـــ جماعات أخرى بنسبة أقل تتبع أشخاًصا معينين لهم نفوذ داخلي في ليبيا .
 ( اتفاق الصخيرات3)
تم توقيعه                                              أو االتفاق السياسي الليبي كما ُيعرف هو اتفاق شمل أغلب أطراف النزاع الليبي 

بإشراف المبعوث األمم المتحدة   (2015)ديسمبر (17بتاريخ) يةالمغرب الصخيرات في مدينة
وّقع على هذا  انقسام المؤسسات الليبية ونبذ الحرب والخالف " إِلنهاء مارتن  كوبلر "

ام المؤتمر الوطني الع وم" عن طرف"صالح محمد المخز  (برلمانيًا ليبيًا على رأسهم22االتفاق)
وقد جاء في ديباجته ما يعطى األمل في . مجلس النواب الليبي عن طرف امحمد علي شعيب و ،

شاركون في هذا الحوار على بناء مؤسسات الدولة وتعافي ليبيا وازدهارها ، إذ تعاهد وأجمع الم
التزامهم بالمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام استقالل القضاء وأحكامه 
والتزامهم بالمصلحة الوطنية ووضعها فوق كل االعتبارات والتمسك باإلعالن الدستوري وتوفير بيئة 

ة احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مستقرة يعمها األمن والسلم ُتمّكن مؤسسات الدولة من تلبي
( غير أن الخالف حول عدد من النقاط  3ــ  2،  2015مكتسباته.    )االتفاق السياسي الليبي :  

في االتفاق السياسي والسّيما المادة الثامنة المتعلق بتبعية القوات المسلحة قد أجهض هذا االتفاق  
هذا االتفاق لم يشمل األطراف التي كانت محسوبة  حتى اآلن على األقل ، كما يرى الباحث أن

 على النظام السابق وربما هذا هو أحد أسباب فشل االتفاق . 
 المؤسسات الموازية 

يمكن القول إنَّ انقسام مؤسسات الدولة قد عّمق ِمن حالة عدم االستقرار السياسي ، كما أن هذه 
الجزء من البحث قد انقسمت أيضًا وخلقت المؤسسات والتي سوف يجيء ذكرها ِتباعًا  في هذا 

مؤسسات موازية ، هذا االنقسام و التشّظي عّمق أكثر من حالة عدم االستقرار السياسي التي 
تشهده ليبيا منذ فترة، وبالتأكيد هذا بخالف ما تعاهد عليه أطراف النزاع في الصخيرات من تعهد 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف ايبيا و لسياسي يف الــــواقع االقتصادي وال"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(396) 

ستقرارها والتزامهم بإعالء قيم الشعب الليبي واحترام والتزام بالمحافظة على مؤسسات الدولة وا
والدولة الليبية فوق المصالح الذاتية واستعدادهم التخاذ قرارات صعبة من أجل ليبيا ومؤسساتها 

 ( ولعّل ِمن أهم هذه المؤسسات  الموازية ما يلي:1، 2015)ديباجة االتفاق السياسي الليبي:
 المؤسسة الوطنية للنفط. -1

%( من اإليرادات العامة  95صدر الرئيس للدخل في ليبيا حيث يشكل تقريبا)ُيعدُّ النفط الم
%( من  96%( من الناتج المحلي اإلجمالي، كما تشكل الصادرات النفطية نحو) 65للدولة  و )

(ألف برميل يوميا بنهاية 400الصادرات الليبية،  ولقد بلغ حجم إنتاج النفط في ليبيا نحو)
( ووصل التراجع في 2010(مليون برميل يوميا خالل العام)1،7بنحو) ( بالمقارنة2015العام)

%( 85%( من القدرة اإلنتاجية، وتراجع التصدير بما يقارب) 80إنتاج النفط  إلى نسبة تصل إلى)
مما تسبب في انخفاض كبير في اإليرادات، ولقد استمر النفط الليبي  في التراجع  خالل النصف 

( ألف برميل يوميا مما يدل على استمرار تدهور وضع 296ليصل نحو)( 2016األول ِمن العام)
النفط في ليبيا ومواجهته لعدد من التحديات لعّل ِمن أهمها: انقسام مؤسسات الدولة ) واقع النفط 

، المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات ( وتمتلك ليبيا أكبر مخزون من  2016الليبي خالل 
( مليار برميل أي  46،  6وتقدر االحتياطيات النفطية المؤكدة بنحو) النفط في أفريقيا 

% ( مما تنتجه المنظمة العربية  3،  36%( ِمن احتياطي العالم ويمثل نسبة) 94،3نحو)
( مما تنتجه منظمة الدول المصدرة للنفط ) أوبك ( ) 4،  87المصدرة للبترول ) أوابك ( ونسبة) 

بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط هي من يتولى عمليات اإلنتاج  المنظمة الليبية ( والجدير
واالستكشاف وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البالد وإبرام العقود مع الشركات المحلية واألجنبية 

(  لتحّل محّل المؤسسة الليبية العامة 1970( لعام) 24، والتي أنشئت بموجب القانون رقم)
( لسنة ، حيث أنيط بها مسئولية إدارة 1968( )13اؤها بموجب القانون رقم)للبترول، والتي تم إنش

قطاع النفط ، وقد أعيد تنظيمها فيما بعد بموجب قرار األمانة العامة لمؤتمر الشعب العام) سابقًا ( 
( لتعمل على تحقيق أهداف خطة التحول في المجاالت النفطية ، والقيام 1979( لسنة )10رقم )

صاد القومي عن طريق تنمية وتطوير االحتياطيات النفطية واستغاللها االستغالل األمثل بدعم االقت
( قضى 2017( وفي العام )1970لسنة 24)القانون رقم  وإدارتها واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد
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(  الذي تناول تعديل قرار األمانة العامة 2017( لسنة )4قرار مجلس النواب الذي حمل الرقم )
( بشأن تنظيم عمل المؤسسة الوطنية للنفط، بنقل مقر 1979( للعام)10لمؤتمر الشعب العام رقم )

%( من عائدات النفط لصالح المناطق 5إدارة المؤسسة إلى مدينة بنغازي، وتخصيص ما مقداره)
التي يستخرج وينتج فيها النفط، وتعويض األضرار الناتج عنها تلوث بيئي، وفي هذه الدراسة يرى 
الباحث أن هذه المؤسسة قد انقسمت هي األخرى على نفسها وتكونت مؤسسة أخرى موازية لها 
عّمقت ِمن حالة الفوضى وعدم االستقرار السياسي، وأربكت المشهد السياسي واالقتصادي؛ بل ، 

متد تأثير هذا االنقسام والتشظي إلى مستويات إقليمية ودولية وأصبح قطاع النفط والذي يكاد وا
يكون المورد االقتصادي الوحيد لليبيين ُيدار من خالل مؤسستين موازيتين،  ِإحداُهما تتبع حكومة 

 الوفاق في الغرب واألخرى تتبع الحكومة المؤقتة في الشرق . 
األمم المتحدة ما يشي بتبعات وتداعيات هذا االنقسام الذي ُيهدد األمن وفي تقرير فريق لخبراء 

واالستقرار ِمن خالل قيام أشخاص وشركات بتوقيع عقود مع مؤسسة النفط الموازية في بنغازي كما 
   ewsn-https://www.libyaakhbar.com/businessيلي )
ذراء المحدودة للخدمات المالية المسجلة في جزر الع” ليمبادو“ميكايالس كوريلس من شركة  -1
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 . Volvant trading للتجارة” فولفونت“ديمتري زينيا كوس من شركة -2
 RAO، ”راو روز نفتيغاز ستوري “إيفان ما زور من الشركة الروسية -3

rosneftegazstory. 
  Quelson Overseas Lnc ، ”كويلسون أوفرسيز إنك“جون مارك بيزانو من شركة  -4
 . Veduta Global Limited” فيدوتا غلوبال ليميتد“جورج آيتش تشان من شركة  -5

كما ضم التقرير، تفاصيل حسابات مصرفية مقدمة من قبل مؤسسة النفط الموازية في بنغازي 
الستالم عائدات النفط، في مصرف االتحاد في عمان ، والحظ فريق الخبراء أن بعض العقود 
ضمت خصم بمقدار خمسة دوالرات ، من سعر البيع الرسمي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في 

محاوالت لبيع النفط الخام بطرق غير مشروعة، كما سلط تقرير فريق خبراء األمم طرابلس ، في 
المتحدة المعني بليبيا الضوء على ست محاوالت لتصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من قبل 
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(، ووثق التقرير األممي  مختلف 2017المؤسسة الوطنية للنفط الموازية ببنغازي منذ أغسطس)
ُتهدد االستقرار واألمن في ليبيا أو تعرقل عملية انتقالها السياسي، ويعرض مدى حجم األفعال التي 

 .ضد المؤسسات الليبية ال سّيما المؤسسة الوطنية للنفط” الميليشيات“الممارسات اإلجرامية من قبل 
 مصرف ليبيا المركزي  -2

لس وبنغازي حول أفضى انقسام المصرف المركزي إلى نزاع بين مركزي القوى في ليبيا طراب
اقمت كيفية توزيع موارد الدولة المتأتية بشكل رئيسي من مبيعات النفط ثالثة تطورات ذات صلة ف

و ، ماي 20،  201هذا الخالف: ) تقرير الشرق األوسط ، تقرير مجموعة األزمات  الدولية ، رقم 
2019 ) 

عن نظام الدفع ( فصل فرع بنغازي 2014، قرار المصرف المركزي في )التطور األول
اإللكتروني للمصرف مما دفع األخير للجوء إلى نظام محاسبي يدوي مواٍز، لقد أعلن المصرف 

دينة مذ من المركزي أنه ال يعترف بالنظام المحاسبي الموازي لفرع بنغازي ِإال أن البرلمان الذي يتخ
ره ري عبالمعامالت التي تج طبرق مقرا له قال ِإنه يعترف به، وتعتبر السلطات في المنطقة الشرقية

 صحيحة بموجب القانون الليبي.
وسيع تمّثل في قرار الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تفويض فرع بنغازي بت  التطور الثاني ،

أس القاعدة النقدية للمصرف بطبع العملة الممولة بسندات الخزينة لكن دون أن تكون مدعومة بر 
ركزي من أجل دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتسديد مال حقيقي ودون موافقة المصرف الم

مدفوعات أخرى في المناطق التي تخضع لسيطرتها، بلغت مثل هذه الدفعات نحو تسعة مليارات 
خدمت ( ومن أجل تسديد هذه الدفعات است2015مليار دوالر( سنويا منذ العام) 6،  4دينار ليبي ) 

 قعة مقراتها ومعظم فروعها في الشرق، ونتيجة لهذهالحكومة المؤقتة المصارف التجارية الوا
 العمليات راكمت هذه المصارف احتياطيات واعتمادات لدى فرع المصرف المركزي في بنغازي  ال

 يعترف بها المصرف المركزي في طرابلس .
(إجراءات مالية حررت شراء 2018، عندما فرضت حكومة طرابلس في أكتوبر) التطور الثالث

ألجنبية في سائر أنحاء البالد بسعر صرف جديد أعلى " تسبب هذا في استنزاف العمالت ا
احتياطات المصارف الثالثة المذكورة لدى المصرف المركزي الذي قام بالسحب من حساباتها 
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بالعملة المحلية، ولعّل هذا ما يؤكد صحة تقارير ديوان المحاسبة الذي يرى أن السبب المباشر في 
التي تمر بها ليبيا ويعانى منها المواطن حالة االنقسام  بوجود حكومتين وسلطتين األزمة المالية 

نقديتين تمارسان ذات االختصاص،  وما زاد في  تفاقم األوضاع  أن كل واحدة تسعى إلرضاء 
السلطة التي تتعامل معها وتقوم بمجاملتها على حساب الوطن والمواطن، حيث يترتب على ذلك 

لسياسات االقتصادية بشكل مختلف ومتناقض في كل منطقة مع عدم اإلدراك أو قيامها بإدارة ا
التغافل عن آثار تلك التصرفات السلبية على الدولة، ويمتد آثاره على كل البالد، كما خلقت هذه 
الظروف أزمة السيولة لتسببها في حالة عدم الثقة التي ولدت قناعات لدى المواطنين باستمرار سوء 

إلى أجل غير معروف، األمر الذي ترتب عليه السعي نحو االحتفاظ بالنقود خارج األوضاع  
المصرف لعدم ضمان سحبها عند الحاجة  إليها، باإلضافة إلى ذلك فإن ازدواج اإلنفاق ِمن عّدة 
حكومات ، والذي يؤدي ِإلى زيادة عرض النقد المحلي يترتب عليه طلب متزايد َعَلى العملة 

حتفاظ بها بدال ِمن  العملة المحلية لعدم ضمان استقرار األوضاع األمنيَّة، األمر األجنبية ، واال
الذي أدى ِإلى طلب غير حقيقي على النقد األجنبي فتضاعفت أسعاره بالسوق الموازي لعدم قدرة 
المصرف المركزي على تغطية كل الطلب ، كما كان لكل ذلك آثاره السلبية على الدولة والمواطن 

المؤسسات الموازية واستمرار حالة االنقسام واالقتتال المتمثلة في اآلتي : ) تقرير ديوان  في ظل
 (  2017المحاسبة

 ــ شح السيولة بالمصارف ، واستشراء ظاهرة المصارف الموازية .
 ـــ  الفساد المالي والمتمثل في االعتمادات ، وما ترتب عليها من احتكار ، و تضخم .

 الدينار الليبي .ـــ تدهور قيمة 
 ــــ ضعف قواعد الحوكمة .

 أزمة السيولة -3
ُيعدُّ نقص السيولة ِمن أهم مؤشرات تقييم القطاع المصرفي، والتي لم يتم اتخاذ اإلجراءات 
السليمة لمعالجتها بشكل جذري فاقتصرت إجراءات المصرف المركزي في طباعة العملة وإصدارها 
في غياب مجلس إدارة المصرف المركزي المختص بمنح األذن َعَلى إصدار العملة، حيث بلغ 
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( 35، 404، 450،826مبلغًا وقدره ) 2017/  31/12حركة العملة في التداول في إجمالي 
 ( مليار دينار تتضمن 35، 5وصل إلى ) 2017/  12/  31ويالحظ أن حجم العملة بالتداول في 

 ( مليار دينار.18ـــــ  عملة قديمة إصدار الجماهيرية بقيمة)
  قيمة  روسيا من قبل المصرف المركزي البيضاء بــــ الرقم المعلن عن حجم العملة المطبوعة في 

 ( مليارات دينار.4)
 ( مليار دينار .13،  5فبراير( نحو ) 17ـــ عملة جديدة إصدار )

 ظاهرة المصارف الموازية في المضاربة بالسيولة 
ظهرت المصارف الموازية نتيجة أزمة شح السيولة النقدية بالمصارف التجارية حيث تعزف 

وك لعامة عن إيداع متحصالتها النقدية بالمصارف وبدال ِمن ذلك تقوم باستبدالها بصكالجهات ا
يعرض وإيداع الصكوك عوضا عن اإليداع النقدي، األمر الذي ساهم في زيادة تفاقم أزمة السيولة و 
 ذهمثل ههذه المؤسسات ِإلى مخاطر االحتفاظ بالنقدية وتداولها دون أن تكون مغطاة بوثيقة تأمين ل

داول العمليات، أظهرت نتائج الجرد المفاجئ لخزائن عدد ِمن الجهات العامة حجم أموال كبيرة تت
 خارج المنظومة المصرفية )تم إخفاء أسماء الجهات لدواعي أمنية(

 شركة أ ت م  
م ( دينار ليبي كما تقو  5،  518،  027وجدت نقدية سائلة بخزينة الشركة مبلغًا و قدره ) 

شكلة د مرتبات موظفيها نقدًا، وكذلك بسداد بعض االلتزامات األخرى عن طريق لجنة مالشركة بسدا
 وبهذا أصبحت اللجنة تمارس دور المصارف التجارية .

 شركة خ ج ل
( دينار، كما وجد  1،  603،  617وجدت نقدية سائلة بخزينة الشركة مبلغًا وقدره ) 

لغ ارة الشركة لم تقم إيداعها المصارف، وقد ب(صكًا مصدقًا لصالح الشركة إال أن إد1847عدد)
 ( د.ل .  2،  54 9،  647إجمالي قيمة تلك الصكوك )

 شركة م ج
قيام إدارة الشركة بإبرام اتفاقية مع بعض المصارف التجارية لتحصيل إيراداتها اليومية الناتجة 

المصرفية  عن خدماتها لصالح الشركة عن طريق مندوبي المصارف إال أن تلك الوكاالت
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ومندوبيها باتوا جزءا من الشركة، ويتم التصرف في النقدية التي يتم تحصيلها بناء على أوامر من 
 إدارة الشركة في حين كان ينبغي توريد تلك المبالغ إلى المصارف المعنية. 

 ( دينار  . 177،  902وجدت نقدية سائلة بخزينة الشركة مبلغ و قدره )  شركة  ه ل
 نفيذية  ) الحكومة (السلطة الت -4

 حالة ُتعتبر الحكومات الثالثة والتي سوف يأتي ذكرها بمثابة أجسام موازية لبعضها عّمقت ِمن
عدم االستقرار السياسي، وأسهمت بانقسامها في تردي الوضع االقتصادي وتمزيق النسيج 

ه المؤسسات االجتماعي؛ بل وصلت الدولة الليبية في ظّل هذه الظروف ِمن صراع واقتتال هذ
 59،  2018الموازية ِإلى مصاف الدول الفاشلة، بل هي ِإحدى الدول الموصومة بالفشل)مظلوم : 

( ِمن وجود ثالث حكومات على األرض ممثلة في 2016( حيث عانت الدولة الليبية خالل العام)
 اآلتي:ـــــــ

 أ ــ حكومة الوفاق بطرابلس   
 ب ــ حكومة اإلنقاذ بطرابلس  
 ـ الحكومة المؤقتة بالبيضاءج ـ 

 سساتالعام ومؤ وهذا الوضع كما يراه ديوان المحاسبة الليبي في تقاريره أثر ويؤثر على المال 
 ( 2016ديوان المحاسبة للعام  )تقريرالدولة بشكل كبير من جانبين 

جية ما تسببت به ِمن خسائر وضياع لألموال نتيجة استغالل األطراف الداخلية والخار  األول،
 لهذه الظروف لتحقيق مكاسب َعَلى حساب مقدرات الوطن والذي يتمثل في اآلتي :ـــــــــ

ا ــــ تحّمل الدولة لمصروفات ثالث حكومات وما تتضمنها من نفقات تسييرية ومرتبات ومزاي
 ها.للمسئولين وغير 

 لمختصةادون التنسيق مع الجهات  قاصرة ومحدودةـــ إبرام المسئولين لعقود واتفاقيات وفق رؤية 
 مما يكبد الدولة أعباء مالية كبيرة دون مبرر.

الت محاو  ـــ توسع الحكومات الموازية في اإلنفاق والتعيينات والتعاقدات مما خلق فجوة وخلل بين
 ذي فرضته آثار تصرفات تلك الحكومات ومؤسساتها الماليةالسيطرة واإلصالح مع الواقع ال
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 تعدد إدارة المؤسسات وما نتج عنه من صراعات وإرباك أدى إلى هدر اإلمكانيات ،الثاني 
وضعف الخدمات، وِمن أمثلة األنشطة والمصالح التي تأثرت سلبا بسبب تعدد السلطات 

 والحكومات ما يلي :ــــــ
 اإلنفاق ـــ السياسات المالية و 

 ـــ القضايا الداخلية والخارجية
 ــ االستثمارات الليبية بالخارج

 ــ صندوق اإلنماء 
 ـــ شركة االتصاالت القابضة 

 ـــ صراع وازدواج مجالس اإلدارة 
 ـــ السلطات النقدية وإدارة سياساتها

 ـــ االعتمادات والتهريب 
 ـــــ  النفط والكهرباء وغيرها .

 مفصل لهذه الحكومات : وفي ما يلي شرح
وهي الحكومة المعترف بها دوليا وتحظى بدعم األمم المتحدة  حكومة الوفاق الوطني:  

( يرأس هذه  2015ديسمبر  13ومجلس األمن وأطراف دولية أخرى )بيان روما المؤرخ في 
الم بموجب اتفاق الصخيرات وهو اتفاق س 2016الحكومة فائز السراج وتشكلت في فبراير/شباط 

صخيرات برعاية األمم المتحدة بمدينة ال 2015ديسمبر/كانون األول  17وّقعه برلمانيون ليبيون في 
 .يراتاختار أعضاء هذه الحكومة "المجلس الرئاسي الليبي" الذي انبثق عن اتفاق الصخ،  المغربية

 2014شّكل المؤتمر الوطني العام الليبي هذه الحكومة في أغسطس/آب   ،حكومة اإلنقاذ
ي     فكومة ومقرها في طرابلس، ويترأسها "خليفة الغويل" ، ولم تنل االعتراف الدولي، وأعلنت هذه الح

عن تخليها عن السلطة وفسح المجال لحكومة "الوفاق الوطني" برئاسة"   2016أبريل/نيسان  5
   روا يوم    فائز السراج لكن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام وِمن حكومة اإلنقاذ سيط

على مقرات المجلس األعلى للدولة في العاصمة وعادت الحكومة إلى  2016أكتوبر/   14
 .الواجهة السياسية
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ن ف وتتخذ م 2014انبثقت الحكومة المؤقتة، عن البرلمان في سبتمبر/ الحكومة  المؤقتة، 
 .  مدينة البيضاء شرقي ليبيا مقرا لها ويترأسها عبد هللا الثني

 مجلس النواب 
في  للمؤتمر الوطني العام خلفاً   ليبيا المنتخبة في السلطة التشريعية هو مجلس النواب الليبي

ِإالَّ أنه وحسب اإلعالن الدستوري  بنغازي  ( مقر مجلس النواب الليبي هو مدينة 2014أغسطس)
غالبية النواب على اختيار  بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق

 (   http://ar. Wikipedia.org)مجلس النواب الليبي ويكيبيديا الموسوعة الحرة   طبرق  مدينة
شلت نواب الليبي هو أحد المؤسسات المترهلة والتي فويرى الباحث في هذه الدراسة أن مجلس ال

ة، وعجزت لمدنيفي العبور للضفة األخرى واالنتقال بالدولة الليبية من المرحلة االنتقالية إلى الدولة ا
 عن تقديم أبسط الخدمات األساسية للمواطن الليبي مثل الكهرباء والسيولة النقدية .

 المؤسسة العسكرية  -5
سمات البلدان النامية  فقد ظلت المؤسسة  بارزة منخل الجيش في السياسة سمة ُنعدُّ ظاهرة تد

العسكرية فاعلة ومؤثرة في األحداث، ورسم السياسات، وبناء المؤسسات وإدارة الشأن العام، وكانت 
 Vonدائما معنية بقضايا التنمية وبناء الدولة والمسائل األمنيَّة والعسكريَّة ، ويقترح فون ديرميهدن ) 

der Mehden  (  ثالثة أدوار يمكن أن يلعبها الجيش في عملية بناء الدولة كما يلي : ) جياللى
 :2014  ،58 ) 

 ـــ حماية الدولة والدستور.
 ـــ دور األداة الثورية في اإلصالح .

 ـــ  دور القوة غير المباشرة ليخلق الظروف لحكومة مدنية .
( أن الجيش هو أداة تطوير   Lucian Payيان باى ) باإلضافة إلى هذه األدوار يرى لوس

 لديهموتحديث في البلدان النامية  ويعتقد أن قادة الجيش لديهم حساسية بالغة بتخّلف بلدانهم و 
 (  174ــ  173،  1985الوعيَّ بضرورة التغيير في مجتمعاتهم ) هايدى : 
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 الجيش الليبي 
سة يمكن القول في هذا الشأن َأن المؤسسة العسكرية في ليبيا انقسمت َعَلى نفسها ِإلى مؤس

 عسكرية تتبع حكومة الوفاق في طرابلس ومؤسسة أخرى في بنغازي تتبع الحكومة المؤقتة، ويرى 
ات الكثير ِمن المهتمين َأن السبب الرئيس في انقسام هذه المؤسسة يرجع في األساس ِإلى خالف

كام ( الواردة في األح8راثونية حول المادة الثامنة من االتفاق السياسي وتنص المادة رقم )ما
اإلضافية في االتفاق السياسي على أن " تنتقل جميع صالحيات المناصب العسكرية والمدنية 

راء ز ة الو واألمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة ِإلى مجلس رئاس
 دة المفور توقيع ھذا االتفاق، ويتعّين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خالل 

رارات ق( يوًما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خالل ھذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ 20تتجاوز عشرين )
المادة )افذة الليبية الن ( يوًما، مع مراعاة التشريعات30بتعيينات جديدة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين )

 : من االتفاق السياسي ( وَعَلى كل حال فشلت جميع المحاوالت لتوحيد القوى العسكرية في 8
الشرق والغرب وأدى هذا الخالف إلى عرقلة رفع حظر السالح من جانب مجلس األمن  لتزويد 

 ( 31،  2016القوات الليبية بما يمكنها من محاربة اإلرهاب و االنتصار عليه )علي: 
 مؤسسة اإلفتاء 

( واستمرت طوال فترة الحكم الملكي وشغل 1951مؤسسة دار اإلفتاء في ليبيا  تأسست عام)
ي منصبها " محمد أبو اإلسعاد العالم " ثم استمرت في  عهد معمر القذافي حتى تم  إلغائها ف

( بشأن تأسيس دار 15( أصدر المجلس االنتقالي القانون رقم )2012(. وفي العام )1983عام)
 ( 2012للعام  15اإلفتاء وحسب هذا القانون فإن مهامها تقتصر على التالي :ـــ  ) القانون رقم 

 ــ  وضع سياسة اإلفتاء في ليبيا.  1
 ــ اإلشراف على الشئون العلمية لإلفتاء.  2
 ـ تحديد ثبوت  األهلة وبداية الشهور القمرية. 3
 والمشورة .ــ  تقديم الفتوى والرأي  4
 ــ مؤسسة اإلفتاء.  5

 ن: ويرى الكثير من المهتمين بالشأن الليبي أن دار اإلفتاء قد انقسمت هي األخرى إلى قسمي
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 دار إفتاء في الغرب وتتبع حكومة الوفاق، و أخرى في الشرق وتتبع الحكومة المؤقتة .
 ثانيًا ـــ عدم االستقرار السياسي 

َلى البة عَ ِمن الدراسة أنَّ ظاهرة االستقرار السياسي أصبحت الّسمة الغيمكن القول في هذا الجزء 
اهرة ه الظاألنظمة السياسية في الدول النامية، وبال شك أن ليبيا هي إحدى هذه الدول التي تّمر بهذ

وم العل ، وهنا يمكن القول أيضًا ِإن ظاهرة عدم االستقرار السياسي من الظواهر الحديثة في دراسة
ن القرن ني مِ اسية على اعتبارها لم تأخذ حيزها ِمن االهتمام بشكل أكاديمي ِإالَّ بعد النصف الثاالسي

ه العشرين، حيث ظهرت الّدول الحديثة االستقالل في العالم النامي وظهرت معها في الوقت ذات
ين التكو إشكاالت وأزمات عدم االستقرار السياسي بسبب جملة ِمن العوامل التي ترد ِإلى طبيعة 

 لتنوعالثقافي واالجتماعي لهذه الدول، أضف ِإلى ذلك أن بعض الدول التي تتميز بدرجة أقل ِمن ا
ِمن  )السوسيوثقافي( أخذت تعاني أيضًا ِمن مظاهر عدم االستقرار السياسي وهي في طور االنتقال

سياسي االستقرار ال( ِإنَّ عدم  18،  2003المجتمع التقليدي ِإلى المجتمع الحديث ) السرحان : 
ظاهرة اجتماعية تشير بشكل عام ومجرد ِإلى غياب الثبات واالستقرار في صفات وخصائص 
الظاهرة بحيث     َأن الظاهرة تكتسب صفات جديدة وتفقد صفات أخرى مما يعطيها صفة 

ار ستقر االستمرارية في التغيير والتحول من حالة إلى أخرى تبعًا للعوامل المسببة لظاهرة عدم اال
،( وفي معرض تكوين إطار مفاهيمي ِلظاهرة عدم االستقرار السياسي  2010: السياسي) جاسم

هذه يتطّلب موضوع هذه الدراسة التعرض للتعريفات المختلفة التي حاولت أن تقدم رْؤية نظرية ل
 الظاهرة حسب المنطلقات النظرية المختلفة وسنحاول االقتراب أكثر ِمن هذه التعريفات .

فيها  ( عدم االستقرار السياسي بأنه " الحالة التي لم يعد Merrison) ميرسون  ــــ يعّرف 
 ِمما الصراع االجتماعي منظمًا بصورة مناسبة بواسطة آليات مؤسساتية متكاملة للنظام االجتماعي

 ( Merrison  :1972  ،206 (يؤدي إلى انحسار سريع ومتطرف في بنية العالقات االجتماعية"
نظام أن عدم االستقرار السياسي يشير إلى " الطبيعة المتغيرة لل Duff) دافـــ  فيما يرى )

ظام االنتالدستوري وكثرة التحديات التي يواجهها حينما يفتقد النظام السياسي للشرعية والفاعلية و 
 مع فضالعلى التعاقب مما يعكس عدم امتالكه القوة والقدرة على مواجهة متطلبات وحاجات المجت

 ( Duff  :1976  ،17)  عن فقدانه المرونة على التكيف مع الظروف المتغيرة
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 السياسية في مجتمع معين غير فاعلة في تلبية مطالب الجماهير أو االستجابة آلمالهم مما
       يفضي إلى حالة من النفور السياسي بدرجات مختلفة من الشدة" وتبعا لذلك                 

اعات عدم االستقرار السياسي بأنه " حالة من النزاع بين الحكومات والجم (Johnson) فــ يعرّ 
( وضمن السياق ذاته يعّرف Johnson 1973 ، 312 :التي تمثل قوى اجتماعية منافسة لها) 

ير ( عدم االستقرار السياسي بأنه " وضع مرادف للعنف السياسي، والنظام السياسي غ Curr)كير
سية لك النظام الذي يفتقد السلم وطاعة القانون والذي تحدث فيه التغييرات السياالمستقر هو ذ

 عمالواالجتماعية وتتّم عملية اتخاذ القرارات ليس وفقًا إلجراءات مؤسسية دستورية بل تبعًا أل
تجاه عدم االستقرار السياسي بأنه "عنف موجه من قبل األفراد با (Curr) ويصفالعنف الجماعي"، 

 ( 20،  2013م السياسي)السرحان : النظا
ها معادلة في عدم االستقرار السياسي مفاد صموئيل هنتنتجتون وفي هذا االتجاه أيضُا وضع 

 أن عدم االستقرار يساوى المطالب السياسية مقسومة َعَلى المؤسسات السياسية أيَّ َأن عدم
ابة الستجاالمؤسسات السياسية َعَلى  االستقرار السياسي يزداد ِبزيادة المطالب السياسية وعدم قدرة

 ( 30،  2018لها )العيثاوي : 
استقرار لغة : استقرَّ / استقرَّ بـ / استقرَّ على / استقرَّ في يستِقّر، مفهوم االستقرار في اللغة 

انُ  ْحراِء : َثَبُتوا في  اْسَتْقِرر / اْسَتِقرَّ ، استقراًرا ، فهو ُمستِقّر ، والمفعول ُمْسَتَقرٌّ به ِاْسَتَقرَّ ُسكَّ الصَّ
َمكاِنِهْم َبْعَد َتْرحاٍل ُهَو اَل َيْسَتِقرُّ على حاٍل : اَل َيْثُبُت على َوْجٍه َوال على َقراٍر ِاْسَتَقرَّ َرْأُيُه على 

َن وَسَكَن.) ابن منظور:  َفِر : َأَقرَّ َرْأُيُه ، َرِضَيُه ، َأْمضاُه اسَتَقرَّ بالمكان : تمكَّ  ( . 99،  2003السَّ
د من : يقصد به "عملية التغيير التدريجي والمنضبط التي تزيمفهوم االستقرار في االصطالح
 ( 20،  2003شرعية وكفاءة النظام ") الرشواني : 

 أنواع عدم االستقرار السياسي
استكمااًل للتأصيل النظري في موضوع االستقرار السياسي نجد ِمن األهمية استعراض 

تهم تلفة لالستقرار السياسي التي وردت في كتابات المهتمين بالسياسة وفي مقدمالتصنيفات المخ
 (10،  1986أرسطو والذي يرى أن التغيير السياسي يأخذ نمطين: )علي : 
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ير النمط األول ، يتعلق بإمكانية التغيير في الدولة ، وهذا يحدث حين يْبدأ البحث عن تغي
 منهما كالتغيير من الديمقراطية إلى االوليجارشية أو العكس أو أيّ للشكل القائم بشكل آخر جديد 

 ِإلى الحكومة الدستورية  أو حكم االرستقراطية أو العكس .
ة وهذا لحكوم، ال يتعلق ببناء الدولة بل يمكن اعتباره مرادفًا لتغيير األشخاص في ا النمط الثاني

ن ر في تنظيمات الدولة ، وهناك نوع آخر مِ يمثل تغيير في الموقف السياسي أكثر ِمما هو تغيي
 (13،  2003:  الصبيحي) تقسيمات عدم االستقرار السياسي

 ـ عدم االستقرار الحكومي ويتضمن نمطين: )تغيير في الحكومة تغيير الحكومة برمتها ( 1
 ــ عدم االستقرار الدستوري . 2

َلى تها عَ ّلفة ، بالرغم من تأكيد حكوماهذا النوع من عدم االستقرار ظاهرة شائعة في الدول المتخ
 ائه  .و إلغمبدأ علوية الدستور فالكثير ِمنها ال يكتفي بخرق الدستور بل يقوم بتبديله أو تعطيله أَ 

 ( 13،  1986كاآلتي ) علي :  M.STEINو  RJACKSOMوُهناك تصنيف ثالث قدمه 
ظام في شكل الحكم فمثاًل ِمن النأ ــ عدم االستقرار النظامي ويقصد به التغيير الذي يحصل 

 الملكي ِإلى الجمهوري أو ِمن النظام المدني ِإلى العسكري أو العكس .
ص بـ عدم االستقرار الحكومي يقصد به التغيرات السريعة والمتتابعة في الحكومة أو األشخا

 فيها.
يلة ألجراء ج ــ عدم االستقرار المجتمعي يعكس الموقف الذي يكون فيه العنف السياسي وس

 تغييرات غير قانونية في النظام السياسي القائم أو في الحكومة أو في أشخاصها .

 مؤشرات عدم االستقرار السياسي في ليبيا 
  ياسيةبال شك تعددت األسباب التي َكانت وراء حالة عدم االستقرار السياسي في ليبيا منها الس

م ن رحلباحثين أن المؤسسات الموازية التي ولدت مِ واالقتصادية  واالجتماعية،  ويرى الكثير من ا
ْصبحت أهذه الوضعية الشائكة والمعقدة عّمقت ِمن حالة عدم االستقرار السياسي في الدولة والتي  

 دولة،بدورها عاجزة عن تحقيق االستقرار المطلوب الذي يسمح بعبور المرحلة االنتقالية وبناء ال
ف سة سو ى أزمة وِمن مشكلة ِإلى أخرى ، وفي هذا الجزء ِمن الدراوظلت البالد تنتقل ِمن أزمة ِإل

 يستعرض الباحث أهم المؤشرات ِمن وجهة نظره َعَلى حالة عدم االستقرار السياسي .
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 الهجرة غير الشرعية -1
 لدولةاإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر هي أحد أبرز المظاهر الدالة َعَلى فشل 

اهرة ظ، أكتوبر ( حيث تفاقمت  2012الليبيَّة في أداء وظائفها ) مركز كارنيغي للشرق األوسط : 
مثل تالتي الهجرة غير الشرعية خالل السنوات األخيرة ِبشكل كبير وأصبحت تشكل خطرًا على ليبيا 

 الرق  منطقة جذب للمهاجرين ِإلى الحد الذي أْصبحت فيه ليبيا توصف بأنها أكبر قاعدة لتنظيم  )
روا ِإليها مليون ( مهاجرًا قد استقر في ليبيا أو ساف 15.2وتشير األرقام ِإلى أن مابين)  )الهجري 
لى إ( مهاجرًا والجئًا 181، 143، 6( َوَصَل العدد القياسي ِإلى )2016( وفي عام)2013في عام)

نظمة (وقد قّدرت م2015% ( مقارنة مع عام) 18إيطاليا َعَبر البحر المتوسط أي بزيادة قدرها ) 
(شخصًا، وقد 43153( في ليبيا بنْحو)2017الهجرة الدولية عدد المهاجرين ِبحلول سبتمبر)

رة ليبيا ِإلى َأن الهج خلصت دراسة للباحثة )خديجة مسعود زياني( عن الهجرة غير الشرعية في
، 2018غير الشرعية لم تقتصر َعَلى األجانب فقط بل شملت المواطنين الليبيين أيضًا )زياني: 

220    ) 
 ـتدهور الوضع األمني -2

 ت غيرُيعدُّ المعيار األمني ِمن بين أهّم المؤشرات لقياس عدم االستقرار السياسي فالمجتمعا
ة ضطرابات وتحوالت أمنيَّة؛ أَلن تلك االضطرابات هي نتيجالمستقرة سياسيًا هي التي تشهد ا

ترك المش طبيعية لعدم االستقرار السياسي، ويكاد يتفق الجميع َعَلى أن الوضع األمني ُيمثل القاسم
(  ويكاد ال يختلف اثنان على أن  63،  2003لجميع مفاصل الحياة في أي دولة ) الصبيحي : 

في  قد شّكل عقبة أمام تحقيق أي استقرار سياسي 2018)ــ  2011ل)التدهور األمني في ليبيا خال
 (. 2017ليبيا ) تقرير ديوان المحاسبة لسنة 

كما أن استمرار حالة االنقسام السياسي بوجود حكومتين وضعف السلطة التشريعية في أن تقوم 
ناء جيش وطني وجهاز بدورها في الرقابة والمسائلة واستمرار المخاطر األمنية وعدم القدرة على ب

( ، وال أدّل َعَلى ذلك ِمن مظاهر االنفالت األمني المتمثل 2018ني ) تقرير مجلس األمن لسنة أم
في تكرار حوادث االعتداء َعَلى أرواح المواطنين، كذلك حاالت السطو َعَلى المصارف التي طالت 



 
 
 

 يوسف املغريب.... ................ة استشرافيَّةاملؤسَّسات املوازية يف ليبيا ودورها يف تعميق حالة عدم االْستْقرار السياسي قراءة حتليليَّ  

(409) 

( فرعًا للمصارف العامة واألهلية والممتلكات العامة وارتفاع مؤشر جرائم 13المصرف المركزي و)
  2016الخطف والسطو المسلح وانتشار تعاطي المخدرات وتداولها تقرير) ديوان المحاسبة لسنة 

 الفساد اإلداري والمالي  -3
للدولة  ظاهرة الفساد اإلداري والمالي تعكس ضعف المنظومة القانونية والسياسية واالقتصادية

ويتخذ الفساد أشكااًل عدة بما في ذلك الرشوة ، والمحاباة ، والمحسوبية ، ونهب أموال الدولة  
( وفي هذا الشأن يقول المندوب 1والتهرب الضريبي ، و تبييض األموال ، وتزوير االنتخابات )

خبراء  الدولي )غسان سالمة( أن ما يحدث في ليبيا هو نهب منظم للمال العام، ويذكر أحد
االقتصاد أن حجم الفساد في ليبيا ال يمكن أن يحتويه تقرير لديوان المحاسبة بالرغم ِمن أن 

( صفحة مشيرًا إلى أن ما جاء بالتقرير نقطة من بحر 900( تعدت)2017صفحات التقرير للعام)
، مختار الجديد ( ويرى الكثير ِمن المراقبين  /http://almotawaset.com/tagالفساد في ليبيا)

أن مالحقة الفساد قضائيًا ال معنى له فحجم الفساد في ليبيا أكبر ِمن يواجه قضائيًا خصوصًا أن 
الفاسدين هم داخل السلطة أو َعَلى األقل جزءًا منها، ومنهم ِمن بات يمتلك ثروات عابرة للحدود 

ة دولية أو إقليمية، كما أن نسبة ِمن الفساد تتخفى وراء ميليشيا مسلحة ويتخفى وراء تحالفات سياسي
وأحزاب و لوبيات سياسية واقتصادية أقوى ِمن سلطات الدولة ، فالفساد تحول ِإلى أسلوب أداء 
حكومي ونظام عمل سياسي واقتصادي وعماد من أعمدة الصراع َعَلى السلطة . بلغ اإلنفاق العام 

( مليارًا، وِمن خالل تقييم األداء 180(مبلغ)2014 ، 2013،  2012الل أعوام) للدولة الليبية خ
(  ظهرت مؤشرات خطيرة ُتنذر 2016،  2015،  2014،  2013المالي للدولة خالل أعوام  )

بوقوع كارثة ماليَّة واقتصاديَّة في حال استمرت حالة عدم االستقرار وتردي الحالة االقتصادية وسوء 
ــ  2012شي َعَلى الرغم ِمن َأن مصروفات حكومة الوفاق بلغت خالل األعوام ) الوضع المعي

مليار دينار ، ومصروفات الحكومة المؤقتة في البيضاء خالل األعوام       256( ما قيمته  2017
( مليار 277مليار دينار ليصل حجم اإلنفاق لكل من الحكومتين) 21( بلغ  2017ــ  2015) 

( ِإالَّ أن الحكومات في ليبيا لم تعالج  15،  2017قرير ديوان المحاسبة ، دينار تقريبا) ت
االختالالت الهيكلية في االقتصاد الليبي ِمما يدعو ِإلى القلق ِمن أن األزمة المالية والنقدية ستزداد 

هذا ( وفي  2018سوءا في األجل الطويل ) تقرير األمين العام عن بعثة الدعم في ليبيا ، فبراير ، 
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االتجاه يرى الباحث َأن عملية احتجاز رئيس هيئة الرقابة اإلدارية بالمنطقة الشرقية والتي ترجع إلى 
( بشأن الفساد المالي واإلداري ُيمّثل سابقة خطيرة 2018ما انتهى إليه تقرير الرقابة اإلدارية للعام)

 )الرقابة اإلدارية بنغازي  ومؤشر على استفحال الفساد وتغّوله ) بيان أعضاء وموظفي فرع هيئة
 منشور على الموقع الرسمي لهيئة الرقابة اإلدارية وكذلك عدد من وكاالت األنباء (

 مسارات تطور الوضع  في ليبيا ، قراءة استشرافية
ل إليه د يؤو في نهاية هذه الدراسة يمكن القول ِإن ِمن الصعوبة الخروج بقراءة علميَّة دقيقة لما ق

ة لسياسيليبيا، والواقع أن هذه الصعوبة نابعة ليس ِمن واقع ليبيا المركب من الناحية االوضع في 
   ( 6،  2011فقط ولكن من النواحي االجتماعية والثقافية والجيوستراتيجية ) أحمد وآخرون : 

رغم و باإلضافة ِإلى تضافر مجموعة ِمن العوامل الخارجية والداخلية تؤجج حالة عدم االستقرار، 
 ـذلك تقدم هذه الدراسة المتواضعة ثالثة مسارات استشرافية لألزمة الليبية الراهنة :ـــــ

 وازدهارها(الدولة  )بناء :المسار األول
عليه ، عدم استقرار سياسي، الفوضى ، المراوحة  وما ه)بقاء الوضع على : المسار الثاني

 السياسية (
 )التقسيم(: المسار الثالث

الحيز ِمن الدراسة والذي ال يتسع لسرد ُكل السيناريوهات الُمحتملة لألزمة ونظرًا لضيق هذا 
الليبية وتداعياتها المختلفة سوف يتناول الباحث المسار األول فقط ، ِإذ يرى الباحث أنه أكثر هذه 

في المسارات حظوظًا هو المسار األول ) بناء الدولة الليبية وازدهارها ( ليس رجمًا بالغيب وإفراطًا 
التفاؤل، ولكن يعتقد الباحث َأن عوامل وحدة ليبيا أْكثر ِمن عوامل الُفرقة واالختالف وفي هذا 

( أن عملية بناء الدولة عملية مركبة تستهدف Ferrel Headyاالتجاه يؤكد " فيريل هايدى ")
ر تحقيق غايات َعَلى جميع المستويات واألبنية وحدد حزمة ِمن هذه الغايات مثل االستقرا

(  وفي هذا  65،  2014والديمقراطية والمشاركة والمساواة والحريَّة واألمن والعدل) بن جياللي : 
االتجاه يذهب الكاتب أيضًا ،والذي يرى َأن ِمن دعائم االستقرار السياسي وجود تجانس فكري 

ما  ئد وهذااعلة داخل نمط الحكم الساوثقافي وإيديولوجي بين القوى االجتماعية والسياسية المتف
يفسح المجال أمام الحوار وتبادل اآلراء على أساس خدمة المصلحة العامة وتحقيق التوافق والترابط 
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المجتمعي وهذا ما سوف تذهب إليه األمور في ليبيا رغم حالة المخاض الحالية. ولكنه يظلَّ مرهونا 
أجل بناء وطن ِإن لم يكن  إلى حد كبير بإرادة وطنية حقيقية قادرة على تجاوز سفاسف األمور من

 القادمة.لنا فلألجيال 
 النتائج

 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة ِمن النتائج لعّل أهمها:
 أن " المؤسسات الموازية في ليبيا عمقت حالة عدم االستقرار السياسي وهذا ما يؤكد صحة 

 الدراسة.فرضية 
 واطنينأثرت المؤسسات الموازية َعَلى الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي والوضع المعيشي للم 

 الليبي.الفقر والبطالة وانهيار االقتصاد  وتزايد معدالت
 يبي.اللالمؤسسات الموازية مبررات كافية للقوى الدولية واإلقليمية بالتدخل في الشأن  أعطت 
  ية.مدنسلبية َعَلى المسار الديمقراطي وإمكانية بناء دولة أثرت المؤسسات الموازية بصورة 
 ة أدت حالة التشظي واالنقسام في ظّل المؤسسات الموازية ِإلى َأن تصبح ليبيا تربة جاذب

 األرض.لإلرهاب ومرتع خصب للمجموعات اإلرهابية من جميع أصقاع 
 له.هياكيبي وتشوه كبير في أدى وجود األجسام الموازية إلى خلل كبير في بنية االقتصاد الل 
 ور والتط ُتعدُّ ظاهرة االستقرار السياسي ألي بلد األرضية الخصبة واألساس لكل عمليات التنمية

 في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 ات علىُيعدُّ اإلرهاب وتردي الوضع األمني واالقتصادي والهجرة غير الشرعية من أهم المؤشر ــ 

 الليبية.حالة عدم االستقرار السياسي التي تعيشها الدولة 
  هدد ياستمرار وجود المؤسسات الموازية ال يشكل خطرًا على استقرار ليبيا السياسي فقط ولكن

 الفاشلة.وحدتها ووجودها وكيانها كدولة ويضعها في مصاف الدول 
 التوصيات

  لبيئة اِإن استقرار أّي نظام سياسي مرهون ِإلى حٍد كبير بقدراته َعَلى االستجابة لتحّديات
تقرار الداخلية والخارجية وهذه التحّديات تتطلب خلق عقيدة سياسية تدعم النظام السياسي واس

 مؤسساته.
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    خلق وعي سياسي حقيقي وثقافة سياسية وتجانس فكري كفيل بإنتاج ثقافة الحوار والرأي  
 المتصارعة.والرأي اآلخر بين القوى السياسية المختلفة 

 دها االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي عملية وليس حالة تصل إليها الدولة وتقف عن
 للقيم.عاتقها التخصيص السلطوي أَلنه ِمن أهداف الدولة التي يقع َعَلى 

 الده ائه لبأوجدت حالة عدم االستقرار السياسي التي عاشتها ليبيا مواطنا ُمحبطًا ضعيفًا في انتم
ألمر فإن ا بائسًا فقيرًا وَأّدت ِإلى إضعاف منظومة القيم االجتماعية وكذلك الوالء للوطن، لذلك

 الصحيحة.شئة السياسية يتطّلب االهتمام ببرامج التنمية البشرية والتن
  األمنية.بسط سيادة الدولة والقانون ودعم قوات الجيش والشرطة وكافة المؤسسات 
  امج ؛ أَلن اإلنسان هو العمود الفقري في خطط وبر وأخيراً االهتمام بالمواطن الليبي أواًل

 واستراتيجيات التنمية الشاملة.  
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ضمن فعاليات المؤتمر األول . بحث علمي مقدم 2019مؤشرات وأسباب عدم بناء الدولة، 
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 بلو ـ طرابلس( 
 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول. 1968لسنة  13القانون رقم 

https://arar.facebook.com/BarqaFreeChannel/photos 
 بشأن تأسيس دار اإلفتاء. 2011لسنة  15القانون رقم 

https://ssf.gov.ly/wpcontent/uploads/2012/09 
بشان  إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط 1970لسنة   24القانون رقم 

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterI 
بشأن تنظيم عمل المؤسسة ونقل مقر عملها إلى بنغازي  4قرار مجلس النواب رقم 

https://www.afrigatenews.net/article/ 
ايا القصبي، عبد الغفار رشاد، المؤسسية وبناء المؤسسات، سلسلة إصدارات التنمية السياسية قض
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 واقع المراجعة الداخلية في صندوق الضمان االجتماعي من منظور إدارة المخاطر
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 الملخص 
ن ماعي متهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتقييم واقع وظيفة المراجعة الداخلية في صندوق الضمان االجت

ق ر. ولتحقيلمخاطامنظور إدارة المخاطر، وذلك من خالل التعرف على إجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بإدارة 

 لسابقةالبيانات الخاصة بالجانب النظري من خالل االطالع على الدراسات اأهداف هذه الدراسة، تم جمع 

غرض، وتم ا الأعدت لهذ ةالمتعلقة بموضوع الدراسة، في حين تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من خالل استبان

 ،ةع مصراتعي فر توزيعها على عينة الدراسة المتمثلة في المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتما

مراجعة ات الوتوصلت الدراسة إلى أن المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتماعي ينفذون إجراء

ود لى عدم وجإضافة الداخلية المتعلقة بإدارة المخاطر، رغم قلة معرفتهم بأساليب إدارة المخاطر وتقنياتها، باإل

بوظيفة  هتماموقد أوصت الدراسة بضرورة اال اخلية في إدارة المخاطر.الئحة واضحة في تحديد دور المراجعة الد

ل ن خال المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في إدارة المخاطر التي تواجه عمل صندوق الضمان االجتماعي م

ى عمل عللى الالتنسيق بين قسمي المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر في صندوق الضمان االجتماعي، باإلضافة إ

قد ذلك عإعداد الئحة أو دليل عمل يوضح أهداف ودور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بالصندوق، وك

م يام بدورهن القدورات تدريبية وورش عمل تأهيلية للمراجعين الداخليين لتطوير مهاراتهم ومعارفهم وليتمكنوا م

 بالشكل المطلوب في مجال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

  الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر، المراجع الداخلي، إجراءات المراجعة الداخلية.
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Abstract 

This study aims to study and evaluate the reality of the internal audit function in the 

Social Security Fund from a risk management perspective, through identifying internal 

audit procedures related to risk management. To achieve the goals of this study, data on 

the theoretical side were collected by reviewing previous studies related to the subject of 

the study, while field study data was collected through a questionnaire prepared for this 

purpose, and distributed to the study sample represented by the internal auditors working 

in the Social Security Fund Misurata Branch The study found that the internal auditors 

working in the Social Security Fund implement internal audit procedures related to risk 

management, despite their lack of knowledge of risk management methods and 

techniques, in addition to the lack of a clear regulation in determining the role of the 

auditor Internal risk management. The study recommended the necessity of paying 

attention to the function of the internal audit and activating its role in managing risks 

facing the work of the Social Security Fund through coordination between the internal 

audit and risk management departments in the Social Security Fund, in addition to 

working on preparing a list or a working guide that clarifies the objectives and role of the 

internal audit in risk management In the fund, as well as holding training courses and 

qualification workshops for internal auditors to develop their skills and knowledge and to 

be able to play their role as required in the field of internal audit and risk management. 

Key words: risk management, internal auditor, internal audit procedures. 
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 مقدمةال
في  المتزايد في مجاالت النشاط االقتصادي وما صاحبه من كبرأدى التطور التكنولوجي والنمو 

حجم المؤسسات وتشعب أعمالها ووظائفها إلى تعرض المؤسسات إلى العديد من المخاطر، والتي 
 ة إلىيؤدي عدم مواجهتها وإدارتها إلى انهيار المؤسسات ونشوء األزمات. األمر الذي أوجد الحاج

سسات على ضبط المخاطر المختلفة التي يمكن أن تتعرض لها وجود وسائل رقابية تساعد المؤ 
م ايد اهتما. فتز واتخاذ اإلجراءات الرقابية الالزمة إلدارتها بطريقة سليمة وللسيطرة على آثارها السلبية

در يث أصالفكر المحاسبي بمهنة المراجعة الداخلية، باعتبارها أداة من أدوات الرقابة الداخلية، ح
( معايير IIA) The Institute of Internal Auditorن الداخليين األمريكي ))معهد المراجعي

دائه (م، لتمثل األنماط التي ينبغي على المراجع مراعاتها أثناء أ1978المراجعة الداخلية عام)
ارسي ية مملمهمته، وبالتالي تحسين الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والتي تم إقرارها من غالب

هود المهنة وروادها الممثلين في معهد المراجعين الداخليين والجهات التابعة له، ولم تتوقف ج
ل المعهد عند هذا الحد؛ بل استمرت في تطوير هذه المعايير وتعديلها حيث تم إصدار آخر تعدي

 (.59، ص2007(. )مخلوف،2010لها في عام )
ه لقليدي دور المراجع الداخلي، تغير الدور التوانعكاسًا لتطوير معايير المراجعة الداخلية على 

وتوسع نطاق عمله ليشمل التعريف بالمخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وتقديم االستشارات 
والتوصيات التي تساعد المؤسسات على تحمل مسؤولية إدارة المخاطر وتقليص المخاطر إلى حد 

لية ، األمر الذي جعل من المراجعة الداخمقبول مع المحافظة على مستوى الجودة نفسه في األداء
الل أداة مساعدة للمؤسسة في تدعيم وتفعيل قراراتها، وبالتالي التأثير في قيمة المؤسسة من خ

 (.29، ص2007الوظائف التي تقوم بأدائها )عبيرات ونقاز،

 مشكلة الدراسة
باعتبار أن صندوق الضمان االجتماعي من دعائم تنمية االقتصاد الوطني، وعنصرا أساسيا في 
ضمان الحماية والرفاهية لجميع أفراد المجتمع باختالف أطيافهم، وذلك من خالل صرف المعاشات 
 والمنافع المختلفة في حاالت الشيخوخة والعجز الصحي وإصابات العمل والوفاة والحمل والوالدة،
فهو كأي مؤسسة من مؤسسات الدولة الليبية معرضه لعدة مخاطر ترتبط ببيئة العمل والعمليات 
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التشغيلية والمراقبة، األمر الذي يتطلب من المراجع الداخلي ضرورة العمل على التعرف وفهم 
طبيعة العمل الضماني والمخاطر المرتبطة به، ليتمكن من الوصول إلى استنتاجات وتأكيدات حول 
سالمة المعامالت واإلجراءات المتبعة لصرف المعاشات وكذلك التحقق من فاعلية عملية إدارة 

 المخاطر داخل صندوق الضمان االجتماعي .
هو واقع وظيفة المراجعة  ام“التالي: عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤل 

ة والذي يمكن اإلجابة المخاطر؟"، الداخلية بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة من منظور إدار 
 عليه من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى تطبيق المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة  .1
 إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتحليل مخاطر البيئة الداخلية؟

العاملين بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة ما مدى تطبيق المراجعين الداخليين  .2
 إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها؟

ما مدى تطبيق المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة  .3
 تابعة؟إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتقييم أنشطة الرقابة والم

ما مدى تطبيق المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة  .4
 إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتقييم نظام اإلبالغ المالي؟

 أهداف الدراسة وأهميتها 
ق يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على واقع وظيفة المراجعة الداخلية بصندو  

ن االجتماعي مصراتة من منظور إدارة المخاطر، وينبثق من هذا الهدف مجموعة األهداف الضما
 الفرعية التالية:

 التعرف على طبيعة المراجعة الداخلية في إطار إدارة المخاطر. ●
دوق دراسة إجراءات المراجعة الداخلية المتبعة من قبل المراجعين الداخليين العاملين بصن ●

 مصراتة والمتعلقة بإدارة المخاطر.الضمان االجتماعي 
محاولة تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها تسليط الضوء على أهمية تفعيل  ●

 دور المراجع الداخلي في إدارة المخاطر بصندوق الضمان االجتماعي. 
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يد وبذلك فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها من خالل تبنيها لموضوع إدارة المخاطر في ظل تزا
 نظام الطلب على توسيع نطاق عمل المراجعين الداخليين ليشمل مهام تقييم ومراقبة وتحسين فعالية

لمحاسبة مية لإدارة المخاطر، هذا من ناحية، وتزايد اهتمام الهيئات والمنظمات المهنية والعلمية العال
ن تها مذه الدراسة أهميوالمراجعة بتطوير وظيفة المراجعة الداخلية، من ناحية أخرى. كما تستمد ه

تقييمها لمدى تطبيق إجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بإدارة المخاطر بصندوق الضمان 
يا العل االجتماعي، األمر الذي يسهم في االرتقاء بمستوى خدمات المراجع الداخلي المقدمة لإلدارة

مر للنهوض بمسؤولياتها، األ بصندوق الضمان االجتماعي، ومن ثم زيادة قدرتها الفنية والمالية
الذي يدعم استقرار صندوق الضمان االجتماعي ودوره اإليجابي ومكانته في المجتمع ماليًا 

 واقتصاديًا واجتماعيًا. 

 السابقة والدراسات النظري  اإلطار
 المخاطر بإدارة وعالقتها الداخلية المراجعة
 هافي تعمل التي البيئة عن تنشأ قد التي المخاطر من العديد إلى المؤسسات من الكثير تتعرض

 اسبةمن بآلية المخاطر هذه مع التعامل ضرورة أوجب الذي األمر تمارسها، التي األنشطة طبيعة أو
 سالمة يحقق وبما السلبية آثارها على وللسيطرة سليمة بطريقة إلدارتها الالزمة اإلجراءات واتخاذ

 في حيوياً  دوراً  تلعب التي المهمة الوظائف من الداخلية المراجعة أن وباعتبار .المؤسسة أداء
 كفاءة مدى تقييم في اإلدارة عليها تعتمد أن يمكن لذا وفاعلية، بكفاءة المؤسسة أنشطة أداء ضمان
 .المؤسسة داخل المطبقة المخاطر إدارة أنظمة

 مفهوم إدارة المخاطر
 يمكن حيث المخاطر مفهوم إلى التطرق  من البد المخاطر، إدارة ماهية دراسة في البدء قبل
 قراراته، نتيجة من تأكده عدم نتيجة القرار متخذ تالزم التي القلق أو التأكد عدم حالة" بأنها تعريفها
 فرصة" بها يقصد كما ،(15،ص2004 واصف، البلقيني،) "مادية خسائر عنها ينتج قد والتي

 "االستثمار مخرجات أو العائد في التغيرات ببساطة يعني والذي توقعه تم ما غير فعلي عائد استالم
 إدارة لمعهد وفقاً  وذلك تعريفها يمكن ذلك إلى باإلضافة ،(87ص ،2010 شبيب، آل)

 تتضمن ونتائجه الحدث تحقق احتمال من مركب مزيج" أنها على بريطانيا في (IRM)المخاطر
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 للنجاح تهديدات أو إيجابية فرص تحقق إلى تؤدي قد ونتائج أحداث لتحقق إمكانية المهام جميع
(The Institute Of Risk Management, 2002, p2). 

 طياتها في تحمل متوقعة مستقبلية بأحداث ترتبط المخاطر بأن القول يمكن السابق على بناء
 تحقيق في تؤثر لها مخطط غير أرباح أو متوقعة غير خسائر إلى المؤسسات تعرض احتمالية
 نقص بسبب بالمستقبل التنبؤ على المؤسسة إدارة قدرة لعدم نتيجة وذلك االستراتيجية أهدافها

 المخاطر إدارة تعد لذا اتخاذه، المزمع القرار مجال في خبرة وجود عدم أو للتنبؤ الالزمة المعلومات
 اإلجراءات من هيكل أنها إذ المؤسسة، أهداف لتحقيق ضمان على الحصول أجل من ضروري  أمر

 The عنها المترتبة اآلثار ودراسة والتهديدات الفرص مواجهة أجل من تدار التي والعمليات
Institute Of Internal Auditors, 2009, P: 02.، إدارة لمعهد وفقاً  تعريفها يمكن حيث 

 وهي مؤسسة، ألي االستراتيجية اإلدارة في األساسي الجزء :بأنها بريطانيا في (IRM)المخاطر
 بهدف ألنشطتها المصاحبة المخاطر لمواجهة منظم بشكل المؤسسات تتبعها التي اإلجراءات

 The Institute of  Risk) األنشطة كل محفظة ومن نشاط كل من المستدامة المزايا تحقيق
Management, 2002, P2)، لجنة عرفتها كما (COSO) إدارة مجلس بها يقوم عملية" بأنها 

 األحداث لتحديد وتصمم المؤسسة، استراتيجية تحضير في وُتطبق آخرون، وأفراد واإلدارة المؤسسة
 المقبولة المخاطر ضمن لتكون  المخاطر تدير بحيث المؤسسة أداء على تؤثر  قد التي المحتملة

 (.(172ص ،2007 صبح،) ."المؤسسة أهداف تحقيق بإمكانية معقول تأكيد ولتوفير لمعالجتها،
 من يتكون  متكامل برنامج عن عبارة المخاطر إدارةأن  القول يمكن السابقة التعريفات ومن
 المرتبطة للمخاطر تفصيلي تحديد إلى الوصول بهدف ومصممة المتسلسلة إجراءات مجموعة
 ييؤد الذي بالشكل وإدارتها المخاطر هذه لمعالجة مناسبة أساليب عن والبحث المؤسسة، بأنشطة

 المخاطر إدارة وظيفة تتضمن أن يجب ذلك ضوء في واستمراريتها، المؤسسة أهداف تحقيق إلى
 :(28 :2011) وآخرون، الجوهر) :التالية المهام
 وضع سياسة واستراتيجية إدارة المخاطر. -
 .التعاون على المستوى االستراتيجي والتشغيلي فيما يخص إدارة المخاطر -
 التعليم المالئم.بناء الوعي الثقافي للمخاطر داخل المؤسسة ويشمل  -
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 إعداد سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل. -
 تصميم ومراجعة عمليات إدارة المخاطر. -
ر التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي نقدم النصيحة فيما يخص نواحي إدارة المخاط -

 داخل المؤسسة.
 النشاط.تطوير عمليات مواجهة المخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية  -
إعداد التقارير الالزمة والمهمة عن المخاطر وتقديمها لمجلس اإلدارة وأصحاب في  -

 المؤسسة.
 المراجعة الداخلية ودورها في إدارة المخاطر

 هي الداخلية المراجعة أن فيه مبيناً  تعريفاً  (1999)سنة األمريكي الداخليين المراجعين معهد قدم
 كأساس والمالية المحاسبية العمليات مراجعة بقصد المؤسسة داخل يتم الذي محايد تقييمي نشاط"

 والتغيرات التطورات مع ليتماشى وذلك تحديثه تم قد التعريف وهذا ،"لإلدارة الوقائية الخدمات لتقديم
 إلى وصل حتى الداخلية للمراجعة متتالية تعريفات المعهد قدم حيث العمل، بيئة في الحاصلة
 استشاري  تأكيدي نشاط" هي الداخلية المراجعة أن في والمتمثل  (2000عام) أصدره الذي التعريف

 أهدافها تحقيق على ومساعدتها عملياتها، وتحسين للمؤسسة قيمة إلضافة مصمم مستقل موضوعي
 والرقابة المخاطر إدارة عمليات فاعلية وتحسين لتقييم منظمة منهجية طريقة تقديم خالل من

 .(IIA, 2004, p1) الشركات وحوكمة
 لمسايرة عملها نطاق وتوسع المراجعة وظيفة تطور السابقة التعريفات خالل من فنالحظ
 عاليةبف المتعلقة والتأكيدية االستشارية الخدمات تقديم ليشمل العمل بيئة في الحاصلة التطورات
 مخاطر أن من التأكد في لمساعدته وذلك العالقة، ذات األطراف إلى المخاطر إدارة عمليات
 اخلد فّعال بشكل يعمل الداخلية الرقابة نظام وأن مناسب، بشكل تدار للمؤسسة الرئيسة األعمال

 (13 ،2002 األخطار، إلدارة المصرية الجمعية)،:يلي بما القيام خالل من وذلك المؤسسة،
ارة التركيز على األخطار المهمة، التي تم تحديدها بواسطة اإلدارة، ومراجعة عمليات إد -

 المخاطر داخل المؤسسة.
 منح الثقة في إدارة المخاطر. -
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 تقديم الدعم الفعال والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر. -
 لية.تسهيل أنشطة تحديد وفحص المخاطر وتعليم العاملين بإدارة المخاطر والمراجعة الداخ -
عة تنسيق عملية إعداد التقرير عن المخاطر المقدم لمجلس اإلدارة ولجنة المتاب -

 الداخلية...إلخ.
 بها، يامالق الداخلي المدقق على ينبغي التي األدوار إلى الداخليين المدققين معهد أشار وقد هذا

 واراألد أهم ومن .المخاطر إدارة عملية مراحل في تجنبها عليه يجب التي األدوار إلى باإلضافة
 ،2007 صبح،) :يلي ما المخاطر إدارة بشأن بها القيام الداخلي المراجع على ينبغي التي الجوهرية

 :(173ص
 توفير تأكيد حول تصميم وفعالية عمليات إدارة المخاطر بالمؤسسة. .1
 توفير تأكيد بأن المخاطر قد تم تقييمها بشكل صحيح. .2
 تقييم عمليات إدارة المخاطر. .3
 تقييم اإلبالغ حول حالة المخاطر األساسية والضوابط. .4
 ليها.األساسية، بما في ذلك فعالية الضوابط، وأية استجابات أخرى إمراجعة إدارة المخاطر  .5

 الداخلي المراجع على ينبغي مؤسسة ألي مالءمة األكثر الدور تحديد ولغرض السياق هذا وفي
 :(IIA, 2004,P1) :اآلتية الرئيسة العوامل االعتبار بعين يأخذ أن

 الداخلي في المؤسسة.تجنب أي نشاط يهدد استقاللية وموضوعية المراجع  ●
 القيام باألنشطة التي تسهم في تحسين نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ●

 (:46، ص2011كما يجب عليه القيام باإلجراءات اآلتية )المدهون، 
ل الحصول على المستندات التي تبين منهجية المؤسسة في إدارة مخاطرها، والتأكد من خال .1

 شمولية العمليات، ومناسبتها لطبيعة المؤسسة.هذه المعلومات على 
بحث ومراجعة واستعراض المعلومات األساسية، واألدلة التي استندت إليها اإلدارة في  .2

 ن قبلتقنيات إدارة المخاطر لتكون قاعدة للمراجع الداخلي للتأكد من صحة العمليات المستخدمة م
 المؤسسة.

 طر التي تم تطبيقها تم فهمها بشكل واضح.تحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة المخا .3
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مراجعة سياسات المؤسسة وسياسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجنة المراجعة لتحديد  .4
 استراتيجية المؤسسة والمنهجية المتبعة في إدارة المخاطر.

مراجعة تقارير المخاطر التي وضعت من قبل اإلدارة أو المراجع الخارجي أو أي جهة  .5
 أخرى.
المساعدة في تحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر من خالل الفحص والتقييم واإلبالغ  .6

 والتوصية.
 التأكد من وجود آلية تحذير مبكرة لألزمات المالية. .7
 مراجعة عملية إدارة المخاطر لكافة أوجه نشاط المؤسسة. .8
 التأكد من تحديث نهج إدارة المخاطر بشكل مستمر. .9

طة لمرتبارة العليا والتنفيذية لتحديد أهداف وحدات العمل والمخاطر اإجراء مقابالت مع اإلد .10
 بها وأنشطة إدارة المخاطر والضبط والمراقبة.

 المشاركة في إعداد التقارير، والرقابة على عمليات إدارة المخاطر. .11
 توفير التدريب للجنة إدارة المخاطر، والمشاركة في إعداد ورش عمل عن المخاطر. .12
 وجود خطة الستمرارية العمل، والتأكد من وجود خطة كوارث شاملة.التأكد من  .13
 تقديم الدعم من خالل المساعدة في زيادة فعالية العمليات في المؤسسة. .14

 المراجع يمارسها أالّ  يجب التي اإلجراءات من العديد هناك أن إلى هنا اإلشارة وتجدر 
 موضوعيته على تؤثر قد أنها كما الشأن، هذا في اختصاصه عن خروجها بسبب الداخلي

 :(173ص ،2007 صبح،) هي اإلجراءات وهذه للمؤسسة، خدماته تقديم في واستقالليته
 تحديد مستوى المخاطر المقبولة للمؤسسة.  .1
 تنفيذ عملية إدارة المخاطر وإخضاعها للسيطرة المؤسسة. .2
 توفير التأكيد حول المخاطر إلى المجلس واإلدارة. .3
 االستجابة للمخاطر، فهي من مسئولية اإلدارة. اتخاذ القرارات حول .4
 تنفيذ االستجابة للمخاطر على سلوك اإلدارة. .5
 المساءلة عن عمليات إدارة المخاطر. .6
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 التعرف بهدف الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة والبحوث الدراسات بمراجعة الباحثة قامت
 عضلب استعراض يلي وفيما والدراسات، البحوث تلك عنها أسفرت التي والتوصيات النتائج أهم على
 :الدراسة هذه

فقًا و (، بعنوان: "تطوير أداء إدارة المراجعة الداخلية 2018دراسة )امهلهل، والفرجاني،  -
لمدخل إدارة المخاطر من خالل استخدام مدخلي بطاقة األداء المتوازن والقياس المرجعي 

 )إطار مقترح("وانعكاساته على جودة أداء المراجعة الخارجية 
 من المخاطر إدارة لمدخل وفقاً  الداخلية المراجعة إدارة أداء تطوير إلى الدراسة هدفت 

 مراجعةال أداء جودة على وانعكاساته المرجعي والقياس المتوازن  األداء بطاقة مدخلي استخدام خالل
 اً وفق الداخلية المراجعة أداء لتطوير إطار تصميم الدراسة واستطاعت ،(مقترح إطار) الخارجية

 قةبطا  استخدام أن إلى الدراسة توصلت وكذلك المرجعي، والقياس المتوازن  األداء بطاقة لمدخل
 جعةوالمرا الداخلية المراجعة أداء في تامة زيادة إلى يؤدي المرجعي والقياس المتوازن  األداء

 بطاقة استخدامات حول عمل ورش وعقد مستقبلية بحوث بإجراء الدراسة أوصت وأخيراً  الخارجية،
 .بالخصوص المحاسبي التعليم تطوير وكذلك المتوازن  األداء
مدخل (، بعنوان "إمكانية تطبيق المراجعة الداخلية وفقًا ل2017دراسة )سعود، والمحجوب،  -

 إدارة المخاطر بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا. 
 اطرالمخ إدارة لمدخل وفقاً  الداخلية المراجعة تطبيق إمكانية على التعرف إلى الدراسة هدفت

 اجعةالمر  وأقسام بإداراتالعاملين  نظر وجهة من الليبية البيئة في العاملة التجارية بالمصارف
 لمخاطرا إدارة لمدخل وفقاً  الداخلية المراجعة تطبيق إمكانية توفر إلى الدراسة وتوصلت ،الداخلية

 اعمله نطاق وتوسيع الداخلية المراجعة بوظيفة االهتمام بضرورة الدراسة أوصت وقد بالمصارف،
 يف الحاصلة التطورات مع يتماشى وبما الداخلية المراجعة إلجراءات الحديثة المفاهيم إطار في

 .والعمل المهنة مجال
اطر (، بعنوان: مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخ2016دراسة )لظن،  -

 COSOوفق إطار 
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 وفق اطرالمخ إدارة تقويم في ودورها الداخلية المراجعة دور فاعلية مدى تقييم إلى الدراسة هدفت
 دورهاب للقيام الداخلية المراجعة ألداء المنظمة اللوائح أهم نتائجها: غياب من وكان ،COSO إطار

 الفاعل الدور لغياب باإلضافة غزة، بقطاع الحكومية القطاعات في المخاطر إدارة تقويم في
 عدمو  لها يتعرض التي والفرض المخاطر بتحديد المستخدمة التقنيات مراجعة في الداخلية للمراجعة

 من دعد إلى لدراسة خلصت وقد .الحكومي القطاع على الرقابة إجراءات تنفيذ بمتابعة دوره فاعلية
 الحكومية القطاعات في الداخلية المراجعة دور بتفعيل االهتمام ضرورة أهمها: من التوصيات

 وتحسين قيمة إضافة في إيجابي أثر من له لما ، COSO إلطار الثمانية المكونات وفق للعمل
 .األهداف وتحقيق العمليات فعالية
 An Analysis of the Role of(، بعنوانOdoyo, and okiny ،2014دراسة ) -

Internal Audit in Implementing Risk Management- a Study of State 

Corporations in Kenya" . 
 القطاع مؤسسات في المخاطر إدارة في الداخلية المراجعة دور بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 ةللمراجع األساسي الدور أن :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت كينيا، في العام
 إدارة فعالية حول للمؤسسة ضمانات توفير هو المؤسسة مخاطر بإدارة يتعلق فيما الداخلية

 رةإدا تدعم أن شأنها من مناسبة بيئة تهيئة العامة المؤسسات إدارة على يتوجب وأنه المخاطر،
 خاطرم أن على بتأكيدات العليا اإلدارة لتزود فعال بشكل مسؤولياتها إلنجاز الداخلية المراجعة
 .فعال بشكل تدار المؤسسة

 Auditing( بعنوان "The Institute of Internal Auditor ،2011دراسة )  -

role in risk Management".  
 الدور تحليل خالل من المخاطر إدارة تفعيل في الداخلية المراجعة دور بيان إلىهدفت الدراسة 

 إلى الدراسة هذه توصلت وقد المخاطر، إدارة أداء لتفعيل المستحدثة والوسائل به القيام الواجب
 أن كما المخاطر، إدارة في الداخليين للمراجعين مهم دور هناك أن :أهمها من النتائج من مجموعة

 منهج تراعي التي المراجعة خطة وضع في المراجع يساعد المخاطر إدارة لمفهوم السليم اإلدارة فهم
 من كان التوصيات من مجموعة إلى الدراسة وخلصت .األعمال مخاطر على القائم المراجعة
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 بشأن وتوصيات استشارات تقديم من لتمكينهم الداخليين المراجعين مهارات تطوير ضرورة أهمها:
 .بالمؤسسة المخاطر إدارة نظام تطوير
 للمراجعة األساسي الدور أن إلى توصلت أنها نالحظ السابقة الدراسات استعراض خالل من

 ارةإد فعالية حول للمؤسسة ضمانات توفير يتمثل في المؤسسة مخاطر بإدارة يتعلق فيما الداخلية
 وظيفة بتطوير المؤسسات إدارة هذا كما أشارت الدراسات السابقة إلى ضرورة اهتمام المخاطر،
 وبما ليةالداخ المراجعة إلجراءات الحديثة المفاهيم إطار في عملها نطاق وتوسيع الداخلية المراجعة
  .الحديثة العمل بيئة متطلبات مع يتناسب
 القطاع من متخصص جزء على ركزت أنها السابقة الدراسات عن الدراسة هذه يميز وما
 بقياس اهتمت الدراسة أن إلى باإلضافة مصراتة، االجتماعي الضمان صندوق  في ممثل الخدمي

 العاالط خالل من وذلك المهنة مجال في الحاصلة للتطورات الداخلية المراجعة وظيفة مواكبة مدى
 لىإ باإلضافة المخاطر، بإدارة والمتعلقة بالصندوق  المطبقة الداخلية المراجعة اإلجراءات على

  اإلجراءات. هذه تنفيذ عملية تواجه التي الصعوبات دراسة

 فرضيات الدراسة
 مكني للدراسة، النظري  اإلطار من واستنتاجاً  السابقة، الدراسات إليه توصلت ما إلى استنادا

 :التالي النحو على الدراسة فرضيات صياغة
 ءاتبإجرا االجتماعي الضمان بصندوق  العاملون  الداخليون  المراجعون  يقوم ال: األولى الفرضية

 بتحليل مخاطر البيئة الداخلية؟ المتعلقة الداخلية المراجعة
اتة المراجعون الداخليون العاملون بصندوق الضمان االجتماعي مصر : ال يقوم الفرضية الثانية

 الداخلية المتعلقة بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها؟بإجراءات المراجعة 
اتة المراجعون الداخليون العاملون بصندوق الضمان االجتماعي مصر  : ال يقومالفرضية الثالثة

 بإجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتقييم أنشطة الرقابة والمتابعة؟
اتة خليون العاملون بصندوق الضمان االجتماعي مصر المراجعون الدا : ال يقومالفرضية الرابعة

 بإجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتقييم نظام اإلبالغ المالي؟
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 منهجية الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينتها

 فاشتملت الدراسة عينة أما مصراتة، فرع االجتماعي الضمان صندوق  في الدراسة مجتمع يتمثل
 (30) عددهم والبالغ الوظيفية مستوياتهم بمختلف الداخلية المراجعة بقسم العاملين كافة على

 من (80%) نسبته ما أي استبانة، (24) منها استرد استبانات جميعا عليهم وزعت مراجعًا،
 (01) الجدول نتائج تشير حيث الدراسة عينة لخصائص عرض يأتي وفيما ،الموزعة االستبانات

 :إلى أدناه
 رجةد حملة من الدراسة عينة من (70.8%) أن إذ مالئما، علميا تأهيال مؤهلة الدراسة عينة أن

 موضوع على االطالع المعرفة على عالية قدرة أنهم على ينعكس وذلك فأعلى، البكالوريوس
 اسةالدر  عينة أفراد من الكبرى  النسبة أن تبين فقد العلمي بالتخصص يتعلق فيما أما  الدراسة،

 أن تبيين النسبة وهذه ،(70.8%)  بنسبة ومصارف وتمويل المحاسبة تخصص لهم لمن كانت
 القدرةو  كافية دراية لديهم والذين المراجعة لمهنة األقرب التخصص ذوي  من هم الدراسة عينة غالبية
 أن تبين كما العلمية، بمؤهالتهم مباشر ارتباط لها لما االستبيان وفقرات محاور فهم على

 سنوات (10) عن تزيد عملهم مجال في عملية بخبرة يتمتعون  الدراسة عينة أفراد من( %45.8)
 عملهم متطلبات ضمن من باعتباره الدراسة موضوع وإدراك فهم على قدرتهم مدى يعكس وهذا،

 مجال في دورات( 8) على دورة إلى تحصلوا الدراسة عينة ( من80.1%نسبته ) ما وأن .الوظيفي
 أنو  الدراسة، مجاالت في الجيدة والمهارات المعرفة لديهم أن على يدل وذا الداخلية، المراجعة

 تدل النسبة وهذه المخاطر، إدارة مجال في تدريبية دورة بأي يلتحقوا لم العينة أفراد من (%75)
 حصولهم لعدم الدراسة موضوع على ومهني علمي بشكل يطلعوا لم العينة أفراد غالبية أن على
 إلضافةبا الليبية البيئة في الموضوع لحداثة يعود قد وهذا المخاطر، إدارة في تدريبية دورات على
 .المخاطر إدارة في الداخلية المراجعة دور ألهمية اإلدارة إدراك عدم إلى
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 يوضح الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة :(1دول رقم )ج

 م الخاصية بدائل اإلجابة العدد النسبة المئوية

 دبلوم عال 5 20.8%

 1 المؤهل العلمي

 بكالوريوس 12 50%

 ماجستير 5 20.8%

 دكتوراة - -

 أخرى 2 8.3%

 المجموع 24 100%

 م الخاصية بدائل اإلجابة العدد النسبة المئوية

 محاسبة 15 62.5%

 2 التخصص العلمي

 تمويل ومصارف 2 8.3%

 إدارة أعمال 3 12.5%

 اقتصاد 1 4.2%

 أخرى 3 12.5%

 المجموع 24 100%

 سنوات 10أقل من  13 54.2%

  3 سنوات الخبرة
 سنوات 15إلى 10من  6 25%

 سنوات 20إلى  16من  2 8.3%

 سنة 20أكثر من  3 12.5%

 المجموع 24 100%

 لم ينخرط في أي دورة 4 16.7%

عدد الدورات التي التحقت 

بها في مجال المراجعة 

 الداخلية

4 

 دورة 2إلى  1من  8 33.3%

 دورات 5إلى  3من  9 % 37.5

 دورات 8إلى  6من  2 8.3%

 دورات 8أكثر من  1 1%

 المجموع 24 100%

 لم ينخرط في أي دورة 18 75%
عدد الدورات التي التحقت 

 بها في مجال إدارة المخاطر
 دورة 2إلى  1من  4 16.7% 5

 دورات 5إلى  3من  2 8.3%

 المجموع 24 100%

 الحصول على البيانات ومصادرأداة 
 :ةلغرض الحصول على البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد األدوات التالي

الع بالنسبة للبيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب النظري تم استيفاؤها من خالل االط -1
ت المجالالجامعية، والمقاالت والدراسات المنشورة في الدوريات و على العديد من األبحاث والرسائل 

 العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
أما البيانات المتعلقة بالجانب الميداني، فتم جمعها باستخدام استبيان صمم خصيصا لهذه  -2

جاه إجابات الدراسة وفق المتغيرات المعتمدة في هذه الدراسة، وباستخدام عبارات تقييميه لتحديد ت
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(، الذي يحتمل خمس Likert Scaleعينة الدراسة، حيث اعتمد على مقياس ليكرت الخماسي )
 إجابات، وذلك على النحو التالي:

 : مقياس اإلجابات على الفقرات(2رقم )جدول 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافـــــق موافق بشدة التصنيف

 1-0 2-1.05 3-2.05 4-3.05 5-4.05 الترميز

 %20 -%0 %40 -%21 %60 -%41 %80 -%61 %100-%81 الوزن النسبي

 أكثر من فأكثر، أي (3) وتبعًا لهذا المقياس تكون الفرضية مقبولة عندما يكون الوسط الحسابي
( فتكون النتيجة غير مقبولة 3ليكرت، أما إذا كان الوسط الحسابي أقل من) من مقياس (%60)
 وضعيفة.

التأكد من قدرة وكفاية أسئلة االستبيان على تغطية فرضيات الدراسة تم إخضاع ولزيادة 
 االستبيان إلى عدة اختبارات، وهي:

حيث تم استخدام معامل بيرسون لالرتباط، والذي يعتبر  اختبار الصدق البنائي لالستبيان -
أحد مقاييس صدق األداة، كما يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة تحقيقها، ويبين مدى 

 إيجابية النتائجارتباط كل فرضية من فرضيات الدراسة بالدرجة الكلية لمتغيرات االستبيان. فكانت 
 بين الفقرات لجميع االرتباط معامالت قيمة تراوحت حيث ،(02) قمر  للجدول وفقاً  وذلك كبير بشكل

 جميع تعتبر وبذلك ،(α=0.05) من أقل وهي (0.000) وبمستوى داللة ،(0.848-0.903)
 .لقياسه وضعت لما صادقة الدراسة فرضيات

 معامل االرتباط بين كل فرضية من فرضيات االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان (:3رقم )جدول 

 الفرضية المحور
معامل بيرسون 

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 

(sig). 

 0.000 0.848 تحليل مخاطر البيئة الداخلية 1

 0.000 0.879 تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها 2

 0.000 0.903 الرقابة والمتابعةتقييم أنشطة  3

 0.000 0.863 تقييم نظام اإلبالغ المالي 4

تم استخدام معامل  اختبار ثبات األداة وللتأكد من صالحية االستبيان كأداة لجمع البيانات -
باعتباره أكثر أساليب تحليل المصداقية  Cronbach's Alpha coefficientألفا كرونباخ 
داللة في تقييم درجة التناسق الداخلي بين بنود المقياس  Reliability Statistics)االعتمادية( 

الخاضع لالختبار، ويعطي تقديرًا للثبات، حيث بلغت درجة اعتمادية هذه االستبيان حسب معامل 
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(، بذلك هي نسبة ممتازة العتماد نتائج االستبيان واالطمئنان إلى مصداقيتها 0.964ألفا كرونباخ )
 Amir and Sonde%( )60تحقيق أهداف الدراسة، حيث إنها تزيد عن النسبة المقبولة )في 

pandian ،2002( والجدول رقم ، )يوضح معامالت ألفا كرونباخ لجميع متغيرات 03 )
 .االستبيان

 معامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات متغيرات االستبيان :(4)جدول رقم 

 اسم المتغير المحور
عدد 

 العبارات

معامل الثبات  

 )ألفا كرونباخ(

 0.844 07 تحليل مخاطر البيئة الداخلية - 1

 0.927 10 تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها - 2

 0.911 11 تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة - 3

 0.941 07 تقييم نظام اإلبالغ المالي - 4

 0.964 35 المستوى العام

 تحليل واختبار فرضيات
اب الخاص باإلجابات المحتملة الجو  Binomial Testتم استخدام اختبار ذو الحدين )الثنائي( 

ن ذا كاإبــ)نعم أو ال( ، حيث تكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها 
 %( )قبول الفرضية البديلة ورفض60( والمعدل النسبي أكبر من)0.05مستوى الداللة أقل من)

على  الفرضية الصفرية(، وتكون الفقرة غير إيجابية )سلبية( بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون 
ء %(، أو تكون آرا60،( والمعدل النسبي أقل من)0.05محتواها إذا كان مستوى الداللة أقل من)

لبديلة ا %()رفض الفرضية0.05أفراد العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها أكبر من)
 و قبول الفرضية الصفرية(.

ول من تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة الواردة في المحور األ :الفرضية األولى
 (.04القسم الثاني من االستبيان، والنتائج موضحة في جدول )
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خاطر في دارة المة المتعلقة بإتوزيع إجابات عينة الدراسة حول تطبيق إجراءات المراجعة الداخلي :(5جدول رقم )

 ةصندوق الضمان االجتماعي مصرات

 تحليل مخاطر البيئة الداخلية م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

1 
التأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطات 

 وتوفير أساس للرقابة والمساءلة.
 متوسطة 002. 0.977 69.17 3.46

2 
التأكد من توفر قواعد مكتوبة تحدد الواجبات 

 والمسؤوليات.
 مرتفعة 000. 1.035 77.50 3.88

 مرتفعة 002. 1.049 73.33 3.67 مراجعة العقود واالتفاقيات الخاصة بالصندوق. 3

4 
 دافالتأكد من مدى توافق أهداف اإلدارة لألقسام مع األه

 والخطط االستراتيجية.
 مرتفعة 000. 1.090 73.33 3.67

5 
التأكد من االلتزام واالنضباط بالقوانين واللوائح 

 واألنظمة واإلجراءات.
 مرتفعة 000. 1.049 83.33 4.17

6 
التحقق من فعالية التقنيات المستخدمة في تحديد 

 المخاطر والفرص.
 متوسطة 000. 1.062 69.17 3.46

7 
والفعاليات المرتبطة مراقبة المعامالت واألنشطة 

 باألحداث ومقارنتها بمعايير محددة مسبقا.
 متوسطة 007. 1.096 67.50 3.38

 مرتفعة 000. 0.756 73.33 3.67 المستوى العام

 تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

1 
تحديد برنامج المراجعة الداخلية بناء على مستوى 

 المخاطر المصاحبة لألنشطة.
 مرتفعة 000. 0.917 73.33 3.67

 متوسطة 023. 1.049 66.67 3.33 التأكد من وجود خطة طوارئ تشمل كافة المخاطر. 2

 مرتفعة 000. 0.833 75.83 3.79 اف.التأكد من مدى تحقيق اإلدارة لألهداف وتقييم االنحر 3

4 
 تعمل إدارة المراجعة الداخلية مع الجهة المسئولة من

 أجل تحديد المخاطر.
 مرتفعة 000. 0.830 78.33 3.92

5 
ل كإجراء مقابالت مع المستويات اإلدارية لتحديد أهداف 

 مستوى والمخاطر المتعلقة به.
 متوسطة 152. 1.049 63.33 3.17

6 
 المستخدمة لتحديد التأكد من أن السياسات واإلجراءات

 المخاطر موثقة ويتم توصيلها للموظفين.
 مرتفعة 000. 0.999 74.17 3.71

7 
تعمل إدارة المراجعة الداخلية على وضع خطة شاملة 

 يحدد فيها مجاالت المخاطر.
 مرتفعة 002. 1.176 71.67 3.58

8 
تقييم أي خدمة جديدة ينوي الصندوق تقديمها للتعرف 

 على مخاطرها.
 مرتفعة 000. 0.989 75.00 3.75

 متوسطة 007. 1.096 72.50 3.63 تقديم تقارير عن نتائج تقييم المخاطر. 9

10 
فحص وتقييم العمليات المرتبطة بالمخاطر وتقديم 

 التوصيات الالزمة لتحسين كفاءة العمليات.
 مرتفعة 000. 1.007 73.33 3.67



 
 
 

 محيدة احملجوب                                        .املخاطرواقع املراجعة الداخلية يف صندوق الضمان االجتماعي من منظور إدارة  

(435) 

 تحليل مخاطر البيئة الداخلية م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 000. 0.776 72.42 3.62 المستوى العام

 تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 000. 1.032 75.00 3.75 العمل على الفصل المالئم بين المهام. 1

2 
التحقق من أن النظام المحاسبي يمنع األخطاء 

 والمخالفات.
 مرتفعة 000. 0.847 85.00 4.25

3 
 ارةالتنسيق داخل قسم المراجعة الداخلية لتحسين أداء إد

 المخاطر.
 مرتفعة 000. 0.978 80.00 4.00

4 
التأكد من مدى استجابة اإلدارة للتوصيات الداخلية 

 المعدة من قبلكم لتقوية نظام إدارة المخاطر.
 متوسطة 000. 0.974 71.67 3.58

5 
عملية لكشف أي قصور في نظام التأكد من تطبيق آليات 

 الرقابة الداخلية والتقرير عنها.
 مرتفعة 002. 0.989 75.00 3.75

6 
 جودوالتأكد من كفاية اإلفصاح في التقارير المالية وعدم 

 أية عمليات غش أو تصرفات غير قانونية.
 مرتفعة 002. 1.073 75.00 3.75

 متوسطة 000. 0.816 86.67 4.33 وسجالتها.مراجعة أعمال المخازن وفحص دفاترها  7

8 
ة تقوم بالتأكد من أن اإلدارة لديها المعلومات الكافي

 لمراقبة أداء مقدمي الخدمة.
 مرتفعة 000. 0.977 75.83 3.79

9 
فحص الوثائق والمستندات الخاصة بالمصروفات 

 متوسطة 000. 0.999 85.83 4.29 واإليرادات بعد التأكد من مشروعيتها.

10 
 االهتمام بتقييم احتماالت وقوع التزوير أو االحتيال

 وكيفية مواجهة هذه االحتماالت.
 مرتفعة 000. 0.963 83.33 4.17

 مرتفعة 000. 0.977 75.83 3.79 .يوجد تقييم دوري للممارسات المتعلقة بأمن المعلومات 11

 مرتفعة 000. 0.705 79.02 3.95 المستوى العام

 نظام اإلبالغ المالي تقييم م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

1 
سب التأكد من توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المنا

 لألشخاص المعنيين.
 مرتفعة 000. 1.076 77.50 3.88

2 
التأكد من وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير عن 

 المشتبه فيها.األخطاء 
 متوسطة 002. 1.060 71.67 3.58

3 
التأكد من وجود قنوات اتصال تمكن الموظفين من 

 توصيل المعلومات الخاصة بأية مخالفة.
 مرتفعة 002. 1.049 73.33 3.67

4 
 ديمالتأكد من اآلليات والحوافز لتشجيع الموظفين على تق

 توصيات لتحسين العمليات.
 مرتفعة 002. 1.049 73.33 3.67

5 
التأكد من أن اإلدارة تستطيع الحصول على المعلومات 

 الكافية لمراقبة رضا المضمونين
 مرتفعة 002. 1.049 73.33 3.67

6 
التأكد من أن اإلدارة تستطيع الحصول على المعلومات 

 الكافية لمراقبة رضا الموظفين.
 مرتفعة 000. 1.062 75.83 3.79
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 تحليل مخاطر البيئة الداخلية م
المتوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 000. 0.963 76.67 3.83 استراتيجية لتطوير نظم المعلوماتالتأكد من توفر  7

 مرتفعة 000. 0.898 74.52 3.73 المستوى العام

 مرتفعة 000. 0.684 74.82 3.74 المستوى العام للمحور األول

ول ( الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة فيما يخص المحور األ04يتضح من خالل الجدول رقم )
بمدى تطبيق إجراءات المراجعة الداخلية لمتعلقة بإدارة المخاطر بصندوق الضمان المتعلق 

 االجتماعي فرع مصراتة، أن:
د قالمتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المستوى األول من المحور  -
%( وهو أكبر من 73.33(، وبوزن نسبي يساوي )0.756( وبانحراف معياري قدره )3.67بلغ )

(، مما يدل على أن فقرات هذا المستوى 0.05( وهي أقل من )0.000%(، ومستوى داللة )60)
نة يتفقون على أن هناك تطبيق (، وهذا يعني أن أفراد العيα -0.05مستوى )دالة إحصائيا عند 

إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتحليل مخاطر البيئة الداخلية داخل صندوق الضمان 
 االجتماعي مصراتة.

قد  المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المستوى الثاني من المحور -
%( وهو أكبر من 72.42(، وبوزن نسبي يساوي )0.776(، وبانحراف معياري قدره )3.62بلغ )

(، مما يدل على أن فقرات هذا المستوى 0.05( وهي أقل من )0.000%(، ومستوى داللة )60)
لعينة يتفقون على أن هناك تطبيق ا(، وهذا يعني أن أفراد α -0.05د مستوى )دالة إحصائيا عن

ق صندو  إلجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها في
 الضمان االجتماعي مصراتة.

المحور قد المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المستوى الثالث من  -
%(وهو أكبر من 79.02( وبوزن نسبي يساوي )0.705(، وبانحراف معياري قدره )3.95بلغ )

(، مما يدل على أن فقرات هذا المستوى 0.05( وهي أقل من)0.000%(، ومستوى داللة )60)
(، وهذا يعني أن أفراد العينة يتفقون على أن هناك تطبيق α -0.05دالة إحصائيا عند مستوى)
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ءات المراجعة الداخلية المتعلقة بتقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في صندوق الضمان االجتماعي إلجرا
 مصراتة.

قد  المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات المستوى الرابع من المحور -
 %( وهو أكبر من74.52(، وبوزن نسبي يساوي )0.898(، وبانحراف معياري قدره )3.73بلغ )

(، مما يدل على أن فقرات هذا المستوى 0.05( وهو أقل من )0.000%(، ومستوى داللة )60)
(، وهذا يعني أن أفراد العينة يتفقون على أن هناك تطبيق α -0.05دالة إحصائيا عند مستوى )

ماعي إلجراءات المراجعة الداخلية لمتعلقة بتقييم نظام اإلبالغ المالي في صندوق الضمان االجت
 راتة.مص

لغ ( أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع فقرات المحور قد ب04كما يتبين لنا من الجدول رقم )
%( وهو أكبر من 74.82(، وبوزن نسبي يساوي )0.684(، وبانحراف معياري قدره )3.74)
(، مما يدل على أن فقرات هذا المستوى 0.05( وهي أقل من )0.000%(، ومستوى داللة )60)

ستنتج أن أفراد العينة يتفقون على أنه يتم تطبيق ن(، وبالتالي α -0.05يا عند مستوى )دالة إحصائ
بناء إجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بإدارة المخاطر بصندوق الضمان االجتماعي مصراتة. و 

"يقوم المراجعون على ذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على 
رة ون العاملون بصندوق الضمان االجتماعي بإجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بإداالداخلي

 المخاطر". 

 النتائج والتوصيات
 النتائج
من خالل تحليل إجابات االستبانات واختبار الفرضيات يمكن تلخيص النتائج التي تم  

 التوصل إليها على النحو التالي:
 اتفق عينة الدراسة على أن المراجعين الداخليين العاملين بصندوق الضمان االجتماعي ●

 الي: يطبقون إجراءات المراجعة الداخلية المتعلقة بإدارة المخاطر"، وذلك من خالل قيامهم بالت
 .تحليل مخاطر البيئة الداخلية -
 .تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات االستجابة لها -
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 الرقابة والمتابعة.تقييم أنشطة  -
 تقييم نظام اإلبالغ المالي. -
 كما أشارت عينة الدراسة عند اإلجابة على أسئلة االستبيان إلى ما يلي: ●

 قلة معرفة المراجعين الداخليين بأساليب إدارة المخاطر وتقنياتها. -
 عدم وجود الئحة واضحة يحدد فيها دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر. -
 األدلة والمعايير المهنية الخاصة بدور المراجعة في إدارة المخاطر.قلة وضوح  -

 التوصيات
اجه ضرورة االهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في إدارة المخاطر التي تو  ●

لى ععمل صندوق الضمان االجتماعي، لما لها من أثر إيجابي في إدارة المخاطر، وإحكام الرقابة 
 الصندوق.مختلف أنشطة 

اعي ضرورة التنسيق بين إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بصندوق الضمان االجتم ●
 وبما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق وإضافة قيمة له.

طر مع متابعة التطورات الحاصلة على معايير المراجعة الداخلية ذات العالقة بإدارة المخا ●
 عين الداخليين على هذه المعايير.القيام بإجراء دورات تدريبية للمراج

العمل على إعداد الئحة أو دليل عمل يوضح أهداف ودور المراجعة الداخلية في إدارة  ●
 المخاطر بالصندوق.

كل وضع البرامج الالزمة لتأهيل المراجعين الداخليين ليتمكنوا من القيام بدورهم بالش ●
 المطلوب في مجال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

استنادا إلى أهمية دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر في صندوق الضمان  ●
االجتماعي، توصي الباحثة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال المراجعة 

 الداخلية وإدارة المخاطر من جوانب أخرى.
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 الملخص
ن قيام شركات التي تحول دو البيئي والمعوقات األداءعن  معرفة مدى توافر اإلفصاح إلىهدفت هذه الدراسة 

تطلبات متحقيق في التقارير المالية. وذلك في ظل السعي لصناعة اإلسمنت الليبية باإلفصاح عن أدائها البيئي 
ر ن التقاريمجمعة وقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، وعلى البيانات الثانوية الم ،تنمية االستدامةال

، (2018)إلى  (2011)المتممة لها خالل الفترة من  واإليضاحات لإلسمنت األهلية السنوية للشركةالمالية 
 رةاإلداولي حد مسئأير المالية وتوضيحها، فقد تم إجراء مقابلة شخصية مع من تلك التقار  النتائج الواردةأكيد ولت

 األداءن إلفصاح علالغياب التام  إلىالتدريب. وقد توصلت الدراسة لنتائج تشير  وإدارةالعليا  واإلدارةالمالية 
 فصاحاإلبات مة النظام المالي للشركة لمتطلءور في مالوالقص للشركة،البيئي في التقارير المالية السنوية 

ت لك توصلذ إلى إضافةعن أدائها البيئي.  لإلفصاحتالي وجود معوقات تحول دون تطبيق الشركة الوب ،البيئي
ابعة في مت نتيجة مفادها غياب دور الجهات الرقابية والمنظمات الناشطة ذات العالقة البيئية إلىالدراسة 

ات ضرورة مساهمة الجه أهمها:عدة توصيات  إلىوقد خلصت الدراسة  الشركات المسببة للتلوث البيئي.
صاح عن باإلف م الشركاتتشريعات تلز  وإصداروتفعيل  البيئية،المختصة بالشأن البيئي بتعميق مفهوم المسئولية 

ن لبيئية بيالثقافة اتطوير وتأهيل العاملين بالشركة في مجال المسئولية البيئية ونشر البيئي، والعمل على أدائها 
 بيئية.ئولية الالبحث العلمي لموضوع المس وتشجيع منهج البيئة،الشركة لتنمية الوعي تجاه حماية  إداراتكافة 

 ح، األداء البيئي، صناعة اإلسمنت، الشركات الملوثة. : اإلفصاالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

This study aims to explore the existence of disclosures about environmental 

performance in Cement industry in Libya, as well as, the obstacles of these disclosures. 

This study used the case study approach to collect its data using content analysis of annual 

reports and interview tools. The main findings of this study are as follows: first, there is no 

signs of environmental disclosers in those annual reports analyzed from 2011-2018. 

Second the weakness of financial system of Cement company to fulfill the requirements of 

the environmental disclosure. Third, there are some difficulties and obstacles that limit 

these companies from enhancing their environmental disclosure. Finally, the absence of 

the role of non-governmental organizations in following and observing polluter companies. 

Key recommendations of this study include: government' organizations should pay 

attention to the environmental disclosure. The necessity of official bodies and non-

governmental organizations in enhancing the knowledge about social and environmental 

responsibilities. Enhancing the employees' capability in awareness about the 

environmental performance and disclosure.  

Keywords: disclosures, environmental performance, Cement industry, polluter 

companies.  
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 المقدمة
 ألجيالالتنمية المستدامة اهتمام العديد من دول العالم كأساس للحفاظ على البيئة لشغلت قضية 

 وتعدیه اإلنسان تصرف سوء من أصابها البيئة تعاني بسبب ما الحالية والقادمة، فلقد أصبحت
 األمر الصناعية مما أدى هذا النهضة عن الناتجة البيئي معدالت التلوث المتزايد عليها، فازدادت

 يتها، فانعقدالمحافظة عليها وحما وكيفية البيئة تلوث بمشكلة األخيرة اآلونة في تزايد االهتمام  إلى
ع وفي العقود األخيرة تزايد االهتمام بموضو  المؤتمرات واالجتماعات، الهدف العديد من لهذا

ة لطبيعيالمسؤولية البيئية، حيث سعت دول العالم إلى محاولة االستفادة القصوى من الموارد ا
ن مام مالمتاحة دون اإلضرار بالبيئة، وقد حظيت المحاسبة عن المسؤولية البيئية الكثير من االهت
سمى یقبل العديد من المنظمات والهيئات الدولية باعتبارها مصدر للمعلومات الالزمة لتحقيق ما 

اسات التنمية بالتنمية المستدامة، وباعتبارها العنصر الرئيس المؤثر في إعداد وتخطيط سي
ة االقتصادیة، ولتأثير معدالت التنمية التي ترغب كل دول العالم في تحقيقها في مستوى  جود

 (. 2013،الزين)البيئة، إضافة إلى تحديد الحجم المتاح من الموارد الطبيعية في هذه الدول 
ونتيجةةة للةةوعي المتنةةامي محليةةا ووقليميةةا ودوليةةا مةةن مختلةة  أدةةراف المجتمةة ، فقةةد أصةةب  هةةدف 
حمایة البيئة ومن  تدهورها من األهداف األساسية التي تسةعى منظمةات األعمةال إلةى تحقيقهةا حتةى 
تستطي  البقةاء واالسةتمرار فةي مزاولةة أنشةطتها، خاصةة فةي وةل الضةغود المتزايةدة التةي تواجةه هةذه 

لخضةراء لمنظمات، كضرورة االلتزام بالقوانين واالعتبارات البيئية، والطلب المتزايةد علةى المنتجةات اا
امةةل صةدیقة البيئةة، وتزايةد ميةةل المسةتهلكين والمسةتثمرين إلةةى المنظمةات التةي تأخةةذ فةي اعتبارهةا العو 

 (.2017،مالح)البيئية 
ومنظمات األعمال والدول تجنب تدمير إن االهتمام بالبيئة مسؤولية أخالقية على المجتمعات 

البيئة وولحاق األضرار بها األمر الذي یعود بالضرر على أهداف التنمية المستدامة، وقد أخذت 
االهتمامات البيئية تكتسب أولويات حكومات الدول حيث بدأت في إعادة صياغة االستراتيجيات 

لمادیة الصناعية دون االكتراث بالتلوث االقتصادیة التي كانت تقيس النمو على أساس المخرجات ا
غير أن جهود معظم الشركات الصناعية الليبية في  (، 2012محمد، )أو تدهور الموارد االقتصادیة

مجال حمایة البيئة ال تزال غير كافية حيث أكدت الدراسات على أن أكثر من نص  الشركات 
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خاذ إجراءات فعالة لحمایة البيئة، وال تلتزم الصناعية الليبية التي تناولتها الدراسات ال تقوم بات
بالقوانين واالعتبارات البيئية عند ممارستها ألنشطتها المختلفة، وعدم وجود اهتمام كاف من قبل 

 (.2014حنان، )المسئولين في تلك الشركات بالجوانب واألبعاد البيئية 
إلةةى كةةل المعلومةةات الكميةةة  ألغةةراه هةةذه الدراسةةة فةةون المقصةةود باإلفصةةاح البيئةةي یشةةير تحديةةدا

ذه والوصفية المتعلقة باألنشطة البيئية للمشروع سواء كانت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ه
المعلومةةةات تتضةةةمن األنشةةةطة المتعلقةةةة بتخفةةةيا انبعاثةةةات الغبةةةار والغةةةازات الناتجةةةة عةةةن األنشةةةطة 

ة التةي تكفةل هةذا التخفةيا والمسةاعدالتشغيلية للمشروع، هذه األنشطة قد تتمثل في اقتنةاء األصةول 
فةةي حمةةالت التشةةجير أو القيةةام بهةةا، أو اسةةتخدام الطةةرق الصةةدیقة للبيئةةة فةةي أعمةةال المحةةاجر، مثةةل  

 استخدام اآلالت الكشط بدل أعمال التفجير. 
تتمثل دبيعة الدراسة الحالية في تأكيد وتحديد منظور وتصورات الشركة األهلية لإلسمنت تجاه و

عن المعلومات حول القضایا  اإلفصاحلبيئي ومناقشة العوامل التي تؤدي إلى مزيد من اإلفصاح ا
حيث یعد مبدأ اإلفصاح أحد أهم مبادئ المحاسبة، ولقد حظي موضوع اإلفصاح البيئي  .البيئية

 Islam et) 1990الذي یعد جزًءا من اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية باهتمام كبير منذ عام 
al.2005)،  ويرى(2013.Peters & Romi)  بأن الوكاالت األخالقية واإلنسانية تدعو بولحاح

إلى التوق  عن حجب المعلومات البيئية، وتسعى إلى إقناع المنظمات بمناقشة التكالي  المتوقعة 
وفوائد اإلفصاح عن المعلومات البيئية في تقاريرها المالية. باإلضافة إلى ذلك، فون عدم الكش  

علومات البيئية یمكن أن یكش  عن خروج اإلجراءات اإلدارية عن معايير السلوك المهني، عن الم
وعلى الرغم من أن اإلفصاح البيئي كان موضوع بحث أكادیمي مهًما ألكثر من ثالثة عقود إال أن 
غالبية الدراسات السابقة كانت في الدول المتقدمة، في مقابل ذلك نجد أبحاث أقل في البلدان 

امية، ويركز البحاث المختلفون على فجوة المعرفة في البلدان غير المتقدمة ويطلبون المزيد من الن
 Gugler؛  (Babiak&Trendafilova,2011الدراسات في البلدان النامية عن اإلفصاح البيئي

et al,2015 ؛Belal&Cooper,2011)  وليبيا كبلد نام یعاني من ممارسات حجب اإلفصاح
م تقم المؤسسات على مختل  أحجامها بتطبيق اإلفصاح البيئي في تقاريرها، ولم البيئي حيث ل

یعثر على أي دليل يتعلق بممارسات اإلفصاح البيئي ال من حيث كميتها وال من حيث جودتها في 
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ليبيا، إلى جانب العمل القليل الذي تم إنجازه في البالد. فقد أشار عدد قليل من المشاركين إلى أن 
ت الليبية ال تلبي االحتياجات المتصورة لمستخدمي المعلومات فيما يتعلق باإلفصاح البيئي الشركا

(Naser et al,2006) كما تبين أن قلة الوعي ونقص التعاون وعدم االهتمام بالسمعة والقضایا ،
 (Nasser et al,2010) القانونية من بين أهم أسباب عدم اإلفصاح عن القضایا البيئية في ليبيا

، ومن جهة أخرى فون اإلفصاح البيئي يتطلب تطوير أنظمة إدارية بيئية لدعمه، لكن المديرين 
 ,Aldrugi & Abdo 2014الليبيين غير مؤهلين للتعامل م  القضایا البيئية، فلقد توصل كلٌّ من )

لبيئية في شركاتهم. إلى أن غالبية المديرين یفتقرون إلى الخبرة والمعرفة للتعامل م  القضایا ا (
وبالتالي تشير الدراسات الحديثة إلى أن نقص المؤهالت والتدريب هو المحدد الرئيسي الذي یمن  
المديرين من اتخاذ المبادرات واالنخراد في ممارسات اإلفصاح البيئي، باإلضافة إلى ذلك، تركز 

من االهتمام بالقضایا البيئية  الشركات على زيادة أرباحها على حساب البيئة، حيث ال يوجد الكثير
واإلفصاح عنها، فعلى الرغم من وجود بعا القوانين واللوائ  البيئية في ليبيا، إال أن الشركات 
سواء كانت محلية أو دولية لم تكش  عن معلومات كافية خاصة م  غياب المتابعة من الجهات 

ية لتشجي  الشركات المحلية على ذات العالقة. وبذلك أصبحت هناك حاجة لفره اللوائ  القانون
وكنتيجة لالهتمام المتزايد من (،  ,2014Aldrugi & Abdoالبدء في ممارسة اإلفصاح البيئي )

قبل الدول المتقدمة والنامية بموضوع اإلفصاح البيئي أصب  من األهمية بمكان إعطاء هذا 
لبحوث والدراسات، وعليه جاءت هذه الموضوع حقه من قبل الباحثين واألكادیميين في ليبيا ووثرائه با

ولتحقيق  لصناعة اإلسمنت الليبيةاألهلية الدراسة لبحث مدى توافر اإلفصاح البيئي في الشركة 
 :التالية ذلك فونها تسعى لإلجابة على التساؤالت

هةةل يةةوفر النظةةام المحاسةةبي المطبةةق فةةي الشةةركة األهليةةة لإلسةةمنت المسةةاهمة مسةةتوى معةةين مةةن 
 يئي في تقاريرها السنوية؟اإلفصاح الب

 هناك وعي بيئي لدى اإلدارة العليا في الشةركة األهليةة لإلسةمنت المسةاهمة بأهميةة اإلفصةاح هل
 البيئي؟ 

معوقةةات تحةةول دون قيةةام الشةةركة األهليةةة لإلسةةمنت المسةةاهمة باإلفصةةاح عةةن أدائهةةا  مةةا هةةي أهةةم
 البيئي؟
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 وتتجسد أهداف الدراسة في اآلتي 
 لمحاسبي البيئي.االتزام الشركة األهلية لصناعة اإلسمنت الليبية باإلفصاح  التعرف على مدى-
عرفة إدراك إدارة الشركة األهلية لصناعة ألهمية اإلفصاح المحاسبي البيئي ودورها في خدمة م-
 البيئة.
عرفةةةة المعوقةةةات التةةةي تحةةةول دون قيةةةام الشةةةركة األهليةةةة لصةةةناعة اإلسةةةمنت الليبيةةةة باإلفصةةةاح م-

 ي عن أدائها البيئي.المحاسب
لتوصل إلى مجموعة مةن التوصةيات والمقترحةات التةي ي ؤمةل أن تسةاعد علةى الرفة  مةن أهميةة ا-

 اإلفصاح المحاسبي البيئي.
ويمكةةةن تبريةةةر أهميةةةة الدراسةةةة مةةةن خةةةالل إمكانيةةةة مسةةةاهمتها فةةةي مواكبةةةة الجهةةةود التةةةي تقةةةوم بهةةةا 

يةةة تسةةاهم هةةذه الدراسةةة فةةي وعةةي معةةدي القةةوائم المالالجهةةات العالميةةة والعربيةةة لحمایةةة البيئةةة، كمةةا 
 بشركات صناعة اإلسمنت الليبية بالوفاء بمتطلبات اإلفصةاح المحاسةبي البيئةي، كمةا أن هنةاك دلبةا
تج متزايدا من جانب مستخدمي القوائم المالية للحصول على معلومات مالئمة عن التلوث البيئي النا

مةةر الةةذي يتطلةةب معةةه ضةةرورة اإلفصةةاح عةةن المعلومةةات عةةن أنشةةطة شةةركات صةةناعة اإلسةةمنت، األ
 البيئيةةة ذات الصةةلة بأنشةةطة الشةةركات بمةةا يتمشةةى مةة  القةةوانين والتشةةريعات ممةةا یمهةةد قيةةام الشةةركات

ريةا أو الصناعية الليبية باإلفصاح عن أدائهةا البيئةي كجةزء مةن التزاماتهةا تجةاه البيئةة سةواء كةان إجبا
ة   أن تسةاعد هةذه الدراسةة فةي صةياغة تشةريعات تلةزم الشةركات الملوثةاختياريا، وكما أنه مةن المتوقة

عن  للبيئة باتخاذ إجراءات أكثر جدیة في المحافظة على البيئة وأیضا إلزام هذه الشركات باإلفصاح
المخةةةادر البيئيةةةة للعمليةةةات التشةةةغيلية لهةةةذه الشةةةركات واإلجةةةراءات التةةةي اتخةةةذتها للتخفيةةة  مةةةن هةةةذه 

 المخادر.

 السابقة الدراسات
هةدفت جةةل الدراسةةات إلةةى معرفةةة مةةدى التةزام الشةةركات باإلفصةةاح المحاسةةبي البيئةةي، وقةةد أجريةةت 
العديد من تلك الدراسات على عينات من الدول، وجاء جلها بعدم التزام الشركات باإلفصاح والقياس 

فةي  (2018البيئي والبعا اآلخر كان ضةعي  ومتوسةط، ومةن تلةك مةا قةام بةه الفةاخري والوريةدي )
دراستهما التي هدفت إلى معرفةة أثةر القيةاس المحاسةبي للتكةالي  البيئيةة واإلفصةاح عنهةا فةي القةوائم 
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الماليةةة لتحسةةين األداء البيئةةي، وقةةد توصةةلت تلةةك الدراسةةة إلةةى وجةةود عالقةةة ألثةةر القيةةاس واإلفصةةاح 
وكانةت كةذلك دراسةة  المحاسبي عن التكالي  البيئية وتحسين وتطةوير األداء فةي المؤسسةات الليبيةة،

والتي هدفت إلى معرفة مدى التزام الشركات الليبية باإلفصاح المحاسبي عن أدائها  (2016اقنيبر )
البيئةي وتوصةةلت  إلةةى أنةةه ال يوجةةد التةةزام مةةن قبةةل الشةةركات باإلفصةةاح البيئةةي وعةةدم التةةزام الشةةركات 

دراسةةة علةةى فحةةص وتحليةةل وقةةد اعتمةةدت هةةذه ال Carreira (2014)اتجةةاه البيئةةة، وكةةذلك دراسةةة 
دراسةةات سةةابقة وتوصةةلت إلةةى نتيجةةة التأكيةةد المسةةتمر علةةى مطالبةةة الشةةركات باالهتمةةام باإلفصةةاح 

والتةةةي توصةةةلت إلةةةى نتيجةةةة مفادهةةةا عةةةدم التةةةزام شةةةركات صةةةناعة  (2011البيئةةةي، ودراسةةةة الطةةةاهر )
محةةةةل الدراسةةةةة اإلسةةةةمنت الليبيةةةةة باإلفصةةةةاح البيئةةةةي وأنةةةةه هنةةةةاك معوقةةةةات تحةةةةول دون قيةةةةام الشةةةةركة 

وكانةةت نتيجةةة الدراسةة التةةي أجريةةت  (2011باإلفصةاح محاسةةبيا عةةن أدائهةا البيئةةي، ودراسةةة الةدبا  )
على دول مجلس التعاون الخليجي أن مستويات اإلفصاح البيئي ضعي ، كما توصلت دراسة حنان 

محدودیةةةة لبيةةةان واقةةة  القيةةةاس واإلفصةةةاح البيئةةةي للشةةةركات الصةةةناعية إلةةةى نتيجةةةة مفادهةةةا  (2014)
الشركات محل الدراسة بالقياس واإلفصاح البيئي عنها في قوائمها الماليةة، وكةذلك دراسةة عبدالصةمد 

والتةةي هةةدفت إلةةى تحليةةل وتقيةةيم واقةة  القيةةاس المحاسةةبي البيئةةي فةةي مؤسسةةات اإلسةةمنت،  (2016)
فصةةةةاح وتوصةةةةلت الدراسةةةةة إلةةةةى عةةةةدم تطبيةةةةق المؤسسةةةةة للمحاسةةةةبة البيئيةةةةة وعةةةةدم التةةةةزام الشةةةةركة باإل

والتةةةي هةةةدفت إلةةةى قيةةةاس مةةةدى التةةةزام الشةةةركات  (2010)المحاسةةةبي ألدائهةةةا البيئةةةي، ودراسةةةة قريفةةةة 
باإلفصاح البيئي والتي توصلت إلى نتيجة مفادهةا تةدني مسةتوى اإلفصةاح لةدى الشةركات الصةناعية 

 ( والتةةةي هةةدفت مةةةن خةةةالل الدراسةةةة إلةةى قيةةةاس مسةةةتوى اإلفصةةةاح2018الليبيةةة،  ودراسةةةة الحةةةالمي )
والشفافية في القوائم الماليةة فةي الكويةت وتوصةلت إلةى نتيجةة مفادهةا أن مسةتوى اإلفصةاح والشةفافية 

وهةةدفت إلةةى معرفةةة مةةدى اإلفصةةاح  (2017) عةةال فةةي بورصةةة الكويةةت، وتناولةةت دراسةةة الفرجةةاني
اب البيئي في التقارير المالية في شركات صةناعة اإلسةمنت الليبيةة وتوصةلت إلةى نتيجةة وأهمهةا الغية

 Setthasakkoالتةام لإلفصةةاح المحاسةةبي عةةن أدائهةا البيئةةي فةةي تقةةارير الشةركة، وتناولةةت دراسةةة 
العوائق التةي تحةول دون الشةركات مةن تطبيةق المسةؤولية البيئيةة فةي الشةركات التايالندیةة،  (2009)

هنةةاك والتةةي هةةدفت إلةةى فهةةم العوائةةق التةةي تحةةول دون تطبيةةق المسةةؤولية البيئيةةة، وتوصةةلت إلةةى أنةةه 
عوائةةق غيةةاب التةةزام اإلدارة العليةةا اتجةةاه البيئيةةة وتنةةوع الثقافةةات ونقةةص الةةوعي البيئةةي، ودراسةةة قرقةةد 
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( وهةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة إلةةةى قيةةةاس موقةةة  اإلدارة فةةةي الشةةةركات الصةةةناعية مةةةن المسةةةؤولية 2010)
ائهةةةن البيئيةةةة، وتوصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى أن أسةةةباب تةةةدني مسةةةتويات اإلفصةةةاح البيئةةةي للشةةةركات عةةةن أد

 البيئةةةةي هةةةةو افتقةةةةار البحةةةةوث وغيةةةةاب دور الجهةةةةات الرقابيةةةةة المتخصصةةةةة، وجةةةةاءت دراسةةةةة عثمةةةةان
وهةةدفت الدراسةةة إلةةى تحليةةل موقةة  المحاسةةبين فةةي الشةةركات النفطيةةة الليبيةةة مةةن اإلفصةةاح ( 2011)

البيئةةةةةي، وتوصةةةةةلت إلةةةةةى إدراكهةةةةةم للمسةةةةةؤولية البيئيةةةةةة وأهميةةةةةة المعلومةةةةةات البيئيةةةةةة، وجةةةةةاءت دراسةةةةةة 
Gamble(1995)  وهةةدفت الدراسةةة إلةةى اختبةةار مةةا إذا كةةان اإلفصةةاح المحاسةةبي البيئةةي للشةةركات

ذات التةةأثير السةةلبي المفتةةره المقيةةدة بالبورصةةة األمريكيةةة كافيةةا، وتوصةةلت إلةةى نتيجةةة مفادهةةا إن 
متخةةذ قةةرار االسةةتثمار فةةي سةةوق األوراق الماليةةة یعتمةةد علةةى المعلومةةات المفصةة  عنهةةا بشةةأن األداء 

 للشركات في مجال مكافحة التلوث. البيئي

 الفجوة البحثية والمساهمة العلمية للدراسة 
لقةةةد احتةةةوى األدب المحاسةةةبي المتعلةةةق باإلفصةةةاح المحاسةةةبي البيئةةةي الكثيةةةر مةةةن الدراسةةةات التةةةي 
تصةةدت لدراسةةة االفصةةاح المحاسةةبي البيئةةي، وقةةد اتضةة  مةةن خةةالل الدراسةةات السةةابقة أن النتةةائج قةةد 

ؤشةةةةرات القيةةةةاس ودرقةةةةه، وبةةةةاختالف الظةةةةروف التةةةةي تحةةةةيط بعمليةةةةة اإلفصةةةةاح تختلةةةة  بةةةةاختالف م
 المحاسبي عن المعلومات البيئية، وعلى ذلك فون الفجوة البحثيةة الواضةحة فةي هةذا الموضةوع تتعلةق
ارير بالجوانب المنهجية التي يتم توويفها لدراسة اإلفصاح المحاسبي عن المعلومةات البيئيةة فةي التقة

المسةةةاهمة العلميةةةة لهةةةذه الدراسةةةة فةةةي دراسةةةة  اإلفصةةةاح المحاسةةةبي عةةةن المعلومةةةات  الماليةةةة، وتتمثةةةل
البيئيةةة فةةي التقةةارير الماليةةة فةةي شةةركات صةةناعة اإلسةةمنت الليبيةةة مةةن خةةالل اسةةتخدام أسةةلوب تحليةةل 

فصةاح المضمون للتقارير المالية السنوية المنشورة والمقابلة الشخصية م  األدراف ذوي العالقةة باإل
إجةراء هةذا  -احثين حسةب علةم البة -داء البيئةي ذلةك لةدعم نتةائج تحليةل التقةارير، ولةم یسةبق عةن األ

 النوع من الدراسات في البيئة الليبية. 

 اإلطار النظري للدراسة 
 أوال: طبيعة اإلفصاح البيئي 

ننةةةاقي فةةةي هةةةذا اإلدةةةار مفهةةةوم وأهميةةةة وأهةةةداف اإلفصةةةاح عةةةن المعلومةةةات البيئةةةة فةةةي التقةةةارير 
 الختامية.
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 البيئي مفهوم اإلفصاح
یعد مفهةوم اإلفصةاح عةن األداء البيئةي بةالقوائم الماليةة مةن أهةم الموضةوعات التةي احتلةت جانةب 
ظةرا كبير من الدراسة والبحث والنقاش، سواء أكان في البحوث العلمية أو في المةؤتمرات المهنيةة، ون

ول أثةةر األنشةةطة االقتصةةادیة علةةى البيئةةة لتوسةة  المطالبةةات باإلفصةةاح عةةن البيانةةات والمعلومةةات حةة
(، اإلفصةاح البيئةي أبأنةه مجموعةة بنةود المعلومةات 10  ص2009یعرف ) درويي،  المحيطة بها،

ي التةةةةي تتعلةةةةق بةةةةأداء وأنشةةةةطة اإلدارة البيئيةةةةة للشةةةةركة، واآلثةةةةار الماليةةةةة المترتبةةةةة عليهةةةةا فةةةةي الماضةةةة
لةك، ولعةل تقارير الملحقةة بهةا أداة مناسةبة لتحقيةق ذوالحاضر والمستقبلأ، وتعتبر القوائم المالية أو ال

أبرز األنشطة التي لها أثر مباشةر علةى المجتمة  هةي تلةك التةي تحقةق لةه منةاف  اجتماعيةة. ويشةمل 
اإلفصةةةاح البيئةةةي البنةةةود التاليةةةة  مصةةةروفات أو تكةةةالي  التشةةةغيل فةةةي الماضةةةي والحاضةةةر الخاصةةةة 

المسةةتقبلية لمصةةروفات أو تكةةالي  التشةةغيل الخاصةةة  بمعةةدات وتسةةهيالت رقابةةة التلةةوث، والتقةةديرات
ت بتسهيالت ومعدات رقابة التلوث، وتكالي  إعادة الموق  لما كةان عليةه قبةل التلةوث، وتمويةل معةدا
ز رقابةةة التلةةوث، ووصةة  لتسةةهيالت أو عمليةةات رقابةةة التلةةوث والمتطلبةةات البيئيةةة والمكافةة ت والجةةوائ

بيئيةةة سةةام المراجعةةة، ويأخةةذ اإلفصةةاح البيئةةي عةةن بنةةود المعلومةةات الالبيئيةةة، وجةةود إدارة البيئةةة أو أق
قرقةةد، العديةةد مةةن األشةةكال، مثةةل  البيانةةات الوصةةفية والكميةةة، األرقةةام والمالحظةةات بةةالقوائم الماليةةة )

 (.33  ص2010
مما سبق يتض  أن اإلفصاح البيئي هو اإلفصاح عن معلومات بيئية ذات صلة بأنشطة 

لب القوائم المالية أو ضمن مرفقاتها أو في أي وسيلة عره أخرى لألدراف المؤسسة إما في ص
جات المنتذات المصلحة للمساعدة في تقييم التداعيات المالية الناشئة من آثار العمليات الصناعية و 

 سواء كان إفصاحا إلزاميا أو اختياريا.

 أهمية اإلفصاح البيئي 
لكبيةرة للمعلومةات البيئيةة سةواء أكانةت منهةا الماليةة لقد أصب  واضةحا فةي هةذا العصةر األهميةة ا 

أو غير المالية، وسواء تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو اإلیضاحات المرفقة أو بتقرير مجلس 
اإلدارة أو أي وسةةةيلة عةةةره أخةةةرى، وأهميةةةة اإلفصةةةاح المحاسةةةبي عةةةن التكةةةالي  البيئيةةةة تكمةةةن فةةةي 

ة معلومةات كافيةة عةن تكةالي  األنشةطة التةي تقةوم بهةا الشةركة ضرورة أن تتضمن التقارير المحاسبي
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لغةةةره حمایةةةة البيئةةةة نتيجةةةة التزامهةةةا بالتنظيمةةةات والقةةةوانين البيئيةةةة أو نتيجةةةة قيامهةةةا اختياريةةةا بتلةةةك 
 األنشطة.
ن وتزايدت مطالب مستخدمي القوائم والتقارير المالية في السنوات األخيرة إلى اإلفصاح ع 

ذلك  ؤسسات لمواجهة قصور اإلفصاح التقليدي عن تلبية هذه االحتياجات، ويرج األداء البيئي للم
عيار إلى تعدد المستفيدين وتباين احتياجاتهم، وعلى ذلك یمكن القول  ضرورة ملحة ويجب تطوير م
ارير اإلفصاح في الفكر المحاسبي ليشمل اإلفصاح البيئي في شكل مرفقات إیضاحية بالقوائم والتق

واسطة أو في شكل قوائم وتقارير مستقلة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة تشغيل المعلومات بالمالية، 
 شأة، وتعدللمن متخذي القرارات، ومن ثم ترشيد قراراتهم المتعلقة بتقييم المسؤولية االقتصادیة والبيئية

شأة ي للمنالوالیات المتحدة األمريكية وبريطانيا من أكثر الدول اهتماما بوخضاع األداء البيئ
لإلفصاح المحاسبي، فقد اهتمت المنظمات المهنية المتخصصة في البلدين وكذلك لجنة تداول 

ائد ( بضرورة اإلفصاح عن التأثير البيئي من حيث التكلفة والعSECاألوراق المالية األمريكية)
ينها وعليه فون إفصاح المنش ت عن أدائها البيئي له عدة مناف  اقتصادیة كما ب (،2011)عثمان، 

 في  (2013والزين) (2011) كلٌّ من الطاهر
دة م زيازيادة ثقة واحترام المجتم  واألفراد في المؤسسات التي تفي بمسئوليتها البيئية، ومن ث .1

ادها أثره في النهایة على نتيجة نش اإلقبال على منتجاتها والتوس  في استثماراتها، مما ينعكس
ا نشطتهومركزها المالي، وفي المقابل زيادة الضغط على الشركات التي ال تفي بمسئوليتها لتحجيم أ

 وتحميلها أعباء معالجة األضرار البيئية الناتجة عنها بسبب عملياتها اإلنتاجية.
بية التكلفة أو المعاملة الضريتخفيا تكلفة اإلنتاج، بسبب الدعم المادي أو التمويل منخفا  .2

فاءة المميزة مما يؤدي إلى زيادة حجم نشاد المنشأة، فقيام المنشأة باستخدام مواردها بأكبر ك
 ممكنة، وحمایة البيئة من اآلثار الضارة للتلوث یساعدها على زيادة األرباح.

 ، مثلبقياس منفعتها اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفصلة في القوائم المالية سوف یسم  .3
يد مساعدة المستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها المنشأة لحمایة البيئة ومن ثم ترش

 قراراتهم المتعلقة بالمنشأة.
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ت ضرورة تبني برامج التنمية المستدامة بما یحقق التنمية التي تحقق التوازن بين احتياجا .4
 الحاضر وتطورات المستقبل.

ت تزاماات المتنامية لمستخدمي القوائم المالية من المعلومات التي تتعلق بااللتلبية االحتياج .5
 البيئية للمؤسسة في ول تعدد هؤالء المستخدمين وتباين المعلومات والبيانات الالزمة لهم.

واإلفصاح البيئي یعد مؤشرًا مهما ذو اتجاهين، فهو يوض  ما إذا كانت الشركات مدركة 
 لوقوفي تؤثر في وجودها من جهة، ويمثل لمستخدمي القوائم المالية مقياسا لللقضایا البيئية الت

رى على األحداث البيئية، وجهود الشركات نحو إدارة البيئة واآلثار المالية عليها من جهة أخ
 (.2015)صال ، 
نستنتج مما سبق أن اإلفصاح عن النشاد البيئي والتكالي  والعوائد المترتبة على تلك  
 تمحورات ينجم عنه آثار إیجابية تعود بالمنفعة على المؤسسة في المدى القصير والطويل، تالنشاد

لي في زيادة حجم نشادها والتوس  في استثماراتها، مما ينعكس على نتيجة النشاد والمركز الما
 للمنشأة.

 البيئي أهداف اإلفصاح
البيئي لما ينجم عنه من آثار على الرغم من صعوبة تحديد األهداف المطلوبة من اإلفصاح 

ام إیجابية كثيرة لألدراف كافة، إال أنه وبناء على ما ورد من دواف  وأسباب كانت وراء التز 
 ( كما يلي 2011المنظمات باإلفصاح، فونه یمكن تصني  أهداف اإلفصاح كما ذكرها النابلسي )

ن ة في السوق من خالل تحسيالمحافظة على المركز التنافسي للمنظمة إزاء المنظمات المماثل .1
 سمعتها تجاه األدراف ذات العالقة بنشاداتها االقتصادیة واالجتماعية.

 توضي  مدى التزام المنظمة بالقوانين والتشريعات الحكومية وغير الحكومية مما یضفي على .2
 وجودها صفة قانونية.

يئية جراءات السالمة البيوفر اإلفصاح معلومات جيدة یستفاد منها من قبل اإلدارة في تقييم إ .3
 لديها، وحجم التكالي  البيئية المترتبة على المنظمة.
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ر ستقراالتزام المنظمة بوجراءات سالمة البيئة وحمايتها من التلوث یساهم في خلق حالة من اال  .4
رات النفسي والصحي للعاملين فيها، مما یقلل من معدالت دوران العمل المرتفعة، وهذا من المؤش

 للمنظمة.الجيدة 
یعد اإلفصاح وسيلة إلدارة التفاوه بين أصحاب حقوق الملكية والغير ممن یمارس ضغودا  .5

 على المنظمة كالمستهلكين والموردين والجمهور والهيئات االجتماعية األخرى.
یعكس نشادات المنظمة في مجال حمایة البيئة، وسالمة مواق  عملها من التلوث والهدر في  .6

رى ات أخما یخلي مسؤوليتها القانونية إزاء األضرار واإلصابات التي تسببها منظمالمواد السامة، م
 مماثلة.

 كسب رضا وقناعة المستهلكين بما تطرحه المنظمة من سل  وخدمات في السوق. .7
ؤسسة ترشيد القرارات االقتصادیة لمستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بتقييم مدى وفاء الم .8

 لمحافظة على البيئة.بمسئولياتها اتجاه ا

 ثانيا: محددات اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي
ينةةاقي هةةذا المطلةةب المحةةددات التةةي تواجةةه الشةةركات فةةي اإلفصةةاح عةةن األداء البيئةةي فةةي مجةةال 

  سةةحيم، 2015  لعبيةةدي 2015مكافحةةة التلةةوث وفةةق النقةةاد التاليةةة التةةي ذكرهةةا كةةلٌّ مةةن )صةةال ، 
2018.) 

یقةةةاس األداء بكةةةل مةةةةن معةةةدل العائةةةد علةةةى حقةةةةوق الملكيةةةة، ومعةةةدل العائةةةد علةةةةى األداء البيئةةةي   .1
األصةةول، ودرجةةة الرفةة  المةةالي، وصةةافي التةةدفقات النقدیةةة، وهةةامي الةةرب  التشةةغيلي، وصةةافي العائةةد 
غيةةةر العةةةادي علةةةى السةةةهم فةةةي سةةةوق األوراق الماليةةةة، ويتوقةةة  زيةةةادة حجةةةم األداء االجتمةةةاعي البيئةةةي 

 ذا األداء م  نمو األداء االقتصادي للوحدة االقتصادیة.ومدى اإلفصاح عن ه
حجةةةم الوحةةةدة االقتصةةةادیة  یقةةةاس حجةةةم الوحةةةدة االقتصةةةادیة بوجمةةةالي األصةةةول أو حجةةةم وقيمةةةة  .2

  مةالمبيعات، وبالتةالي مةن المتوقة  زيةادة حجةم األداء االجتمةاعي البيئةي واإلفصةاح عةن هةذا األداء 
 یة، وبمعنةةى آخةةر كلمةةا زاد حجةةم الوحةةدة االقتصةةادیة مقاسةةاً زيةةادة حجةةم الشةةركة أو الوحةةدة االقتصةةاد

 ئي.بكمية وقيمة مبيعاتها ووجمالي أصولها كلما زاد استعدادها لإلفصاح عن األداء االجتماعي البي
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مستخدمو المعلومات البيئية  قد يؤثر مسةتخدمو المعلومةات البيئيةة علةى دبيعةة وحجةم اإلفصةاح  .3
لتةةةي قةةةد یمارسةةةها هةةةؤالء المسةةةتخدمين بجميةةة  أنةةةواعهم )الةةةدائنون البيئةةةي وذلةةةك مةةةن خةةةالل الضةةةغود ا

والمقرضةةةون والمسةةةتثمرون ومصةةةلحة الضةةةرائب وأسةةةواق المةةةال( وغيةةةرهم مةةةن مسةةةتخدمي المعلومةةةات 
اظ البيئية على الشركات وولزامها بضرورة اإلفصاح عن أدائها البيئةي، وویضةاح مةدى اهتمامهةا بالحفة

 على البيئة المحيطة.
إلدارة  تؤثر اتجاهات اإلدارة وسلوكها على دبيعة وحجم اإلفصةاح المحاسةبي عةن سلوك ونمط ا .4

صةةةاح األداء البيئةةي، فعنةةدما تقةةوم الشةةركات باإلفصةةاح عةةن أدائهةةةا البيئةةي فونهةةا غالبةةًا مةةا تقةةوم باإلف
وفةا خالبيئي عن النواحي اإلیجابية فقط وتتجاهةل اإلفصةاح عةن التةأثيرات البيئيةة السةلبية لهةا، وذلةك 

ن إوهار الوض  الحقيقي لهةا والةذي قةد يةؤثر فةي مةدى قةدرتها علةى االسةتمرار فةي مزاولةة نشةادها م
 في المستقبل.

ز التشةةريعات الحكوميةةة البيئيةةة  إن التشةةريعات البيئيةةة تهةةدف لمكافحةةة الوضةة  القةةائم، وعةةدم تجةةاو  .5
وتبةرز  البيئيةة الحاليةة،معدالت معينة للتلوث المتوق  وزيادة اإلفصاح البيئي مةن الوفةاء بالتشةريعات 

ن أأهمية المعلومات التي يوفرها اإلفصاح االجتماعي البيئي في مجال اتخةاد قةرارات االسةتثمار فةي 
 ة.هذه المعلومات ستكون أكثر أهمية كلما زادت عملية إصدار التشريعات الحكومية المتعلقة بالبيئ

مةةي إليهةةا الوحةةدة االقتصةةادیة فمةةن دبيعةةة النشةةاد  تقةةاس دبيعةةة النشةةاد بنةةوع الصةةناعة التةةي تنت .6
حدة الصناعات ذات تأثير سلبي متوق  على البيئة، وهذا یعني أن دبيعة النشاد التي تنتمي إليه الو 

 االقتصادیة تفره على اإلدارة ضرورة اإلفصاح عن أدائها االجتماعي البيئي.
ه هةةو تعظةةيم الةةرب ، ربحيةة المنشةةأة  إن الهةةدف األساسةةي الةةذي تسةةعى أغلةةب الشةةركات إلةةى تحقيقةة .7

وبالتالي فون انخفةاه األربةاح سةوف یجعةل المةديرين ال يهتمةون باإلفصةاح البيئةي، وذلةك نظةرا ألن 
وضةة  المنشةةأة ال یسةةم  بتحمةةل أیةةة أضةةرار أو تكةةالي  إضةةافية، خاصةةة أن اإلفصةةاح البيئةةي اليةةزال 

 اختياريًا.
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 العملية الدراسة
 منهج الدراسة

ج الوصةةفي مةةن خةةالل اسةةتعمال األدبيةةات النظريةةة المتعلقةةة بموضةةوع اعتمةةدت الدراسةةة علةةى المةةنه
اإلفصةةاح المحاسةةبي عةةن المعلومةةات البيئيةةة فةةي القةةوائم الماليةةة لعينةةة مةةن شةةركات صةةناعة اإلسةةمنت 

(م، كمةةةا اعتمةةةدت علةةةى أسةةةلوب تحليةةةل المحتةةةوى مةةةن خةةةالل 2018إلةةةى) (2011)الليبيةةةة للفتةةةرة مةةةن 
اسةتخدامه ألغةراه هةذه الدراسةة لجمة  البيانةات وتحليلهةا مةن ( الةذي تةم Wisemanاعتماد مقيةاس)

لةة خالل االدالع على التقارير السنوية للشركة األهلية لإلسمنت المساهمة، وكذلك مةن خةالل المقاب
الشخصةةةية وذلةةةك للوصةةةول إلةةةى النتةةةائج وتحديةةةد مجموعةةةة مةةةن التوصةةةيات فةةةي وةةةل النتةةةائج التةةةي تةةةم 

 التوصل إليها.

 ةمجتمع وعينة الدراس
ا يتكون مجتم  وعينة الدراسةة مةن الشةركة األهليةة لإلسةمنت المسةاهمة، وقةد جةاء اختيارهةا ميةداني
لتطبيةةق هةةذه الدراسةةة بسةةبب ارتبادهةةا بشةةكل قةةوي مةة  قضةةایا التنميةةة المسةةتدامة مةةن حيةةث اعتمادهةةا 

ناعات علةى المةواد الخةام المحليةة، وتقةةوم بتشةغيل عةدد كبيةر مةن العمالةةة، إضةافة إلةى أنهةا أحةد الصةة
األشةةةد تةةةأثيرا سةةةلبا علةةةى البيئةةةة؛ نظةةةرا النبعةةةاث الغبةةةار الةةةذي تولةةةده مصةةةانعها، حيةةةث تعتبةةةر صةةةناعة 
طةة اإلسمنت من الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الهواء سواء داخل بيئة العمل أو في البيئةة المحي

بةةةر وأهةةةم بمصةةةان  اإلسةةةمنت لمةةةا تبعثةةةه فةةةي الجةةةو مةةةن غبةةةار وانبعاثةةةات غازيةةةة،  والشةةةركة إحةةةدى أك
%( مةن  51الشركات الودنية العاملة في مجال صناعة اإلسمنت بالبيئة الليبية، حيث تنتج حوالي)

 مادة اإلسمنت باإلضافة إلى إنتاج مادتي الجير والجبس.

لسةنوية في هذه الدراسة تم االعتماد علةى المعلومةات المبينةة فةي التقةارير الماليةة اجمع البيانات: 
(م، كما تم االعتماد على أسلوب 2018( إلى )2011( سنوات من )8ولمدة ) للشركة محل الدراسة

المقابلة الشخصية المتب  في حالة صغر حجم المجتم ، وقد اعتمد البحةاث أسةلوب تحليةل المحتةوى 
ء كأداة قياس أساسية للدراسة، وبهدف إثراء الدراسة بكل ما هةو جديةد فةي مجةال المحاسةبة عةن األدا

دور دعةم نتةائج الدراسةة بمةا توصةلت إليةه الدراسةات السةابقة فةي مجةال حمایةة البيئةة و البيئي  فقد تم 
 المحاسبة في الحد من التلوث.
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 تحليل بيانات الدراسة ونتائج اختبار الفرضيات
 أوال/ تحليل المحتوى.

 وصف مقياس اإلفصاح -1
باستخدام أسةلوب إن تحديد مستوى اإلفصاح بشكل عام واإلفصاح البيئي بشكل خاص يتم عادة 

كةن تحليل المحتوى، وتحليل المحتوى هو تقنية یستخدمها الباحثون لقياس الظواهر السلوكية التةي یم
 قياسها كيفيًا بشكل مباشر؛ ألنها في الغالب تعتمد على األسلوب السردي أو القصصةي فةي التعبيةر

الت مةةن البيانةةات قابلةةة عنهةةا، فضةةاًل عةةن ذلةةك تحليةةل المحتةةوى یعتبةةر دريقةةة بحثيةةة تجعةةل االسةةتدال
وفي هةذا الصةدد تةم  (،Almagtome,2015للتكرارات لتفعيل متغيرات اإلفصاح البيئي االختياري )

اء تحديد اإلفصاح البيئي للشركة من خةالل تحليةل محتةوى التقةارير السةنوية للشةركة عينةة الدراسةة بنة
 سةةت فئةةات مةةن المفةةاهيم البيئيةةة، علةةى وجةةود أو عةةدم وجةةود البيانةةات المتعلقةةة باإلفصةةاح البيئةةي إلةةى

 وهي 
 اإلفصاح المتعلق بالنفقات البيئية والمخادرة. .1
 االلتزام بالقوانين والتعليمات البيئية. .2
 مكافحة التلوث. .3
 التنمية المستدامة. .4
 معالجة تلوث األراضي. .5
 اإلفصاح المتعلق بودارة األنشطة البيئية.  .6

لكونهةةا مةةن أكثةةر الطةةرق المنهجيةةة لتقنيةةة تحليةةل اعتمةةدت تقنيةةة تحليةةل المحتةةوى فةةي هةةذه الدراسةةة 
البيانةةات المسةةتخدمة فةةي مثةةل هةةذه الدراسةةة التةةي تنطةةوي علةةى ممارسةةات اإلفصةةاح البيئةةي للشةةركات، 
وهي تعتبةر األكثةر شةيوعًا والتةي تسةتخدم لتحليةل اإلفصةاح البيئةي للشةركات باالعتمةاد علةى التقةارير 

لمختلةةة  التقةةةارير المتعلقةةةة بةةةاألداء البيئةةةي للشةةةركات  ( أصةةةب 1990السةةةنوية لهةةةا، فمنةةةذ نهایةةةة عةةةام)
أدوات سائدة للتواصل م  األدراف المعنية، مثل  العمالء والجمهور واألدراف المستفيدة، وفي هةذه 
اآلونة وألهمية اإلفصاح عن تقارير األداء البيئي وتقارير االستدامة تزايد الطلب عليها من األدراف 

صول المعلومات المتنوعة للشركات، حيث إن إفصةاح الشةركات عةن دريةق المعنية المختلفة بشأن أ
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تقةةارير األداء البيئةةي وتقةةارير االسةةتدامة هةةي شةةكل مةةن أشةةكال االتصةةال المتعلقةةة بالمعلومةةات البيئيةةة 
والتنميةةة المسةةتدامة، ومةةن خةةالل هةةذه التقةةارير السةةنوية تبلةةف المؤسسةةات األدةةراف المعنيةةة علةةى أنةةواع 

ؤشرات والتي تدل على أن الشركات قد حسنت من أدائها أو أنها تتغير وفقا لسياستها القضایا أو الم
 (.Lankoski, Leena ,2000واستراتيجياتها )

 مؤشر اإلفصاح البيئي -2
قد اعتمد البحاث في مجال اإلفصاح البيئي على أسةلوب الترميةز كةأداة لتحديةد مسةتوى اإلفصةاح 

وعند اسةتخدام هةذا األسةلوب  (.Wiseman,1982السنوية ) البيئي للشركات الصناعية في التقارير
قضةةایا فونةه يةةتم التركيةةز بالمقةام األول علةةى البنةةود والمواضةي  المتعلقةةة باإلفصةةاح والتةي تعتبةةر مةةن ال

ر المهمةةة لألدةةراف المسةةتفيدة بةةدال مةةن التركيةةز علةةى عةةدد الكلمةةات أو عةةدد الجمةةل الةةواردة فةةي التقريةة
تةي مةن مجةاالت اإلفصةاح البيئيةة أو القضةایا الالمراد تقييمه. ويتم ذلك من خةالل قيةام تحديةد معةين 

كات تهتم بالتحديد فيما إذا كانةت المجةاالت التةي لةم تةتم مناقشةتها أو معالجتهةا مةن قبةل مةديري الشةر 
فةةي اإلفصةةاح البيئةةي عنةةةد إعةةداد التقةةارير السةةةنوية، ولةةذلك فةةون مؤشةةةر اإلفصةةاح المسةةتخدم یصةةةن  

وجود كل بند من البنود المحددة في مؤشر اإلفصةاح  منادق اإلفصاح إلى بنود ويقيم وجود أو عدم
 (.or 1 0)البيئي باستخدام منهجية الترميز )نعم أو ال( أو استخدام 

 وباستخدام هذا النوع مةن التوزية  سةوف یجنبنةا الكثيةر مةن المشةاكل المحتمةل حةدوثها والتةي تنشةا
لصةفحات. وعلةى الةرغم مةن أن من استخدام وسائل أخرى مثةل عةدد الكلمةات، المواضةي ، الفقةرات وا

ال تقةةةيس المعلومةةةات البيئيةةةة التةةةي يةةةتم اإلفصةةةاح عنهةةةا فةةةي  (or1 0)منهجيةةةة التوزيةةة  المسةةةتخدمة 
التقارير السنوية، وليست جوهريةة للتعةرف علةى نوعيةة المعلومةات المفصة  عنهةا ولكةن الهةدف منهةا 

مسةةتوى اإلفصةةاح یعتمةةد هةةو االعتةةراف بوجةةود كةةل بنةةد مةةن بنةةود اإلفصةةاح البيئةةي، ولغةةره تحديةةد 
 المقياس المستخدم في هذه الدراسة

 لبنود اإلفصةاح الكمةي والدرجةة (3)ويتم خاللها من  الدرجة  درجة تتراوح بين الصفر إلى ثالثة،
للبنةةود  (0)لبنةةود اإلفصةةاح بشةةكل عةةام، ويةةتم مةةن  الدرجةةة  (1)لبنةةود اإلفصةةاح النةةوعي والدرجةةة  (2)

ي، ويشةةمل تحليةةل المحتةةوى اسةةتعراه التقةةارير السةةنوية للشةةركة عينةةة التةةي ال يتةةوافر بهةةا إفصةةاح بيئةة
الدراسةةة عةةن مةةدى  تةةوافر مةةن عةةدم تةةوافر المعلومةةات البيئيةةة، فعلةةى أسةةاس اسةةتخدام أسةةلوب تحليةةل 
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المحتةةوى فةةون تقنيةةة تحليةةل المحتةةوى يزيةةد مةةن الموضةةوعية فةةي عمليةةات تسةةجيل اإلفصةةاح المتعلقةةة 
لبنةةةةود الةةةةذي یحةةةةدث عنةةةةد االعتمةةةةاد علةةةةى عةةةةدد الكلمةةةةات أو الجمةةةةل، بةةةالبنود البيئيةةةةة وتجنةةةةب تكةةةةرار ا

وباستخدام تقنية تحليل المحتوى، يتم تسةجيل اإلفصةاح عةن هةذه المعلومةات مةرة واحةدة فقةط ) وذلةك 
 ألن تكرار المعلومات ال يؤدي إلى ارتفاع درجة مؤشر اإلفصاح البيئي(.

 مكونات مقياس اإلفصاح البيئي(: 1)رقم جدول 

 اإلفصاح المتعلق بالنفقات البيئية والمخاطرة. .1

 االستثمارات في مجال حماية البيئة. -

 المصاريف البيئية. -

 االستثمارات البيئية المستقبلية. -

 المصاريف البيئية المستقبلية. -

 االلتزامات البيئية. -

 احتياطيات للمخاطر المستقبلية. -

 احتياطيات للمصاريف البيئية المستقبلية. -

 بالقوانين والتعليمات البيئية.االلتزام  .2

الددددددااوض الق ددددداقية المتعلقدددددة بالبيئدددددة ال اليدددددة  -

 والمتوقفة مستقبال.

 الغرامات وال راقب البيئية. -

 ال وادث البيئية. -

 معالجة األضرار البيئية. -

 التنمية المستدامة. .3

 الم افظة الى الموارد الطبيعية. -

 مقدار استهالك الموارد الطبيعية. -

 التدوير  -

 التلوث. معالجة .4

 إزالة مخلفات موقع العمل. -

 جهود معالجة التلوث. -

 االلتزامات المستقبلية المتعلقة بموقع العمل. -

 تسرب المواد ال ارة بالبيئة. -

 التلف. -

 اإلفصاح المتعلق بإدارة األنشطة البيئية. .5

 السياسات البيئية للشركة. -

 التدقيق البيئي في الشركة. -

 ت ديد األهداف البيئية. -

 التلوث.مكاف ة  .6

 انبعاث الملوثات البيئية. -

 معالجة التلوث البيئي. -

 إدارة مخلفات اإلنتاج. -

 وجود وساقل رقابة الى التلوث. -

 ال وضاء والرواقح الملوثة للبيئة. -

 استهالك الطاقة. -

 الوفورات بالطاقة المستخدمة. -

Wiseman, 1982, p56) ) 

ة تحليةل وباسةتخدام تقنية ،للشةركة عينةة الدراسةةواستنادًا لما ذكر أعاله تم دراسةة التقةارير السةنوية 
فصةاح إسةاس مسةتوى أالمحتوى تةم تحديةد البنةود المتعلقةة باإلفصةاح البيئةي بعةد مةن  الةدرجات علةى 

 عام(.   ،نوعي ،)كمي

 األول  على التساؤل اإلجابة
 البيئي لعينة الدراسة اإلفصاح: نتاقج (2)جدول رقم 

 المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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عةن اإلفصةاح تعبةر ي بنةود أالغيةاب التةام لوجةود  (2)رقةم  الجدولخالل ويالحظ مما سبق ومن 
 یضاحات متممةة عةن اإلفصةاحإي أالبيئي بالقوائم المالية خالل السنوات محل الدراسة، وعدم وجود 

 البيئي حول القوائم المالية.
يةةةوفر النظةةةام فوننةةةا نخلةةةص إلةةةى اإلجابةةةة علةةةى السةةةؤال األول بةةةالرفا  ال وبنةةةاء علةةةى مةةةا تقةةةدم 

 االبيئي في تقاريره اإلفصاح منمستوى أي المحاسبي المطبق في شركات صناعة اإلسمنت الليبية 
 ،عبد الصةمد ومقةري ) (2018 ،والبرعصيوتتفق هذه النتيجة م  دراسة كل ٍّ من )الجازوي  السنوية.
. يرى البحاث أن ذلك بسبب عدم وجود جهات تشريعية ورقابيةة (2019 ،)فركاش واعليجة( 2016

 . تلزم الشركات بضرورة اإلفصاح البيئي في تقاريرها الختامية

 المقابلة الشخصيةتحليل  /ثانيا
ية لمالادارة لتحقيق الهدف الثاني والثالث للدراسة تم إجراء مقابلة شخصية م  المسئولين في اإل

ين قسم ىللقد تم تقسيم أسئلة المقابلة الشخصية إ المقابلة،دارة التدريب، وفيما يلي تحليل هذه وو 
 ،ييتعلق القسم األول بالتعرف على وعي وودراك إدارة الشركة بأهمية اإلفصاح البيئ  رئيسيين

 مالية.ر القاريوالقسم الثاني يهتم بتحديد المعوقات التي تعوق اإلفصاح عن المعلومات البيئية في الت
 الثاني على التساؤل اإلجابة -1

تعلق ببيان مدى وعي الشركة محل الدراسة ي سؤاللتحقيق الهدف الثاني للدراسة تم صياغة 
ولهذا الغره خصصت مجموعة من األسئلة تبدأ من السؤال األول وحتى  ،باإلفصاح البيئي

أن الشركة تعي  وبدراسة إجابات المستجوبين عن هذه األسئلة یستنبط اآلتي  ،السؤال الساب  عشر
فالشركة بمختل  مستوياتها  ،جودة التقارير الختامية ىأهمية وضرورة اإلفصاح البيئي وأثره عل

اإلدارية تعي األضرار البيئية التي تلحقها بالبيئة فهناك ما یشير إلى المسئولية البيئية في اللوائ  
ألن  ؛كما أن وعي العاملين بالشركة بحجم مخادر التلوث البيئي ضرورة ملحة ،اخلية للشركةالد

ذلك سيشعرهم بالمسئولية األخالقية اتجاه البيئة وضرورة المحافظة عليها من خالل القيام بأعمالهم 
ومن األدلة على وعي الشركة بالمسئولية البيئية أنها تعمل على إیجاد  ،بشكل یحافظ علي البيئة

من خالل العمل على تركيب أجهزة التصفية ؛ الحلول المناسبة للتقليل من مشكلة التلوث البيئي
ضرورة تحسين صورتها  ىإدراك الشركة بحاجتها إل ىج  إلاوذاك ر  ،الهوائية في بعا مصانعها
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وبالتالي تسعى إدارتها إلى إنشاء أقسام إدارية  ،المنظمات المهتمة بالبيئةوسمعتها أمام الجهات و 
ما تقوم  من خاللكما يتض  وعي إدارة الشركة بالمسئولية البيئية  ،متخصصة تهتم بقضایا البيئة

به الشركة من برامج وجهود ومبادرات تطوعية تساهم من خاللها في نظافة البيئة ونشر الوعي 
من خالل مكتب األمن والسالمة والمساهمة في العديد من حمالت التشجير  لشركةالبيئي داخل ا

من دريقة تفجير  والنظافة العامة للحفاظ على البيئة واستبدال درق الحصول على المواد الخام
 ووبرام عقود لتوريد مصفيات الغبار بمصان  الشركة. ،المحاجر إلى دريقة كشط  المحاجر

إدراك ووعي  ىبمد المتعلقةخالل تحليل وتفسير إجابات المقابلة الشخصية یستنتج الباحثون من 
ة بالمسةةئولية البيئيةةة واإلفصةةاح عنهةةا أن الشةةركة تةةدرك حجةةم المشةةكل لإلسةةمنتإدارة الشةةركة األهليةةة 

ودات تبةذل مجهة وهةي ،المتمثلة في تلويةث البيئةة التةي تعمةل بهةا البيئية واألضرار التي تسببها للبيئة
 ،مةةا سةةبق فةةون الدراسةةة حققةةت الهةةدف الثةةاني ءوفةةي ضةةو  ،فةةي سةةبيل حللةةت ومكافحةةة هةةذه المشةةكلة

شممركة هنمماو وعممي بيئممي لممدى اإلدارة العليمما فممي ال نعممم بالموافقةةة تكةون اإلجابةةة علةةى السةةؤال الثةةانيو 
 ،مةةةالحدراسةةةة )تتفةةةق هةةةذه النتيجةةةة مةةة  و. بأهميمممة اإلفصممماح البيئمممي األهليمممة لإلسممممنت المسممماهمة

البحاث هذه النتيجة إلى الضرر الواض  بسبب   (. وي رج  2019 ،)فركاش واعليجة دراسةو  (2017
مخلفةةات الشةةركة علةةى البيئةةة الليبيةةة والمجتمةة  المحةةيط بالشةةركة ومةةا یعانيةةه مةةن أضةةرار بسةةبب تلةةوث 

 الهواء واآلثار على المحاصيل الزراعية.
 الثالث اإلجابة على التساؤل -2
ة يالتي خلصت إلى عدم اإلفصاح عن المعلومات البيئو األول  تساؤلاختبار ال نتيجة على بناء

 ثيريو ما وهالثاني التي بينت وعى وودراك إدارة الشركة بالمسئولية البيئية  تساؤلونتيجة اختبار ال
 إلفصاح البيئي؟ ولإلجابة على هذاالتساؤل عن ما هي األسباب والمعوقات التي تحد من ا

الستفهام تم صياغة مجموعة من األسئلة تبدأ من السؤال الثامن عشر وحتى السؤال الثامن ا
ات هناك مجموعة من المعوق أنوبدراسة إجابات المستجوبين عن هذه األسئلة نستنبط  ،نيوالثالث

 ة.يالتي تحول دون قيام الشركة بالكش  عن المعلومات البيئية في تقاريرها الختام
دبيعة نشاد الصناعة الذي تنتمي إليها الشركة فهي من الصناعات ذات التأثير  فبالرغم من أن

إال أن إجابات  ،السلبي على البيئة مما یفره على اإلدارة ضرورة اإلفصاح عن أدائها البيئي



 
 
 

 2019مربديس 30 ".ملستقبلااستشراف ليبيا و  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"واألعمال األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد ؤمتر امل
 

(460) 

ويتض  ذلك  ،المقابلة الشخصية تبين أن سلوك اإلدارة غير مهتم بالكش  عن المعلومات البيئية
حدث المستجدات في مجال اإلفصاح المحاسبي أأهم و  الهتمام واالدالع علىمن خالل عدم ا

البيئي وتطبيقاته مما نتج عنه عدم وضوح مفهوم اإلفصاح البيئي ومتطلبات المسئولية البيئية لدى 
كما يتض  سلوك اإلدارة في عدم مباالتها في المحافظة على البيئة أثناء القيام  ،مجتم  الدراسة

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة األقل ضررا بالبيئة  وكذلك عدم اهتمامها ،بالعملية اإلنتاجية
 ،كما أنها ال تهتم بتدريب المحاسبين وتطويرهم في مجال القياس واإلفصاح البيئي ،والمجتم 
 إلى شبه انعدام البرامج التعريفية للمووفين بمتطلبات اإلفصاح البيئي.  باإلضافة

كل فون النظام المحاسبي المطبق في الشركة لم يتم تطويره من قبل اإلدارة بش ى ومن جهة أخر 
 ؛يئيح البیفص  عن المعلومات البيئية بالرغم من إدراك الشركة للعوائد المالية المتحققة من اإلفصا

 ن عدممم تقم بتحديث وتطوير النظام المحاسبي الموجود بالشركة منذ نشأتها ويتض  ذلك إال أنها ل
نقص   أهمهاوجود دفاتر وسجالت محاسبية خاصة باألنشطة البيئية، ويرج  ذلك لعدة أسباب 

بين والعجز عن تطوير وتدريب المحاس ،الكفاءات والخبرات القادرة على تطبيق المحاسبة البيئية
الي  وهذا ترتب عليه صعوبة قياس وحساب اإليرادات والتكالي  البيئية وفصلها عن التك ،بالشركة
يئية ن عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعايير الالزمة لتطبيق المحاسبة البأكما  ،اإلجمالية

ء امة سو واإلفصاح عن األداء البيئي في القوائم المالية من قبل الجهات والهيئات المحاسبية المهت
  ي تكشاألكادیمية أو المهنية أو الجهات التشريعية كان سببا في عدم تطوير النظم المحاسبية الت

مية من قبل المراج  الخارجي للتقارير الختا ذلك عدم التقريرى أض  إل ،عن المعلومات البيئية
 حول موضوع اإلفصاح البيئي.

ظمات تهتم بالبيئة وتعمل على فون الوحدات االقتصادیة أصبحت تواجه من خرآومن جانب 
تشري  ووصدار التشريعات البيئية بهدف مكافحة الوض  القائم بالمؤسسات وعدم تجاوز معدالت 

  مثل ،إال أن الجهات ذلت العالقة ،معينة للتلوث والضغط المستمر لزيادة اإلفصاح البيئي
 بعد اتجاه البيئة والمحافظة عليهالم تتحرك منظمات حقوق اإلنسان وحمایة البيئة وحمایة المستهلك 

لم فحسب إجابة المسئولين بالشركة األهلية لإلسمنت  ،وولزامها بمسئوليتها البيئية واإلفصاح البيئي
تقم أیة جهة رقابية أو منظمة لها اهتمام بالبيئة بزيارتها وال إقامة دورة أو محاضرة أو ورشة عمل 
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أي تدخل من قبل الدولة للمحافظة على البيئة وحمايتها وكذاك ال يوجد  ،حول المسئولية البيئية
 وترشيد التخلص من النفایات بالطريقة السليمة.

هنماو معوقمات تحمول دون  أنم وتوصلت إلى  مما سبق نستنج أن الدراسة حققت الهدف الثالث 
مةة   ةتتفةةق هةةذه النتيجةةو قيممام الشممركة األهليممة لإلسمممنت المسمماهمة باإلفصمماح عممن أدائهمما البيئممي.

البحةةاث السةةبب فةةي ذلةةك إلةةى   (. ويرجةة2019 ،)فركةةاش واعليجةةة (،2017 ،مةةالح)دراسةةة كةةل ٍّ مةةن 
 الظروف التي تمر بها البالد خالل هذه الفترة.

 النتائج
 أهم النتائج التالية  ىمن خالل التحليل نخلص إل 
  مستوى من إن النظام المحاسبي المطبق في شركات صناعة اإلسمنت الليبية ال يوفر أي

 اإلفصاح البيئي في تقاريره الختامية.
 بأهميةةة اإلفصةةاح  وعةةي بيئةةي لةةدى اإلدارة العليةةا فةةي الشةةركة األهليةةة لإلسةةمنت المسةةاهمة هنةةاك

، وهةةذه النتيجةةة تشةير إلةةى اسةةتمرارية مشةةكلة اإلدراك الموضةوعي لمشةةكلة اإلفصةةاح البيئةةي البيئةي
  والجهود المطلوبة تجاه البيئة.

  تحول دون قيام الشركة األهلية لإلسةمنت المسةاهمة باإلفصةاح عةن أدائهةا البيئةي هناك معوقات
ي غيةاب دور الجهةات الرقابيةة والمنظمةات التة سلوك اإلدارة وعةدم اهتمامهةا بالبيئةة وكةذلك أهمها

 لها اهتمام بالبيئة.

 التوصيات
  والمهنيين من أجل تطوير النظم المحاسبية بشكل یفص  عن األكادیميينضرورة تظافر جهود 

 ووقامة دورة أو محاضرة أو ورشة عمل حول المسئولية البيئية. ،المعلومات البيئة
 ا ضرورة دعم الشركات التي تحافظ على البيئة مادیًا أو عن دريق تسهيالت مالية، أو منحه

لك ضرائب عليها، وذلك تشجيعًا لها، وكذمعاملة ضريبية مميزة من حيث اإلعفاء أو تخفيا ال
 فره غرامات وعقوبات على الشركات الغير ملتزمة اتجاه البيئة.

 مل علىحث جمي  المنظمات والهيئات المهتمة بالبيئة على القيام بواجباتها اتجاه البيئة والع 
 إصدار تشريعات تلزم جمي  المؤسسات باإلفصاح عن مسئوليتها اتجاه البيئة.
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 جعالمرا
في  م(. قياس مستوى الشفافية في القوائم المالية للشركات المدرجة2018الحالمي، سلطان حسن. )

 يت.سوق الكويت لألوراق المالية، مجلة جامعة الجزيرة، المجلد األول، العدد األول، الكو 
م(. القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها في 2014)سياف. سعيدي  ،حنان

وم كلية العلوم االقتصادیة والتجارية وعل ماجستير،رسالة  بالجزائر،المؤسسات الصناعية 
 الجزائر. ،2جامعة قسنطينة  التسيير،

التعاون م(.  تحليل اإلفصاح البيئي للشركات الصناعية في دول مجلس 2011الدبا ، وجاسم. )
ات، الخليجي، مجم  مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكوم

 جامعة ورقلة، الجزائر.
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 الملخص
ة العامة لصناعياسة التعرف على مدى توافق البيئة واألنشطة الرقابية الداخلية في الشركات ار هدفت هذه الد

الكتب و ولقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت على الدراسات  ،((COSOبمصراتة مع إطار 

ى مجتمع زعت علستمارة استبيان و اكما أعدت الدراسة  ،واألدبيات العلمية ذات العالقة وذلك في الجانب النظري 

  :وهي ،ةمصراتالدراسة والمتمثل في جميع العاملين بأقسام المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية العامة ب

وبلغ  ًا،موظف (41)عددهم و  ركة مصراتة للمنتجات الغذائية(ش -ركة الخردةش -الشركة الليبية للحديد والصلب

أن البيئة اسة وأهم النتائج التي توصلت إليها الدر  ،ستبانةا 38انات المستردة والصالحة للتحليل ستبعدد اال

رت إلى عدم إال أنها أشا.  COSOواألنشطة الرقابية في الشركات الصناعية العامة بمصراتة تتوافق مع إطار 

ضرورة بأوصت و  ،لشركات محل الدراسةفي ا باالستقالليةوجود لجان مراجعة تشرف على الرقابة الداخلية وتتمتع 

مة اعية العاالصن هتمام بالعناصر األقل تواجدا في البيئة واألنشطة الرقابية الداخلية في الشركاتالتركيز واال

 بمصراتة.

 المراجعة الداخلية، الشركات الصناعية.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This study aims at measuring the extent of the Congruence Between (control 

environment, control activities) in public industrial companies / Misurata and COSO 

framework of View of the internal Auditors. The study used a questionnaire which was 

distributed to the study population. The size of population was (41) and (38) 

questionnaires were retrieved. 

The results of this study show that the control environment and control activities in 

Misrata's public industrial companies are in line with the COSO framework. However, 

they pointed out that there are no independent audit committees, and recommended the 

need to focus on the less elements in the environment and internal control activities in 

Misrata's public industrial companies. 

 Keywords: internal audit, industrial companies. 
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 المقدمة
ود فوج ،تعد الرقابة الداخلية أحد أهم الدعائم التي تعتمد عليها اإلدارة الحديثة في المنظمات

اءة رقابة فعالة في المنظمة يساعد اإلدارة في حماية األصول وضمان دقة البيانات وتحقيق الكف
 اإلنتاجية كما يساهم في التشجيع على اتباع السياسات اإلدارية.

 لمالياأنظمة الرقابة الداخلية تعد إحدى آليات الحوكمة في الحد من الفساد  ومما الشك فيه أن
 الرقابةمستوى الفساد في أي دولة يعد مؤشرًا على مدى قوة أو ضعف أنظمة  أنكما  ،واإلداري 

لى عفارتفاع مستوى الفساد في أي دولة دليل  ،الداخلية في المنظمات بمختلف أحجامها وأنواعها
يًا وبالقياس على الدولة الليبية فإنه ليس خاف ،ضعف أنظمة الرقابة الداخلية ) والعكس صحيح(

وصل إلى مستويات حيث  ،لي واإلداري في كل مفاصل الدولةاستشراء الفساد الما على أحد مدى
ما ك ،مرعبة وهو ما تؤكده منظمات دولية عديدة كهيئة األمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية

ظمة عف أنأوضحت التقارير الدورية لديوان المحاسبة الليبي والهيئة العامة للرقابة اإلدارية مدى ض
 لرقابةداء أنظمة اأوبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لتحسين بة الداخلية في المنظمات الليبية الرقا

لى حتى يمكن التعرف عالداخلية وذلك من خالل مقارنتها بأفضل الممارسات على الساحة الدولية 
 ها.دائأرتقاء بنقاط الضعف ونواحي القصور ثم العمل على عالجها وتجسير الهوة بما يمكن من اال

ي للرقابة الداخلية والذي تم تطبيقه ف COSOإطار المجال هذا ومن بين أفضل الممارسات في 
خمسة معاهد وهيئات مهنية في الواليات المتحدة هذا اإلطار وضعته  ،دول عديدة حول العالم

 فإن الرقابة الداخلية COSOإلطار  ووفقا  ،األمريكية ومختصة في مجال المراجعة والمحاسبة
لمعلومات ا -بيةألنشطة الرقاا -قييم المخاطرت –)البيئة الرقابية تنقسم إلى خمسة مكونات هي 

رقابية البيئة ال :هما ،ثنينالى مكونين عة والمتابعة( وفي هذه الدراسة تم التركيز المراقب -تصالواال
تي يبنى عدة الن البيئة الرقابية تمثل القاإواألنشطة الرقابية باعتبارهما أساس الرقابة الداخلية حيث 

ة داخلية رقاب ألي نظام ال يمكنعليها نظام الرقابة الداخلية ووفقا للخبراء فإنه بدون البيئة الرقابية 
ابة ي تمثل صلب عمل الرقأما األنشطة الرقابية فهي اإلجراءات الت ،أن يتسم بالقوة والفاعلية

 .الداخلية
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موعة ختيار على مجفإنه وقع االقتصاد الليبي عي كأداة تساهم في دعم االوألهمية القطاع الصنا
عية الشركات الصنا وتتمثل فيميدانية من الشركات التابعة لهذا القطاع لتكون مجال الدراسة ال

شركة مصراتة للمنتجات – شركة الخردة -الليبية للحديد والصلب )الشركةالعامة بمصراتة وهي 
 .الغذائية(

 -يلي: وبناًء على ما سبق يمكن صياغة تساؤالت الدراسة فيما 
ة مصراتالتساؤل األول: ما مدى توافق البيئة الرقابية الداخلية في الشركات الصناعية العامة ب

 ؟COSOمع البيئة الرقابية وفقا إلطار 
ة مصراتبالعامة التساؤل الثاني: ما مدى توافق األنشطة الرقابية الداخلية في الشركات الصناعية 

 ؟COSOإلطار مع األنشطة الرقابية وفقا 
وبالتالي فإن الهدف األساسي للدراسة يتمثل في التعرف على مدى توافق البيئة الرقابية 

 فقبية و واألنشطة الرقابية الداخلية للشركات الصناعية العامة بمصراتة مع البيئة واألنشطة الرقا
 للرقابة الداخلية. COSOاإلطار 

وتكمن أهمية الدراسة في كونها قد تساهم في التعرف على نقاط الضعف في أنظمة الرقابة 
ساهم قد ت رتقاء بأدائها كما أن الدراسةالداخلية في الشركات محل الدراسة بما يمكن من عالجها واال

 وأهميته كإطار نموذجي للرقابة الداخلية. COSOفي التعريف بإطار 
 -اثنتين: ياغة فرضيات الدراسة في فرضيتين وتأسيسا لما سبق يمكن ص

اتة مع ال تتوافق البيئة الرقابية الداخلية للشركات الصناعية العامة بمصر  -األولى: الفرضية 
 .COSOالبيئة الرقابية وفقا إلطار 

ع صراتة مال تتوافق األنشطة الرقابية الداخلية للشركات الصناعية العامة بم -الثانية: الفرضية 
 .COSOاألنشطة الرقابية وفقا إلطار 

 السابقة الدراساتمراجعة 
ي: يلهذه الدراسات ما  ومن COSO تناولت العديد من الدراسات أنظمة الرقابة الداخلية وإطار
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 (2019 ،دراسة )القصير وشعبان
ار هدفت الدراسة التعرف على مدى توافق مكونات الرقابة الداخلية في البيئة الليبية مع إط

COSO  ،طالعتصال ( من خالل استالمعلومات واال في مجال ) البيئة الرقابية، األنشطة الرقابية 
تب االمراجعين الخارجيين العاملين في ديوان المحاسبة فرع مصراتة وكذلك العاملين في مك آراء

 أنج وأظهرت النتائ ،منها( 38)ستبانة واسترداد( ا45)وقامت الدراسة بتوزيع  ،المراجعة مصراتة
 COSOطار مع مكونات الرقابة الداخلية وفقا إلتتوافق مكونات الرقابة الداخلية  في البيئة الليبية 

وجهة نظر  تصال( وذلك منالمعلومات واال، األنشطة الرقابية، في مجال ) البيئة الرقابية
ين كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب ،المراجعين الخارجيين العاملين في مصراتة

 .إجابات المراجعين الخارجيين العاملين في مصراتة تعزى لجهة عملهم

 (2017 ،دراسة )أبوميالة
على  COSOهذه الدراسة التعرف على أثر هيكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار  هدف

ن استبانة على المراجعين الخارجيي( 110)توزيع ولقد تم  ،تحسين جودة أداء المراجع الخارجي
إليها  وأهم النتائج التي توصلت ،استبانة (90)منها العاملين في الضفة الغربية بفلسطين واسترد 

ل طين بهيكلتزام كبير من قبل الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلساالدراسة وجود 
ا ة وفقوكذلك وجود أثر لهيكل أنظمة الرقابة الداخلي ،أنظمة الرقابة الداخلية بمكوناتها الخمسة

 على تحسين جودة أداء المراجع الخارجي.COSOإلطار 

 (2017 ،الرمحيدراسة )
من وجهة نظر المراجعين الخارجيين للشركات  COSOهدفت إلى قياس مدى تطبيق إطار 

 (189) على عينة الدراسة البالغة ستبانةوتم توزيع اال ،المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان
ن وخلصت الدراسة إلى وجود تطبيق لثالثة مكونات م ،شركة( 189)مراجعا خارجًيا يراجعون على 

: يوجد تطبيق لعنصري  وال الرقابية(األنشطة  ،طرتقييم المخا ،الرقابية )البيئةالرقابة هي 
 .المراقبة( ،تصال)المعلومات واال
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 (Thabit et.al , 2017دراسة )
ك هنا ووجدت الدراسة أن COSOهدفت إلى تقييم الرقابة الداخلية في كردستان باستخدام إطار 
 .COSOفجوة بين الرقابة الداخلية في شركات كردستان ومتطلبات إطار 

 (Tekala et.al., 2016دراسة )
 هدفت للتعرف على ممارسات أنظمة الرقابة الداخلية في مصرفي الجمهورية والصحاري بليبيا

من الممكن أن يكون مفيدا  COSOوكشفت الدراسة إلى أن إطار  COSOومدى توافقها مع إطار
 على الرغم من عدم تطبيق مكوناته.

Mahsina et.al., 2016)) 
ل  اً ــقـة وفــاخليدــة الــلرقابـة اـليـاعــلية وفـداخـلـة اــراجعـلمـى أداء اـلــرف عــعـة التـلدراسـاذه ــه دفـه
للمصارف وأظهرت النتائج أن أداء المراجعة  االئتمانيستثمار وأثر ذلك على اال COSOإطار

 .االئتماني لالستثماريتم تنفيذها وهي مالئمة  COSOالداخلية مالئم ومكونات 

Frazer, 2016)) 
لتعرف ما إذا كانت الرقابة الداخلية لوهدفت  ،بالتحليل COSOتناولت هذه الدراسة إطار 

 جهالصغيرة توا أوضحت الدراسة أنه بالرغم من أن الشركات ال؟للشركات الصغيرة ذات فائدة أم 
ة د رقابيجاإفإنه باإلمكان  ،الموظفين كالتكاليف وقلةعدة تحديات لتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية 

 داخلية ذات فاعلية.

 (2013 ،دراسة )الجرد
على أثر تقييم  والتعرف COSO هدفت هذه الدراسة التعريف بالرقابة الداخلية وفقا إلطار

لى ع ة( استبان39)توزيع ولقد تم  ،المراجع لها على خطر الرقابة الداخلية في البيئة السورية
بة وخلصت الدراسة إلى أن مكونات الرقا ،استبانة (31)المراجعين الخارجيين في دمشق واستالم 

الداخلية الخمسة تؤثر على تقدير خطر الرقابة الداخلية في الشركات المدرجة في سوق دمشق 
 لألوراق المالية.
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 (2011 ،)السبوع دراسة
الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية هدفت التعرف على مدى تطور بناء هياكل أنظمة 

ة لرقاباكما استهدفت أيضا اختبار أثر عناصر  ،األردنية ومعرفة فاعليتها في تحقيق أهداف الرقابة
ية في لداخلاولقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية أنظمة الرقابة  ،الداخلية في تحقيق أهداف الرقابة

 لعناصر الرقابة مجتمعة في تحقيقمهم صت إلى وجود أثر كما خل ،الشركات الصناعية األردنية
 الرقابة.أهداف 

 سة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدرا
ت أن هذه الدراسة استهدفت استطالع آراء العاملين في أقسام المراجعة الداخلية في الشركا

ع مللشركات محل الدراسة الصناعية العامة بمصراتة حول مدى توافق البيئة واألنشطة الرقابية 
 . COSOإطار 

 اإلطار النظري 
 -ومكوناته: للرقابة الداخلية  COSOإطار التعريف بهذا المبحث  يهدف
 للرقابة الداخلية COSOإطار 

 متحدةمع ازدياد الحاجة لمحاربة الغش والتالعب في البيانات المالية للشركات في الواليات ال
من أجل حماية المنظمات وللتعامل مع  COSOاألمريكية  في فترة الثمانينات تم تشكيل لجنة 

 ياتوالتتكون من أهم خمسة معاهد وهيئات مهنية في ال وهذه اللجنة ،حتياليةالتقارير المالية اال
عية جم ،معهد المحللين الماليين ،المتحدة األمريكية : مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين

نة اللج صدرتأولقد  ،معهد المحاسبين اإلداريين ،معهد المراجعين الداخليين ،المحاسبين األمريكيين
يعد ، و م 2013م كما صدرت النسخة المعدلة منه في 1992سنة  COSOالنموذج األول إلطار 

 ،الةأبومي)العالم ولقد القى قبوال عامًا حول  .للرقابة الداخلية متكامالً  نموذجاً  COSOإطار 
ى . وترجم إلى العديد من اللغات وأصبح إطار الرقابة الداخلية األكثر استخدامًا عل(2017:3

روبرت )الممارسات وآثرت العديد من المنظمات استخدامه بوصفه من أفضل  ،مستوى العالم
 (.16: 2015 ،هيرث
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س إدارة العملية التي تتأثر بمجلهي الرقابة الداخلية فإن حماية المنظمات ل COSOللجنة  ووفقاً 
والتي تم تصميمها لتوفير تأكيد معقول من أجل تحقيق األهداف  ،خرينالمنظمة واألشخاص اآل

لقوانين بيق اااللتزام بتط ،المالية موثوقية واكتمال التقارير ،المتمثلة في: فعالية وكفاءة العمليات
 .COSO,2013:3)) والتشريعات

 -في: من خمسة مكونات رئيسية تتمثل  COSOوتتألف الرقابة الداخلية وفقًا إلطار 
 البيئة الرقابية

 ةل ثقافتشكوهي ف بيئة الرقابة على أنها الهيكل واألساس الالزم لتطبيق الرقابة الداخلية وتعر  
  -يلي:  فيماالرقابة الداخلية في المنظمة وتتضمن مجموعة من األسس يمكن إيضاحها 

لتزام بها إظهار اإلدارة مدى االفي المنظمة مع  البد من وجود قواعد للسلوك األخالقي .1
 .لهذه القواعد بحق الموظفين المنتهكينوكذلك اتخاذ إجراءات تأديبية 

إدارة يتصف بالكفاءة ويعمل كأداة أساسية في توجيه يتوجب أن يكون لدى المنظمة مجلس  .2
 .سياسات وأساليب نظام الرقابة الداخلية

 قابة.في القيام بمهامها المتعلقة بالر ستقاللية من الضروري تواجد لجنة مراجعة تتمتع باال .3
 للوظائف في المنظمة. والمؤهالت المطلوبةيتوجب أن يتم تحديد مستوى الكفاءة  .4
لى عمي للمنظمة يعد أداة لتوضيح المسؤوليات والسلطات ويجب أن يكون قادرا الهيكل التنظي .5

 التعامل مع التغيرات في محيط المنظمة.
قابة فكل إجراءات الر  ،عند تصميم نظام الرقابة الداخلية مهم تعتبر الموارد البشرية عنصر .6

قع ينظمة في الم وارد البشريةوبالتالي من المهم وجود إدارة للم ،هي منفذة من قبل الموظفين أنفسهم
 هم.على عاتقها تدريب الموظفين وترقيتهم وتحديد المكافأة والعقاب وتطبيق إجراءات عادلة بحق

 فعلى أساسهم يمكن ،يجب أن يكون في المنظمة تحديد واضح للمسؤوليات والسلطات .7
 ةوهذا يساعد على تطبيق إجراءات الرقابة الداخلي ،مساءلة كل موظف على األعمال المكلف بها

في حالة المنظمات الكبيرة الحجم والتي لديها عدة فروع من الضروري أن يكون هناك  .8
  تواصل وتفاعل بين اإلدارة العليا واإلدارات والفروع.
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 تقييم المخاطر
 ،أهداف المنظمةوهي تتمثل في عمليات التعامل مع المخاطر التي تشكل تهديدا لتحقيق 

 .وتتضمن تحليل وتقييم المخاطر التي تواجهها المنظمة
 األنشطة الرقابية

الحد لقة بوهي تمثل اإلجراءات الرقابية التي يتم القيام بها لضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة المتع
 -التالية: األسس  وتتضمن ،من المخاطر وتحقيق األهداف

 االلتزام بالتوجيهات اإلدارية.ن التي تضم جراءاتاإلسياسات و ال .1
 ن مراجعة األداء الفعلي مقارنة مع المخطط أو مقارنةات التي تضمجراءاإلسياسات و ال .2

 الشركة مع غيرها أو المقارنة التاريخية ألداء الشركة.
 الضوابط المعنية بصحة ودقة التسجيل والترحيل واكتمال المستندات. .3
 واألنشطة.التصريح المالئم للعمليات المادية  .4
 وجود الضوابط المادية المتعمقة بحماية وسالمة األصول والسجالت. .5
 الفصل بين المهام المتعارضة.جراءات لضمان إوجود سياسات و  .6

 واالتصالالمعلومات 
بين لمناسايصالها بالشكل والتوقيت إالرقابة الداخلية الفاعلة تتطلب توفير المعلومات المالئمة و 

اخل دنجاز أعمالهم بفاعلية ويتضمن هذا المكون وجود نظام اتصال فعال إبحيث يتمكن األفراد من 
 المالية.غير و عداد التقارير المالية إ المنظمة وخارجها و 

 المراقبة والمتابعة
ة لك للتأكد من أن كافوذ ؛المنفصلة أو كليهما وهي تتمثل في عمليات التقييم المستمرة أو

 ر.ويتم ابالغ اإلدارة عن أوجه القصو  ،مكونات الرقابة الداخلية الخمس قائمة وتعمل بفاعلية

 منهجية الدراسة 
بحيث والذي يعد مالئما لمثل هذا النوع من الدراسات اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

أما في الجانب الميداني  ،السابقة  في الجانب النظري الدراسات و  األدبيات العلمية عتماد علىتم اال
والدراسات السابقة في  COSOستعانة بإطار عداد استمارة استبيان من خالل االإب قامت الدراسة
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وفقًا واألنشطة الرقابية  ة الداخلية يالرقاب عباراتها مفردات أو عناصر البيئةهذا المجال بحيث تمثل 
بحيث تناول الجزء األول البيانات العامة التي  ،مكونة من جزئينستبانة واال ، COSOإلطار 

( وتم  األنشطة الرقابية ،) البيئة الرقابية ينور محأما الجزء الثاني فهو مكون من  ،تتعلق بالمجيبين
البيئة واألنشطة الخمس درجات لقياس)درجة الموافقة حول مدى توافق  استخدام مقياس ليكرث ذو

وهو متدرج من)درجة  COSOمع إطار  الشركات الصناعية العامة بمصراتةة في ة الداخلييالرقاب
ولقد تم تحوير مقاييس ليكرث التراتبية  ،درجات ( لموافق بشدة5واحدة ( لغير موافق بشدة إلى ) 

والذي يستخدم فقط في حالة البيانات المتصلة  Tالمنفصلة إلى فترات متصلة لتتماشى مع اختبار 
 -جدول التالي:وهو موضح بال

 (: مقياس ليكرث الخماسي1)رقم  جدول

 العبارة
غير موافق 

 بشدة
 موافق محايد غير موافق

موافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 الرقم التمييزي

 5-4.20 4.20-3.4 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80أقل من  الفترات

ة أقسام المراجعولقد فضلت الدراسة أن تكون الفئة المستهدفة من الدراسة هم العاملون في 
 رقابةوذلك بالنظر لكون هذه األقسام تعد جزءًا من أنظمة ال ؛في الشركات محل الدراسة الداخلية
في ل يتمثة مجتمع الدراسوبالتالي فإن  ،أداة تقييمها والتأكد من فاعليتها نفسه وفي الوقت ،الداخلية

ركة الصناعية العامة بمصراتة وهي : الشجميع العاملين بأقسام المراجعة الداخلية في الشركات 
 ًا،( موظف41وعددهم ) ركة مصراتة للمنتجات الغذائيةش -ركة الخردةش -والصلب الليبية للحديد

  وهي تمثل عينة الدراسة.ستبانة ا( 38عليهم جميعًا وتم استرداد ) د وزعت االستباناتوق

 تحليل البيانات
ل ( وتتمثSPSSجتماعية )اال البرنامج اإلحصائي للحزم ستخداماتم  المجمعة لتحليل البيانات

اختبار ألفا النسب المئوية والتكرارات للتعرف على خصائص العينة و  األساليب المستخدمة في
  Tارنحراف المعياري لمعرفة اتجاهات اإلجابة واختبكرونباخ لقياس الثبات والوسط الحسابي واال

 لعينة واحدة الختبار الفروض.
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 صائص العينةوصف خ
 (:2ينة الدراسة من خالل الجدول )يمكن التعرف على خصائص ع

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية2)رقم جدول 

 النسبة % التكرار التصنيف المتغير

 المؤهل العلمي

 15.8 6 دبلوم متوسط

 13.2 5 دبلوم عال

 68.4 26 بكالوريوس

 2.6 1 ماجستير

 %100 38 اإلجمالي

 سنوات الخبرة

 %7.9 3 سنوات5أقل من 

 %18.4 7 10إلى 5من

 %15.8 6 15إلى11من

 %57.9 22 سنة 15أكثر من 

 %100 38 اإلجمالي

 التقسيم الوظيفي

 %39.5 15 موظف

 %44.7 17 مراجع داخلي

 %10.5 4 رئيس قسم

 %5.3 2 مدير إدارة

 %100 38 اإلجمالي

 األداة وثباتهاصدق 
خالل  ولقد تبين من ،لقياس الصدق الظاهري ستبانة على ثالثة محكمين وذلك عرضت اال

عية ستبانة على قياس مدى توافق البيئة واألنشطة الرقابية في الشركات الصناالتحكيم قدرة اال
م تتساق الداخلي ولقياس درجة الثبات واال  ،للرقابة الداخليةCOSO  العامة بمصراتة مع إطار

ألول ن قيمة ألفا كرونباخ للمحور اأوتبين  SPSSاستخدام اختبار ألفا كرونباخ من خالل برنامج 
تعطي وهي نتيجة جيدة و  %(73.4) وللمحور الثاني)األنشطة الرقابية(%( 72.1) )البيئة الرقابية(

 -( يوضح ذلك:3)والجدول  ،ئج الدراسةعتماد على نتاطمئنان بإمكانية االمن اال اً قدر 
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 نباخنتيجة اختبار ألفا كرو (:3)رقم جدول 

 ألفا كرو نباخ المحاور

 %72.1 المحور األول )البيئة الرقابية(

 %73.4 المحور الثاني )األنشطة الرقابية(

 اختبار فرضيات الدراسة
( فإذا p-valueالتخاذ القرار بشأن رفض أو عدم رفض الفرض الصفري فإنه ينظر إلى قيمة )

 ( يتم0.05)من ( يتم قبول الفرض الصفري وإذا كانت أصغر 0.05كانت أكبر من أو تساوي )
 فض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.ر 

 ختبار الفرضية األولىا
 في مجال البيئة الرقابية t(: نتائج اختبار4)رقم جدول 

ر.
 م

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
T 

p-value 

 
 القرار

توجد لجنة مراجعة تشرف على أنظمة   1

 الرقابة الداخلية وتتمتع باالستقاللية
 قبول 0.292 1.07 63.6 1.06 3.18

هالت يتم تحديد مستوى الكفاءة والمؤ  2

 . المطلوبة للوظائف في الشركة
 رفض 0.000 7.22 77.2 0.74 3.86

هيكل تنظيمي قادر على التعامل مع  يوجد  3

 .الشركةالتغيرات في محيط 
 رفض 0.002 3.30 71 1.03 3.55

سياسات تتعلق بإدارة  توجد في الشركة  4

 الموارد البشرية.
 رفض 0.000 4.75 72.6 0.81 3.63

5  
تفويض واضح للصالحيات  يوجد

أهداف ووالمسؤوليات بما يتناسب 

 .الشركة

 رفض 0.000 8.39 78.8 0.69 3.94

تواصل وتفاعل بين اإلدارة العليا  يوجد  6

 واإلدارات والفروع.
 رفض 0.000 9.53 78.8 0.61 3.94

 رفض 0.001 3.70 72.6 1.05 3.63 مجلس إدارة يتسم بالكفاءة.يوجد   7

نظام سلوكي أخالقي  يوجد في الشركة  8

 يرسخ النزاهة وقيم األخالقية .
 رفض 0.024 2.34 68.4 1.10 3.42

 رفض 0.0399  72.95  3.65 الدرجة الكلية لمجال )البيئة الرقابية(

وهي أكبر ( 0.292) ( للفقرة األولى تساوي p-value( أن قيمة )4يالحظ من خالل الجدول )
لجنة مراجعة تشرف  ال توجد)ية الصفرية لهذه الفقرة والتي هي%( وبالتالي يتم قبول الفرض5من)

أن المتوسط العام  (4لجدول )الحظ من اوإجمااًل ي  لية( ستقالتتمتع باالعلى أنظمة الرقابة الداخلية و 
والتي تقابلها  (3.99-3) في الفترة% وهو يقع 72.95وبنسبة مئوية =  3.65لمجموع الفقرات = 

 0.0399( لمجموع الفقرات = p-valueكما أن قيمة ) )موافق( على مقياس ليكرث الخماسي 
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%( وبالتالي تتجه الدراسة إلى رفض الفرضية الصفرية وهي فرضية الدراسة وقبول 5وهي أقل من )
الفرضية البديلة والتي هي) تتوافق البيئة الرقابية للشركات الصناعية العامة بمصراتة مع البيئة 

 .راجعة الداخلية فيهاوذلك من وجهة نظر أقسام الم (COSOالرقابية وفقًا إلطار 
 اختبار الفرضية الثانية

 في مجال األنشطة الرقابية  t(: نتائج اختبار5)جدول رقم 

ر
.
 م

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
T 

p-value 

 
 القرار

التصريح المالئم للعمليات   1

 المالية واألنشطة.
 رفض 0.001 3.76 70.4 0.86 3.52

2  
يوجد تحديد واضح 

للمسؤوليات وفصل بين 

 المهام.

 رفض 0.000 3.91 70.4 0.82 3.52

3  
وجود الضوابط المادية 

المتعلقة بحماية وسالمة 

 األصول والسجالت.

 رفض 0.000 6.11 77.2 0.87 3.86

4  
وجود الضوابط المعنية 

بصحة ودقة التسجيل 

والترحيل واكتمال 

 المستندات.

 رفض 0.000 7.22 77.2 0.74 3.86

5  
جراءات إوجود سياسات و

لضمان مراجعة األداء 

الفعلي مقارنا مع المخطط أو 

 مع غيرها. الشركةمقارنة 

 رفض 0.000 3.86 70 0.79 3.50

6  
جراءات إوجود سياسات و

لضمان االلتزام بالتوجيهات 

 دارية.اإل

 رفض 0.000 4.75 72.6 0.81 3.65

الدرجة الكلية لمجال )األنشطة 

 الرقابية(
 رفض 0.000  73.1%  3.655

( أن الفقرة الخامسة هي األقل توافقًا من بين عناصر األنشطة 5يالحظ من خالل الجدول )
%( وهي) وجود 70( بنسبة مئوية )3.5الرقابية للشركات محل الدراسة حيث بلغ متوسطها )

أو مقارنة الشركة مع غيرها سياسات وإجراءات لضمان مراجعة األداء الفعلي مقارنة مع المخطط 
وهو ( 3.655)أو المقارنة التاريخية ألداء الشركة( وإجمااًل فإن المتوسط العام لجميع الفقرات

( والتي تقابل )موافق( على مقياس ليكرث الخماسي وبنسبة مئوية 3.99-3متوسط يقع في الفترة)
%( 5وهي أقل من ) 0.000=  ( لمجموع الفقراتp-valueكما أن قيمة )%( 73.1)بلغت

وقبول الفرضية   - وهي فرضية الدراسة -وبالتالي فإن الدراسة تتجه إلى رفض الفرضية الصفرية 
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البديلة وهي ) تتوافق األنشطة الرقابية في الشركات الصناعية العامة بمصراتة مع األنشطة الرقابية 
 .وذلك من وجهة نظر أقسام المراجعة الداخلية فيها (COSOوفقًا إلطار 

 النتائج
 ار تتوافق البيئة الرقابية في الشركات الصناعية العامة بمصراتة مع البيئة الرقابية إلطCOSO 

 وذلك من وجهة نظر أقسام المراجعة الداخلية فيها.
 ر ة الرقابية إلطاتتوافق األنشطة الرقابية للشركات الصناعية العامة بمصراتة مع األنشط

COSO .وذلك من وجهة نظر أقسام المراجعة الداخلية فيها 
 ية ستقاللأظهرت الدراسة عن عدم وجود لجنة مراجعة تشرف على الرقابة الداخلية وتتمتع باال

 في الشركات محل الدراسة.
 راءات وإجوجود سياسات ) بينت الدراسة أن العنصر األقل توافقًا في مجال األنشطة الرقابية هو

ة لضمان مراجعة األداء الفعلي مقارنة مع المخطط أو مقارنة الشركة مع غيرها أو المقارن
 التاريخية ألداء الشركة(.

التي و  (2019 بان،وشع )القصيردراسة  نتائج مع والثانية تتفقالنتيجة األولى ويمكن القول أن 
 من وجهة COSO: ة الليبية مع إطارالرقابة الداخلية في البيئمكونات وافق هي بعنوان" مدى ت

أن العنصر األقل  (القصير وشعبان)بينت دراسة  ر المراجعين الخارجيين في مصراتة" كمانظ
رف لجنة مراجعة تش )وجودهو  COSOتطبيقا في البيئة الليبية في مجال البيئة الرقابية إلطار 

لدراسة لثالثة وهذه النتيجة تتشابه نوعا ما مع النتيجة ال باالستقاللية(على الرقابة الداخلية وتتمتع 
 الحالية.

 التوصيات
  توصي الدراسة بضرورة أن تتواجد في الشركات الصناعية العامة بمصراتة لجان مراجعة

 باالستقاللية.تشرف على الرقابة الداخلية وتتمتع 
 توصي الدراسة بضرورة أن تتبنى كافة المنظمات الليبية إطارCOSO  الداخلية.للرقابة 
 ية توصي الدراسة بتكثيف الجهود وتركيز البحوث والدراسات في مجال الرقابة الداخلية وكيف

 تطويرها كونها النواة لحوكمة الشركات الفاعلة.
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 الملخص

ي الليبي لمحاسبهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم ا

أسلوب  باحثانتنميته، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدم التجاه الطلبة وسبل 

اء ورؤس المقابلة الشخصية لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في رؤساء أقسام المحاسبة وعمداء الكليات

عة لمرقب، جاممكاتب الجودة وعمداء كليات االقتصاد في ثالث جامعات بالمنطقة الوسطى وهي )جامعة ا

خالقيًا أدريس مصراتة، والجامعة األسمرية(، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: ال يلتزم أعضاء هيئة الت

ستجدات ق المتجاه الطلبة فيما يتعلق بتدريس المقررات الدراسية من حيث تطوير مناهج المفردات الدراسية وف

ة جاه الطلبقيًا تفي تدريس المقررات الدراسية، في حين يلتزم أخالالعلمية، واالعتماد على األساليب التقليدية  

ب ات وأساليمتحانفيما يتعلق باإلشراف على البحوث وبتنمية مهارات الطالب وتوجيه سلوكياتهم، وفيما يتعلق باال

ي م المحاسبيلتعلالتقييم والتقويم، أما فيما يتعلق بسبل تنمية االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس با

ه بتزام فتتمثل في )إصدار ميثاق أخالقي خاص بمهنة أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي، وربط االل

لتطبيقات مج وابمعايير وشروط الترقية، وإعداد دورات تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس على استخدام البرا

لحوافز ديم اتصال والتواصل والعالقات اإلنسانية، وتقاإللكترونية المحاسبية ودورات خاصة في المهارات اال 

ت عدة توصياثان بالتشجيعية للبحوث المتميزة، وتفعيل اإلشراف األكاديمي داخل التعليم المحاسبي(، وأوصى الباح

نظر في دة المنها: العمل على إصدار ميثاق أخالقي ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات الليبية، وإعا

تعلم بء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بما يوفر لهم الوقت لتطوير أنفسهم عن طريق التدريب والالع

 المستمر.

 الطلبة. .التعليم المحاسبي أعضاء هيئة التدريس. الكلمات المفتاحية: االلتزام األخالقي.
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Abstract 

This study aimed to identify, that, the reality of the moral commitment of the faculty 

staff  in the Libyan accounting education towards the students and their development. For 

instance, this study relied on the descriptive approach and the analytical approach. 

Where, the researchers used the interview method to collect the opinions of the study 

sample represented by heads of accounting departments, deans of faculties, heads of 

quality offices and deans of economics faculties in three universities in the central region 

(El-mergib University, Misurata University, AL-asmaria University). Therefore,this study 

has reached several results, the most important of which are: The faculty staffs are not 

ethical towards students in terms of teaching courses in terms of the development of 

curriculum vocabulary according to scientific developments, Relying on traditional 

methods of teaching courses. In the other hands, in terms of supervising research and 

developing students' skills and directing their behavior, With regard to examinations and 

assessment and evaluation methods. As for ways to develop the ethical commitment of 

faculty staff in accounting education, (Issuing an ethical charter for the profession of 

teaching staff in accounting education, And linking the commitment to standards and 

conditions of promotion, and the preparation of training courses for the rehabilitation of 

faculty staffs on the use of software and electronic accounting applications and special 

courses in communication skills and communication and human relations, Providing 

incentives for excellence research, And the activation of academic supervision within the 

accounting education). Furthermore, the researchers recommended several 

recommendations, including: Work on the issuance of a moral charter for faculty staffs at 

the level of Libyan universities, And rethinking the teaching burden of faculty staffs by 

providing them with the time to develop themselves through training and continuous 

learning. 

Key words: Ethical commitment, Accounting education, faculty staff and Students. 
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 مقدمةال
ى ًا عل"إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" هذا ما قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم، وذلك تأكيد

لق أهمية القيم واألخالق من منظور إسالمي، ومن هنا أصبح كل مسلم مطالب بااللتزام بحسن الخ
يبية الجامعات اللوالتعاون واإلخالص في العمل واالحترام وحب الخير، وأعضاء هيئة التدريس في 

همية أ مطالبون بااللتزام األخالقي أثناء ممارسة مهنة التدريس واإلشراف على الطلبة لما له من 
 على مخرجات هذه الجامعات.

مية لتعلياوتزداد أهمية االلتزام األخالقي عند ممارسة مهنة التعليم والبحث العلمي في المؤسسات 
 أكاديمية واستقاللية في العمل والتصرف من أعضاء هيئةنظرًا لما تتسم به نسبيًا من حرية 

ع لمجتماالتدريس، باإلضافة إلى مسؤولية هذه المؤسسات في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لريادة 
في مختلف المجاالت، ومن تم إذا لم يكن هناك إطار قيمي وخلقي يحكم ممارسات أعضاء هيئة 

 تصرفاتهم، سيكون محصلة ذلك ضعف وتفكك البنيان المؤسسيالتدريس ويلتزمون به في أعمالهم و 
 (.2012للمؤسسات التعليمية، )زكي، 

 مشكلة الدراسة
في ظل االهتمام الكبير بموضوع أخالقيات العمل بشكل عام وبأخالقيات مهنة أعضاء هيئة 

ات هذ التدريس بالمؤسسات التعليمية واألكاديمية بشكل خاص، لما له من أثر كبير على مخرج
المؤسسات، سواء من خالل ممارسة عملية التعليم أو من خالل غرس القيم واألخالق في هذه 
مخرجات المؤسسات التعليمية واألكاديمية، فقد قامت بعض الجامعات بإصدار ميثاق أخالقي 
لمهنة أعضاء هيئة التدريس مثل الجامعة األسمرية اإلسالمية، ومن خالل استعراض بعض 

؛ وحالق، 2015؛ القرشي، 2017السالم،  ؛ 2017الرفاعي وبن يونس،لسابقة مثل )الدراسات ا
(، التي أكدت على أهمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات، جاءت 2015

 البحثو الدراسة الحالية للتعرف على واقع االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس تجاه الطلبة، 
 يمكن صياغة التساؤالت اآلتية: ومن هنا، عن سبل لتنميته
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سبي المحا االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم : ما هو واقعالتساؤل األول
 الليبي تجاه الطلبة؟
 تعليمما هي سبل تنمية االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالالتساؤل الثاني: 

 المحاسبي الليبي تجاه الطلبة؟

 هداف الدراسة أ
 وتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 ليبي التعرف على واقع االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي ال
 تجاه الطلبة.

 ي الليب التعريف بسبل تنمية االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي
 تجاه الطلبة.

 ة الدراسةأهمي
ح تستمد أهمية الدراسة من أهمية موضوع أخالقيات مهنة التدريس بالجامعات وأثرها على نجا

إلى  ضافةوباإل العملية التعليمية، وستفيد متخذي القرارات بالجامعات الليبية بما يتكشف من نتائج،
حثين نتائج تساعد الباستفتح مجاالت للبحث العلمي من خالل ما تتوصل إليه هذه الدراسة من ذلك 

 والدارسين في هذه الموضوع.

 حدود الدراسة
 :ئة اقتصرت الدراسة على تناول موضوع االلتزام األخالقي ألعضاء هي الحدود الموضوعية

 التدريس بالتعليم المحاسبي تجاه الطلبة، وسبل تنمية هذا االلتزام.
 :ة محاسباقتصرت الدراسة على جمع البيانات من رؤساء أقسام ال الحدود البشرية والمكانية

ب، وعمداء الكليات ورؤساء مكاتب الجودة في كليات االقتصاد بالجامعات الليبية )جامعة المرق
 جامعة مصراتة، الجامعة األسمرية(.

 :(.2019تم عمل الدراسة من شهر مارس إلى شهر مايو لسنة ) الحدود الزمنية 
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 راسةالد مصطلحات
و بل عضقهو التمثل أو التطبيق العلمي الدقيق من  االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس:

ل ن مجاهيئة التدريس للسلوكيات التي تميز عمله وفق القيم والمعايير التي يجب أن يتحلوا بها ضم
ق اق األخالميثأخالقيات مهنة التعليم لعضو هيئة التدريس في عالقته بطالبه ومهنته وزمالئه )

  (.2018المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة األسمرية اإلسالمية، 

 الدراسات السابقة
تناولت مجموعة من الدراسات موضوع أخالقيات مهنة أعضاء هيئة التدريس نعرض منها 

 اآلتي:
 (:2018دراسة )العاني وآخرون، 

مع  التعليم وانعكاسها على كيفية التعاملهدفت الدراسة إلى الكشف عن مفهوم أخالقيات مهنة 
السلوكيات غير المرغوب فيها للطلبة، والكشف عن المصادر التي يعتمد عليها التربويون في 
سلطنة عمان، وتم استخدام المنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلة الشخصية من 

حوثًا (مب49عينة الدراسة المتمثلة في) خالل تصميم بطاقة مقابلة شبه مفتوحة لجميع البيانات من
ام اللتز امن )المعلمين األوائل والمفتشين التربويين(، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: قلة 

ل واالحترام من أبرز المشكالت السلوكية الشائعة بين الطلبة، وإن معظم األساليب تتمحور حو 
 المشكالت الطالبية.تعاون الزمالء ومشاركاتهم في الوصول إلى حل 

 :(2017دراسة )السالم، 
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التزام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود 
بأخالقيات مهنة التعليم، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الدراسة 

في مجموعة من طلبة جامعة الملك أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة 
( قائمة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 570سعود، حيث بلغ عدد االستبيانات الموزعة )

إن درجة التزام عضو هيئة التدريس بأخالقيات المهنة في مجال عالقته بطالبه كانت عالية، 
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ت منها: العمل على إعداد مدونة وكانت متوسطة فيما يتعلق بمهنته، وأوصت الدراسة بعدة توصيا
 أخالقيات مهنة التعليم تكون مرجعا أساسا في عمل أعضاء هيئة التدريس.

 (:2017دراسة )الجدائمي، 
 امعي،هدفت الدراسة إلى معرفة مدى أهمية الجوانب الدينية واألخالقية عند تقييم األستاذ الج

ي، واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليل
، سمريةاالستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة خريجي كلية االقتصاد والتجارة بالجامعة األ

مة وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: أن نقص تجهيز القاعات باألدوات والتجهيزات الالز 
ي هريس على استخدام التعليم اإللكتروني وعدم وجود برامج بالجامعات لتأهيل أعضاء هيئة التد

ضافة إحدى المعوقات التي تحد من تطبيق التعليم المحاسبي اإللكتروني بالجامعات الليبية، باإل
ليم إلى عدم وجود تعاون بين أقسام المحاسبة بالجامعات في تبادل الخبرات والمعارف مجال التع

 اإللكتروني.  
 (:2017دراسة )الرفاعي وبن يونس، 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التعليم المحاسبي في نشر أخالقيات المهنة كإحدى 
متطلبات مكافحة الفساد المالي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، 
واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة 

دريس بأقسام المحاسبة بكليات االقتصاد بجامعتي المرقب واألسمرية اإلسالمية، وتوصلت الت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن التعليم العالي يقوم بنشر أخالقيات المهنة من خالل رؤيته 
وأهدافه، إال أنه ال يقوم بدوره بنشر أخالقيات المهنة من خالل المقررات الدراسية واألنشطة 

بحثية، وأن هناك صعوبات تواجه التعليم المحاسبي تحد من نشر أخالقيات المهنة منها عدم ال
بتطوير وتحديث تطوير المقررات الدراسية بما تساهم في نشر أخالقيات المهنة، وأوصت الدراسة 

البرامج والمقررات في الئحة المقررات بشكل رسمي بالتعليم المحاسبي لمواكبة تطورات المشاكل 
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لمحاسبية المتعلقة بأخالقيات المهنة عن طريق تضمين المقررات الدراسية المحاسبية مادة خاصة ا
 .بأخالقيات مهنة المحاسبة

 (:2017دراسة )الشربجي، 
دت هدفت الدراسة إلى الوقوف على مستوى أخالقيات العمل الوظيفي بالجامعات الليبية، واعتم

جمع لالتحليلي، واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة االستبيان الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج 
ث ية حيآراء عينة الدراسة المتمثلة في مجموعة من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الليب

ى ( صحيفة استبيان، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن الرقابة الذاتية لد357وزعت )
يات أخالقبت الليبية عالية جدًا، وهذا من شأنه المساهمة في االلتزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعا

لية العم العمل الوظيفي وااللتزام بآداب الوظيفة المناطة إليهم، وقد يساعد هذا أيضا في الرفع من
 التعليمية.

 (:2017دراسة )ميالد وآخرون، 
يبيا المحاسبي الجامعي في ل هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه التعليم

 باإلضافة إلى تقديم بعض المقترحات التي تساهم في معالجة هذه الصعوبات، واعتمدت الدراسة
ة ء عينعلى المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة االستبيان لجمع آرا

وصلت اسبة في الجامعات الليبية، وتالدراسة المتمثلة في الطالب األوائل الخريجين بأقسام المح
تب الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة بنشر الك

ج وقلة اعتمادهم على المناهج الحديثة في التدريس، وأوصت الدراسة بالعمل على تطوير المناه
 المحاسبية بما يتوافق مع معايير التعليم المحاسبي.

 (:2015القرشي، )سة درا
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى بأخالقيات 
المهنة ومجال عالقتهم بمهنتهم، وطالبهم، وزمالئهم، والجامعة، والمجتمع، واعتمدت الدراسة على 

ستبيان لجمع آراء عينة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة اال
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( طالبًا من طلبة 246الدراسة المتمثلة في جميع رؤساء األقسام ووكالئهم بجامعة أم القرى و)
الدراسات العليا بالجامعة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن درجة التزام أعضاء هيئة 

مهنتهم في المرتبة األولى، ويليه التدريس بأخالقيات المهنة كانت عالية، حيث جاء مجال عالقتهم ب
 مجال عالقتهم بالجامعة في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة في مجال عالقتهم بطالبهم. 

 (:2015دراسة )حالق، 
عة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية بجام

لمنهج التعليم الجامعي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وادمشق للمعايير األخالقية لمهنة 
ة في التحليلي، واستخدمت الدراسة على أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثل
 ة إلىأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة دمشق، وتوصلت الدراس

قية ل أعضاء الهيئة التدريسية على درجة كبيرة في تطبيق المعايير األخالعدة نتائج أهمها: حصو 
لمهنة التعليم الجامعي من وجهة نظر الهيئة التدريسية، في حين إن درجة تطبيق المعايير 

، لعليااألخالقية لمهنة التعليم الجامعي كانت محققة بدرجة متوسطة من وجهة نظر طلبة الدراسات ا
لى رورة تعريف أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالمعايير األخالقية لمهنتهم عوأوصت الدراسة بض

 ختلفةأن يكون االلتزام بتلك المعايير من الشروط الالزمة في التأصيل، والترفيع، والحوافز الم
ات األخرى، وضرورة العمل على إقامة دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال العالق

 مراعاة إن تكون البرامج التدريسية شاملة للعناصر األخالقية المطلوبة.اإلنسانية و 
 (:2013دراسة )الشمري والحلفي، 

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقعي ألخالقيات العمل وتحديد مهارات المديرين االستراتيجيين 
يق الحوكمة ذات األثر الكبير في مؤسسات التعليم العالي المبحوثة وتحديد دور كل منهما في تحق

األكاديمية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدمت الدراسة أسلوب 
( عضَو هيئة تدريس في كليات اإلدارة 92قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في )

التزام نسبي بمبادئ  واالقتصاد الحكومية في بغداد، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: هناك
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أخالقيات العمل في المؤسسات المبحوثة، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: إن المستويات 
اإلدارية العليا يجب أن تتمثل بالسلوك األخالقي الصحيح في تعاملها مع المتأثرين، تعزيز مستوى 

رق التعزيز وفي المجاالت األخالقيات التي يتمتع بها المديرون كما أوضحها التدريبيين بشتى ط
كافة لكي يحافظوا على هذا المستوى أو للوصول إلى أعلى من هذا المستوى في أخالقيات العمل 

 الجامعي.  
 (:2012دراسة )زكي، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على االنضباط السلوكي ألعضاء هيئة التدريس في ضوء القيم 
يس العالقة بين االنضباط السلوكي ألعضاء هيئة التدر األخالقية اإلسالمية، والكشف عن طبيعة 

مدت في ضوء القيم األخالقية اإلسالمية والمتغيرات الديمغرافية الخاصة بمجتمع الدراسة، واعت
جمع لالدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة االستبيان 

لت ب وطالبات جامعتي طيبة والطائف بدولة السعودية، وتوصآراء عينة الدراسة المتمثلة في طال
ة في الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن أعضاء هيئة التدريس يتمثلون القيم األخالقية اإلسالمي

ي فممارستهم السلوكية، وأنهم غالبا يكونون منضبطين سلوكيا في ضوء قيمتي األمانة والعدالة 
وأوصت الدراسة بضرورة أن تأخذ الجامعة دورها في محاولة  المعاملة من وجهة نظر طالبهم،

ء إعطا التركيز على هذه القيم لألستاذ وصقلها، ومحاولة التأثير في درجة ممارستها وذلك من خالل
أولوية للعنصر القيمي واألخالقي عند تقيم أداء عضو هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك أوصت 

 المية.هيئة التدريس بأن رئيسهم الفعلي هو قيمهم األخالقية اإلسالدراسة بضرورة أن يؤمن أعضاء 
 :(2008دراسة )الماقوري، 

هدفت الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في الفجوة بين مخرجات برنامج التعليم المحاسبي 
باطي، ومتطلبات ممارسة المهنة في البيئة الليبية، واعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي واالستن

واستخدمت الدراسة أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة 
التدريس بأقسام المحاسبة بجامعة طرابلس وجامعة مصراتة واألكاديمية الليبية، ومديري اإلدارات 
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الليبية، وتوصلت المالية ومكاتب المراجعة ورؤساء األقسام المالية بشركات النفط المملوكة للدولة 
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يمكن تضييق الفجوة بين مخرجات برنامج التعليم المحاسبي 
ومتطلبات ممارسة المهنة من خالل االهتمام بتحديث المناهج المحاسبية وفقًا للتطورات المستمرة، 

أهيل العلمي لعضو هيئة واالهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبات العملية للطالب، واالهتمام بالت
 التدريس وتدريبه على تنويع طرق التدريس.

 (:2007دراسة )الحوراني وطناش، 
راه هدفت الدراسة إلى تحديد السلوك األخالقي لألستاذ الجامعي في المجال األكاديمي، كما ي

تاذ لألسأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، ومعرفة ما إذا كان تقدير السلوك األخالقي 
صل الجامعي يختلف باختالف جنسهم، ورتبهم األكاديمية، وكلياتهم، وأعمارهم، والجامعة التي ح

 فيها على درجة الدكتوراة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الدراسة
م هس ممن على أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدري

مثل ت( سلوكا 14برتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود)
 أكثر أنماط السلوك الخلقي، وتمحورت حول قضايا: عدم احترام الطلبة وتقدير آرائهم ووجهات

ة جامعستغالل النظرهم وخلفياتهم، وعدم اللياقة أو سوء التصرف أو عدم مراعاة اآلداب العامة، وا
ل و قبو أو الطلبة، والعالقات الغرامية مع الطلبة، والتعامالت المالية مع الطلبة أو من ذويهم أ

ات الهدايا منهم،  وعدم التقييم الصحيح المستند إلى أداء الطلبة، وأوصت الدراسة بعدة توصي
في  التي تعد ذات أهميةأهمها: بأن تعمل الجامعة األردنية على توضيح األخالقيات األكاديمية 

ات لجامعاالرتقاء بالعمل التعليمي الجامعي، اعتماد االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس في ا
ة ضمن معاير الترقية، وإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع لما له من أثر في البيئ

 الجامعية والتعليم العالي بشكل مباشر.
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 (:2006دراسة )سكر ونشوان، 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة أعضاء هيئة التدريس في تنمية وتعزيز القيم 

مية األخالقية لدى طلبتهم، وكذلك معرفة العوامل التي توثر في دور أعضاء هيئة التدريس في تن
 وتعزيز أخالقيات مهنة التدريس، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت

امعة جالدراسة أسلوب قائمة االستبيان لجمع آراء عينة الدراسة المتمثلة في طلبة كلية التربية 
األقصى، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يحرص أساتذة الجامعات على المحافظة 
 والتمسك بالقيم األخالقية وتعزيز أخالقيات مهنة التدريس لدى الطالب، وأوصت بعدة توصيات

: الحرص على وضع معايير أخالقية من قبل إدارة الجامعة والعمل على التمسك بها لدى منها
قصى، أساتذة الجامعات، وأن تكون هذه القيم ضمن برنامج الجودة الشاملة الذي تتبناه جامعة األ
 اس فيوالتركيز على تنمية الرقابة الذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة باعتبارها األس

قوم رس القيم وتعديل السلوك الفردي من خالل عمل برنامج يؤكد أهمية الرقابة الذاتية، وأن تغ
 الجهات المختصة بالجامعة مثل دائرة ضمان الجودة الشاملة بعملية تقويم مستمر لدور أعضاء

هيئة التدريس ضمن معايير موضوعية وقيمية تعتمد على مبادئ الدين اإلسالمي، وعقد دورات 
لتي اينية ية تدريبية ألعضاء هيئة التدريس من قبل إدارة الجامعة ومناقشة القيم التربوية والدتربو 

الل من خ تسعى إدارة الجامعة إلكسابها لطلبتها، وتحديد اإلجراءات العملية المراد إكسابها للطلبة
مقررات المقررات التربوية المتخصصة فضال عن أداء أعضاء هيئة التدريس، وضرورة تضمين ال
بة الطل التربوية بالعديد من المبادئ والقيم التربوية واألخالقية التي ترسخ القيم والمبادئ لدى

ت المعلمين من خالل إضافة العديد من المفردات التي تتعلق بأخالق مهنة التعليم في المقررا
 التربوية التي تطرحها كلية التربية لطلبتها المعلمين.

استعراض الدراسات السابقة يالحظ أن أغلبها اهتمت بدراسة موضوع أخالقيات مهنة  من خالل
أعضاء هيئة التدريس، وتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المجال الخاص 
بالدراسة وهو واقع التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات المهنة، إال أنها اختلفت عن الدراسات 
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من حيث المضمون، باإلضافة إلى أنها أجريت على قطاع التعليم المحاسبي بالجامعات  السابقة
الليبية، واشتملت عينة الدراسة رؤساء أقسام المحاسبة وبعض مسؤولي كليات االقتصاد بجامعات 
المنطقة الوسطى. فضاًل عن ذلك فقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تدعيم مشكلة 

 تيار المنهجية المتبعة، وفي مناقشة نتائج الدراسة.الدراسة واخ

 منهجية الدراسة
لكتب اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لالطالع على الدراسات السابقة وا

هنة والدوريات والتقارير واإلحصائيات المنشورة وغير المنشورة التي اهتمت بموضوع أخالقيات م
 أعضاء هيئة التدريس.

 مجتمع وعينة الدراسة
ية تمثل مجتمع الدراسة في رؤساء أقسام المحاسبة ومسؤولي كليات االقتصاد بالجامعات الليب

في المنطقة الوسطى وهي خمسة جامعات )جامعة المرقب، جامعة مصراتة، الجامعة األسمرية، 
ه إلى انتشار هذجامعة سرت، وجامعة بني وليد(، ونظرًا العتبارات الوقت والجهد، وباإلضافة 

فى الجامعات على رقعة شاسعة في ليبيا مما يصعب الوصول إليها جميعًا في هذا الوقت، فقد اكت
تب الباحثان بإجراء المقابالت الشخصية مع رؤساء أقسام المحاسبة وعمداء الكليات ورؤساء مكا

ع ة، والتي استطاالجودة في كليات االقتصاد بالجامعات التي اختارها الباحثان كعينة للدراس
الباحثان الوصول إليها وهي ثالث  جامعات )جامعة المرقب، جامعة مصراتة، والجامعة 

 األسمرية(.

 أداة جمع البيانات
ع ماستخدم الباحثان أسلوب المقابلة الشخصية لجمع آراء عينة الدراسة، وذلك كونها يتناسب 

 لشخصية حسب التواريخ التالية:حجم عينة الدراسة، وقام الباحثان بإجراء المقابالت ا
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المعلومات الشخصية لعينة الدراسة وتاريخ المقابالت الشخصية معهم :(1جدول رقم )  

 الصفة والجامعة ت
التخص

 ص
 المؤهل

الدرجة 

 العلمية

الخبرة 

 العملية

تاريخ المقابلة 

 الشخصية

1 
رئيس قسم المحاسبة 

 جامعة مصراتة
 محاضر دكتوراة محاسبة

أكثر من 

 سنوات 10

مارس/  /13األربعاء 

2019 

 صباحا   11:00الساعة 

2 
رئيس قسم الجودة بكلية 

 االقتصاد جامعة مصراتة
 إدارة

ماجستي

 ر
 محاضر

أكثر من 

 سنة 12

مارس/  /13األربعاء 

2019 

 ظهرا   12:00الساعة

3 
عميد كلية االقتصاد جامعة 

 المرقب
 دكتوراة محاسبة

أستاذ 

 مساعد

أكثر من 

 سنة 15

مارس/  /17األحد 

2019 

 صباحا   10:30الساعة 

4 
رئيس قسم المحاسبة 

 جامعة المرقب
 محاسبة

ماجستي

 ر
 محاضر

 8أكثر من 

 سنوات

مارس/  /17األحد 

2019 

 صباحا   11:30الساعة 

5 
رئيس قسم الجودة بكلية 

 االقتصاد جامعة المرقب
 دكتوراة محاسبة

أستاذ 

 مساعد

أكثر من 

 سنوات 10

مارس/  /17األحد 

2019 

 صباحا   12:00الساعة 

6 
عميد كلية االقتصاد الجامعة 

 األسمرية
 أستاذ دكتوراة محاسبة

أكثر من 

 سنة 30

مارس/  /18اإلثنين 

2019 

 صبحا   10:30الساعة 

7 
رئيس قسم المحاسبة 

 الجامعة األسمرية
 محاسبة

ماجستي

 ر
 محاضر

 7أكثر من 

 سنوات

مارس/  /18اإلثنين 

2019 

 صبحا   11:30الساعة 

8 
رئيس قسم الجودة الجامعة 

 األسمرية
 دكتوراة محاسبة

أستاذ 

 مساعد

أكثر من 

 سنة 30

مارس/  /19الثالثاء 

2019 

 ظهرا   13:00الساعة 

 

 



 
 
 

 مفتاح الرفاعي وانصر يونس... ................: )الواقع ابلتعليم احملاسيب اللييب جتاه الطلبةااللتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس  

(495) 
 

 

 

 عرض وتحليل بيانات البحث
 لتحقيق أهداف الدراسة تم وضع مجموعة من األسئلة التالية:

 يئة ضاء هااللتزام األخالقي لدى أع : ما هو واقعبالتساؤل األول إجابات األسئلة المتعلقة
 التدريس بالتعليم المحاسبي الليبي تجاه الطلبة؟

ولإلجابة على هذه التساؤل تم وضع مجموعة من األسئلة من خالل االستفادة من ميثاق 
تاريخ األخالق المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة األسمرية اإلسالمية الصادر ب

 :2018( لسنة 941، تحت رقم )17/12/2018
طلبة جاه الما مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي أخالقيا تالسؤال األول: 

 ؟فيما يتعلق بتدريس المقررات الدراسية
اه أفاد المبحوثون بأن أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة ملتزمون بأخالقيات المهنة تج

نات، من حيث االلتزام بالخطة التدريسية للمفردات المعدة من قبل قسم الدراسة واالمتحاالطلبة 
 وكذلك بمواعيد المحاضرات.

 راسيةوأكد المبحوثون أن أغلب أعضاء هيئة التدريس يقومون بتسليم الطلبة مناهج للمقررات الد
ذا يعتبر مخالف جاهزة عن طريق تصويرها داخل أكشاك خاصة بالتصوير داخل الكليات، وه

 لمتطلبات التعليم الحديث )الجودة(، التي تلزم أعضاء هيئة التدريس بتوصيف وتوضيح المقرر
ن الدراسي للطلبة وأهدافه ومصادره، مع إعطائهم مفردات المقرر، بحيث يقوم الطالب بالبحث ع

 هذه المفردات في مجموعة من المراجع، بشرط توفرها داخل مكتبة الكليات.
يما يتعلق بتطوير المناهج المحاسبية فقد بين المبحوثون بأن معظم أعضاء هيئة التدريس أما ف

بالتعليم المحاسبي ال يقومون بتطوير مناهج المقررات الدراسية وفق المستجدات العلمية، وهذا ما 
(، باإلضافة إلى ذلك أوضح المشاركون في الدراسة أن أغلب 2017أكدته دراسة ميالد وآخرون )

عضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي ال يستخدمون أساليب التعليم الحديث المبني على أ 
)االستفهام واالستفسار( وإنما يعتمدون على األساليب التقليدية )التلقين(، عالوة على ذلك فإنهم ال 
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عملي لبعض يستخدمون الوسائل الحديثة والبرامج والتطبيقات اإللكترونية الالزمة لتوضيح الجانب ال
(، حيث أوصى الماقوري 2017المقررات الدراسية، وهذا ما يتفق ما توصل إليه الجدايمي )

( في هذا الشأن بالتأهيل العلمي لعضو هيئة التدريس وتدريبه على تنويع طرق التدريس 2008)
 وعلى استخدام التطبيقات اإللكترونية في مجال التدريس.

طلبة جاه التعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي أخالقيا ما مدى التزام أالسؤال الثاني: 
 ؟فيما يتعلق باإلشراف على البحوث

أفاد المبحوثون أن أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي يقومون بغرس حب المعرفة في 
له نفوس الطلبة ويشجعونهم على البحث العلمي، ويقومون بمتابعة البحوث منذ البداية وفي مراح

دي ما يؤ متابعة دقيقة مع تقديم مالحظاتهم أواًل بأول، إال أن هناك بعض التقصير من قبل الطلبة م
ياد إلى التأخر في إنجاز هذه البحوث، كذلك يلتزمون باألمانة العلمية مع بحوث طالبهم، وبالح

 والموضوعية عند تقييم البحوث.
عند إعداد بحوث تخرجهم فقد بين  أما على صعيد توجيه الطلبة نحو دراسة مشاكل المجتمع

ر المبحوثون أن هناك تقصير من قبل أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي، حيث يالحظ تكرا
 المواضيع وال يتم توجيه الطلبة نحو دراسة مشاكل المجتمع.

 طلبةجاه التما مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي أخالقيا السؤال الثالث: 
 ؟فيما يتعلق بتنمية مهارات الطالب وتوجيه سلوكياتهم

ات أفاد المشاركون في الدراسة بأن أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي يتحلون بأخالقي
صون اإلسالم في التعامل وبغرسها في نفوس الطلبة من خالل تجسيدها في أقوالهم وأفعالهم، ويحر 

 التعامل مع الطلبة. على االلتزام بالعدالة والمساواة في
أما بخصوص اإلشراف األكاديمي داخل التعليم المحاسبي فإنه غير مفعل داخل كليات 
االقتصاد، وبالنسبة لتشجيع الطلبة على اإلبداع واالبتكار والمشاركة في األنشطة المتنوعة، فقد أكد 
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، وهذا يتضح المبحوثون بأن هناك تقصير واضح من قبل أعضاء هيئة التدريس بهذا الخصوص
 جليا من خالل عزوفهم عن المشاركة في أغلب األنشطة البحثية العلمية محليًا ودوليًا.

طلبة جاه التما مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي أخالقيا السؤال الرابع: 
 ؟فيما يتعلق باالمتحانات وأساليب التقييم والتقويم

 تقييمئة التدريس بالتعليم المحاسبي يقومون باتباع أساليب الحيث أكد المبحوثون أن أعضاء هي
وفقا لما هو معتمد من قبل األقسام، ويقومون بإعطاء الطلبة تقسيمات درجات أعمال السنة، 

 تخذون ويسمحون لهم باالطالع على إجاباتهم، ومراجعتها قبل اعتمادها، باإلضافة إلى ذلك فإنهم ي
ت بة لمنع تسرب األسئلة وحدوث الغش، مع تسليم أوراق االمتحانااإلجراءات والتدابير المناس
 النهائية في الوقت المحدد.

 ى قي لدإجابات األسئلة المتعلقة التساؤل الثاني: ما هي سبل تنمية االلتزام األخال
 أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي الليبي تجاه الطلبة؟

 :لسؤال التاليولإلجابة على التساؤل الثاني تم وضع ا
 لمحاسبيليم اما هي األساليب المناسبة لتنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس بالتع

 تجاه الطلبة؟
أكد المبحوثون أن من أساليب تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس تجاه الطلبة فيما 

اء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي يتعلق بتدريس المقررات الدراسية تكون بتكليف لجان من أعض
بدراسة مناهج المقررات الدراسية الحالية، والعمل على تطويرها حسب المستجدات العلمية والعملية 

(، وباإلضافة إلى 2017(، وتوصيات ميالد وآخرون )2008وهو ما يتفق مع توصيات الماقوري )
اد توصيف لمقررات الدراسية ذلك تكليف منسق لكل مقرر دراسي وخاصة التخصصية، وإعد

وتسليمها لألستاذ المكلف بتدريس المقرر الدراسي، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي 
نحو اتباع أساليب التعليم الحديث من حيث توضيح المقررات الدراسية للطلبة، وتكليف الطلبة 

لمصادر والمراجع الالزمة لذلك، حيث بالبحث عن هذه المفردات داخل مكتبة الكليات بشرط توفير ا
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يساهم هذا األسلوب في تعليم الطالب طرق البحث عن المعلومة والتعود على استخدام المكتبة 
والتردد عليها. كما أكد المبحوثون أيضًا أن من أساليب تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة 

راسية االهتمام بإعداد دورات تدريبية لتأهيل التدريس تجاه الطلبة فيما يتعلق بتدريس المقررات الد
أعضاء هيئة التدريس على استخدام البرامج والتطبيقات اإللكترونية المحاسبية الالزمة لربط الجانب 
النظري مع الجانب العلمي لدى الطلبة، وإعداد دورات خاصة في تحسين مهارات االتصال 

(، 2008محاسبي وهذا ما أوصى به الماقوري )والتواصل لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم ال
باإلضافة إلى ذلك العمل على تحسين البنية التحتية الالزمة لعمل هذه البرامج والتطبيقات 

 اإللكترونية المحاسبية التي يحتاجها سوق العمل.
ئة وكما أفاد المشاركون في الدراسة أن من ضمن أساليب تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هي

 لبحوثلتدريس فيما يتعلق باإلشراف على البحوث تقديم الحوافز التشجيعية )المادية والمعنوية( ال
 المتميزة على مستوى التعليم المحاسبي، وإعداد دليل خاص بكتابة وإخراج بحوث التخرج.

ارات أساليب تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتنمية مه أما بخصوص
حول  طالب وتوجيه سلوكياتهم فقد أكد المبحوثون أنها تتم من خالل إعداد ورش العمل والندواتال

ة أخالقيات مهنة أعضاء هيئة التدريس وتوجيههم نحو الحصول على دورات في العالقات اإلنساني
(، وباإلضافة إلى 2006(، وتوصيات سكر ونشوان )2015وهو ما يتفق مع توصيات حالق )

اليب دريس األخالقيات المهنة ضمن المقررات الدراسية بالتعليم المحاسبي يعتبر من أسذلك فإن ت
تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بتنمية مهارات الطالب وتوجيه 

(، وتوصيات سكر ونشوان 2017سلوكياتهم، وهذا يتفق مع توصيات الرفاعي وبن يونس )
ين راف األكاديمي لما له من أهمية في تحسين عمليات التواصل واالتصال ب(، وتفعيل اإلش2006)

 (.2017الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وهو ما يتفق مع توصيات السالم )
فيما أفاد المشاركون في الدراسة أن من أساليب تنمية االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة التدريس 

م وضع معايير وضوابط خاصة بإعداد أسئلة االمتحانات فيما يتعلق باالمتحانات وأساليب التقيي
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وتحديد مواعيدها في أوقات مناسبة للطلبة، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس بالتعليم 
المحاسبي بتقديم أعمال السنة قبل االمتحانات النهائية، باإلضافة إلى تقديمهم تقارير عن كل مقرر 

والقيام بتوزيع استبيان على الطلبة في نهاية االمتحانات النهائية دراسي نهاية الفصل الدراسي، 
للحصول على آرائهم حول مناهج المقررات الدراسية وطريقة االمتحانات لالستفادة منها كتغذية 

 راجعة، وتشكيل لجان لمراجعة عينة من أوراق االمتحانات النهائية.
بمهنة أعضاء هيئة التدريس من األساليب المبحوثون أن إصدار ميثاق أخالقي خاص  كما أكد

لم السا المهمة لتنمية االلتزام األخالقي تجاه الطلبة، وهذا ما أوصت به العديد من الدراسات مثل
(، وكذلك ربط االلتزام األخالقي بمعايير وشروط ترقية أعضاء 2006(، وسكر ونشوان )2017)

لهم  التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بما يوفرهيئة التدريس، والعمل على إعادة النظر في العبء 
 م.الوقت الالزم لتطوير أنفسهم عن طريق الدورات التدريبية مع القيام بالمهام الموكلة إليه

 النتائج والتوصيات

 لنتائجا
 بعد تحليل إجابات المقابالت الشخصية تم التوصل إلى النتائج التالية: 

تجاه  لليبيأعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي ا أ: يتمثل واقع االلتزام األخالقي لدى
 الطلبة في اآلتي:

 ة لدراسيال يلتزم أعضاء هيئة التدريس أخالقيًا تجاه الطلبة فيما يتعلق بتدريس المقررات ا
ون حيث ال يقومون بتطوير مناهج المفردات الدراسية وفق المستجدات العلمية والعملية، ويعتمد

لحديثة وال يستخدمون الوسائل افي تدريس المقررات الدراسية،  التقليدية )التلقين(على األساليب 
د والبرامج والتطبيقات اإللكترونية المحاسبية، إال أنهم يلتزمون بالخطة التدريسية ومواعي

 المحاضرات.
 حيث  يلتزم أعضاء هيئة التدريس أخالقيًا تجاه الطلبة فيما يتعلق باألشراف على البحوث

ومون بمتابعة البحوث منذ البداية وفي مراحله متابعة دقيقة، ويلتزمون باألمانة العلمية والحياد يق
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يوجهون الطلبة نحو دراسة المشاكل الفعلية في ، إال أنهم ال والموضوعية عند تقييم البحوث
 المجتمع عند إعداد بحوث تخرجهم.

 ه وتوجي بتنمية مهارات الطالب يتعلق يلتزم أعضاء هيئة التدريس أخالقيًا تجاه الطلبة فيما
ة العداليتحلون بأخالقيات اإلسالم في التعامل مع الطلبة، ويحرصون على االلتزام بحيث  سلوكياتهم

 والمساواة في التعامل معهم.
 لتقييماباالمتحانات وأساليب  يلتزم أعضاء هيئة التدريس أخالقيًا تجاه الطلبة فيما يتعلق 

ير لتدابن باتباع أساليب التقييم المعتمدة من األقسام، ويتخذون اإلجراءات واوالتقويم حيث يقومو 
 المناسبة لمنع تسرب األسئلة وحدوث الغش.

جاه تليبي ب: يتم تنمية االلتزام األخالقي لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي ال
 الطلبة بالسبل اآلتية:

 ة التدريس على مستوى التعليم المحاسبي، إصدار ميثاق أخالقي خاص بمهنة أعضاء هيئ
 وربط االلتزام به مع معايير وشروط ترقية أعضاء هيئة التدريس.

  اسية تكليف لجان من أعضاء هيئة التدريس بالتعليم المحاسبي بتطوير مناهج المقررات الدر
 حسب المستجدات العلمية والعملية وإعداد توصيف لها، وتكليف منسق لكل مقرر دراسي.

  إعداد دورات تدريبية لتأهيل أعضاء هيئة التدريس على استخدام البرامج والتطبيقات
 اإللكترونية المحاسبية، ودورات خاصة لتحسين المهارات االتصال والتواصل لديهم.

  كتابة بتقديم الحوافز التشجيعية )المادية والمعنوية( للبحوث المتميزة، وإعداد دليل خاص
 وإخراج بحوث التخرج.

  تفعيل اإلشراف األكاديمي داخل التعليم المحاسبي، وإعداد ورش العمل والندوات حول
عليم أخالقيات مهنة أعضاء هيئة التدريس، وإضافة أخالقيات المهنة ضمن المقررات الدراسية بالت

 المحاسبي.
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 ة وضع معايير وضوابط خاصة بإعداد أسئلة االمتحانات وتحديد مواعيدها في أوقات مناسب
ن كل رير عطلبة، والتأكيد على االلتزام بتقديم أعمال السنة قبل االمتحانات النهائية، وتقديم تقلل

 مقرر دراسي في نهاية الفصل الدراسي.
 هم حولالقيام بتوزيع استبيان على الطلبة في نهاية االمتحانات النهائية للحصول على آرائ 

 تفادة منها كتغذية راجعة.مناهج المقررات الدراسية وطريقة االمتحانات لالس

 التوصيات
 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيمكن للباحثين تقديم التوصيات التالية:

 .العمل على إصدار ميثاق أخالقي ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات الليبية 
  الوقت لتطوير إعادة النظر في العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بما يوفر لهم

 أنفسهم عن طريق التدريب والتعلم المستمر.
 تماعيةاالهتمام بالجانب المادي ألعضاء هيئة التدريس بما يلبي حاجاتهم األكاديمية واالج. 
  إجراء دراسات مستقبلية الستقصاء آراء الطلبة حول االلتزام األخالقي ألعضاء هيئة

يئة هعوامل المؤثر على االلتزام األخالقي ألعضاء التدريس بالجامعات الليبية، وكذلك دراسة ال
 التدريس بالتعليم المحاسبي.
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 الملخص 
 ر السيولةة مخاطدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر المالءمة والموثوقية للمعلومات المحاسبية في إدارة فعاليه

ة ي مدينفالليبية الواقعة من خالل استطالع وجهات نظر مديري الفروع ومن ينوب عنهم بالمصارف التجارية 

ي انب العملة الجأجدابيا وبنغازي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج االستقرائي واالستنباطي، ولتغطي

أن  دراسة إلىلت الفي الدراسة تم استخدام استمارة االستبانة لتجميع البيانات الالزمة الختبار الفرضيات، و توص

قد أوصت ية، و لمحاسبية في إدارة فعالية مخاطر السيولة في المصارف التجارية الليبهناك مساهمة للمعلومات ا

 لحصول علىار واالدراسة بضرورة التأكيد على أهمية خاصية المالئمة وذلك من خالل القدرة على التأثير في القر 

 ق والحيادلتحقاالل القدرة المعلومة في الوقت المناسب، وأيضًا التأكيد على أهمية خاصية الموثوقية وذلك من خ

 والصدق في التعبير.

 .: خصائص المعلومات المحاسبية، المخاطر المصرفيةالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

The current study aims to determine the effect of both appropriateness and 

reliability of accounting information on management of liquidity risk, from 

perspective of decision-makers of Libyan commercial banks within Benghazi  city 

and Ajdabiya city. The study adopted deductive-inductive method. It concluded 

that both appropriateness and reliability characteristics have an impact on the 

effectiveness of liquidity risk management. Therefore, it recommends that 

appropriateness must be given special importance as it affects the decision and 

acquiring information in time. That also applies to reliability as it affects accuracy, 

independence, and valid expression. 

Keywords: accounting information features, bank risks. 
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 مقدمةال
 لنشاطاُيعد القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والحيوية والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على مجمل 

سته ء ممار اآلونة األخيرة من جرااالقتصادي سواء محليًا أو اقليميًا أو دوليًا وقد تعاظم دوره في 
األعمال المصرفية المتعددة والمتنوعة، وللمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث 

 (.2011العمليات التي تجريها والعوائد والمخاطر التي تتعرض لها )كاظم، 
ا القضاي وتعتبر مخاطر السيولة من أهم المخاطر التي تواجه المصارف، وكذلك تعتبر من أهم 

 الحرجة التي تزايدت أهميتها في الوقت الحالي نتيجة تغيرات الظروف االقتصادية والسياسية
 وتأثيرها على المصارف في معظم دول العالم، والتي تتمثل في عدم قدرة المصارف على مواجهة

 هو ماطلبات الدفع المقدمة من طرف المودعين، وكذلك عدم قدرتها على االقتراض من السوق،  و 
 يعتبر من األسباب التي تقود إلى إفالس وفشل المصارف، ومن جهة أخرى فإن االحتفاظ بسيولة

إلى  مرتفعة تزيد عن الحاجة الفعلية له أي تجميد أموال كان باإلمكان توظيفها في مجاالت تؤدي
 (.2013حصول المصرف على أرباح إضافية يشكل أيضًا خطرًا على المصرف  )احالسه، 

بر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية هي الصفات أو السمات التي يجب أن تتسم وتعت
وبالتالي  بها المعلومة المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية، والتي تمثل بصدق واقع المؤسسة،
ة ودن جمفهي الخواص التي تفرق بين المعلومة األكثر فائدة عن المعلومة األقل فائدة، والتي تزيد 

 اس فيالمعلومة المحاسبية وبالتالي جودة التقارير المالية، وتعد المعلومة المحاسبية حجر األس
ال نها إمترشيد عملية اتخاذ القرارات، ومما ال شك فيه أن هذه المعلومة ال تحقق الغاية المنشودة 

الخصائص إذا كانت تتسم بالخصائص الرئيسية التي تجعلها مفيدة لمستخدميها، وأهم هذه 
لى (، ومن هنا فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف ع2017خاصيتي المالءمة والموثوقية  )عمار، 

 ةلليبيأثر خاصيتي المالءمة والموثوقية على إدارة فعالية مخاطر السيولة في المصارف التجارية ا

 مشكلة الدراسة
صرف بسبب عدم وجود تتمثل مخاطر السيولة في الخسائر المحتملة التي يتعرض لها الم

أرصدة نقدية كافية لمواجهة المدفوعات الخاصة به، وباعتبار أن المصارف التجارية يجب أن 
تكون مستعدة لتوفير السيولة الالزمة للعمالء عند طلبهم بتحويل جزء من ودائعهم إلى نقود، ورغم 
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خلق توازن بين هذين وجود تعارض بين هدف السيولة والربحية إال أن إدارة المصرف تسعى إلى 
الهدفين الربحية والسيولة، بشكل ال ينعكس سلبًا على المصرف كوحدة اقتصادية، ونتيجة التطورات 
المتسارعة وشدة المنافسة وأهمية سوق العمل دعت الحاجة إلى معرفة مدى اهتمام المصارف 

سبية من أجل بمشكلة السيولة من خالل نظام محاسبي ومالي يعمل على توفير معلومات محا
معالجة وتخفيض درجة مخاطر السيولة التي تتعرض لها المصارف، حيث تكمن مشكلة الدراسة 

 في التساؤلين التاليين:

 ما أثر خاصية المالءمة في إدارة فعالية مخاطر السيولة؟
 ما أثر خاصية والموثوقية في إدارة فعالية مخاطر السيولة؟

 فرضيات الدراسة 
 الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:لتحقيق هدف 

 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية المالءمة وإدارة فعالية مخاطر السيولة. /1
 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية المالئمة وإدارة فعالية مخاطر السيولة. /2
 الخبرة(، على-خصصليس هناك فروقات في المتغيرات الشخصية لمتخذي القرار )الت/3

 إجابات المشاركين حول أثر خاصيتي الموثوقية والمالءمة على فعالية إدارة مخاطر السيولة.

 أهداف الدراسة
دارة تمثل هدف الدراسة في بيان أثر الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية في فعالية إ    

 -مخاطر السيولة في المصارف التجارية الليبية من خالل: 
 ان أثر المالءمة للمعلومات المحاسبية في فعالية إدارة مخاطر السيولة.بي -1
 بيان أثر الموثوقية للمعلومات المحاسبية في فعالية إدارة مخاطر السيولة. -2
أثر  الخبرة(، حول-معرفة أثر الفروق في المتغيرات الشخصية لمتخذي القرار )التخصص -3

 ة مخاطر السيولة.خاصيتى الموثوقية والمالءمة على فعالية إدار 
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 أهمية الدراسة 
خالل  تنبع أهمية الدراسة من الدور المهم إلدارة السيولة في المصارف التجارية، وذلك من -1

العمل على تحسين الوسائل واألدوات التي يمكن من خاللها تحسين إدارة مخاطر السيولة، من 
 النوعية للمعلومات المحاسبية.خالل المالءمة والموثوقية التي تعتبر من أهم الخصائص 

الموثوقية(  –العمل على إبراز دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية )المالءمة  -2
 في التأكيد على األمن والثقة في المعلومات التي تحتاجها إدارة مخاطر السيولة.

 منهجية الدراسة 
سة جعة األدب المتعلق بالدرااعتمدت هذه الدراسة على المنهج االستقرائي وذلك من خالل مرا

محل البحث، باإلضافة إلى المنهج االستنباطي وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانية على 
 المصارف التجارية الليبية.

 الدراسة النظرية والدراسات السابقة
 الدراسات السابقةأوال: 

 الدراسات العربية
 (2007دراسة )أبوكمال، 

اها اقع استراتيجيات وأنظمة إدارة مخاطر االئتمان التي تتبنهدفت هذه الدراسة إلى تقييم و 
المصارف العاملة في فلسطين، ووضع إطار متكامل يساعد المصارف على تطوير نظم إدارة 

رقابة زل للمخاطر االئتمان وفقًا للمعايير واإلرشادات الرقابية المصرفية الدولية "متطلبات لجنة با
دارة إالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى كفاءة " واستخدمت هذه IIالمصرفية 

ة محتملالعملية االئتمانية في المصارف العاملة في فلسطين، وكفاية المخصصات المالية للخسائر ال
 في المحفظة االئتمانية في المصارف، ونجاح معظم المصارف في معالجة نسبة عالية من الديون 

حفيف تالضوابط والقواعد اإللزامية التي تضعها سلطة النقد للمصارف من أجل المتعثرة، والتزام ب
حدة مخاطر االئتمان، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: أن تعمل المصارف 
على تحسين إدارة المخاطر المصرفية بتنوعها، وأن تحافظ المصارف على توافق سياساتها 

 ألوضاع االقتصادية.االئتمانية مع التغيرات في ا
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 (2007دراسة )حمزة، 
رية سعت هذه الدراسة إلى اختبار مدى منفعة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات االستثما
سبية بالشركات المدرجة في سوق عمان المالي، واختبار مدى االتساق والتجانس في التقارير المحا

ات لدراست هذه الدراسة باستقراء تحليلي لنتائج االتي تم اإلفصاح عنها من قبل هذه الشركات، وقام
كمي  (م، وإجراء تحليل2003( إلى) 1995السابقة لتأصيل الجوانب العلمية للدراسة في الفترة من)

 ثمرون لنوعية كل من التقارير والمعلومات التي تفصح عنها هذه الشركات والتي يعتمد عليها المست
 سوق عمان المالي، وتوصلت الدراسة إلى وجود تباين بينفي ترشيد قراراتهم االستثمارية في 

 خدمة،الشركات في جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها، وفي نوعية التقارير المحاسبية المست
 ترشيدوقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام تلك الشركات باإلفصاح عن المعلومات المالئمة والكافية ل

ه وق، وبضرورة اتساق وتجانس التقارير المحاسبية التي تنتج هذقرارات االستثمار في هذا الس
 المعلومات في هذه الشركات.

 (2010دراسة )األعرج، 
هدفت هذه الدراسة إلى مساعدة المصارف العاملة في األردن في تطبيق أفضل الممارسات 

نة بازل في المصرفية في إدارة مخاطر السيولة من خالل التعرف على العوامل المقترحة من لج
سئلة إدارة مخاطر السيولة ومدى تطبيقها في المصارف العاملة في األردن من خالل اإلجابة على أ

مشكلة الدراسة، وخلصت الدراسة إلى استنتاجات وتوصيات تلخصت بضرورة قيام المصارف 
ر مخاطباعتماد إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وتطوير استراتيجية وسياسات وممارسات إلدارة 
 طلباتالسيولة، وتطوير أدوات قياس ومتابعة ومراقبة لمخاطر السيولة، واالستمرار بااللتزام بمت
 طوراتاإلفصاح بشكل دوري، ودعوة الهيئات الرقابية إلى تطوير أعمالها بما يضمن مواكبة آخر الت

 لمالي.في سوق المصارف العالمية، وتنفيذ اختبارات الظروف الضاغطة الخاصة بالنظام ا
 (2013دراسة )احالسة، 

تطرقت هذه الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم به المعلومات المحاسبية والمالية في إدارة 
مخاطر السيولة في المصارف التجارية، وتحديد أهم األدوات المستخدمة في قياس وتقدير مخاطر 

ت إلى مجموعة من النتائج السيولة، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل
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أهمها: استخدام المصارف التجارية للمعلومات المحاسبية والمالية في التنبؤ بمخاطر السيولة، وقيام 
اإلدارة العليا والجهات الرقابية بمتابعة ومراقبة التقارير بشكل دوري للمساعدة على اكتشاف 

الدراسة إلى مجموعة من التوصيات  االنحرافات المتعلقة بوضع السيولة وتصحيحها، وخلصت هذه
من أهمها: ضرورة االهتمام بفائض ونقص السيولة التي تتعرض لها المصارف أثناء ممارسة 
أعمالها التجارية والعمل على إجراء دراسات متخصصة وندوات إرشادية لتقييم مخاطر السيولة 

يولة من خالل نظام معلومات وإنشاء وحدة مركزية فاعلة تعنى بإدارة المخاطر وخاصة مخاطر الس
 جيد لقياس وتحديد متطلبات السيولة.

 (2017حمد، دراسة )
تناولت هذه الدراسة دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إدارة المخاطر 
 بالمصارف السودانية، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة الى

ة أهمها: توفر الخصائص التوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالي مجموعة من النتائج
اذ واتخ المنشورة يجعل المعلومات المحاسبية للمصارف التجارية أكثر فائدة لمستخدميها على التنبؤ

 القرار، كما أن توفر خاصيتي المالءمة والموثوقية تمكن مستخدمي هذه المعلومات من التنبؤ
ورة ة وضر تقبلية، وأوصت الدراسة إلى ضرورة االلتزام بتطبيق معيار المعلومات الماليبالنتائج المس

 االهتمام برفع كفاءة مستخدمي المعلومات المحاسبية للحد من المخاطر.
 (2018العريبي، دراسة )

ة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق عوامل إدارة مخاطر السيولة في المصارف التجاري
وعة الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى مجم اتبعتالليبية وفق إسهامات لجنة بازل، 

 فيلة من النتائج أهمها: تطبيق المصارف التجارية بمدينة بنغازي إلدارة مخاطر السيولة والمتكث
 اإلفصاح العام، وحجم الودائع، أدوات القياس المحاسبي، اإلشراف والرقابة، وأوصت الدراسة

 .بضرورة اعتماد إطار عام إلدارة مخاطر السيولة، وتفعيل دور مجالس اإلدارة في هذا المجال
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 الدراسات األجنبية
   (Aktar , et al , 2011 )دراسة

السيولة المرتبطة بالمؤسسات، وذلك من خالل إجراء  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مخاطر
ج نتائ دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية واإلسالمية بدولة باكستان، وتوصلت الدراسة إلى عدة

أهمها: وجود عالقة بين حجم المصارف وصافي رأس المال العامل مع مخاطر السيولة في كل من 
فاية وجود عالقة إيجابية بين العائد على األصول ونسبة كالنموذجين، وتوصلت الدراسة أيضا إلى 

 .رأس المال في المصارف التقليدية واإلسالمية ولكن بشكل نسبي
 Althebeh ,2019))دراسة 

 هدفت هذه إلى تحديد تأثير المعلومات المحاسبية على الحد من مخاطر السيولة في المصارف
ستخدام ة، باعودية من خالل دراسة مقارنة للتقارير السنويالتقليدية واإلسالمية بالمملكة العربية الس

 المنهج االستقرائي االستنتاجي، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: أن المصارف اإلسالمية كانت
األكثر نجاحا في مؤشرات السيولة، كما توصلت إلى أنه ليس هناك اختالف كبير في نظام 

ت سيولة بين المصارف التقليدية واإلسالمية، وأوصالمعلومات المحاسبية في الحد من مخاطر ال
ال  الدراسة بعدة توصيات أهمها: توفير طرق التمويل المناسبة من أجل تجنب مخاطر السيولة حتى

 .يتم مواجهة إعسار مالي مما يؤدي إلى اإلفالس

 ما يميز هذه الدراسة
ل في ت المحاسبية والتي تتمثهذه الدراسة بأنها ترتكز على الخصائص األساسية للمعلوما تتميز

نها قامت أإلى  المالءمة والموثوقية، كما أنها تعتبر من الدراسات النادرة في البيئة الليبية، باإلضافة
طر بدراسة أثر المتغيرات الشخصية حول أثر خاصيتي المالءمة والموثوقية في إدارة فعالية مخا

 السيولة.

 ثانيًا: مفهوم المعلومات المحاسبية
عرف المعلومات المحاسبية بأنها بيانات تمت معالجتها أو ترتيبها بشكل معين وأصبحت معدة تُ 

لالستخدام بواسطة شخص معين وفي وقت محدد ومن شأنها أن تزيد من معرفة الشخص المستخدم 
(، وتعرف أيضًا بأنها كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث 2007لها )جواد، 
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دية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية االقتصا
(، 2015المقدمة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليًا )متولي، 

وتعتبر المعلومة المحاسبية لغة وأداة اتصال ما بين معدها الذي يجب عليه أن يحدد هدفها 
ح، وبين مستلمها الذي يتطلب من تلك المعلومة أن تكون فعالة ومفيدة في اتخاذ وصنع بوضو 

 (.2017القرار )عمار، 
 إن عملية تحويل البيانات إلى معلومات ليس بالضروري أن تتحقق بمجرد معالجة وتشغيل هذه

احالسة،  البيانات، ولكن تحتاج هذه العملية إلى تحقيق أحد الشرطين التاليين أو كالهما )
2013:) 
مساهمة المعلومات الناتجة من تقليل درجة عدم التأكد لدى متخذي القرارات من خالل  -1

 تقليل البدائل المتاحة أمامهم.
 مساهمة المعلومات الناتجة في زيادة درجة المعرفة لدى متخذي القرارات.  -2

 ثالثًا: خصائص المعلومات المحاسبية
ب ا فيجلكي تكون المعلومات المحاسبية فعالة ومفيدة التخاذ القرار وتحقق األهداف المرجوة منه

أن تتسم بمجموعة من الصفات أو الخصائص والتي يمكن تصنيفها وتقسيمها إلى خصائص 
 أساسية وخصائص ثانوية. 

 الخصائص األساسية، وتشمل:   -1
فرعية )التوقيت المناسب، القدرة خاصية المالءمة: وتتحقق بواسطة ثالث خصائص  -أ

 التنبؤية، التغذية العكسية أو المرتدة(.
 خاصية الموثوقية: تتكون من ثالث خصائص فرعية )القابلية للتحقق، الحياد، الصدق في -ب

 التعبير(
 الخصائص الثانوية، وتشمل: -2
ي ية فخاصية الثبات: وتعني تطبيق استخدام نفس اإلجراءات واألساليب المحاسبية والمال -أ

م ي تقو الشركة من فترة مالية ألخرى إال إذا دعت الحاجة إلى تغيير جوهري في طبيعة العمليات الت
 (.2011بها الشركة لعرضها بطريقة أفضل تخدم األطراف المعنية )احالسة،
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ع عينة ممخاصية القابلية للمقارنة: يقصد بها إمكانية مقارنة القوائم المالية لفترة مالية  -ب
الية قوائم الممع ال المالية لفترة أو فترات سابقة للشركة نفسها، أو مقارنة القوائم المالية للشركةالقوائم 

 (.2011لشركة أو شركات أخرى في الفترة نفسها )الجوهر،
 وسوف يتم التركيز في هذه الدراسة على الخصائص األساسية للمعلومات المحاسبية المتمثلة

 وثوقية.في خاصيتي المالءمة والم
 خاصية المالءمة -1

ه تعرف المعلومات المالئمة بأنها تلك المعلومات التي ستؤثر على سلوك متخذ القرار وتجعل
يتخذ قرارًا يختلف عن ذلك القرار الذي يمكن اتخاذه في حالة غياب هذه المعلومات )سماح، 

تلك المعلومات  ( بأنهاFASB(، كما عرفها مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي )2015
القادرة على إحداث فروق في القرارات من خالل مساعدة المستخدمين للمعلومات على تكوين 

قيق (، ويمكن تح2017عمار،وتصحيحها )تنبؤات بالنتائج المستقبلية أو تغيير التنبؤات السابقة 
 خاصية المالءمة من خالل الخصائص الفرعية التالية:

توقيت وصول المعلومة إلى متخذ القرار، أي يجب أن يتم  التوقيت المناسب: يقصد به -أ
 فائدةاستالم المعلومة في الوقت الالزم والمناسب الستخدامها، لكي ال تفقد قيمتها أو الهف وال

 (.2013خياطة وآخرون،منها )المرجوة 
 اتخاذ القدرة التنبؤية: أي أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكانية تحقيق استفادة منها في -ب

 (. 2015القرارات التي لها عالقة بالتنبؤات المستقبلية )متولي،
كسية: أي أن تؤدي المعلومات المحاسبية إلى تعزيز أو تصحيح توقعات متخذ التغذية الع -ج

ى نيت علتوقعاته السابقة، وبالتالي تقويم نتائج القرارات التي بالقرار، من خالل تقويم مدى صحة 
 (.2007جواد،المعلومات )هذه التوقعات 

 خاصية الموثوقية -2
لكي تكون المعلومات مفيدة يجب أن تتوفر فيها خاصية الموثوقية، و تتوفر هذه الخاصية في 
المعلومات إذا كانت خالية من األخطاء الهامة وحيادية، ويمكن االعتماد عليها من قبل 
المستخدمين كمعلومات تمثل بصدق العلميات واألحداث أو من المتوقع أن تمثل األحداث 
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مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي  (، وقد عرفها 2011ولية )الجوهر،المستقبلية بمعق
(FASB بأنها خاصية المعلومات في التأكيد بأن المعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة )

(، وتتحقق خاصية الموثوقية من 2013معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله )خياطة وآخرون،
 عية التالية:خالل الخصائص الفر 

ا من القابلية للتحقق: أي أن تكون موضوعية، بمعنى القدرة على الوصول إلى النتائج نفسه -أ
قبل أكثر من شخص، إذا ما تم استخدام الطرق واألساليب نفسها التي استخدمت في قياس 

 (.2014المعلومات المحاسبية )إسماعيل،
علومات وتهيئتها بصورة مقصودة الحياد: أي عدم التأثير على عملية الحصول على الم -ب

 يمكن أن تساهم في خدمة مستخدم معين آخر.
تعبير: أي أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن األحداث الخاصة بصورة الصدق في ال -ج

 (.2015سليمة وأمينة وخالية من أي تالعب متعمد )متولي،

 رابعًا: مفهوم السيولة
نقدية" أما معناها الفني يقصد بها قابلية األصل للتحويل إلى يقصد بالسيولة بالمعنى المطلق "ال
(، وأما السيولة المصرفية فتعني احتفاظ المصرف بجزء 2014نقدية بسرعة وبدون خسائر )وهيبة، 

من أصوله في شكل سائل بدرجات متفاوتة؛ وذلك لمواجهة الزيادة في سحب الودائع بحيث يتمكن 
الل ودائعه بما يحقق له أكبر ربح ممكن، مع احتفاظه بنقود المصرف في الوقت نفسه من استغ

(، كما تعرف بأنها قدرة 2016كافية تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون أي تأخير )بركاني، 
المصرف على مقابلة التزاماته بشكل فوري، وذلك من خالل تحويل أي أصل إلى نقد سائل بسرعة 

النقدية في تلبية طلبات المودعين للسحب من ودائعهم  وبدون خسارة في القيمة، وتستخدم هذه
وتقديم االئتمان في شكل قروض وسلف لخدمة المجتمع وتشجيع االستثمار )خياطة وآخرون، 

(، وتعني أيضًا الفرق بين الموارد المتاحة واألموال المستخدمة في مختلف أنواع الموجودات 2013
(،وتكون المصارف 2017المتعارف عليها )ديبونة،  ضمن التوازن الذي تفرضه األصول المصرفية

في حالة وفرة في السيولة عندما تكون األموال المتاحة فائضة عن قدرة المصرف على اإلقراض 
وعن حدود االستثمار المتوازن في بنود الميزانية األخرى، مما يضطر المصرف إلى استثمار 
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ة أو أرصدة لدى المصارف األخرى أو الفوائض ضمن األصول السائلة، في شكل أوراق مالي
 (.2017أرصدة عاطلة لدى المصرف المركزي )يعقوب، 

 (: 2015وللسيولة ثالثة أبعاد )الطالب، 
 الوقت: وهو سرعة تحويل األصول المتاحة إلى نقود. -1
 المخاطرة: هي احتمالية هبوط قيمة األصول المطلوب تحويلها إلى نقود.  -2
 تغيير.المالية األخرى التي البد من وجودها في عملية تنفيذ ذلك الالتكلفة: هي التضحيات  -3

 خامسًا: العوامل المؤثرة في السيولة المصرفية
 (:265:2014هناك عدة عوامل تؤثر في زيادة أو خفض السيولة المصرفية وهي )وهيبة،

 عمليات اإليداع والسحب على الودائع. -1
 رصيد عمليات المقاصة بين المصارف. -2
 لمصرف المركزي بالنسبة للمصرف.موقف ا -3
 رصيد رأس المال الممتلك. -4

 سادسًا: مكونات السيولة المصرفية
 تنقسم السيولة المصرفية إلى جزأين رئيسيين هما:

لتي يمتلكها المصرف التجاري دون أن يحقق منها عائد، وهي هي ا االحتياطيات األولية: -1
 (:2017تتألف على مستوى المصرف الواحد من المكونات التالية )يعقوب، 

 النقد بالعملة المحلية واألجنبية بالخزينة. -أ
 الودائع النقدية لدى المصرف المركزي. -ب
 ئع لدى المصارف المحلية األخرى.الودا -ج
 التحصيل.الصكوك تحت  -د
 لودائع لدى المصارف األجنبية في الخارج.ا -ه
هي عبارة عن موجودات سائلة تدر عائدًا للمصرف التجاري، وتشمل االحتياطيات الثانوية:  -2

األوراق المالية واألوراق التجارية المخصومة، والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة، 
سيولة فوائد متعددة، منها المساهمة في تدعيم االحتياطيات وتحقق هذه االحتياطيات في مجال ال
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األولية، وفي استيعاب ما يفيض من االحتياطيات األولية عن متطلبات المصرف، باإلضافة إلى 
 (.2017مساهمتها في تحقيق نسبة من أرباح المصرف )ديبونة، 

 موالنونية والتي تشمل األوتنقسم االحتياطيات من حيث مشروطيتها القانونية إلى احتياطيات قا
كزي، المر  النقدية وشبه النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقًا للسياسة النقدية التي يحددها المصرف

 واالحتياطيات العامة وهي األموال النقدية وشبه النقدية التي ال يحتفظ بها المصرف بموجب
اآلخر وفقًا لسياسته المصرفية تشريعات السلطة النقدية، بل يحتفظ ببعضها ويستخدم البعض 

 (.2013)أحمد، 

 سابعًا: المخاطر المصرفية
تعرف المخاطر المصرفية بأنها احتمال تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط 

 (، وقد عرفتها لجنة الخدمات2014لها، أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين )خالف، 
ول طاع المصارف في الواليات المتحدة األمريكية بأنها احتمال حصالمالية المنبثقة عن هيئة ق

خسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر في نتائج األعمال أو خسائر في رأس المال، أو بشكل 
 غير مباشر من خالل وجود قيود تحد من قدرة المصرف على تحقيق أهدافه وغاياته، حيث أن مثل

، ف على االستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من جهةهذه القيود تضعف من قدرة المصر 
ي، ومن جهة أخرى تحد من قدرته على استغالل الفرص المتاحة في بنية األعمال المصرفية )الغال

 (، وتواجه المصارف عدة أنواع من المخاطر تتطلب وجود آليات مناسبة للتعامل معها، من2015
مال  ة إلدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها، واالحتفاظ برأسخالل تبني المصارف إجراءات شامل

 (.2010كاٍف للحد من هذه المخاطر عند الضرورة ) الكراسنة، 
ويمكن تصنيف المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف إلى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية 

 (:2017وذلك على النحو التالي )شيخ السوق وآخرون، 
 وتنقسم إلى:المخاطر المالية  -1
 مخاطر السوق. -أ

 مخاطر االئتمان. -ب
 مخاطر السيولة. -ج
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 مخاطر رأس المال. -د
 المخاطر غير المالية وتنقسم إلى: -2
 مخاطر التشغيل. -أ

 المخاطر االستراتيجية. -ب
 المخاطر القانونية. -ج
 مخاطر السمعة. -د

 ثامنًا: مخاطر السيولة
 اماتهاكفاية الموارد المالية للوفاء بالتز هي المخاطر التي تصيب المؤسسة المالية نتيجة عدم 

(، وتعرف أيضًا بأنها هي المخاطر الناجمة عن 2016عند تاريخ استحقاقها )محسن وخميسي،
السحب المفاجئ على الودائع، وغيرها من التزامات المصرف األمر الذي يجعل المصرف مضطر 

(، 2011حب المفاجئ )شاهين وصباح، لبيع موجوداته في فترة قصيرة، وبأسعار قليلة لمواجهة الس
اعة كما تعرف بأنها عدم قدرة المصرف على سداد االلتزامات المالية عند استحقاقها، وعدم استط

 س إذاالمصرف الوفاء بالتزاماته قصيرة األجل، وهذا بداية العجز الذي يمكن أن يؤدي إلى اإلفال
 (.2017استمر  ) شيخ السوق وآخرون، 

 (: 407:2017ب تؤدي إلى حدوث مخاطر السيولة منها )حمد وناجي،وهناك عدة أسبا
 عدم التوازن بين نمو التزامات المؤسسة وأعباء خدماتها. -1
ضعف تخطيط السيولة مما يؤدي إلى عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من حيث  -2

 آجال االستحقاق.
ؤدي إلى صعوبة سوء توزيع األصول على االستعماالت ذات درجات متفاوتة مما ي -3

 التحويل ألرصدة سائلة.
 التحول المفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إلى التزامات فعلية. -4
 األزمات الحادة التي تنشأ في أسواق المال. -5

 (:306:2013وإلدارة مخاطر السيولة يتطلب األمر ما يلي ) أحمد، 
 تطبيق نظم معلومات إدارية ومالية تعكس تطورات أوضاع السيولة. -1
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 تحليل احتياجات التمويل واستحقاقات االلتزامات والتخطيط للحاالت الطارئة. -2
 انية.اإلدارة الجيدة للموجودات وااللتزامات بما في ذلك الترتيبات التي تقع خارج الميز  -3
 المحافظة على مستوى كاٍف من الموجودات السائلة. -4
 استحقاقها.وجود قاعدة تمويل متنوعة من حيث مصادر األموال وآجال  -5

 الجزء الميداني للدراسة
الع استط تأتي الدراسة الميدانية استكمااًل وتدعيمًا للجانب النظري للدراسة، وتم في هذا الجزء

ي وجهات نظر مديري الفروع ومن ينوب عنهم في المصارف التجارية باعتبارهم األكثر مسؤولية ف
 إدارة مخاطر السيولة. 

 ةأواًل: مجتمع وعينة الدراس
يتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية، أما عينة الدراسة تمثلت في فروع 
 المصارف التجارية الواقعة في مدينة بنغازي ومدينة أجدابيا وهي  ) مصرف الجمهورية، مصرف
الوحدة، المصرف التجاري الوطني، مصرف التجارة والتنمية(، حيث وقع اختيار مدينة بنغازي 

ها بأجدابيا لقربهما من سكن البحاث، ولصعوبة التنقل نظرًا للظروف األمنية التي تمر ومدينة 
وب عنهم، (استمارة استبانة على المستهدفين بالدراسة، وهم المديرون أو من ين60البالد، وتم توزيع)

 %( وهي نسبة تعتبر مناسبة للتحليل.88(استمارة صالحة للتحليل بنسبة)53وتم استالم)

 ثانيًا: وسيلة جمع البيانات
غة اعتمدت الدراسة على استمارة االستبانة في جمع البيانات من مجتمع الدراسة، وقد تم صيا

يما سبي فأسئلة االستبانة ارتكازًا على عاملين هما: طبيعة الدراسة، ومراجعة األدب المالي والمحا
 .يتعلق بأثر المالءمة والموثوقية في إدارة مخاطر السيولة

 ثالثًا: اختبار ثبات ومصداقية القياس.
الختبار مدى ثبات ومصداقية إجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر المالءمة والموثوقية في  

إدارة مخاطر السيولة، واالرتباط بين فقرات االستبانة المختلفة، تم استخدام مقياس ألفا كرونباخ، 



 
 
 

 عبد الفتاح العرييب واحممد املقريف وعبد هللا سرير       ميدانية.: دراسة أثر خاصييت املالءمة واملوثوقية يف إدارة فعالية خماطر السيولة 

(519) 

( وهذا المؤشر المرتفع يدل على صدق وثبات 0.91وتبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ تعادل)
 أدارة الدراسة.

 رابعًا: التحليل الوصفي للبيانات
صائص خيتضمن هذا الجزء تحلياًل وصفيًا للبيانات الواردة في استمارات االستبانة للتعرف على 

 المشاركين في الدارسة.

  القسم األول: الخصائص والسمات الشخصية لمفردات عينة الدارسة:
ية لغرض عرض البيانات الشخصية لمفردات عينة الدارسة تم استخدام جداول التوزيعات التكرار 

 والنسب المئوية لتلك الخصائص، وظهرت النتائج التالية: 
 المستوى التعليمي: -1

ا م( توزيع المشاركين في الدراسة حسب مؤهالتهم العلمية، حيث اتضح أن 1يبين الجدول رقم )
التهم (من المشاركين هم من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها، أما الباقي كانت مؤه%81.1نسبته )

 بين الدكتوراة والماجستير، األمر الذي يعزز الثقة في اإلجابات المتحصل عليها. 

 توزيع المشاركين حسب المستوى التعليمي :(1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %81.1 43 بكالوريوس

 %17 9 الماجستير

 1.9 1 الدكتوراة

 %100 53 ا المجموع
 

 التخصص:  -2
( توزيع المشاركين في الدراسة حسب تخصصاتهم العلمية، حيث تبين أن 2يبين الجدول رقم )

%(من المشاركين 28.3%(من المشاركين متخصصين في مجال المحاسبة، وأن ما نسبته )49.1)
اإلدارة، أما الباقي متخصصين في مجال االقتصاد والتمويل والمصارف، متخصصين في مجال 

ة، لدراسوهذه النسبة تعطي داللة على أن المشاركين مؤهلين تأهياًل جيدًا في مجاالت لها عالقة با
 وهذا يدعم اإلجابات المتحصل عليها.
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 توزيع المشاركين حسب التخصص(: 2(رقم  جدول

 المئوية النسبة العدد المؤهل العلمي

 %49.1 26 محاسبة

 %28.3 15 إدارة

 %22.6 12 اقتصاد وتمويل

 %100 53 المجموع

  
 عدد سنوات الخبرة: -3

( 10%(من المشاركين تفوق الخبرة لديهم عن)84.9( أن ما نسبته )3اتضح من الجدول رقم )
رة ( سنوات، أما الباقي فإن الخب10( إلى)5%(الخبرة لديهم ما بين)13.2سنوات، وأن ما نسبته)

 (سنوات، وهذا المؤشر الجيد يعطي داللة على أن أغلب المشاركين في الدراسة5لديهم أقل من)
 الدراسة. طبيعة الموضوع محلن بخبرة واسعة، األمر الذي يمكنهم من تفهم يتمتعو 

 توزيع المشاركين حسب عدد سنوات الخبرة :(3رقم ) جدول
 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة

 %1.9 1 سنوات 5أقل من 

 %13.2 7 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 %84.9 45 سنوات فأكثر 10من 

 %100 53 اإلجمالي

 القسم الثاني: تحليل البيانات المتعلقة بهدف الدراسة
 متغير خاصية المالءمة -1
( تحليل البيانات المتعلقة بمتغير المالءمة، حيث كان أعلى متوسط 5يبين الجدول رقم ) 

(، وأقل متوسط حسابي 0.991( بانحراف معياري )4.30حسابي إلجابات المشاركين هو )
(، وهذا دليل على أن المشاركين في الدراسة يدركون أن هناك 1.13( بانحراف معياري )3.98)

 لمعلومات المحاسبية على فعالية إدارة مخاطر السيولة.أثر للمالءمة في ا
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ألسئلة الجميع  P_valueوالختبار الفرضية المتعلقة بمتغير المالءمة تبين أن القيمة االحتمالية 
(، وعليه نرفض 0.05( وهي اقل من مستوى المعنوية )0.000المتعلقة بالمحور األول هي )
 الفرضية الصفرية ونقبل البديلة.

 يوضح تحليل البيانات المتعلقة بمتغير خاصية المالءمة: (5) رقم جدول

 متغير خاصية الموثوقية -2
سابي ( تحليل البيانات المتعلقة بمتغير الموثوقية، حيث كان أعلى متوسط ح6يبن الجدول رقم )

( بانحراف معياري 3.88وأقل متوسط حسابي )(، 0.968( بانحراف معياري )4.15هو )
ومات (، وهذا دليل على أن المشاركين في الدراسة يدركون أن هناك أثر للموثوقية في المعل1.01)

 المحاسبية على فعالية إدارة مخاطر السيولة.
 P_valueأما بخصوص اختبار الفرضية المتعلقة بمتغير الموثوقية، تبين أن القيمة االحتمالية 

( 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000جميع األسئلة المتعلقة بالمحور الثاني هي )ل
 وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة.

 
 
 
 

 العبارة الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.961 4.13 .يولةتعتمد اإلدارة على المعلومات المحاسبية عند تقييم وضع الس  1

 0.960 4.00 يتم استخدام المعلومات المحاسبية للتنبؤ بمخاطر السيولة. 2

3 
تستخدم المعلومات المحاسبية في التعرف على نسب السيولة  

 وبالتالي الوقوف على المخاطر.
4.30 0.911 

4 
تساعد المعلومات المحاسبية في الكشف عن نقاط القوة والضعف 

 في إدارة مخاطر السيولة.
3.98 1.13 

5 
ا فيم يوفر نظام المعلومات المحاسبي معلومات مالئمة لمتخذ القرار

 يتعلق بالمخاطر المترتبة عن اتخاذ القرار.
4.02 1.04 

 P_value                0.000القيمة االحتمالية لجميع األسئلة 
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 يوضح تحليل البيانات المتعلقة بمتغير خاصية الموثوقية: (6) رقم جدول

اختبار الفرضيات المتعلقة بالجزء الثالث من الدراسة والمتعلقة بالمتغيرات الشخصية)  -3
 التخصص/الخبرة(

 التخصص العلمى: /1
ة المحسوبة لكل من المالءمة والموثوقية أقل من القيم F( أن قيمة 7يتضح من الجدول رقم )

%(، 5ن)المتعلقة بالمالءمة والموثوقية  أكبر م   P_valueالجدولية، كما أن القيمة االحتمالية  
ية داللة إحصائ ذات وبناء على ذلك نقبل الفرضية الصفرية والتي تنص على أنها ال توجد فروقات

 .  في إجابات متخذي القرار حول أثر المالءمة والموثوقية تعزى إلى التخصص العلمي
 تحليل التباين األحادي حول عدم وجود فروقات في اإلجابات تعزى للتخصص : (7)رقم جدول 

 P_valueالقيم االحتمالية  Fقيمة  البيان

 0.060 2.634 المـــــــالءمــــــــة

 0.063 2.605 المـــــــوثوقيــــــة

 مدة الخـــــبرة:  -3
مة المحسوبة، لكل من المالءمة والموثوقية أقل من القي F( أن قيمة 8يتضح من الجدول رقم )

%(، 5)المتعلقة بالمالءمة والموثوقية أكبر من    P_valueالجدولية، كما أن القيمة االحتمالية 
ية داللة إحصائ صفرية والتي تنص على أنها ال توجد فروقات ذاتوبناء على ذلك نقبل الفرضية ال

 في إجابات متخذي القرار حول أثر المالءمة والموثوقية تعزى إلى مدة الخبرة.

 العبارة الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
 المعلومات المحاسبية بالدقة وخلوها من األخطاء إلى حدتتصف 

لقة لمتعكبير مما يزيد إمكانية االعتماد عليها في اتخاذ القرارات ا

 بإدارة السيولة.

3.98 1.00 

2 
ف تتصف المعلومات المحاسبية بأنها تعبر عن حقيقة أنشطة المصر

 باختالف أنواعها. 
3.88 1.01 

3 
ذ تخاتعتبر التقارير الناتجة عن الرقابة الداخلية أداة  جيدة ال 

 قرارات بخصوص السيولة.
4.07 0.937 

4 
لى يتم مراجعة المعلومات المحاسبية بالشكل الذى يؤمن وصولها إ

ارة متخذي القرارات بصورتها الصحيحة، مما ينعكس إيجاباً على إد

 السيولة بالمصرف.

4.11 0.973 

5 
إعداد التقارير المالية بشكل موضوعي دون تحيز ألي طرف يتم 

 مما يزيد درجة االعتماد عليها.
4.15 0.968 

 P_value                0.000القيمة االحتمالية لجميع األسئلة 
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 تحليل التباين األحادي حول عدم وجود فروقات في اإلجابات تعزى للخبرة :(8)رقم جدول 

 P_valueالقيم االحتمالية  Fقيمة  البيان

 0.853 0.159 المـــــــالءمــــــــة

 0.420 0.420 المـــــــوثوقيــــــة

 خامسًا: النتـــــــــائج والتوصيات
في ضوء التحليل اإلحصائي للمشاركين في الدراسة يمكن القول أن متخذي القرار في فروع 

وقية للمالءمة والموثالمصارف التجارية الواقعة في مدينتي أجدابيا وبنغازي يرون أن هناك أثر 
ناك هللمعلومات المحاسبية في إدارة فعالية مخاطر السيولة، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أنه ليس 

فروقات في إجابات المشاركين حول أثر المالئمة والموثوقية تعزى للمتغيرات الشخصية 
ي ت المحاسبية ف)التخصص/ الخبرة(، ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن هناك مساهمة للمعلوما

 إدارة فعالية مخاطر السيولة في المصارف التجارية الليبية. وعليه يوصي البحاث باآلتي:
التأكيد على أهمية خاصية المالءمة وذلك من خالل القدرة على التأثير في القرار  -1

 والحصول على المعلومة في الوقت المناسب.
الصدق من خالل القدرة والتحقق والحياد و التأكيد أيضًا على أهمية خاصية الموثوقية وذلك  -2

 في التعبير.
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 المراجع
( دور المعلومات المحاسبية في إدارة مخاطر السيولة " دراسة 2013احالسة، نصر رمضان.  )

تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة". ". رسالة ماجستير غير منشورة، 
 .ةغز -فلسطين، الجامعة اإلسالمية

( أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية في موثوقية المعلومات 2014إسماعيل، مجبل دواي.  )
المحاسبية "بحث تطبيقي في أحد المصارف الحكومية"، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 

 .254-240(، 3(، العدد )16واالقتصادية، المجلد )
بيق البنوك العاملة في األردن: مدى تط ( إدارة مخاطر السيولة في2010األعرج، عدنان شاهر.  )

داد أفضل الممارسات في إدارة مخاطر السيولة في البنوك العاملة في األردن، مجلة كلية بغ
 .122-103(، 25للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد )

عد ( العالقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وقوا 2011الجوهر، كريمة علي كاظم. )
دارة حوكمة لمجلس اإلدارة " دراسة تحليلية لوجهات نظر المحاسبين والمدققين"، مجلة اإلال

 .128-108(، 90(، العدد )34واالقتصاد، السنة )
ي ( مخاطر السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية، المؤتمر الدول2015الطالب، غسان سالم. )

 ردن. الثاني للمالية والمصرفية اإلسالمية، عمان، األ
( مدى تطبيق عوامل إدارة مخاطر السيولة في المصارف 2018العريبي، عبد الفتاح عثمان.  )

 التجارية الليبية وفق إسهامات بازل مجلة البحوث األكاديمية، العدد الحادي عشر.
عينة  ( دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك " دراسة2015الغالي، بوخروبة. )

 من البنوك لوالية مستغانم، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر، جامعة عبدالحميد بن
 باديس. 

 طر. ط( أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخا2010الكراسنة، إبراهيم. )
 عهد السياسات االقتصادية، اإلمارات.م -(. أبو ظبي: صندوق النقد العربي2)
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ر ( اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقًا للمعايي2007أبوكمال، ميرفت علي. )
 "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين"، رسالة ماجستير غير IIالدولية بازل

 غزة.-الجامعة اإلسالمية منشورة، فلسطين،
( دراسة تحليلية لمخاطر السيولة باستخدام كشف التدفق النقدي مع 2013أحمد، نضال رؤوف. )

ن"، بيان أثرها على كفاية رأس المال في القطاع المصرفي "دراسة تطبيقية في مصرف الرافدي
 .335-300(، 36مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد )

 ( إدارة مخاطر السيولة وتأثيرها على منح القروض في البنوك التجارية2016بركاني، سمية. )
رة، . رسالة ماجستير غير منشو عين البيضاء"-"دراسة حالة وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

 الجزائر، جامعة أم البواقي.
لمراكز ورة كدالة للتنبؤ بمتانة ا( استخدام المعلومات المحاسبية المنش2007جواد، صالح مهدي.  )

ء المالية "دراسة اختبارية في عينة من الشركات العراقية المساهمة"، مجلة جامعة كربال
 .565-555(، 4(، العدد )5العلمية، المجلد )

( "دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في إدارة 2017حمد، أنور حمد سليمان. )
 حة دكتوراة. السودان، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.المخاطر المصرفية". أطرو 

( مخاطر السيولة وأثرها على ربحية المصارف 2017حمد، خلف محمد، وناجي، احمد فريد. )
اد التجارية " دراسة تطبيقية على عينة من المصارف التجارية في العراق"، مجلة كلية بغد

 .414-401(، 52للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد )
( دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في سوق 2007حمزة، محي الدين. )

نية، عمان لألوراق المالية "دراسة تطبيقية"، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانو 
 .174-145(، 1(، العدد )23المجلد )

 إدارة المخاطر في البنوك التجارية "( دور التدقيق الداخلي في تفعيل 2014خالف، سمية.  )
أم البواقي، رسالة ماجستير غير منشورة، ب -BADR -324دراسة حالة الوكالة رقم 
 الجزائر، جامعة أم البواقي.
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( أثر المعلومات المحاسبية في 2013خياطة، مروان، وشيخ علي، حسين، وسليمان، مالك. )
في المصرف الصناعي في سورية"، تنمية فاعلية إدارة مخاطر السيولة "دراسة ميدانية 

 .133-114(، 114(، ملحق العدد )35الرافدين، المجلد )
من  ( أثر مخاطر السيولة على ربحية البنوك التجارية " حالة عينة2017ديبونة، محمد الصغير. )

ة ماجستير غير منشورة، "". رسال2015-2010البنوك التجارية في الجزائر خالل الفترة 
 ر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.الجزائ

الية ( أثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير الم2015سماح، الغربي.  )
". رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر، والية مسيلة -في البنوك التجارية " دراسة حالة

 جامعة محمد بوضياف المسيلة.
 (. أثر إدارة المخاطر على درجة األمان في2011ة مصباح. )شاهين، علي عبدهللا، وصباح، بهي

 .29-1(، 1(، العدد )15الجهاز المصرفي الفلسطيني، مجلة جامعة األقصى، المجلد )
( أثر المخاطر المصرفية في 2017شيخ السوق، ريما حيدر، وخلف، أسمهان، ومعال، سلمان. )

سورية "دراسة حالة"، مجلة جامعة كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخاصة في 
 .183-157(، 27(، العدد )39البعث، المجلد )

ية " ( تقييم دور خاصيتي المالءمة والموثوقية في تفعيل جودة التقارير المال2017عمار، صخر. )
ائر، دراسة حالة في المؤسسات االقتصادية بوالية ورقلة". رسالة ماجستير غير منشورة، الجز 

 مرباح، ورقلة.جامعة قاصدي 
اسبية ( "تطوير النظام المحاسبي المصرفي وفقًا لمتطلبات المعايير المح2011كاظم، حاتم كريم. )

 . 338-307(، 22الدولية". مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد  )
( نظم المعلومات المحاسبية. صنعاء: جامعة العلوم 2015متولي، عصام الدين محمد. )

 .والتكنولوجيا، اليمن
( األساليب الحديثة إلدارة مخاطر السيولة " 2016محسن، بن سليم، وخميسي، بن رجم محمد. )

 .68-59(، 3مقاربة السيولة المعرضة للخطر"، مجلة االقتصاد والمالية، العدد )
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ي ( إدارة السيولة المصرفية في البنوك التجارية ودور البنك المركزي ف2014وهيبة، رجراج. )
 .282-261(، 5لة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية، العدد )تنظيمها، المج

 ( إدارة مخاطر السيولة في القطاع المصرفي " دراسة عملية إلدارة مخاطر2017يعقوب، فرح. )
السيولة في بنك بيمو السعودي الفرنسي". رسالة ماجستير غير منشورة، سوريا، الجامعة 

 االفتراضية السورية.
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 الملخص

م التزا سبة الليبي للتحقق من جاهزية و/أوهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى استعداد ديوان المحا

ستطالع آراء ( من خالل ا5130المؤسسات الخاضعة لرقابته ألهداف التنمية المستدامة في الضوء المعيار رقم )

 بعادها منمة وأعينة من موظفي ديوان المحاسبة؛ وإمكانية إصداره تقريرًا رقابيًا حول أهداف التنمية المستدا

وتمثل  ابته.اء واإلفصاح عن نتائج تحليل مؤشرات التنمية المستدامة للمؤسسات الخاضعة لرقخالل تقييم األد

ه، لمجتمع البحث في كافة مسؤولي ديوان المحاسبة الليبي وفروعه، حيث أخذت منه عينة بسيطة ممثلة 

لليبي اسبة ن المحاواستخدمت أسلوبي المقابلة الشخصية وتحليل المضمون من خالل استقراء وتحليل تقرير ديوا

 أهداف (م. وتوصلت لعدد من النتائج، منها: أن ديوان المحاسبة يسعى للوفاء بمتطلبات تحقيق2017لسنة)

ة لخاضعاالتنمية المستدامة من خالل وضع الخطط والبرامج الالزمة لتمكينه من فحص وتقييم كل المؤسسات 

مراجعة فحص و بي تقرير الديوان عدة مؤشرات تؤكد قيامه لرقابته تجاه التزامها بتحقيق هذه األهداف. يتوفر ف

 أداء الجهات الخاضعة لرقابته فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

 عامة.: أهداف التنمية المستدامة، ديوان المحاسبة الليبي، أداء المؤسسات الالمفتاحيةالكلمات  
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Abstract 

Aimed of this research to identify extent contribution the Audit Bureau in achievement 

of the Sustainable Development Goals (SDGs) in light of Standard No. (5130), and the 

possibility of issuing an oversight report on the SDGs and dimensions by evaluating the 

performance and disclosure of the results of the analysis of the sustainable development 

indicators of the institutions under the control Libyan Audit Bureau (LAB). The research 

community was represented by officials work for LAB and its branches, where a simple 

representative sample was taken from it. The research used personal interview methods 

and content analysis through extrapolation and analysis of the report of the LAB for 2017. 

LAB seeks to meet the requirements of achieving the SDGs through development of plans 

and programs to enable it to examine and evaluate all institutions under its control 

towards its commitment to achieve these goals. The Supreme Auditing Institutions (SAI) 

report provides several indicators confirming that it examines and reviews the 

performance of the entities under its control with regard to the SDGs. 

 Keywords: Sustainable Development Goals, Libyan Audit Bureau, Performance of Public 

Institutions. 
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 مقدمةال
 تدامةالتزمت الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة بشكل مشترك بخطة التنمية المس

وطويل  ( م. وتمثل أهداف التنمية المستدامة محور تلك األجندة وتوفر التزامًا طموحاً 2030لعام )
". زدهاراألجل للعمل عبر مجموعة واسعة من القضايا الحيوية المتعلقة بـ "الناس والكوكب واال

ها حياتيمكن لألجهزة العليا للرقابة، من خالل عمليات المراجعة التي تجريها وبما يتوافق مع صالو 
ديد ذ وتحوأولوياتها، تقديم مساهمات قيمة في أطار الجهود الوطنية لمتابعة التقدم ومراقبة التنفي

 فرص التحسين عبر المجموعة الكاملة من أهداف التنمية المستدامة.
ن م(م 2030وجه التحديد، يمكن أن ُتسهم األجهزة العليا للرقابة في تنفيذ جدول أعمال)على 

( 16خالل دعم الجهود لبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة، على النحو الذي دعا إليه الهدف)
هداف من أهداف التنمية المستدامة؛ مراجعة النظم الوطنية لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األ

لية الفعاطنية للتنمية المستدامة؛ إجراء عمليات مراجعة األداء التي تدرس االقتصاد والكفاءة و الو 
ن رًا أللبرامج الحكومية الرئيسية التي تسهم في جوانب محددة من أهداف التنمية المستدامة؛ وأخي

 (2019، ر.)أحمدتكون نموذج للشفافية والمساءلة في عملياتها، بما في ذلك المراجعة وإعداد التقاري
 ي علىوأكدت المجموعات التابعة للمنظمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة االنتوسا

محاسبة" ( " التنمية المستدامة: دور األجهزة العليا للرقابة المالية والISSAI 5130المعيار رقم)
هودها جفإن اإلنتوساي كثفت  لذا وأهمية هذه األهداف وأن لألجهزة العليا دوٌر مهٌم في تنفيذها.

لرصد ورقابة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحثت من أجل وضع نهج رقابة شامل متكامل 
ي ومشاركة أصحاب المصالح الخارجيين وتوفير دوافع لتحقيق هذه األهداف واستخدام مؤشراتها ف

 (2018عمليات المراجعة.)دليل مبادرة تنمية االنتوساي، 
رها من الدول األعضاء في منظمة االنتوساي معنية بهذا الشأن، حيث شهدت الفترة وليبيا كغي

األخيرة نشاطًا يشير إلى إدراك الديوان ألهمية دوره نحو رصد ومراقبة استعداد الجهات الخاضعة 
 لرقابته تجاه االلتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات مراجعة وإعداد تقارير عن
مدى التحسن تجاه االستعداد و/ أو التنفيذ لهذه األهداف. حيث شارك الديوان في ورشة عمل حول 
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م أقامتها األمانة 11/7/2019الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في العاصمة التونسية بتاريخ 
 ص.العامة لمنظمة االربوساي حيث تم استعراض تجارب األجهزة العليا للرقابة بهذه الخصو 

http://audit.gov.ly/home/news_once.php?NewsId=83  

( م، عن فساد كبير في مؤسسات الدولة، من إنفاق 2017وكشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة )
(، إضافًة إلى تصنيف ليبيا 2017 -2012( مليار دينار من )278وهدر للمال العام وصل إلى )

ضمن الدول األكثر فسادًا في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية 
ة ة والبيئيتماعيالدولية، وتفشي حجم الفساد في ليبيا ُيعد أحد أكبر العوائق أمام التنمية بأبعادها االج

 ( 2017حاسبة الليبي، والمؤسسية بجانب البعد االقتصادي.) تقرير ديوان الم
لى عواالهتمام الدولي واإلقليمي والمحلي بأبعاد التنمية المستدامة أدى إلى تزايد الضغوط 

مما يتطلب  الوحدات االقتصادية للقيام بمسؤولياتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية تجاه المجتمع،
تخاذ المستدامة لمساعدة المجتمع في امن األجهزة العليا للرقابة التقرير عن مؤشرا ت التنمية 

لى ساي إالقرارات التي من شأنها الحفاظ على حاجات األجيال الحالية والمستقبلية. وقد سعى االنتو 
 ت الرقابةؤوليااالهتمام بالتنمية المستدامة حيث أعد دلياًل يساعد األجهزة الرقابية العليا للقيام بمس

ور صوص تنفيذ العمليات الرقابية على )النشاطات ذات المنظ( توجيهات بخ5110البيئية ومعيار )
ستدامة ( التنمية الم5130( الرقابة البيئية والرقابة النظامية، ومعيار )5120البيئي(، ومعيار )

ات تفاقي( حول الكيفية التي يمكن أن تتعاون بها األجهزة العليا للرقابة في رقابة اال5140وكتيب )
 البيئية الدولية.

 كيف يمكن لديوان المحاسبة الليبيك يسعى هذا البحث لإلجابة على التساؤل اآلتي:" لذل
ر معاييالمساهمة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة للمؤسسات الخاضعة لرقابته في ضوء ال

 لتحقيق األهداف التالية: الدولية لألجهزة العليا للرقابة؟ ". 
 يق حاسبة للتعرف على مدى استعداد الديوان لتحقاستطالع آراء عينة من موظفي ديوان الم

 من جاهزية و/ أو التزام المؤسسات الخاضعة لرقابته ألهداف التنمية المستدامة.
 .مدى توافر مؤشرات رصد ورقابة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تقارير الديوان 
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المساهمة على تحفيز كما تأتي أهمية هذا البحث في التأكيد على أهمية دور الديوان في 
 اهماتالجهات الخاضعة لرقابته لاللتزام بمتطلبات التنمية المستدامة، كما تنبع أهميته من المس

 المتوقعة لنتائجه والتي قد تكون مفيدة لجهات االختصاص.

 الدراسات السابقة مراجعة
 دراسة ( Montero and Blanc,2019) 

 The role of external audits in enhancing transparency and 

accountability for the sustainable development goals 

استعرضت مشاركة األجهزة الرقابية في مراجعة استعداد الحكومات لتنفيذ أهداف التنمية 
(. حيث غطت عمليات المراجعة هذه الترتيبات المؤسسية الموضوعة 2015المستدامة منذ عام )

مات معلو  لتنمية المستدامة وتعبئة الموارد وأطر الرقابة والتقييم، والتي أسفرت عنلتنفيذ أهداف ا
لذي قيمة قد يساعد الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما كشفت الدراسة التأثير ا
 التي أحدثته عمليات مراجعة أهداف التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجه األجهزة الرقابية

تي لة الخرطت في هذه العملية مثل المشكالت السياسية والمؤسسية والفنية. أخيًرا، استكشف األسئان
فاء يطرحها مجال المشاركة الجديد على األجهزة للرقابية، بما في ذلك اآلفاق طويلة األجل إلض
ءلة الطابع المؤسسي على عمليات مراجعة أهداف التنمية المستدامة والعالقة مع آليات المسا

 األخرى عن هذه األهداف على المستوى الوطني.
  هات (:" الرقابة المالية لديوان المحاسبة الكويتي على الج2019)المطيري، دراسة

 ن"موظفيالحكومية الخاضعة للرقابة وفق أهداف ومؤشرات الخطة التنموية للدولة من منظور ال
 يةالحكوم الجهات وموظفي المحاسبة ديوان في الرقابة موظفي آراء استطالع إلى الدراسة هدفت
 لمتمثلةوا أهدافه تحقيق في الديوان به يقوم الذي الرقابي الدور فعالية حيث من للرقابة، الخاضعة
 د،الموار  هدر من والحد للدولة، التنموية الخطة ومؤشرات أهداف وفق العام المال على بالحفاظ
 لديوانا الدور يقيمون  العينة أفراد إلى أن الدراسة وتوصلتتصويبها.  على والعمل المخالفات ووقف

 ومؤشرات أهداف مع يتناسب ما وفق الديوان كفاءة بضرورة رفع وأوصت جدا، جيد الرقابي بدرجة
 للدولة. التنموية الخطة
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  ،راق"(: "مقترح تقرير موحد لتدقيق التنمية المستدامة في الع2018) عبد الحساني 
قاط نإمكانية إعداد تقرير مراجعة موحد للتنمية المستدامة في العراق يتضمن هدفت للتحقق من 

 تدامةالضعف في أنشطة الدولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعرفة ماهية التنمية المس
رغم لى الفي األجهزة الرقابية، وتوصلت لعدم قيام الديوان إلعداد تقرير موحد للتنمية المستدامة ع

طاع ت القنيته للقيام بذلك، وأشارت إلى أنه يوجد في تقرير الديوان مؤشرات لتقويم أداء مؤسساإمكا
 العام ذات العالقة بالتنمية المستدامة.

 ( دراسةWinden, 2017 ) 
 Auditors of sustainability: exploring the role of supreme audit 

institutions in the implementation of the sustainable development goals 

مة المؤسسات الرقابية التأثير في مجال السياسة العا استطاعةسعت الدراسة للتعرف على مدى 
لى عألهداف التنمية المستدامة، وما هي الطرق التي يمكن أن تؤثر بها على تحقيق هذه األهداف 

المؤسسات، حددت المدى الذي المستوى الوطني؟ ومن خالل تقييم مخرجات ونتائج مراجعة هذه 
ي فتمارس به التأثير المعرفي وتغيير سلوك صناع القرار. وأشارت إلى أن االتصال واالستقالل 

لها اسة كصنع القرار ونظام المتابعة، والقدرة التنظيمية والخصائص الخارجية للمؤسسة والبيئة السي
ذه المؤسسات على مجاالت السياسة قادرة على شرح االختالف الموجود في مستويات التأثير له

لرقابة ذات ا أظهرت النتائج أنه حتى في البلدانو المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وأيضًا تنفيذها. 
 م( 2030خطة ) وحيث إنالضعيفة على الموازنة، فإن المؤسسات الرقابية تحظى بشفافية عالية. 

ت ق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب آلياأكدت على أهمية ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقي
 لماليةمن خالل عمل هذه المؤسسات فإنها تضمن المساءلة العامة واإلدارة افالمراقبة والمراجعة، 

 السليمة، وبذلك فهي جزء من اإلطار الذي ال غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  2016دراسة ) ،.Hairul Nizam Yusoff et al)  

Sustainable development: what is the role of audit? 

باستكشاف استخدام المراجعة البيئية كأداة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة في  قامت
القطاع العام بماليزيا خاصة مع تأكيد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية على اعتبارها واحدة من 

ستدامة. واستخدمت المنهج الكيفي، وشملت مراجعي القطاع العام المتطلبات األساسية للتنمية الم
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والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة التشريعية. وأضحت النتائج أن المراجعة البيئية يمكن أن 
ُتسهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، البلدان النامية التي ُتعطى فيها 

ة األولوية على االحتياجات للحفاظ على البيئة، فقد بينت النتيجة أن دور التنمية االقتصادي
ُيستخدم فقط كإجراء وقائي لضمان أن التخطيط والتطوير ال يتأثر و المراجعة البيئية محدود فعلًيا 
 بشكل كبير بالبيئة والمجتمع.

 ،نميةدور االتجاهات المعاصرة للتدقيق في تحقيق أهداف الت" (:2016دراسة) حمد 
 المستدامة"

بات سعت للتعرف على مراجعة األداء البيئي وتحديد مفهومه ونشأته ومجاالته، واآلفاق والصعو 
التي تعترض تطبيقه، وبيان دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فضال عن تقديم نموذج 

وصل إلى ألساليب المراجعة البيئي بما يتناسب مع طبيعة منظمات األعمال في العراق. وت
 بذولةمجموعة من االستنتاجات أهمها: دور المراجعة البيئية هو إسهامها في تقييم المبادرات الم

اء لمنع وتخفيف ومعالجة األضرار البيئية أو للتعامل مع والحفاظ على الموارد الذي يعد البن
 .األساس للتنمية البيئية المستدامة

 ( دراسةSandor Nagy, et. al, 2015:) 
 Improving audit functions of supreme audit institutions to promote 

sustainable development 

قامت بعرض وتحليل مضمون التأثير ذي القيمة المضافة لألجهزة للرقابية بالتركيز على قضايا 
جابة التنمية المستدامة. وحاولت اإلجابة على السؤال التالي: كيف يمكن لهذه األجهزة االست

للتحديات العالمية والمحلية؟ ومساعدة الحكومة على تنفيذ التزاماتها نحو االستدامة؟ أخيًرا، قامت 
بتتبع الطريقة الممكنة لتحسين وظائف المراجعة على مستوى الدولة واالنتوساي، باستخدام بعض 

يمكن لألجهزة الرقابية أفكار نظرية الشبكة التي تتناول تحليل الروابط والتفاعالت االجتماعية. حيث 
المساهمة في هذه العملية من خالل وظائفها، والتكييف مع التحديات واالتجاهات والتوقعات الناشئة 
عن التزامات التنمية المستدامة بخلق معرفة مراجعة على مستوى الدولة والعالم، واستغالل اآلثار 

ه، ستكون هناك حاجة إلى إدخال إدارة اإليجابية للتعاون وبناء القدرات المهنية. في الوقت نفس
ورأس المال  -لخلق معرفة محلية بالمراجعة  -الشبكات لتحسين كل من الكوادر البشرية 
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االجتماعي داخل اإلنتوساي لنشر وخلق المعرفة التنظيمية، من أجل تعميق آثار نتائج المراجعة 
 المتعلقة بالتنمية المستدامة.

 السابقةالتعقيب على الدراسات 
الدراسات السابقة أعاله وغيرها من تلك التي تم االطالع عليها يمكن أن  من خالل عرض

انب نخلص إلى اتفاقها مع الدراسة الحالية من حيث الموضوع والهدف؛ إال أنها تختلف من عدة جو 
ى علحيث وظفت الدراسة الحالية منهج تحليل المحتوى باستخدام أداتين هما المقابلة واالطالع 

 الوثائق ذات الصلة وتحليل تقارير الديوان من أجل تشخيص أفضل لمشكلة البحث. إضافًة لعدم
تناول هذا الموضوع في البيئة الليبية حسب علم البحاث. وباعتبار ديوان المحاسبة عضو في 

د الفجوة بعاأ المنظمات الدولية واألفريقية والعربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، تتضح
في  ديوانالبحثية والتي يهتم بها هذا البحث المتمثلة في تقديم مساهمة علمية لبيان مدى فعالية ال

ة لدولياالرقابة على أداء المؤسسات العامة لاللتزام بأهداف التنمية المستدامة في ضوء المعايير 
 بقة.لألجهزة العليا للرقابة ما لم تتطرق إليه أيًا من الدراسات السا

 اإلطار النظري 
تطلب حلت أهداف التنمية المستدامة محل األهداف اإلنمائية األلفية، إذ ُتعد بعيدة المدى وت

ة ( أهداف للتنمية المستدام2015مشاركة جميع الدول، وقد اعتمدت األمم المتحدة في سبتمبر )
(من األهداف 169( هدفًا رئيسياً، مرتبطة ب)17( تتألف من )2030( إلى )2016للفترة من )

ال جدول أعم”الفرعية ذات الصلة، كما اعترفت بدور لألجهزة العليا للرقابة في عمليات تنفيذ 
 (2-1: 2019بشكل فعال وكفؤ وشفاف ومسؤول )اغريب، ”  2030التنمية المستدامة لعام 

ن عاًل وساهمت العديد من األجهزة الرقابية في إصدار تقارير بأهداف التنمية المستدامة، فض
تنمية ( وبينت فيه كيفية إدماج ال5130اهتمام االنتوساي بالتنمية المستدامة وإصدار معيار رقم)

 المستدامة في تقارير الرقابة والمراجعة.

  مفهوم مراجعة التنمية المستدامة
تمثل أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة باسم األهداف العالمية، دعوة عالمية للعمل على 

ء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار. وتستند هذه األهداف إنها
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السبعة عشر إلى النجاحات التي حققتها األهداف اإلنمائية لأللفية، مع تضمين مجاالت جديدة، 
دالة، مثل: تغير المناخ، وعدم المساواة االقتصادية، واالبتكار، واالستهالك المستدام، والسالم والع

 .https://www.undp.orglضمن أولويات أخرى. 
(م، وشمل أبعاد التنمية الثالثة 1992وُقدم مفهوم التنمية المستدامة في قمة ريو عام )

 متحدةت إحدى أهم النتائج التي تمخض عنها مؤتمر األمم الاالجتماعي، االقتصادي، والبيئي. وكان
( هي إطالق عملية تحت قيادة الحكومة إلنشاء 20( حول التنمية المستدامة )ريو+2012عام )

 وتمثل .مجموعة من األهداف العالمية لتحقيق التقدم في التنمية المستدامة ورصده بشكل أفضل
( هدفًا من 17موعة من القضايا الحيوية تتلخص في )هذه األهداف الطموحة وطويلة األجل مج

حة بينها القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة والتعليم، وجعل المدن أكثر استدامة ومكاف
 التغير المناخي وحماية المحيطات والغابات.

( بلدًا عضوًا والعديد من مجموعات المجتمع 193وقد وضعت األمم المتحدة بالشراكة مع )
 (2012، 20مدني أهداف التنمية المستدامة. )الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + ال

ن قرت موقد اُعتمدت أهداف التنمية المستدامة من قبل كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة وأ
 (10: 2017قبل السلطة التنفيذية لحكومة كل بلد )دليل البرلماني، 

 كاله في كل مكان.( القضاء على الفقر بجميع أش1الهدف )
زراعة ( القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي وتحسين التغذية الُمحسنة وتعزيز ال2الهدف )
 المستدامة.

 ( ضمان تتمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. 3الهدف )
 التعلم مدى الحياة( ضمان التعليم الجيد الُمنصف والشامل للجميع وتعزيز ُفرص 4الهدف )

 للجميع.
 ( تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.5الهدف )
 ( ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.6الهدف )
( ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة 7الهدف )
 والمستدامة.
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 القتصادي الُمطرد والشامل للجميع والمستدام، العمالة الكاملة( تعزيز النمو ا8الهدف )
 والِمنتجة، توفير العمل الالئق للجميع.

ام، ( إقامة ُبنية تحتية قادرة على الصمود، تحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستد9الهدف )
 تشجيع االبتكار.

 ا.( الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينه10الهدف )
( جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 11الهدف )
 ومستدامة.

 ( ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.12الهدف )
 ( اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتّغير المناخ وآثاره.13الهدف )
تنمية دامها بشكل مستدام لتحقيق ال( حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخ14الهدف )
 المستدامة.

ام، ( حماية النظم اإليكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستد15الهدف )
إدارة الغابات على نحو مستدام، مكافحة التصحر، وقف تدهور األراضي وعكس مساره، وقف 

 فقدان التنوع البيولوجي.
ة، إلقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد لتحقيق التنمية المستدام( التشجيع 16الهدف )

على  وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع
 جميع المستويات.

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. (17) الهدف
 (: أهداف التنمية المستدامة1قم )شكل  ر

 

 https://sustainabledevelopment.un.org/ المصدر: منصة معارف التنمية المستدامة
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ات وُتعرف مراجعة التنمية المستدامة بأنها "خدمة توكيدية تصديقيه تهدف تحسين جودة معلوم
، تدامةالتنمية المستدامة لخدمة أصحاب المصلحة بالشركة باختبار مزاعم إدارتها عن التنمية المس

وإبداء رأي فني محايد عن مدى صدق تلك المزاعم وتوصيله ألصحاب المصلحة ". )احمد، 
2019)  

 (، يتعين2030( من أهداف خطة التنمية المستدامة)16ونخلص بأنه وانسجاًما مع الهدف الـ)
طًا أنما على األجهزة العليا للرقابة عندما تقوم بتقييم مدى تطبيق هذه الغاية، أن تقدم عن نفسها
لك في ذنموذجية يحتذى بها من حيث الشفافية والفعالية والمساءلة فيما تقوم به من أعمال بما 
 ومدى مراجعة الحسابات ورفع تقارير الرقابة بأنواعه، والتأكد من سالمة االستراتيجيات الوطنية
ضوعة تطبيقها ومستوى التقدم الذي أحرزته باإلضافة إلى تقييم التوجيهات الحكومية والخطط المو 

 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للتأكد من سالمة تطبيق هذه التوجهات.

 ة:ستدامة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف التنمية الممساهم
ن أن لألجهزة العليا للرقابة دور فعال في ضمان جودة أداء القطاع العام م فيهمما ال شك 

في مختلف الدول. وهذا ينطبق  المنظمةخالل اختصاصاتها المنصوص عليها في التشريعات 
 برصد ورقابة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة السياسات والخططأيضا على ما يتعلق 

ز الوطنية المعتمدة لتحقيق هذه األهداف وآليات تنفيذها لتحديد مدى اإلنجا واالستراتيجيات
 المتحقق. ومن المؤكد أن قيام هذه األجهزة بواجبها في هذا السياق يتطلب منها وضع واتباع

لية. وتم ودة عاللقيام بالمهام الرقابية المتعلقة بالتنمية المستدامة بج المهنيةمنهجية لبناء قدراتها 
د ( واعتباره دليل مرشISSAI 5130االعتماد على المعيار الذي أصدرته منظمة االنتوساي رقم )

ضمن هو يتلألجهزة العليا للرقابة لترشيد أدائها نحو رقابة فعالة على تحقيق التنمية المستدامة، و 
 (.2004: 5130بعة عناصر: ) معيار االنتوساي أر 

العنصر األول: معلومات عامة، ويعرف مفهوم التطور المستمر ويقدم نظرة شاملة كيف 
 والقرارات السياسية وبأنشطة المؤسسات العامة باالستراتيجياتتستطيع نقاط االنطالق تظهر 

 والخاصة.
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الوطنية  واالستراتيجياتروط العامة العنصر الثاني: يشرح كيف يمكن للحكومات عرض الش
 للتطور المستمر، كما يشرح اإلمكانيات، التي تظهر برقابة األجهزة الرقابية.

 العنصر الثالث: يحلل تكامل مفهوم التطور المستمر بمختلف المجاالت السياسية والبرامج 
 وكذلك دور األجهزة الرقابية عندما تراقب نوعية اإلنجاز.

از إلنج العنصر الرابع: يأخذ بعين االعتبار اإلجراءات، التي يجب أن تتبعها األجهزة الرقابية 
 تطوير قدراتها من أجل تحقيق الرقابة بمجال التطور المستمر.

ويمكن أن ُتسهم األجهزة العليا للرقابة، في متابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة بعدة 
 https://www.intosaicommunity.net/user/postdetails/5 مجاالت منها:

 بة الدعوة إلى التحسينات داخل نظم اإلدارة المالية العامة مثل تحسين ممارسات المحاس
 الحكومية.

  لية وعمليات الرقابة الداخمراجعة الشفافية الوطنية وإدارة المخاطر والحماية من الغش
 للمساهمة في جهود منع الفساد بما يتوافق مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 مراجعة قدرة نظم السجالت اإلحصائية والحيوية الوطنية على إنتاج البيانات الالزمة 
ة أهداف التنميلضمان عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بالبيانات واإلبالغ عن التقدم المحرز عن 

 المستدامة الوطنية.
 ياس تقييم صحة األهداف الوطنية ومقاييس األداء، وتوافر بيانات األداء، وكفاية نظام ق

 األداء الكلي.
 ستدامةتقييم االقتصاد والكفاءة والفعالية في البرامج الحكومية لمعالجة هدف التنمية الم 

 ، وما، التعليم، البنية التحتية، الصحة العامةالوطنية في مجال موضوعي محدد )على سبيل المثال
 إلى ذلك( وما يجب القيام به لتحقيق هذا الهدف بشكل أفضل.

 بياناتمراجعة "ثورة البيانات" والمشاركة فيها من خالل تقييم قدرة الحكومة على تسخير ال 
 ن.الضخمة من أجل اتخاذ القرارات واستخدام تحليالت البيانات لتحديد فرص التحسي

 .دراسة البيانات الوطنية المفتوحة واستراتيجيات المشاركة المدنية 
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  لمحلي اتقرير عن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و/أو توفير البيانات للتقرير
 الذي سيتم تقديمه كجزء من عمليات المتابعة والمراجعة لألمم المتحدة.

  الفساد وحماية األصول العامة.مساعدة الحكومات الوطنية على محاربة 
 ي ساعدت مجموعة عمل االنتوساي حول المراجعة البيئية جميع األجهزة العليا للرقابة ف

العليا  جهزةفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمراجعة البيئية؛ وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين األ
 مواد اإلعالمية الستخدامها.للرقابة المالية؛ ونشر المبادئ التوجيهية وغيرها من ال

 ،طورت مجموعة عمل اإلنتوساي أدوات وفرص لتبادل المعرفة لتقييم اإلصالحات الوطنية 
ي وتبادل المعلومات حول التقدم المحرز في اإلصالحات، وتتبع اإلصالحات على الصعيدين الوطن

  والدولي.
 لذي تمأهداف التنمية المستدامة اوبذلك يمكن القول بأن برنامج مبادرة اإلنتوساي حول مراجعة 

( كان أحد المحركات الرئيسية لهذه الجهود، حيث سعى لدعم األجهزة 2016إطالقه في عام )
دعم ير الالعليا للرقابة إلجراء عمليات مراجعة أداء عالية الجودة ألهداف التنمية المستدامة، توف

ي فلدعم عبر اإلنترنت، زيارات الدعم المختلط لفريق األجهزة من خالل التعليم اإللكتروني، ا
 شاداتالموقع، التدريب وجهًا لوجه، والتعليقات والمراجعة من قبل الزمالء والخبراء. وُوضعت إر 

وفر و حول االستعداد للمراجعة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لضمان اتباع نهج مشترك. 
ًقا ية وفاجعة وفق المعايير الدولية للرقابة المالالبرنامج أيًضا آلية لضمان الجودة إلجراء المر 

 سنويةالمعمول بها تلزم كل مؤسسة مراجعة عليا بإدراج المراجعة التنمية المستدامة في خطتها ال
 وإصدار تقريرها وفًقا للمتطلبات القانونية السارية. 

 مجال مراجعة التنمية المستدامة
امة يشتمل على مزاعم اإلدارة بشأن التنمية المستدإن مجال خدمة مراجعة التنمية المستدامة 

 برامجو بأبعادها الثالثة االقتصادية، االجتماعية، والبيئية، وخاصة المتعلقة بوجود وتفعيل خطط 
ي فللتنمية المستدامة، كفاية اإلفصاح عن خطط وآليات برامج االستدامة وعن مدى نجاح الشركة 

كما  مكن بلورة حدود ومجال خدمة مراجعة التنمية المستدامةتنفيذ برامج للتنمية المستدامة. وي
 (2019يلى:)خضر،
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 :وهي شريك أساسي ال غنى عنه في عملية التنمية، لذلك يجب عليها أن ُتحسن  الشركات
عمل تاستغالل الموارد وحماية البيئة من التلوث، وتحمل مسئوليتها تجاه البيئة والمجتمع التي 

أن و ن لديها استراتيجيات وسياسات بيئية ومنتجات وأنظمة إنتاج بيئية، داخله. كما يجب أن يكو 
لوث، ل التتستخدم تكنولوجيا اإلنتاج النظيف، وتقلل وتدير تدفق الفاقد وتعيد استخدام الموارد وتقل

خدام وأن تساهم في نشر الوعي البيئي بين العاملين والعمالء والمجتمع، كما يجب أال يتعدى است
فصاح لموارد الطبيعية الحد الذي يسمح لها بالتجدد بشكل طبيعي. كما يتعين عليها اإلالشركات ل

 عن آثار أنشطتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية وذلك عن طريق اإلفصاح عن االستدامة.
  :واره واإلفصاح عنها، حيث تتعدد أد االستدامةتتجاوز مهامه جمع وتحليل بيانات  المحاسب

م مة، دعوالتي يمكن أن تشمل: المساعدة في إبراز مفهوم التنمية المستدا االستدامةاف لمتابعة أهد
جهود المنظمات لبناء والمحافظة على عالقات مع أصحاب المصلحة، إدارة المخاطر المتعلقة 

ر . وأن خبرة المحاسبين في تصميم وتشغيل نظم المعلومات وتوفياالستثمارألغراض  باالستدامة
ت، لمعلومات مالية وغير مالية، يجعلهم في موقع جيد لدعم ومتابعة استدامة الشركا تحليل كمي

وأن هذا يتطلب في الوقت نفسه تفهم عميق ألوجه القصور في النظم المحاسبية، مع البحث في 
ن أإمكانية االستفادة من المساهمات المحتملة للطرق واألساليب المحاسبية األخرى، وال سيما 

يجب  صبحت شريكًا أساسيًا في المسؤولية االجتماعية، فالمهارات األساسية المحاسبيةالمحاسبة أ
 استخدامها لمقابلة طلب المنظمات على شمول عملية إعداد التقرير.

   يجب أن يحدد ما إذا كان قد تم اإلبالغ عن السياسات لجميع أصحاب  :الداخليالمراجع
المصلحة، إعادة النظر في السياسات لتحديد ما إذا كانت تعكس التزام اإلدارة العليا واألهداف 
واضحة، وأن استراتيجية التنمية المستدامة تتسق مع سياسة التنمية المستدامة والخطة التنظيمية 

ر معلومات كافية ومباشرة لتمكن من وضع خطط وأهداف تنمية مستدامة فعالة. العامة، وأنها توف
ولتحديد المنفعة العملية الستراتيجية التنمية المستدامة يجب أن يقابل المدقق الداخلي المسئولين عن 
تحديد األهداف والخطط، ويفحص العمليات المصاحبة لتلك األهداف والخطط ويوصل استنتاجاته 

ينبغي عليه ضمان إدراج جوانب االستدامة في إدارة المخاطر المؤسسة، حيث كما عليا. إلدارة ال
يمكن أن يساعد اإلدارة في تحديد وتقييم وتنفيذ منهجيات إدارة المخاطر والضوابط للتصدي 
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لمخاطر التنمية المستدامة وينبغي له جمع األدلة وتحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بأهداف عمليات 
ينبغي عليه تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات توليد مؤشرات األداء، للكشف أيضًا ة المخاطر. إدار 

عن أوجه الضعف في هذه العملية من خالل مقابالت مع مستخدمي هذه المؤشرات. وينبغي عليه 
 لتحديد هذه األسباب الرئيسية لذلك.  المراجعةمواصلة 

 ة المستدامةى تنفيذ أهداف التنميالرقابة عل حدياتت
ف هناك تحديات ناشئة في مراجعات األجهزة العليا للرقابة حول مدى االستعداد لتحقيق أهدا

 (Montero&  Blanc,2019التنمية المستدامة، وأهمها ما يلي:)
 .عدم وجود خطة تنفيذ وطنية طولية األجل، أو القيود على عملية التخطيط االستراتيجي .1
 يحدد األدوار والمسؤوليات.عدم وجود هيكل مؤسسي واضح  .2
 عدم إنشاء هيئة توجيه وطنية إلدارة التنفيذ المتسق على المستوى الوطني. .3
 عدم االهتمام بالتنسيق بين مختلف المستويات اإلدارية. .4
 االزدواج المؤسسي، أي وجود أكثر من مؤسسة رقابية أو جهاز للرقابة. .5
يل ريع ذات األولوية، حيث فقط عدد قلالحاجة إلى استراتيجية تمويل طويلة األجل للمشا .6

 من الدول قامت بمواءمة الميزانيات مع أهداف التنمية المستدامة.
دة الحاجة إلى نظام مناسب للرقابة والتقييم، مع مؤشرات موثوقة وآليات التغذية المرت .7

 لإلبالغ.
 الحاجة الي تحسين المكتب الوطني لإلحصاء والتنسيق مع الكيانات األخرى. .8
وجود آليات فعالة إلشراك أصحاب المصلحة، أو أن استراتيجيات المشاركة غير  عدم .9

 الواضحة.
 إنشاء آليات متكاملة لالتصال، أو استراتيجية االتصال غير واضحة. .10
 بة. االفتقار إلى الموارد والقدرات البشرية والبنية التحتية ووسائل ألداء مهام الرقا .11
 تدامة بين قيادة الجهاز والعاملين وفي المؤسساتانخفاض الوعي بأهداف التنمية المس .12

 الحكومية والمجتمع بشكل عام. 
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عتبر مقاومة داخلية إلدراج مراجعة أهداف التنمية المستدامة في خطط المراجعة حيث قد يُ  .13
ذلك بعيد عن السياق الوطني للجهاز. كما أن ألجهزة ذات الموارد المحدودة قد تفاضل بين 

 ة.ات مراجعة أهداف التنمية المستدامة والقيام بأعمال المراجعة التقليدياالستثمار في عملي
لالزمة اهارات تحتاج األجهزة العليا للرقابة لمواكبة التطورات المنهجية والتقنية والقدرات والم .14

 ة.ستداملتحليل قضايا اإلدارة والسياسة وتقييم النهج المتكاملة الذي تتطلبها أهداف التنمية الم
 ستقاللا ما ترى هذه األجهزة أن مراجعة التنمية المستدامة عملية تسييس قد تحد من اغالبً  .15

 الجهاز، أيضا على أنها مسألة تتجاوز الحدود الوطنية.
ل صعوبة نشر تقارير مراجعة أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب وسهولة الوصو  .16

ة ير إلى لغلتقار ارير. كما يعتبر تحويل اللغة الفنية لإليها قد تفاقم فجوة الشفافية المتعلقة بهذه التق
 ة غيرسهلة االستخدام تحد كبير أمام الجميع. وهنا يمكن استخدام الرسوم البيانية وملخصات قصير 

 تقنية لنشر نتائج عمليات المراجعة على نطاق واسع بين الجماهير المختلفة.
 نتيجة ية وأصحاب المصلحة الخارجيين تحدييمثل التعاون بين األجهزة العليا للرقابة المال .17

المخاوف بشأن خطر إشراك أصحاب المصلحة من أجل استقاللية الجهاز. كما أن بعضها يرى أن 
إدارة أصحاب المصلحة عملية معقدة بسبب عددهم الهائل فيما يتعلق بأي قضية معينة، ووجود 

 ة لمختلف أصحاب المصلحة.وجهات نظر ومطالبات متعددة، والشرعية المختلفة المتصور 

 جراءات ديوان المحاسبة الليبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:ا
يسعى الديوان للرقابة على المال العام والتحقق من أن الجهات الخاضعة لرقابته تدير أعمالها 
وأنشطتها بكفاءة وفعالية واقتصاد وتوجيهها نحو تحسين أدائها وتعزيز الشفافية، وحيث إن تنفيذ 

نية بتنفيذ برامج التنمية المستدامة أصبح ضمن الخطط االستراتيجية للجهات الخاضعة لرقابته والمع
هذه األهداف، لذلك عليه ، وفق قانونه، تقييم عمل هذه الجهات لتلبية االلتزامات الدولية، من 
خالل التركيز على متابعة الخطط والسياسات واإلجراءات التي تعدها الدولة من أجل تنفيذ أهداف 

تقييم األنظمة المستخدمة التنمية المستدامة، ومن ثم على مدى مالءمة اإلجراءات المتعلقة بمراقبة و 
لمتابعة هذه األهداف ونتائجها واإلبالغ عنها، فمن خالل قيام الديوان بمهام المراجعة المالية، 
مراجعة األداء، ومراجعة االلتزام سيقيم مختلف جوانب أداء القطاع العام ونتائج السياسات المتعلقة 
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ي بناء مؤسسات تتسم بالشفافية والكفاءة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي سيساهم ف
 والمساءلة. 

م (م الصادر بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رق2013( لسنة)19ويأتي قانون الديوان رقم)
(م. حيث 2030(م والئحته التنفيذية منسجمًا مع أهداف التنمية المستدامة)2015( لسنة)27)

تصاد على األداء لتقييم الكفاءة والفعالية واالق ( إلى أنه حتى يتم الرقابة17أشارت المادة )
ة لمؤسسات الخاضعة للرقابة الديوان البد أن يقوم بالتحقق من حسن استغالل الموارد الطبيعي

عت والثروة النفطية بشكل خاص مع مراعاة االستدامة والمحافظة على البيئة، إن الحكومة قد را 
ها قد ة، أنستغالل ال يؤثر سلبًا على تلك الموارد في الدولمصالح المجتمع واألجيال القادمة، أن اال

ادي راعت استغالل البدائل المتاحة كالطاقة الشمسية والرياح والرمال ومياه البحر كبديل اقتص
ا ة وبملالستخدامات الجارية، إنها استخدمت األصول واالستثمارات والمرافق العامة بكفاءة وفعالي

ها عايير المستخدمة في النشاط، التحقق من مدى كفاءة وفعالية أنشطتيتناسب مع المؤشرات والم
ا، ووظائفها ومن أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي واقتصادي لتحقيق األهداف المحددة له

 ف وأنالتحقق من مدى الدقة والعناية في وضع الموازنات التقديرية كأداة للرقابة وتحقيق األهدا
 ن مصادر التمويل قد حددت على أسس علمية وموضوعية ومشروعة،  وأنها قدالتدفقات النقدية م

 خضعت للمراجعة الدورية من خالل تقارير المتابعة .
ة بالدولة ( نصت بضرورة تقييم الديوان للسياسات النقدية والمالية المعتمد21كما أن المادة رقم )

طني وقدرتها في التصدي لالزمات لتحقق من كفاءتها في استمرارية واستقرار االقتصاد الو 
 لوصوللاالقتصادية المحتملة، أيضًا تقييم السياسات الخاصة بميزان المدفوعات والميزان التجاري 

إلى تأكيد معقول بأنها قد وضعت بناء على تخطيط مالي واقتصادي، وأنها تخدم التنمية 
إشباع الحاجات توزيع  االقتصادية واالجتماعية من خالل ضمان تخصيص أفضل للموارد في

 توزيعأفضل للموارد لتحقيق أهداف التنمية والتوازن االقتصادي والتشغيل الكامل، العدالة في ال
ير بما التصدوتحقيق الرفاهية لطبقات المجتمع، كذلك إدارة النقد الليبي والسيولة وأنشطة االستيراد و 

 يحقق مصالح االقتصاد الوطني.
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 ( يتماشى مع ما جاءت به أهداف21(،)17ليه كلٌّ من المادتين )أن ما نصت ع ويمكن القول
 (. 5130التنمية المستدامة السبعة عشر التي نص عليها معيار رقم )

 كما أشار رئيس الديوان حول مهام الديوان في رصد مدى استعاد الحكومة في تحقيق التنمية
ب بموج الديوان يباشر مهامه الرقابية المستدامة في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة الفعالة. إن

وى خططه التشغيلية المقررة والتي تتوافق ومتطلبات أهداف التنمية المستدامة سواء على المست
له المرحلي أو االستراتيجي، وأن الديوان بدأ في مواكبة المستجدات في هذا الجانب بربط أعما

ته ين خطاًل في اتخاذ اإلجراءات التالية: تضمبأهداف التنمية ومدى تحقيقها، حيث باشر الديوان فع
 قرار اإلستراتيجية والتشغيلية لمهام الرقابة على أهداف التنمية المستدامة؛ تشكيل لجنة بموجب

ه؛ (م وتقييم2030(م تتولى دراسة ملف التنمية المستدامة)2018( لسنة )583رئيس الديوان رقم )
ة ت الدولة ومدى تحقيقها ألهداف التنمية المستدامالرصد والتحقق من جاهزية الحكومة ومؤسسا

ر ( كما قامت وزارة التخطيط بتشكيل لجنة فنية بموجب قرا2019أثناء مزاولة مهامها. )شكشك، 
 (م. 2030(م تتولى ملف أهداف التنمية المستدامة )2018( لسنة )62الوزير تحت رقم )

د بوجو  لمالية على الشركات بديوان المحاسبةإضافًة لذلك، أفاد مدير اإلدارة العامة للرقابة ا
لى ع( الذي يؤكد 2019مقترح إرشادي للدليل حوكمة للشركات المملوكة للدولة )شاوش وأبوشكيوة، 

ضرورة أن تصدر الشركات تقرير استدامة تشمل إنجازات الشركة في المجاالت االقتصادية 
 لشركةبة السلوك المهني للعاملين، سياسة اواالجتماعية والبيئية، متضمنًة: سياسة الحوكمة ورقا

سياسة  دولة،تجاه البيئة التي تعمل فيها وتأثيرها عليها، العالقات الحكومية والمشاركات السياسية لل
الشركة الخاصة بعالقات العاملين وحقوق اإلنسان وسياسات عدم التمييز، جودة المنتجات 

مع الشكاوي، ضمان استمرارية األعمال وإدارة والخدمات المقدمة من الشركة ونظام التعامل 
 ماعيةالمخاطر واألزمات وحماية المعلومات، سياسة مكافحة الغش والفساد، سياسة المسئولية االجت

 والبيئية للشركة.

 البحث منهجية
اعتمد البحث المنهج الوصفي استنادًا إلى طبيعة الموضوع وأهدافه، واستخدمت المقابلة 

ساسية لتجميع البيانات من عينة البحث، باعتبارها األسلوب األكثر شيوعًا الشخصية كأداة أ
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واستخداًما في مثل هذه البحوث، كما استخدم أسلوب تحليل المضمون لتحليل البيانات واستخالص 
النتائج تبعا لذلك. إضافًة إلى األدوات أخرى متمثلة في التشريعات والنصوص القانونية، مع 

( م، وذلك بما يتناسب هدف البحث 2017قرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة )استقراء وتحليل ت
 ونوعه. 

وأجريت مقابلة شخصية مع رئيس وعدد من موظفي فرع ديوان المحاسبة سرت، كما تم إجراء 
معة المج حوار مع مدير اإلدارة العامة للرقابة المالية على الشركات، بهدف التأكيد على المعلومات

ر األخرى، والحصول على معلومات تفسيرية )كيف، ولماذا( وتم طرح األسئلة بصيغة من المصاد
 م بمقر 09/09/2019األسئلة المفتوحة ألنها تناسب هذا الغرض. وقد أجريت هذه المقابلة في 

 مجتمع البحث في كافة مسؤولي الديوان وفروعه ذوي العالقة وتمثلديوان المحاسبة فرع سرت. 
ت المستدامة، حيث تم اختيار عينة من المسؤولين الذين قبلوا بإجراء مقابال بأهداف التنمية

شخصية معهم، وأمكن االتصال بهم وإجراء حوار معهم لغرض تجميع البيانات الالزمة لهذا 
 البحث. 

ومن أجل تحقيق أهداف البحث، تم تجميع البيانات الالزمة المتعلقة بموضوع البحث من 
واقع اث وممتمثلة في الدوريات والمقاالت والقوانين، والدراسات السابقة واألبحالمصادر الثانوية ال

ة لشخصيااإلنترنت المختلفة وكذلك تم تجميع البيانات من المصادر األولية والمتمثلة في المقابلة 
 ان.  كأداة رئيسية للبحث إضافًة لتحليل التشريعات النصوص القانونية والتقارير المنشورة لديو 

 البيانات ليلتح
هدف بتم تحليل البيانات المتحصل عليها من المقابالت الشخصية، والمتضمنة األسئلة المتعلقة 

الدراسة األول، المتمثل في استطالع آراء عينة من موظفي ديوان المحاسبة للتعرف على مدى 
ة داف التنمياستعداد الديوان لتحقيق من جاهزية و/ أو التزام المؤسسات الخاضعة لرقابته أله

فيما و المستدامة. ولتدعيم هذا التحليل تم االقتباس المباشر لبعض العبارات من خالل إجاباتهم. 
 يلي تحلياًل لهذه المقابالت:

: هل يسعى الديوان للعمل على تقييم مدى فاعلية اإلجراءات الحكومية المتخذة السؤال األول
ا الصحيح من خالل بناء القدرات ألعضائه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان توجيهه
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والتشارك المعرفي وتبادل الخبرات مع األجهزة النظيرة، التدريب على استخدام تقنية المعلومات 
والحوكمة اإللكترونية، التشجيع على التميز واالجتهاد في العمل، تحفيز البحوث والدراسات المتعلقة 

 باألجهزة الرقابية؟ 
داف على أن الديوان يسعى للعمل على تقييم اإلجراءات الحكومية لتحقيق أهأكد كل المشاركين 

 التنمية المستدامة في كل المؤسسات الخاضعة لرقابته، واالقتباس التالي يؤكد ذلك:
سم ق" قام الديوان بتعيين عدد من الموظفين ُأطلق عليهم )اللبنة( وهم أوائل الطلبة خريجي 

 معاييروأُعد لهم برنامج تدريبي، تم التركيز فيه على تفعيل العمل بالمحاسبة بكليات االقتصاد، 
ما كالمحاسبة الدولية، كما قام بإيفاد العديد من موظفيه لدورات خارجية في مختلف التخصصات، 

 شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية".
ف مة لتنمية قدرات أعضائه تجاه أهداوعند سؤال المشاركين هل يوفر الديوان األموال الالز 

خطة التنمية المستدامة؟ وإذا كان األمر كذلك، هل هناك شرط بضرورة إنفاق هذه األموال وفقا ل
التنمية المستدامة؟ كان الرد بأنه توجد ميزانية مخصصة مستقلة من وزارة المالية وتحال 

درات البشرية بالديوان النصيب كمخصصات مالية سنوية. وفيما يخص بند التدريب وتنمية الق
 األكبر من الميزانية المخصصة للديوان.

 ير أووكذلك عند السؤال عن ماهية الوسائل والموارد التي تحتاج إليها كمراجع لتمكينك من تطو 
هم أ المساهمة في تطوير خطة التنمية المستدامة؟ أكد كل المشاركين عل أن الموارد المالية من 

 ضع خطة مشتركة مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.الموارد، وكذلك و 
ضع أما عند سؤالهم عن المجتمعات والمجموعات واألفراد الذين ينبغي أو تم استشارتهم عند و 
هتم خطة تجاه تحقيق التنمية المستدامة؟ أجاب جميع المشاركين بأنها المنظمات الدولية التي ت

 تنميةة ونظام حوكمة، وكذلك التي تقوم بإعداد برنامج واضح للبتطبيق المعايير الدولية للمحاسب
 المستدامة.

عند السؤال هل يتوفر لدى الديوان موظفين مهنّيين ُمكّلفين يمكنهم مشاركة اللجان المعنية 
مبادرات التنمية المستدامة في تحليل ومراجعة الموازنة ومشاريع القوانين ذات الصلة؟ أكد 
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يوجد لدى الديوان موظفين مهنّيين أكفاء للقيام بذلك، كما هو موضح في المشاركون على أنه 
 االقتباس التالي:

ل ات عم"من خالل المشاركات الدولية لديوان المحاسبة بالمؤتمرات والندوات الدولية وإعداد ورق
اف هدبحثية. حيث قام وفد من الديوان بالمشاركة في ورشة عمل تدريبية حول الرقابة على تحقيق أ 

  ونس".التنمية المستدامة والتي تنظمها األمانة العامة لمنظمة االنتوساي بمدينة الحمامات في ت
عندما تم السؤال عن: ما مدى ضرورة إنشاء وحدة أو إدارة خاصة بالتنمية المستدامة تضم 

ى كوادر مؤهلة وقادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أكد المشاركون عل
بة ضرورة إنشاء وحدة أو إدارة خاصة لوضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وذلك لمواك

حقيق التطور الحاصل في العالم، وضرورة إعداد كوادر فنية محلية وتدريبها لالستفادة منها في ت
 أهداف التنمية المستدامة.

لوعي تقديم المعلومات أو رفع ا: هل تم عقد أي جلسات لمراجعي الديوان بهدف السؤال الثاني
 (؟ 2030بشأن خطة التنمية المستدامة لعام )

وجاء الرد على ذلك بنعم، حيث شارك الديوان في برنامج مبادرة األمم المتحدة لتنفيذ خطة 
التنمية المستدامة، اتخذت رئاسة الديوان قرارًا، بشأن تبّني تطبيق معايير اإلنتوساي على كافة 

ؤّسسية، وتم توقيع اتفاقية االلتزام مع مبادرة اإلنتوساي  للتنمية، والمنظمة العربية المستويات الم
لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وذلك في ورشة العمل التي أقيمت بالمملكة المغربية 

م حلقة  2018/  03/  12(م. كما نظم مركز البحوث والدراسات االستراتيجية بتاريخ 2014في)
دور األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لمنهجية نقاش حول 

منظمة االنتوساي، من خال ورقة عمل قدمت من قبل المركز وعرض حالة عملية ألحد األجهزة 
النظيرة في مجال الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد خلصت الحلقة لعدد من 

أهمها: ضرورة تفعيل دور الديوان في رصد مدى استعداد وجاهزية السلطات التنفيذية  التوصيات،
فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والقيام بعمليات الرقابة على األداء فيما يتعلق بأهداف 

افة ( الذي ينص على بناء مؤسسات فعالة وشف16التنمية المستدامة. والمساهمة في تحقيق الهدف )
وخاضعة للمساءلة. واالضطالع بدور نموذجي في الشفافية والمساءلة في تنفيذ مهامها. شارك 
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ديوان المحاسبة الليبي بوفد رسمي في المؤتمر اإلقليمي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لماليةلمنطقة الجوار األوروبي الجنوبية حول " الدور المتحول لألجهزة العليا للرقابة ا

ة من والمحاسبة في ضوء أهداف التنمية المستدامة" والذي عقد بالجمهورية التونسية خال الفتر 
م، وتم خالله تبادل التجارب في موضوع اللقاء بين األجهزة  2018/  06/  21( إلى 20)

 المشتركة والتحديات القائمة في هذا المجال وطرق معالجتها
لالزمة يعية االديوان الُسبل القانونية واإلجرائية الكافية والقدرات التشر السؤال الثالث: هل يملك 

 للشروع في وضع التشريعات والنظر فيها وتعديلها بغية دعم أهداف التنمية المستدامة؟
ن فترة ميوان أكد المشاركون بأنه يوجد لدى الديوان قانون ينظم العمل والئحته التنفيذية، ويقوم الد

 دولة.التعديالت الالزمة لمواكبة التطورات وذلك عن طريق الجهات التشريعية في ال ألخرى بإجراء
نه أما عند سؤالهم عن ما هي خطط الديوان لتنمية قدراته وموظفيه؟ أجاب أغلب المشاركين بأ
اد يوجد لدى الديوان إدارة عامة فنية )مركز البحوث والدراسات في الديوان( مختصة تقوم بإعد

 اك وهيكل التطورات في النظام العالمي، وإعداد دورات وورش العمل للوعي والتطور واإلدر ومتابعة 
 قائمة بدورها فعال.

 عند السؤال عن هل تتوفر موازنة داخلية كافية لتدريب الموظفين وتطويرهم معرفيًا؟ أجاب
 .المشاركون بنعم لدى الديوان ميزانية مخصصة للتدريب )إدارة التدريب والتطوير(

ناء وعندما تم سؤالهم عن ما هو الدعم الذي ُتقّدمه المنظمات الخارجية بهدف المساعدة في ب
وعه قدرات الموظفين؟ أجاب المشاركين وبشكل عام بأنه تم إيفاد معظم الموظفين في الديوان وفر 

في دورات خارجية )المغرب، مصر، الكويت، تركيا( في جميع التخصصات في نهاية عام 
 م.( 2013)

ة لالزماوبعد سؤال المشاركين عن أي من المؤسسات المالية أو الدولية ُمستعّدة لتوفير الموارد 
 لدعم بناء قدرات الديوان وموظفيه وعقد التدريب؟ يتضح أن معظم المشاركين يرون بأنها حسب

 األوضاع األمنية، واالقتباس التالي يدل على ذلك:
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ة ة بشكل عام، ولكي تقوم هذه المؤسسات )وزارة المالي"هذا يتوقف على الوضع األمني للدول
ومصرف ليبيا المركزي( بصرف أو تخصيص بنود لديوان المحاسبة ليقوم ببناء قدرات موظفي 

 الديوان من خالل المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية".
، (م2017الديوان لسنة )تم استقراء بعض المؤشرات من تقرير  ولتحقيق هدف الدراسة الثاني

ويمكن  والتي تؤكد قيامه بمراجعة الجهات الخاضعة لرقابته تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
، )تقرير ديوان المحاسبة من خالل ما تم استقراؤه سرد بعض منها على سبيل المثال ال الحصر:

2017) 

 أوال: الوضع المالي وسياسات الحكومة:
  سم أشار إلى أن هذه الترتيبات عشوائية ولم ُتر  –انية الترتيبات المالية ميز -الفصل الثاني

ج السياسات واألهداف االقتصادية التي ُأقرت بشأنها، وأن الجهات المعنية بالمشروعات وبرام
عومة المد التنمية لم تقدم تقارير متابعة حولها مما يحول دون متابعة موقف التنفيذ، كما أن الجهات

 ن نقصمالمحروقات، المياه والصرف الصحي، الكهرباء واإلنارة والنظافة العامة( تعاني  )األدوية،
 السيولة الالزمة لتغطية السلع والخدمات التي تقدمها. 

 خر الحكومة في الوفاء بمتطلباتها أشار إلى تأ -ة األزمةسياسات إدار  -الفصل الخامس
عدم و اءة، دارة المورارد والمؤسسات االقتصادية بكفاالقتصادية والخدمية من حيث توفير االستقرار وإ

ء وجود برامج واضحة لتلبية احتياجات المجتمع من خدمات األساسية كالصحة والتعليم والكهربا
 والنظافة واإلسكان وتوظيف الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  االستثماري يعتبر األصل  أشار بأنه رغم أن اإلنفاق -السياسة التنموية -الفصل السادس
في أعمال أي حكومة، وأغلب اإلنفاق التسييري يستخدم كوسيلة لتسيير عجلة التنمية وزيادة الدخل، 
إال أنه نتيجة للظروف الدولة وشح الموارد وتدني الكفاءة وسوء اإلدارة والفساد ال تزال الدولة تفتقد 

اعتمدت الحكومة في إدارة شؤون الدولة على الرؤية واإلطار الالزمين لألهداف التنموية. حيث 
اإلنفاق االستهالكي، وأهملت استخدام الميزانية كأداة للسياسة المالية لتخلي االقتصاد من حاالت 
الركود والبطالة ورفع مستوي النمو وتحقيق التنمية. حيث انخفضت نسبة نفقات التنمية إلى نفقات 

%( وارتفعت 5( إلى أدنى مستوياتها ولم تتجاوز نسبة )2016التسيير لتصل خالل العام المالي )
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%( وتعبر هذه النسب عن الخلل  95نسبة اإلنفاق التسييري مقارنة باإلنفاق التنموي حيث كانت )
في هيكل الميزانية العامة ويجعل المالية العامة غير قابلة لالستدامة في المدى المتوسط والطويل، 

 أهم أدوات تحقيق النمو. حيث أن المشاريع التنموية هي
 ء أداء الحكومة واستمرار أشار إلى سو  -ف والمرتباتسياسة التوظي-الفصل السابع

 االنتهاكات والمخالفات في سياسة التوظيف والمرتبات. 
أن التقرير يعكس إخفاق الحكومة في تحقيق كلٍّّ من الهدف  ومما سبق، يمكن أن نستنتج

 والثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة. األول، الثاني، الثالث، الثامن،
 ف أنظمة الحوكمة وتدني مستوى أشار إلى ضع  -حوكمة الشركات -الفصل الثامن

دس اإلفصاح والشفافية وغياب أنظمة المساءلة. وهذا يعكس إخفاق الحكومة في تحقيق الهدف السا
 عشر فيما يتعلق ببناء مؤسات فعالة وخاضعة للمساءلة .

 اشر_ السياسات االقتصادية_ أشار إلى تعطيل دور معظم أدوات السياسة الفصل الع
 المالية والنقدية في تحقيق النمو والرفاه االقتصادي واالستدامة.

  الفصل الحادي عشر_ سياسة سعر الصرف_ أشار إلى ضعف الضوابط على سعر
رياء مستفيدة من الصرف مما أدى إلى تدني الطبقة الوسطى لمستوى الفقر مع ظهور شريحة أث

ائح النقد األجنبي لعدم العدالة في ميزة مبادلة العملة ومعامالت التحويالت الخارجية بين شر 
 شر منالمجتمع. بما يؤكد إخفاق الحكومة في تحقيق الهدف األول، الثاني، الثالث، الثامن، والعا

 أهداف التنمية المستدامة

 ثانيا: أداء القطاعات
  ف أنظمة الحوكمة لغياب اإلفصاح والشفافية أشار إلى ضع -النفط قطاع –الفصل الثالث

ي والتعتيم عن بيانات مهمة أساسية، اإلخالل بمبدأ فصل االختصاصات وتحديد المسؤوليات، تدن
 مالي، عدمام المستوى تقارير تقييم أنظمة الرقابة الداخلية والتشغيلية والقيد بالدفاتر والسجالت والنظ

ودة لي وجطة االستراتيجية والمستهدفات التشغيلية واإلنتاجية وأعمال المراجع الداخالتطرق إلى الخ
 التي تقاريره وآليات العمل والجوالت التفتيشية والجرد المفاجئ. وهذا مؤشر على مدى المخالفات

 تجعل هذا القطاع بعيد جدًا عن ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
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لعامة بية اأشار إلى تعثر البرنامج التنموي بقطاع النفط الذي ُأقر بموجب قرار اللجنة الشع أيضاً 
ركات ش(م، بالرغم من المباشرة في اتخاد اإلجراءات التنفيذية؛ عدم تواجد 2009( لسنة )425رقم )

ها لخطط خدمية متخصصة بأعمال الصيانة؛ تأخر الميزانيات التشغيلية المطلوبة لتنفيذ برامج الم
يق ألعمال الصيانة والحفر والتطوير من قبل الشركات المنتجة . يتبين ضعف أداء المؤسسة بتحق

 هدفي التنمية المستدامة الثامن، والثاني عشر.
ج كما كانت نتائج فحصه وتقييمه للنشاط البيئي بأن كاًل من شركة المبروك وأكاكوس والهرو 

 تحسينب رية بيئية خاصة بها، كما ال تولي االهتمام الالزم للعمليات النفطية ال تمتلك نظمًا إدا
 األداء البيئي النخفاض المبالغ المخصصة للبرامج البيئية وضعف مؤهالت بعض العاملين وعدم

 بشأن توافر الكوادر المتخصصة في إدارة الصحة والسالمة البيئية، كما لم تولي االهتمام الكافي
لغاز االمصاحب وقيامها بالتخلص منه بالحرق الكامل، حيث أن كميات القيام باالستفادة من الغاز 

ضارة المصاحب إلنتاج النقط يتم التخلص منها بالحرق في الهواء الجوي بالرغم من االنبعاثات ال
جال الشديدة الخطورة الناتجة عن هذه الطريقة التقليدية، ولم تحذو حذو الشركات الرائدة في م

أن التقليص من كميات الغاز المحروق باستخدام تقنيات متقدمة في هذا الصناعات النفطية بش
عن  المجال واالستفادة منه في تحقيق دخل إضافي، كما لم تقم بقياس نسب االنبعاثات المتطايرة
 لموادعملية  بألقاء النفايات الصلبة في مكبات مفتوحة بما تحتويه من بقايا الزيوت والشحوم وا

الهدف و التأثير البيئي السلبي وبما ال يتوافق مع على الهدف السادس،  لك يتضحوبذالكيميائية . 
 .الثالث عشر

 وزارة الصحة في تحقيق الهدف  أشار إلى فشل-قطاع الصحة -الفصل الحادي عشر
ة متعلقالثالث من أهداف التنمية المستدامة حيث إن أداء هذا القطاع انحراف عن تحقيق األهداف ال

الوفيات والقضاء على األمراض والوقاية منها وضمان حصول الجميع على الخدمات بخفض نسبة 
 الصحية وذلك لقصوره في إدارة األنشطة وتوجيه مخصصاته بشكل المناسب.

 ني أداء القطاع وفشله في تحقيق أشار إلى تد -م أيضاقطاع التعلي -الفصل الثالث عشر
رجاته حيث إن مستوى أداء وجودة التعليم متدنية ومخالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، 

 ضعيفة رغم اإلنفاق الكبير على القطاع لغياب الرؤية واالستراتيجية لرفع مستوى التعليم.
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 الشركة العامة للكهرباء لم تفلح في  أشار إلى أن -اءقطاع الكهرب -الفصل الثامن عشر
هوض ة للنجات المستهلك وافتقارها لإلدارة الرشيدتقديم الخدمة وتوفير الطاقة بالقدر الذي يلبي حا

ص بدورها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعليه واقتصاد، كما يعاني جهاز الطاقات المتجددة من نق
غير  التمويل وفرص االستثمار بما يعرقل نشر ودعم الطاقات المتحددة والبديلة. وهذا ما يجعلها

 التنمية المستدامة. قادرة على تحقيق الهدف السابع من أهداف

 مناقشة النتائج
، من خالل ما تم معرفته من معلومات سواء من المقابالت والحوار مع إدارة وموظفي الديوان

 وكذلك االطالع على الوثائق والتقارير ذات الصلة يمكن أن نخلص إلى اآلتي:
  الخطط أن الديوان يسعى للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة من خالل وضع

والبرامج الالزمة لتمكينه من فحص وتقييم المؤسسات الخاضعة لرقابته تجاه التزامها بتحقيق هذه 
األهداف، حيث وفر األموال الالزمة لتنمية قدرات أعضائه بعقد برامج تدريب داخلية والخارجية 

يث القوانين والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل الخبرات مع النظراء، وتحد
 Sandorلمقابلة كل التطورات الناشئة في هذا المجال. وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة )

Nagy, et. al, 2015) 
  يتوفر في تقرير الديوان عدد من المؤشرات تؤكد قيامه بفحص ومراجعة أداء الجهات

هلت نتائج فحصه قد تجا الخاضعة لرقابته فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. مع مالحظة أن
ن ونه مكتقربيا المؤشرات البيئية وذلك باستثناء قطاع النفط، وربما يكون ذلك لطبيعة هذا القطاع 

جهات أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، ولكن هذا ال يعفي الديوان من مسئوليته تجاه فحص باقي ال
ماعية االجت على الرغم من أهمية المسئوليةلتقييم مدى التزامها بمسئوليتها البيئية. من ناحية أخرى، 

للمؤسسات أال أنه يمكن مالحظة تجاهل شبه كامل للديوان من خالل عمليات الفحص والمراجعة 
، حسانيالتي يقوم بها لهذا الجانب. وهذا النتيجة تكاد تكون متفقة مع ما جاءت به دراسة )عبد ال

 ( التي استخدمت ذات المنهج في تحليل.2018
 رًا، من خالل ما سبق يتبين أن لدى إدارة الديوان إدراك كافٍّ بأهمية التنمية المستدامة أخي

من خالل سعيه مؤخرًا لالنضمام والمشاركة في أغلب الفعاليات والبرامج ذات الصلة بالتنمية 
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زالت المستدامة. مع ذلك، يبقى ذلك الوعي واالهتمام قاصرًا على المستويات اإلدارية العليا؛ حيث ال
الفكرة والرؤية يشوبها التعتيم للمراجعين في المستويات المتوسطة والدنيا على الرغم من أهمية نشر 
التوعية حول أهداف التنمية المستدامة بين كل هذه الفئات التي هي أساسًا تقوم بمهام الفحص 

 والمراجعة.
 اصة ظمة المساءلة الخوبناًء على ما تم التوصل إليه، يوصي البحاث بأن يكيف الديوان أن

راك به بما يتناسب من متطلبات التنمية المستدامة ونشر الوعي بأهميتها بين كافة مراجعيه إلد
يز مسئوليتهم تجاه تحفيز وتنفيذ كافة الجهات الخاضعة لرقابة أهداف التنمية المستدامة لتعز 

 المجتمع.الشفافية والقضاء على الفساد وخلق مؤسسات فاعلة تقوم بدورها تجاه 
 حثية اطًا بوفيما يتعلق باألبحاث المستقبلية يقترح البحاث بالمجاالت التالية، والتي ُتعد نق

 ملحة تحتاج للمعالجة:
  أثر التخصص الصناعي لمراجعي الديوان في تفعيل الرقابة على التزام الجهات العامة

 بأهداف التنمية المستدامة.
 لديوان نحو مراجعة التنمية.أثر حوكمة قطاع النفط في تفعيل دور ا 
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 المراجع

،: " مراجعة مدى استعداد وجاهزية الحكومات الوطنية فيما يتعلق بتحقيق 201ّأحمد، سعدي، 
 .74أهداف التنمية المستدامة"، مجلة الرقابة المالية، العدد 

التنمية المستدامة مراجعة جاهزية الحكومة الفلسطينية لتطبيق أهداف  (2019) اغريب، عالء
هة نظر ديوان الرقابة المالية ( من وج2022 - 2017ضمن أجندة السياسات الوطنية) 

و  23واإلدارية، المؤتمر العلمي الدولي "التنمية المستدامة في ظل الصراعات واألزمات" 
 .لسطين رام هللاف –ان الرقابة المالية واإلدارية فلسطين، ديو  -نيسان، جامعة بيرزيت 24

 ، ديوان المحاسبة الليبي.2017التقرير السنوي للعام 
كومية ، " الرقابة المالية لديوان المحاسبة الكويتي على الجهات الح2019المطيري، يوسف محمد ، 

ة الخاضعة للرقابة وفق أهداف ومؤشرات الخطة التنموية للدولة من منظور الموظفين: دراس
، العدد 56ندرية، المجلد  جامعة اإلسك -وث العلميةاستطالعية"، مجلة كلية التجارة للبح

 . 2019إبريل  –الثاني 
ي ريو دي جانيرو ، البرزيل ، المستقبل الذي نصبو إليه ف 20الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+ 

،2012 :https://sustainabledevelopment.un.org/?menu 
مة"، ، " دور االتجاهات المعاصرة للتدقيق في تحقيق أهداف التنمية المستدا2016حمد، منى كامل،

خارطة طريق في إطار تنموي(،  2030المؤتمر العلمي األول )أهداف التنمية المستدامة 
 .24 /11 /2016 وزارة التخطيط العراقية،
ولة دالمستدامة"، مجلة الرقابة، ديوان المحاسبة ،" تدقيق التنمية 2019خضر، سيف الدين محمد، 

 2019يوليو 58، العدد 15الكويت، السنة 
 : 2018يل مبادرة تنمية االنتوساي، دل

file:///C:/Users/World/Downloads/180%20Guidance%20on%20Auditing%
20Preparedness%20Version%200%20(1)%20(2).pdf 

(، دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة، برنامج األمم المتحدة 2017الدليل البرلماني)
 www.undp.orgاإلنمائي، 
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("مقترح إرشادي إلعداد دليل حوكمة للشركات 2019شاوش، رافع محمد وأبو شكيوة، نهى محمود)
 بيا.  لة ليالمملوكة للدولة، اإلدارة العامة للرقابة المالية على الشركات، ديوان المحاسبة، دو 

( "نعمل على تحقيق رقابة مالية فاعلة تهدف لحفظ المال العام وصونه، 2019شكشك، خالد )
ن جلة الرقابة المالية، العدد الرابع، النصف األول، مجلة دورية متخصصة تصدر عن ديوام

 .9-4المحاسبة الليبي، ص 
حث ب( ، مقترح تقرير موحد لتدقيق التنمية المستدامة في العراق 2018عبد الحساني، وعد هادي )

اإلدارية تطبيقي على بعض مؤسسات القطاع العام في العراق، مجلة المثنى للعلوم 
 .98-83(  2(، العدد ) 8واالقتصادية ،  المجلد )

 نفيذية.م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته، والالئحة الت2013( لسنة 19) القانون رقم
ستدامة، (، دور األجهزة العليا الرقابة المالية والمحاسبة في التنمية الم5130معيار االنتوساي )
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 بالتطبيق على المصارف التجارية مدى تأثير آليات الحوكمة على جودة المراجعة الداخلية

 انضو مصطفى جبر                                 إيناس مفتاح محمد العريفي
 ة المرقبكلية االقتصاد والتجارة / جامع              جامعة المرقب    -كلية االقتصاد والتجارة

DMJubran@elmergib.edu.ly  Enasalarifi82@gmail.com                                    

 الملخص 
خارجية، جعة الهدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين آليات حوكمة الشركات الثالثة )لجنة المراجعة، المرا

في  شركاتمجلس اإلدارة( وجودة المراجعة الداخلية، وكذلك اكتشاف نواحي الضعف في تطبيق آليات حوكمة ال

على   طالعستقرائي واالستنتاجي، واالالمصارف التجارية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام  األسلوب اال

لباحثان ا، وقام اتائجهنالدراسات السابقة النظرية والميدانية العربية واألجنبية المتعلقة بالموضوع مع استقراء أهم 

يب ألسالبدراسة ميدانية شملت مديري وموظفي إدارات المراجعة الداخلية في المصارف، ولقد تم استخدام ا

ري ين مديوتحليل نتائج الدراسة، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها : أن تعياإلحصائية لعرض 

ن أعين، كما لمراجالمراجعة الداخلية يعتبر من مهام لجنة المراجعة، وكذلك الحال في حالة التغيير أو عزل أحد ا

م في المصارف وتعظيمن أهم واجبات لجنة المراجعة المحافظة على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح 

ة، لرشيدأرباحها بشكل عادل، ومساعدة مجلس اإلدارة في النهوض بمسئولياته وصوالا إلى تحقيق الحوكمة ا

اجعين المر  وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة اهتمام نقابة المراجعين على توجيه

 من كفاءة المراجعة الداخلية.لالنخراط للدورات التدريبية و ورش العمل للرفع 

 الكلمات المفتاحية: آليات الحوكمة، المراجعة الداخلية، المصارف التجارية.
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Abstract 

This study aims to examine the relationship between the three rules of governance of 

companies (auditing committee, external auditing and council of the management) and the 

quality of internal auditing. It also has aimed to discover the points of weakness in the 

application of rules of governance of companies in the commercial banks. In order to 

attain the aims of the study, inductive and deductive methodologies have been employed as 

well as reviewing previous theoretical and field Arabic and English studies that are 

relevant to the subject and extracting their most important results. The two researchers 

have performed a field study focused on managers and employees of auditing management 

in banks. To display and analyze the results of the study, SPSS has been used. The study 

has found several results, most important of which are: appointment of managers of 

internal auditing is among the tasks of auditing committee and that this is also the case in 

case of change or sacking of one of the auditors. It is also among the most important tasks 

of the committee of auditing to save the rights of contributors and stakeholders in banks 

magnifying their profit equally, helping the management council to conduct its 

responsibilities to the achieve the wise governance. The study has ended by suggesting a 

number of recommendations, most important of which are: it is important that the 

syndicate of internal auditing to guide the auditors to join training sessions and workshops 

to help boost the efficiency of internal auditing.    

Keywords: governance mechanisms, internal audit, commercial banks. 
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 مقدمةال
لل في خفي اآلونة األخيرة أزمة عدم ثقة بين المساهمين واإلدارة والمراجعين، بسبب وجود  زادت

عن لبحث من ا التقارير المالية التي ترتب عليها حدوث األزمة المالية العالمية، وبالتالي كان ال بد  
ين، ألموال واستثمارات هؤالء المساهم حّل يتمثل في تطبيق آليات معينة تضمن اإلدارة الرشيدة

وأصبحت الحوكمة من الموضوعات المهمة التي تطبق في الشركات والمصارف الخاصة والعامة 
 ناالمعلى حدٍّّ سواء، وبما أن المصارف التجارية أحد أهم ركائز النظام المالي واالقتصادي في ع

الحاضر، لما لهذه المصارف من دور حساس في تدوير عجلة االقتصاد والمساهمة في النمو 
 (، وهذا يؤشر إلى األهمية الخاصة لممارسة وتطبيق2014االقتصادي واالجتماعي للدول)دليلة،

ثير آليات الحوكمة في هذه المصارف، وبالتالي فإن عدم تطبيق المصارف التجارية للحوكمة له تأ
مر مرغوب في العديد من الجوانب، ومنها التصرفات المهنية للمراجعين الداخليين، وهذا األ غير

ائم القو  ينعكس سلًبا على جودة أدائهم لوظيفة المراجعة الداخلية، مما يقلل من ثقة المستثمرين في
يد تحد د تمالمالية، وبالتالي فإنه بعد ظهور مبادئ حوكمة الشركات وتطورها في السنوات األخيرة ق

ة ولجن آليات معينة لحوكمة الشركات، وهي: مجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
كمة (، لذا سعينا من خالل هذه الورقة إلى محاولة دراسة أهمية  آليات حو 2014المراجعة)حماد ،

 لية :األسئلة التا غةالشركات وأثرها على جودة المراجعة الداخلية، والتي تتضمنها من خالل صيا
 ؟مدى تأثير آليات حوكمة الشركات على جودة المراجعة الداخلية في المصارف التجارية

شركات الدراسة إلى دراسة العالقة بين آليات حوكمة ال ولإلجابة عن التساؤالت السابقة تستهدف
ذلك الداخلية، وك المراجعةالثالثة )لجنة المراجعة، المراجعة الخارجية، مجلس اإلدارة( وجودة 

اكتشاف نواحي الضعف في تطبيق آليات حوكمة الشركات في المصارف التجارية والخروج 
 بتوصيات تدفع باتجاه تعزيز دور الحوكمة في رفع مستوي جودة المراجعة الداخلية.

 -السابقة تم صياغة الفروض التالية:  وتحقيًقا لألهداف
 مراجعة في المصارف التجارية.المراجعة الخارجية وجودة الال يوجد ارتباط معنوي بين  -1
 في المصارف التجارية.  يوجد ارتباط معنوي بين لجنة المراجعة وجودة المراجعةال -2
 في المصارف التجارية.  يوجد ارتباط معنوي بين مجلس اإلدارة وجودة المراجعةال -3
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الع على الاعتمدنا على المنهج االس ولتحقيق األهداف السابقة كتب تقرائي: ويتمثل في االطِّّ
المنهج و والدوريات،  العلمية والمراجع العلمية العربية واألجنبية واألبحاث وما صدر عن المؤتمرات

 في الدراسة التطبيقية الختبار مدى صحة الفروض التي يقوم عليها البحث االستنباطي ويتمثل
جمعها واألساليب اإلحصائية المستخدمة في  واالعتماد على مصادر البيانات وأسلوب ووسائل

 تحليلها.
لية، حوكمة الشركات وأثرها على جودة المراجعة الداخ وبناء على ذلك تؤكد الدراسة على أهمية

جودة و فضال عن كونها أحد الدراسات الرائدة التي تناولت الربط بين تطبيق آليات حوكمة الشركات 
ة لمثار بية، كما أن موضوع حوكمة الشركات أحد أهم الموضوعات االمراجعة الداخلية في البيئة اللي

فعيل على ساحة البحث العلمي في اآلونة الحالية، مما يتطلب ضرورة معرفة المتطلبات الالزمة لت
 قواعد حوكمة الشركات، لذا فالدراسة ستقدم مجموعة من النتائج وما سيبنى عليها من توصيات

ح إنجا ير وظيفة المراجعة الداخلية وتحسين جودة أدائها مما يسهم فييمكن االستفادة منها في تطو 
 هذه المصارف التجارية وتقدمها واستمرارها.

 ةالدراسات السابق

 الدراسات باللغة العربية: -1-

دقيق (بعنوان "أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مستوى جودة الت2018دراسة )شعبان، 
 وأهدافها التعرف على مفهوم حوكمة الشركات ومبادئها وأهميتهاهدفت الدراسة إلى الداخلي" 

ودة والتعرف على مفهوم المراجعة الداخلية ودراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مستوى ج
عض بيق بالمراجعة الداخلية، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان أهمها: أنه يوجد أثر لتط

ة في مستوى جودة المراجعة الداخلية، حيث يساهم التطبيق السليم لحوكممبادئ حوكمة الشركات 
لية الشركات على توفير االستقالل المهني للمراجعين الخارجيين والذي يمكن من تحقيق أهداف عم

 المراجعة بمستوى كفاءة أفضل، وانتهى البحث بتقديم مجموعة من الحلول، أهمها: ضرورة قيام
مستوى الحوكمة وذلك بتبني خطط متعلقة بالتوظيف وتطوير الموارد المصارف الخاصة برفع 

 البشرية وضرورة تبعية وحدة المراجعة الداخلية لمجلس اإلدارة .
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( بعنوان" تحليل أثر حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح  2014) العنزي ،  دراسة
ها وآليات وأهميتها وركائزهاهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم حوكمه الشركات المحاسبي " 

بين  الداخلية والخارجية، وكذلك التعرف على اإلفصاح المحاسبي والوقوف على العالقة المتداخلة
 حوكمه الشركات ومستوى اإلفصاح المحاسبي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: ال يوجد

الشركات في العراق إنما  نص أو تشريع قانوني صريح يؤكد على تطبيق مبادئ وآليات حوكمه
يوجد ضمنا في التشريعات التي تحكم عمل الشركات العراقية، كما عرضت مجموعه من 

ا التوصيات، أهمها: يجب أن يكون للشركات المساهمة )وبناء على توصية لجنة المراجعة( مراجع
ل في عمله، مستقال ال تربطه أي عالقة بالشركة ككل بأي شكل من األشكال، وال يواجه أي تدخ

 . وأن يكون تقريره عن الحسابات الختامية يعبر عن األحداث االقتصادية التي حدثت في الشركة

 "( بعنوان "دور التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات2012دراسة )ابن التومي، 
 هدفت الدراسة إلى بيان مدى تطور المراجعة الداخلية نتيجة لظهور مفهوم حوكمة الشركات،

ة إلضافكذلك إبراز أهمية حوكمة الشركات كأسلوب إلدارة المنظمات وزيادة كفاءتها ومصداقيتها باو 
لى إلى توضيح دور المراجعة الداخلية في إرساء ودعم مبادئ حوكمة الشركات، وتوصلت الدراسة إ

ية، دار اإل العديد من النتائج، أهمها: أن المراجعة الداخلية تساعد في حماية أموال الشركة والخطط
مة لمساهمن خالل ضمانة دقة البيانات التي تستخدمها اإلدارة في توجيه السياسة العامة للشركة، وا

وعة في إدخال تحسينات على األساليب اإلدارية والرقابية المعتمدة، كما خلصت الدراسة إلى مجم
مناهج التعليم  توصيات أهمها :العمل على مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال ضمن

 العالي للجامعات واالعتراف بالتطورات الحديثة في المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات .

 الدراسات باللغة اإلنجليزية
 -بعنوان : (Chen, 2014دراسة) 

"Financial crisis and the dynamics of corporate governance: 

Evidence from Taiwan's listed firms " 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق في كيفية تعديل الشركات التايوانية المدرجة لهيكل الحوكمة 
( وقد تم دراسة هيكل الشركات لمدة 2008الخاص بها؛ للتعامل مع األزمة المالية العالمية في عام)
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وث ثالث سنوات قبل األزمة، وثالث  سنوات بعد حدوث األزمة المالية، وتمثلت فترة ما قبل حد
( 2009(، والفترة ما بعد حدوث األزمة من عام)2007( حتى)2005األزمة من عام)

(، ومن نتائج الدراسة أن التغير في حوكمة الشركات خالل األزمة المالية مرتبط بكل 2011حتى)
من مكافآت مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، قوة مجلس اإلدارة، شفافية المعلومات، األطراف 

القة، كما أن المتغيرات تؤثر على األداء التشغيلي للشركة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة ذات الع
توصيات أهمها: أن الشركات التي لديها مستوى أداء تشغيلي ضعيف يجب عليها بشكل عاجل أن 

 تقوم بتطوير نظام الحوكمة الخاص بها لتواجه التحديات الموجودة بعد األزمة المالية العالمية .

 ( (Gerrit , 2007سةدرا
“The role of internal auditing in corporate governance qualitative 

and quantitative insights on the influence of organizational 

characteristics “  

هدفت الدراسة إلى توضيح دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات وتوضيح تأثير 
التنظيمية كمدخل كمي و نوعى في إطار دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الخصائص 

وق الشركات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج من أهمها: أن المستوى العام للمحافظة على حق
أن  المساهمين يمكن أن يزداد من خالل القيام بتكامل مهام المراجعة الداخلية والخارجية، كما

ة لدراساارة العليا لها تأثير مهم على أداء المراجعة الداخلية وعلى عملها،   وخلصت قرارات اإلد
وكمة إلى مجموعة توصيات أهمها: ضرورة التأكيد على زيادة الرقابة على المراجعة الداخلية في ح

 الشركات المعاصرة .

 -( بعنوان :Jan ,2005دراسة )
 "Reflections On Corporate Governance And The Role Of The 

Internal Auditor " 
إلى تقديم شرح مختصر عن حوكمة الشركات وتحديد العالقة بين حوكمة  هدفت الدراسة

الشركات والرقابة الداخلية، وما العالقة بين حوكمة الشركات والمراجع الداخلي؟ توصلت الدراسة 
إلى أن حوكمة الشركات هي مجرد عملية تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة، مع 
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ات جميع أصحاب المصلحة المعنيين ومراعاة عدد من المعايير المادية األخذ بعين االعتبار لتوقع
 وغير المادية.

 ( Goodwin and Seow , 2002)دراسة 
“The Influence of Corporate Governance Mechanisms on the 

Quality of Financial Reporting and Auditing : Perceptions of Auditor’s 

and Directors in Singapore” 
هدفت الدراسة إلى دراسة آثار ست  آليات لحوكمه الشركات على جودة التقارير المالية 

ي خالقومراجعتها، وتتمثل هذه اآلليات في لجنة المراجعة، وجودة المراجعة الداخلية، والسلوك األ
ل، لعمياخلية لللشركة، وتغيير شريك المراجعة، وتقديم مراجع الحسابات بتقديم خدمات المراجعة الد

ئج و قيام مراجع الحسابات بمراجعة جميع شركات العميل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا
ة أهمي أهمها: أن المراجعة الداخلية لها أهمية كبيرة في حين أن السلوك األخالقي للشركة كان له

ت شركا راجع بمراجعة جميعضعيفة جدا، أما لجنة المراجعة فلم يكن لها أية أهمية، وكذلك قيام الم
العميل تساعده على مقاومة ضغوط اإلدارة، في حين يوجد اختالف ضعيف ألثر هذه اآللية على 

 قدرة المراجع على اكتشاف أخطاء القوائم المالية. 

 طلب األول ماهية حوكمة الشركاتالم-النظري: اإلطار 
المهمة التي يجب اإلشارة إليها عد الحوكمة من الموضوعات ت -:مفهوم حوكمة الشركات -

وإلى أهميتها في تطوير مؤسسات الدولة، وذلك من خالل عالقتها بآليات وإجراءات اإلصالح 
ه االقتصادي الذي يعد أحد العناصر المهمة في نظام الحوكمة الذي يساهم في ضبط العمل وتوجي

ات الكتاب والباحثين والمنظمالعمليات نحو النجاح والتطوير المستمر، وعلى الرغم من اهتمام 
ن فإنه ال يوجد تعريف متفق عليه بين كافة القانونيين واالقتصاديي المعنية بحوكمة الشركات

 .والمحللين للحوكمة، ويرجع ذلك لتداخله في العديد من األمور التنظيمية والمالية للشركات
موعة من اإلجراءات ( بأنها نظام متكامل للرقابة يتضمن مج2005ولقد عرفها خليل، ) 

القانونية واإلدارية والمحاسبية وغيرها، والذي يرمى إلى اتساع نظام المساءلة وتحقيق المساواة عند 
تحديد حقوق أصحاب المصالح في الوحدة االقتصادية، وتحسين أدائها وتعظيم القيمة السوقية 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(564) 

الجودة العالية التي تحقيق ألسهمها، وتحقيق اإلفصاح والشفافية عن المعلومات المحاسبية ذات 
( بأنها مجموعة من العالقات التعاقدية 2000،) Demirag et alمنفعة مستخدميها. وقد عرفها 

بين إدارة الشركات ومساهميها وأصحاب المصالح فيها، وذلك من خالل إيجاد  التي تربط
أجل ضمان تعزيز  اإلجراءات والهياكل التي تستخدم إلدارة شئون الشركة، وتوجيه أعمالها من

األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة، وتعظيم الفائدة للمساهمين على المدى الطويل، مع 
مراعاة مصالح األطراف المختلفة، وترتيبا لما سبق يمكن للباحثين تعريف الحوكمة على أنها: 

أهداف الشركة وتحسين  يمكن من خاللها تحقيق مجموعة من القواعد واإلرشادات والقوانين التي
كفاءتها االقتصادية، وتحقيق التوازن بين جميع األطراف مما يولد ثقة المتعاملين في الشركة في 

 التقارير المالية.
 2014لحوكمة إلى الخصائص التالية:)دليلة، ايشير مصطلح  -:خصائص الحوكمة  -

ة لكل فية: أي تقديم صورة حقيقياتباع السلوك األخالقي المناسب والصحيح، الشفا (االنضباط : أي
انية ما يحدث. االستقاللية: أي ال توجد تأثيرات وضغوطات عليه أثناء العمل. المساءلة: هي إمك

 جميع تقييم وتقديم أعمال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. المسؤولية: أي وجود مسؤولية أمام
حترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب األطراف ذوي المصلحة في المنشأة. العدالة: أي يجب ا

 المصالح في المنشأة. المسؤولية االجتماعية: أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد.
: يمكن حصر أهمية حوكمة الشركات في النقاط التالية:) الخضيري ،  أهمية الحوكمة -

 ( 59-58، ص  2005
رار بمصالح المساهمين مان عدم قيام مجلس اإلدارة بإساءة استخدام سلطاتهم لإلضض -1

 وتعظيم ثروة المالك وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية.
وائم مالية للشركات تتسم بدرجة عالية من الشفافية، وتعتبر أداة جيدة قالحصول على  -2

 لتطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية من أجل تحديث وتطوير اإلدارة. 
الحوكمة على مجموعه من المبادئ التي تمكنها من تقوم  -: مبادئ حوكمة الشركات -

تحقيق أهدافها، وقد قام بتحديدها صندوق النقد والبنك الدوليين بإصدار مبادئ حوكمة الشركات 
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) منصور،  -( وهي باختصار محدد في ستة عناصر :2004(، وتم تعديلها سنة)1999سنة)
 (7-6،ص  2012محمد، 

والمشاركة  مساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهمحقوق التضمن  حماية حقوق المساهمين:-1 
 الفعالة في القرارات األساسية الخاصة بالشركة.

ما في عادلة للمساهمين: يتم العمل على توفير المعاملة العادلة لكافة المساهمين بالمعاملة ال -2
على تعويض ذلك مساهمي األقلية واألجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول 

 فعال عن انتهاك حقوقهم.
مصالح بالنسبة للقواعد المنظمة للحوكمة: أي اإلقرار بحقوق أصحاب دور أصحاب ال-3

المصالح كما حددها القانون، وتشجيع التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح بها من 
 أجل ضمان االستمرارية للشركات السليمة ماليا.

السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة  ضمان القيام باإلفصاح اإلفصاح والشفافية:-4
ركات الموضوعات المهمة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي وحقوق الملكية وحوكمة الش

(Bushman et .al ,2004;168). 
 سؤوليات مجلس اإلدارة: تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بما يعني التوجيه واإلرشادم-5

ن ععلى إدارة الشركة، كما يعني محاسبة مجلس اإلدارة  االستراتيجي للشركة والرقابة الفعالة
 مسؤولياته أمام الشركة والمساهمين.

إطار الحوكمة أن يعمل على رفع مستوى الشفافية  : يجب علىةتوفير إطار فعال للحوكم-6
ئات بوضوح توزيع المسؤوليات بين الهيوكفاءة األسواق، وأن يتوافق مع دور القانون، وأن يحدد 

 المختلفة.
وترتيًبا على ما سبق يتضح للباحثين أن تطبيق مبادئ الحوكمة يستلزم وجود عدة مقومات، 

ن منها إحساس رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتحقق هذا م
سؤوليات في الشركة بشكل دقيق ومتوازن، خالل وجود هيكل تنظيمي فعال يحدد الواجبات والم

 كفاءةباإلضافة إلى توفير نظم محاسبية ومالية فعالة تضمن تشغيل عملية اتخاذ القرار اإلداري ب
 عالية في ضوء وجود مدونة أخالق أو ميثاق شرف يتميز بالنزاهة والموضوعية.
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 يالمطلب الثاني: الحوكمة من منظور القطاع المصرف
ة في القطاع المصرفي بمراقبة األداء من تختص الحوكم -:في المصارف حوكمة الشركات -

تحدد قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف، وحماية حقوق حملة األسهم والمودعين، والتي ت
قط من خالل اإلطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية، وال يرتبط نجاح الحوكمة في المصارف ف

 مركزي ية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على المصرف البوضع القواعد الرقاب
 ورقابته من جهة، وعلى المصرف المعني وإدارته من الجهة األخرى، وهذا يؤدي إلى زيادة فرص
 التمويل وانخفاض تكلفة االستثمار، والحد من الفساد وانخفاض درجة المخاطر لدى المصارف

 .(25، ص2016)خنتوش،
في تعريف حوكمة الشركات في المصارف" أنها ( 52، ص 2014حوحو ومرغاد )ويقول  

ليها مجموعة النظم والهياكل التنظيمية والمعلومات المستخدمة في تحديد األساليب التي يستند إ
". لمصرفمجلس اإلدارة واإلدارات التنفيذية في إدارة جميع االستراتيجيات والعمليات المنفذة في ا

( " بأنها النظام الذي تتم من خالله إدارة ومراقبة أعمال 16، ص 2009رف نسمان )ولقد ع
 المصرف، والعمل على تحقيق أهداف المستثمرين والمودعين ".

 : إن تطبيق حوكمة الشركات في المصارفعالقة الحوكمة باألداء المصرفي وأهميتها -
 رفي، ويساعد ذلك في المحافظة علىيساهم في تحقيق بعض الفوائد ذات االرتباط باألداء المص

تي رأس مال المصرفي، وحماية حقوق المودعين والمساهمين، وتبرز أهميتها وضرورة تبنيها في اآل
 (.48، ص2011(، )طالب، المشهداني،95، ص2014)حماد،

ة تجاريالتي تلعبه المصارف باعتبارها مركزًا أساسيًا لمختلف األنشطة المالية وال الدور الفعال-1
 والصناعية للدول. 

 بيعة نشاط المصارف الذي يتميز بالسرعة.ط -2
لمصارف في االقتصاد فإن انهيارها له آثار كبيرة على جميع األطراف ذات ابسبب أهمية  -3

 الصلة بالمصرف.
مة ومبادئها في المصارف تساعدها على تحسين أدائها والرفع من قيمتها تطبيق الحوك -4

 ا على الحد من المخاطر.السوقية كما تساعده



 
 
 

 ضو جربان وإيناس العريفي                   . جودة املراجعة الداخلية ابلتطبيق على املصارف التجاريةمدى أتثري آليات احلوكمة على  

(567) 

ف لدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة ميزة تنافسية لجلب الودائع واختراق األسواق تكتسب المصار -5
 وجدب العمالء.

 - أهداف تطبيق حوكمة الشركات في المصارف: -
تؤكد لجنة بازل على أن هناك مجموعة من األهداف يتم تحقيقها ويكون لها أثر إيجابي في 

 Basel Committee on Banking-أداء عمل المصارف وهي كاآلتي:عملية تطوير 
Supervision ,2006 ;p20)) 

تحديد أهداف المصرف بصورة واضحة، وتشغيل العمليات اليومية في المصرف حسب األهداف 
 االستراتيجية، والمحافظة على حقوق أصحاب المصالح المعترف بها في المصرف، وتنفيذ عمليات

 حمايةو عادات وتقاليد المجتمع، ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، المصرف وفقا ل
 حقوق المودعين والمساهمين.

 المطلب الثالث: ماهية جودة المراجعة الداخلية والعوامل المؤثرة فيها
ة نذ فتر : إن المراجعة الداخلية مفهوم ليس بالجديد، فقد عرف متعريف المراجعة الداخلية  -
طاء ة طويلة ومر بمراحل تطوير عديدة، فبعد أن كان رقابة مالية مستمرة هدفه اكتشاف األخزمني

د والغش، أصبح يقوم على شمولية المراجعة النوعي واالستشاري لتحسين األداء، فقد عرفها معه
 المراجعين الداخلين على أنها وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل المنشأة لفحص وتقييم كافة

وم تها كخدمة للمنشأة بهدف مساعدة موظفي المنشأة لالضطالع بمسئولياتهم بجدارة، حيث يقأنشط
علقة المت المراجع الداخلي بتزويد اإلدارة بالتحليالت والتقييمات والنصائح واإلرشادات والمعلومات

 لفةباألنشطة التي تمت مراجعتها، ويتضمن هدف المراجعة الداخلية إيجاد نظام رقابة كفؤ بتك
 (.2009معقولة ) نسمان ، 

( بأنها:" مجموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تابعة 25، ص 2016إسماعيل) عرفها  كما 
إلدارة المؤسسة لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم 

استخدام الموارد بما يحقق الكفاية مدى تماشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة،  أو للعمل على حسن 
بالرجوع إلى تعريف المراجعة الداخلية يتضح مدى التوسع  أنه اإلنتاجية القصوى، ويرى الباحثان

الملحوظ في حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث إنه لم يعد مقتصًرا على العمليات المالية 
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الشركة ككل من خالل تقييم وتحسين فعالية  والمحاسبية والتشغيلية فقط؛ بل امتد ليشمل خدمة
 عملية كل من إدارة المخاطر والحوكمة.

د لمراجعة الداخلية في كونها رقابة فعالة تساعاتكمن أهمية  -:أهمية المراجعة الداخلية  -
ول إدارة المؤسسة ومالكها على رفع جودة األعمال وتقييم األداء، والمحافظة على ممتلكات وأص

 -لك فقد ظهرت وتطورت وزادت أهميتها نتيجة لتظافر مجموعة من العوامل :المؤسسة، لذ
 (.128، ص2008)جربوع،

نشآت وانتشارها جغرافيًا وعلى نطاق واسع مما أدى إلى تباعد المسافة بين تطور حجم الم-1
 اإلدارة العليا وبين كافة العاملين.

معلومات لسالمة استثمار أموالها هور الشركات المساهمة وحاجة الجمعية العمومية إلى ظ-2
 وصحة وعدالة اإلفصاح عن البيانات والقوائم والحسابات الختامية المنشورة.

 تنظيمي لإلدارات ضمن الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات اإلدارية في المنشأةاالستقالل ال-3
 لتأكد من سالمةمما دفع باإلدارة إلى تفويض السلطات والمسؤوليات، ومن ثم حاجة اإلدارة ل

 ها.باستعمال السلطات وتحمل المسؤوليات المقابلة وفقًا للسياسات والنظم واإلجراءات المعمول 
 لحكومية وغيرها إلى البيانات والمعلومات المثبتة في التقارير وألجل التأكداحاجة الجهات -4

 من ذلك البد من سالمة نظام المراجعة الداخلية.
ا سلبي إن انخفاض جودة عملية المراجعة سوف يؤدى إلى التأثير: ماهية جودة المراجعة -

 ك، ماعلى كافة األطراف )المراجع، الشركة محل المراجعة، حملة األسهم، وغيرهم( والدليل على ذل
 أدى إليه فشل عمليات المراجعة التي قام بتأديتها مكتب ارثر اندرسن من انهيار العديد من

 Gates et al,2007)الشركات العالمية. )
، 2008ولقد ذكر الباحثون تعاريف عديدة لمفهوم جودة المراجعة الداخلية فلقد عرفها األهدل،) 

( بأنها: "األداء الجيد لنظام الرقابة الداخلية، وكذلك مدى مالءمة النظام المحاسبي  5: 4ص 
مستمر ضمن المنظمة المطبق للوصول إلى الفاعلية والكفاءة المناسبة في العمليات والقيود وبشكل 

( من الناحية المهنية 51، ص2013لغرض خدمة أهدافها وحماية األصول "، كما عرفها عبدهللا،) 
عرفت المراجعة الداخلية بأنها: قدرة المراجعة على اكتشاف نقاط الضعف في نظام الرقابة 
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عة ممكنة للمنظمة، الداخلية، وتقدم التوصيات لمعالجتها أو الحد منها وإمكانية تحقيق أقصى منف
أما من الناحية األكاديمية فقد عرفت على أنها:  االلتزام بمعايير المراجعة وقواعد السلوك المهني 

 أثناء القيام بمهنة المراجعة .
 (28-19، ص 2007نور وآخرون ، ) -:العوامل المؤثرة علي جودة المراجعة الداخلية

س من عة الداخلية من بينها )األهلية( والتي تقاهناك عدة عوامل تؤثر على جودة وظيفة المراج
فع خالل المؤهل العلمي والشهادات المهنية، )والموضوعية( والتي تقاس من خالل الجهة التي تر 

م، ء عنهلها تقارير المراجعة الداخلية والجهة المسئولة عن تعيين المراجعين الداخليين واالستغنا
 ة. س من خالل دقة وكفاية برامج المراجعة ونطاق المراجعوكذلك )جودة أداء المهام( والتي تقا

 الشركات وجودة المراجعة الداخليةالمطلب الرابع: العالقة بين آليات حوكمة 
كثر أتمام تزايد االهتمام بدور المراجعة الداخلية مع البدء في تطبيق قواعد الحوكمة وتزايد االه

ل دور وذلك العتبارها أحد أهم األدوات المساعدة لتفعيوأكثر بدور المراجعة الداخلية للشركات، 
 جلس اإلدارة(.م-رجي المراجع الخا-آليات الحوكمة األخرى، والتي تتمثل في )لجنة المراجعة

تعتبر لجان المراجعة من أهم  -:العالقة بين لجنة المراجعة وجودة المراجعة الداخلية -
لها من دور فعال في اختيار وتعيين المراجعين الجهات ذات العالقة بالمراجعة الداخلية لما 

الداخلين واإلشراف على أعمالهم واالطالع على تقاريرهم، وعلى الرغم من أهمية لجان المراجعة 
فإن االهتمام بحوكمة الشركات خالل الفترة األخيرة هو الذي أدى إلى زيادة االهتمام بوجود تلك 

ة الشركات؛ ألنها صمام األمان لحماية مصالح اللجان، فلجنة المراجعة تعتبر قلب حوكم
، 2013أبو النيل) ولقد أشار(، 54، ص2012) الصوص،   المستثمرين وباقي األطراف المهتمة

(أن لجنة المراجعة تقوم بالتنسيق بين عمل المراجعين الداخليين والخارجيين، مما يؤدي إلى 20ص 
داخلية والخارجية والتكامل بينهم، فالعالقة بين لجان تحسين االتصال بينهما وزيادة جودة المراجعة ال

المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية هي محور االرتكاز للتقارير المالية التي يعدها المراجع الداخلي، 
ويتضح مما سبق أن لجان المراجعة باعتبارها آلية من آليات الحوكمة لها دور محوري في االرتقاء 

ائم المالية، فهي تقوم بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بجودة التقارير والقو 
وكذلك تقييم الرقابة الداخلية وحل المنازعات التي تنشأ بين اإلدارة والمراجع الخارجي، وللقيام بهذه 
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المهام يجب أن يراعي في تشكيل لجنة المراجعة أن تضم كافة التخصصات األزمة سواء محاسبين 
 (.90، ص 2016محللين ماليين لضمان جودة التقارير المالية )عبدهللا،أو 

ذلك ويالحظ الباحثان أن وجود لجان مراجعة داخل أي شركة يزيد من جودة المراجعة الداخلية و 
ي ود علمن خالل تحققها من استقالل المراجع الداخلي واالهتمام بتأهيله وكفاءته المهنية، كما يع

ي لداخلاالمنافع وتوفير الموارد له وحل كافة المشاكل التي تنشأ بين المراجع  الشركة بالعديد من
بدون  جيدة وبين اإلدارة، وبالتالي يمكن القول أن كالًّ منهما يكمل اآلخر، فال توجد مراجعة داخلية

ة داخليلجنة مراجعة فعالة، فلجنة المراجعة تقوم بتوفير المناخ المناسب، في حين أن المراجعة ال
ي تمدها بالمعلومات الضرورية لكي تساعدها على مواجهة القصور في أعمال الشركة، مما يؤدي ف
لي النهاية إلى حماية أصول الشركة من الغش والتزوير، كما تسعي لجان المراجعة إلي الحفاظ ع

 حقوق المساهمين وتعظيم أرباحهم . 
على الرغم من أن العالقة بين  -: العالقة المراجعة الخارجية وجودة المراجعة الداخلية -

المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية عالقة تقليدية قديمة، فإنه مع زيادة متطلبات حوكمة 
الشركات زادت أهمية العالقة بينهما في بيئة األعمال الحديثة، حيث أصبح دورهما أكثر تكاماًل، 

ر إلى المراجعة الداخلية في مراحلها مما استدعى ضرورة تعميق العالقة بينهما، حيث كان ينظ
األولى كامتداد للمراجعة الخارجية، فدورها كان يقتصر على فحص ومراجعة السجالت المحاسبية 
التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية؛ إال أنه بمرور الوقت تطورت كالًّ من المراجعة الداخلية 

(، ويتمثل الفرق األساسي 2010)أبوسرعة، يبها الخاصةوالخارجية، وأصبح لكل منهما أدواتها وأسال
بين المراجعة الداخلية والخارجية في تباين األطراف المسئولة أمامهم، فالمراجعة الخارجية مسئولة 
تجاه مستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون عليها في إعطاء الثقة في صحة القوائم المالية الذين 

 قراراتهم، بينما يعتبر المراجع الداخلي مسئواًل أمام إدارة الشركة يعتمدون عليها في اتخاذ

( التعاون بين المراجع 65شجعت نشرة معايير المراجعة رقم)(، ولقد 15ص2013)بوخالفة،
الخارجي والداخلي في أداء عمل المراجعة، حيث حددت أنه إذا انتهينا إلى أن عمل المراجعين 

ى إجراءات المراجعة الخارجية، فإنه يمكن زيادة فعالية العمل من الداخليين سوف يكون له أثر عل
-خالل تعاون كل من المراجع الخارجي والمراجعين الداخليين من خالل عقد اجتماعات دورية
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الع على أوراق عمل المراجعين الداخليين -جدولة عمل المراجعة  -فحص تقارير المراجعة  -االطِّّ
 (.2018مراجعة الممكنة) شعبان، مناقشة موضوعات المحاسبة وال

يعد مجلس اإلدارة أحد اآلليات  -:العالقة بين مجلس اإلدارة وجودة المراجعة الداخلية -
المهمة الحاكمة ألداء المديرين في الشركات من وجهة نظر حملة األسهم، وذلك النتخابه من قبلهم 

للحد من سلوكهم غير المرغوب  مباشر، ويتولى مجلس اإلدارة مهمة الرقابة على أداء المديرين
ووضع استراتيجيات الشركة التي تهدف إلى تعظيم األرباح، ولكي يستطيع مجلس اإلدارة أن يؤدي 
مهامه على الوجه األكمل وزيادة جودة األداء، ترى األدبيات ضرورة توافر فيه خاصيتين، األولى 

لس، وفيما يخص الخاصية األولى تخص حجم مجلس اإلدارة، والثانية تخص درجة استقاللية المج
فقد أظهرت بعض الدارسات أنه من الحكمة االهتمام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة وجعله ال يتجاوز 
تسعة أشخاص، وذلك انطالقًا من فكرة أن المجالس الكبيرة الحجم غالبا ما تتصف بصعوبة 

ذة من قبلهم، ولكن عندما يكون االتصال وتدني سرعة إنجاز المهام وانخفاض فاعلية القرارات المتخ
 Jensen)مجلس اإلدارة صغير الحجم سيعمل على تحسين األداء والعمل بكفاءة وفاعلية أكثر

,1993) . 
 Xie,Davidson and Dadalf)،(Klein,2002)(Beasley,1996)ولقد بينت دراسة

 أن المجالس الكبيرة تعود بالفائدة  (2003,
على الشركة؛ وذلك لتنوع خبرات أعضائها وقدرتهم على التعامل مع البيئة بشكل أفضل، 

 وبالتالي زيادة جودة أدائهم. 
مية من حجم مجلس فهي أكثر أه -لس اإلدارةاستقاللية مج-أما فيما يخص بالخاصية الثانية 

على  من قدرة المديريناإلدارة في مجال التأثير على فاعلية المجالس اإلدارية والرقابية للحد 
(، ويرى الباحثان أن 197، ص 2015التصرف بما يخص مصلحتهم الذاتية )الفضل، زيد، 

 مجلس اإلدارة من اآلليات المهمة في حوكمة الشركات التي تعمل على زيادة فعالية المراجعة
عة ن المراجالداخلية والتي تقوم بوضع نظام محكم للرقابة الداخلية، حيث إن التفاعل الجيد بي

 الداخلية ومجلس اإلدارة يؤدي إلى تحقيق جودة المراجعة الداخلية.
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 مع الدراسة وعينتهامجت -يدانية:الدراسة الم
في  يتكون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين بالفروع الرئيسة للمصارف التجارية العاملة

عدد  جموعة من الموظفين، ولقد بلغتليبيا، ولقد تم توزيع استمارة استبيان عينة عشوائية على م
 ( نسخة، وذلك بسبب قلة ومحدودية مجتمع الدراسة، ولقد تم استرجاع40االستبانات الموزعة )

 ( نسخة صالحه للتحليل اإلحصائي.31)
  اختبار الصدق والثبات:

عامل مللتأكد من ثبات االختبار " أداة الدراسة " قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام 
فة ى معر كرونباخ ألفا، حيث تكمن أهمية الثبات في اإلدراك بين المؤشرات والمتغيرات، وبعبارة أخر 

سبة ما إذا كانت المتغيرات ذات ثبات أو ال؟ وهذا يكون من خالل مقارنة معامل كروباخ ألفا بن
كانت أصغر %( يعتبر المتغير ذو ثبات، أما إذا 60%( بحيث إذا كانت أكبر من )60إحصائية )

%( يفقد المتغير ثباته، وبالتالي ال يصلح للدراسة. أما بخصوص المصداقية فهي لها 60من )
ة موجودالقدرة على توضيح وتفسير التجانس بين مؤشرات المتغيرات التي تتمثل في أسئلة الدراسة ال

انت بحيث إذا ك %(50في قائمة االستبيان، وكذلك مقارنة االرتباط بين تلك المؤشرات والمعيار )
%( تعتبر مرفوضة، حيث يتم 50%( تعتبر مقبولة، وإذا كانت أقل من )50المصداقية أكبر من )

تائج حساب الصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي للثبات والتأكد من صدق االستمارة، فكانت الن
 (1كما بالجدول التالي: رقم )

 نتائج اختبار كرونباخ ألفا :(1جدول رقم )

 معامل الصدق معامل ألفاء الثبات عدد العبارات المجموعة م

 0.854 0.731 7 المراجعة الخارجية       1

 0.857 0.735 7 لجنة المراجعة       2

 0.870 0.758 9 مجلس اإلدارة        3

 0.867 0.752 17 جودة المراجعة الداخلية     4

 0.941  0.886 40 المجموع          5

( )معامالت الثبات ( لكل  ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ) 1خالل الجدول رقم )من 
مجموعة من عبارات استمارة االستبيان تتمثل في مجموعة المراجعة الخارجية كانت 

(، ومجموعة مجلس 0.735(، ومجموعة لجنة المراجعة فقد كانت)0.731تساوي)
( وهي قيم 0.752) ومجموعة جودة المراجعة الداخلية )المتغير التابع( تساوي  (،0.758اإلدارة)
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%( وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات. وكذلك فإن  60أكبر من )
(، 0.854معامالت الصدق  للمتغيرات المستقلة المتمثلة في مجموعة المراجعة الخارجية  قد بلغت)

(، ومجموعة جودة 0.870(، ومجموعة مجلس اإلدارة)0.857المراجعة قد بلغت) ومجموعة لجنة
%( وهذا يدل على توفر درجة عالية من 50(  وهي قيم كبيرة تفوق)0.867المراجعة الداخلية)

الصدق مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها، مما 
النتائج التي سوف نحصل عليها، بحيث إذا تم توزيع االستبيان مرة أخرى تحت يزيد من الثقة في 

( مما 0.886نفس الظروف سيؤدي إلى النتائج نفسها، و كرونباخ ألفا لنموذج الدراسة ككل قد بلغ)
يدل على مستوى عال من الثبات لنموذج الدراسة ومعدل الصدق العام لنموذج الدراسة قد 

 (.0.941بلغ)
 الوصفي لعينة الدراسة التحليل

من خالل جمع استمارة االستبيان التي تم إعدادها للحصول على بعض المعلومات لغرض 
م تاستخدامها في هذه الدراسة والتي تشمل بعض الخصائص المتعلقة بالمراجعين الداخليين، فقد 

ستبيان، الحصول على هذه الخصائص حسب كل سؤال تم توجيهه للمراجع الداخلي باستمارة اال
 وتم تفسير بيانات االستبيان حسب الجداول التالية:  

 المؤهل العلمي -1

 (2رقم )  جدول

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 38.7%  12 دبلوم

 41.9%  13 بكالوريوس

 19.4%  6 ماجستير

 100.0%  31 المجموع

متغير المؤهل العلمي، ( الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 2من خالل الجدول رقم )
عين يتضح لنا أن جميع أفراد العينة يحملون المستوى الجامعي حيث بلغت النسبة المئوية للمراج

ت %(، والدبلوم قد بلغ 19.4%(، والماجستير ) 41.9الداخليين الحاملين لدرجة البكالوريوس )
 %( وهي النسبة الوسطية لعينة الدراسة. 38.7)

 
 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(574) 

 التخصص العلمي – 2

(3رقم ) جدول  

 النسبة التكرار التخصص العلمي

%  28 محاسبة  90.3 

%  1 علوم مصرفية   3.2 

%  2 أخرى 6.5 

%  31 المجموع 100.0 

( توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص العلمي، حيث نجد أن أغلب 3يمثل الجدول رقم )
%( وهي تدل على أن غالبية 90.3بـ)أفراد العينة من ذوي التخصص محاسبة حيث قدرت نسبتهم 

في و لية، المبحوثين على دراية تامة بأهمية آليات وقواعد الحوكمة وأثرها على جودة المراجعة الداخ
%( 6.5%(، و)3.2المقابل فقد بلغت نسبة المبحوثين ذوي التخصص علوم مصرفية )

 لتخصصات أخرى.

 سنوات الخبرة – 3

(4رقم ) جدول  

 النسبة رارالتك سنوات الخبرة

%  4 سنوات 5أقل من  12.9 

%  10 سنوات 10إلى  5من  32.3 

%  17 سنوات 10أكثر من  54.8 

%  31 المجموع 100.0 

( توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال المراجعة 4يمثل الجدول رقم )
ات، خبرة تفوق العشر سنو  %( ذوي 54.8( مراجعًا داخليًا بنسبة )17الداخلية، حيث نجد أن عدد )

( سنوات، وأن المراجعين الجدد ذوي 10( و)5%(من ذوي الخبرة ما بين )32.3أما ما نسبته )
 %( من إجمالي العينة. 12.9الخبرة التي ال تفوق خمس سنوات ال يشكلون سوى )

 العمر – 4

(5رقم ) جدول  

 النسبة التكرار العمر

%  2 سنة 25أقل من  6.5 

%  9 سنة 35إلى  25من  29.0 

%  20 سنة 35أكثر من  64.5 

%  31 المجموع 100.0 
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ينة ( توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر، حيث نجد أن أغلب أفراد الع5يمثل الجدول رقم )
%(، وأن 64.5( سنة، حيث قدرت نسبتهم بـ)35هم مراجعين داخليين من ذوي العمر الذي يفوق )

%(هم عناصر شابة جديدة ال 6.5سنة(، ما نسبته ) 35و 25)%( هم ما بين 29ما نسبته )
 ( سنة، والذي ينعكس باإليجاب على نتائج الدراسة من ناحية الخبرة.25تتجاوز أعمارهم )

 النوع -5
(6رقم ) جدول  

 النسبة التكرار النوع

%  27 ذكر 87.1 

%  4 أنثى 12.9 

%  31 المجموع 100.0 

ينة هم أفراد العينة حسب متغير النوع، حيث نجد أن أغلب أفراد الع( توزيع 6يمثل الجدول رقم )
ن %( هم من اإلناث، ويرى الباحثان أ12.9%(، وأن ما نسبته )87.1من الذكور قدرت نسبتهم بـ)

السبب في ضعف نسبة اإلناث هو وجود خصائص معينة يجب توفرها في المراجع الداخلي والتي 
 يفتقرها العنصر النسائي.

 ثانيا: التحليل اإلحصائي الوصفي واختبار الفرضيات لمتغيرات الدراسة 
د ( سيتم تحليل الفقرات وصفيا والمتعلقة بأثر آليات وقواع7من خالل الجدول التالي رقم )

 الحوكمة على جودة المراجعة الداخلية بالتطبيق على المصارف العاملة بمنطقة الخمس، ويتضح
 بي واالنحراف المعياري لكل فقرة.ذلك من خالل الوسط الحسا

 الخارجية المراجعة– 1
اختبار فقرات االستبيان  :(7جدول رقم )  

المتوسط  فقرات االستبيان ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تتم مراجعة الحسابات السنوية من قبل مراجع خارجي مؤهل و مستقل  1

 يقدم تقريره للجهات المختصة.

3.9032 0.74632 

يؤثر عدد أعضاء مجلس اإلدارة على حجم االختبارات التي يقوم بها  2

 المراجع الخارجي. 

3.7419 0.68155 

ة أن نسبة الملكية القائمة في المصرف محل المراجعة )في حالة سيطر  3

% من األسهم( تؤثر على قرارات 51أحد المساهمين على أكثر من 

 اجعة.المراجع الخارجي بقبول القيام بمهام المر

3.4839 0.96163 

 0.73470 4.1613 يتمتع المراجع الخارجي باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته. 4
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المتوسط  فقرات االستبيان ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يعتمد المراجع الخارجي في عمله على نتائج أعمال قسم المراجعة  5

 الداخلية بالمصرف.

3.9355 0.44238 

يؤثر نوع المصرف محل المراجعة على قرارات المراجع بقبول عملية  6

 المراجعة. 

3.8710 0.56225 

جعة لمرايحق للمراجع الخارجي االستعانة بأدلة اإلثبات التي يجمعها قسم ا 7

 الداخلية.

4.1290 0.80589 

من الجدول السابق يتضح أن معظم المتوسط الحسابي للفقرات في نطاق الخيار )موافق( فما 
( الخاص بالفقرة )يتمتع المراجع الخارجي 4.1613فوق حيث كان أعلى معدل للمتوسط الحسابي)

(الخاص 3.4839باالستقاللية الالزمة ألداء مهمته( ، وأن أقل معدل  للمتوسط الحسابي هو)
ين ن نسبة الملكية القائمة في المصرف محل المراجعة  "في حالة سيطرة أحد المساهمبالفقرة )أ

%( من األسهم" تؤثر على قرارات المراجع الخارجي بقبول القيام بمهام 51على أكثر من)
)  R-square( يمكن مالحظة أن 8المراجعة(، وبالنظر لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم )

ي ( وهو ما يبين أن متغير المراجعة الخارجية ساهم ف0.317ثل  ما قيمته)معامل التحديد ( تم
%( توضحه 68.3%( وأن ما نسبته)31.7شرح وتوضيح أثره على جودة المراجعة الداخلية  بنسبة)

( 13.480والبالغة) Fمتغيرات أخرى لم تتطرق لها الدراسة، باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن قيمة 
 المراجعة الخارجية وجودة المراجعة الداخلية. تبين جودة العالقة بين

نتائج تحليل االنحدار لتأثير المراجعة الخارجية على جودة المراجعة الداخلية: (8جدول رقم )  

 R الفرضية األولى

R 

Square T-test F Sig. 

ال يوجد ارتباط معنوي بين المراجعة  

الخارجية وجودة المراجعة الداخلية في 

 المصارف التجارية

0.563 0.317 2.341 13.480 0.001 

يوجد ارتباط معنوي  من هنا يتضح رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة التي تنص على )
ية ن عمل، ويمكن القول أيضا أبين المراجعة الخارجية وجودة المراجعة في المصارف التجارية(

جعة المراجعة الخارجية )كأداة للحوكمة( لها األثر الواضح على الرفع والتحسين من جودة المرا
طية الداخلية؛ ألن استقاللية المراجع الخارجي وحياديته تجعل من المراجع الداخلي أكثر انضبا

 واتباعا للمعايير المحاسبية المتبعة في عمليات المراجعة.
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 المراجعةلجنة – 2
اختبار فقرات االستبيان  :(9جدول رقم )  

 فقرات االستبيان ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
جع وجود لجنة المراجعة بالمصارف يعمل على تحقيق التعاون بين كل من المرا

 الخارجي والمراجع الداخلي.
4.0000 0.85635 

2 
خاذ ن اتأعمال المراجعة الداخلية والتأكد م تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج

 اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأنها.
4.0323 0.70635 

 0.77460 4.0000 من وظائف لجنة المراجعة متابعة تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية. 3

 1.02862 3.4839 .خليةمن مسؤوليات لجنة المراجعة تعيين أو عزل أو تغيير مدير المراجعة الدا 4

 0.79515 4.0323 جي. وجود لجنة المراجعة بالمصارف يسهم في تدعيم استقاللية الداخلي والخار 5

 0.83344 3.8065 ذ.تقوم لجنة المراجعة بمراجعة برنامج عمل المراجعة الداخلية قبل التنفي 6

7 
تعمل لجنة المراجعة كحلقة وصل بين المراجعين الداخليين ومجلس إدارة 

 المؤسسة الحكومية.
3.8710 0.84624 

من الجدول السابق يتضح أن معظم المتوسط الحسابي للفقرات في نطاق الخيار )موافق( فما 
(الخاص بالفقرة )من وظائف لجنة 4.0323فوق حيث كان أعلى معدل للمتوسط الحسابي)

ة لالزماالمراجعة مراجعة نتائج أعمال المراجعة الداخلية والتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 
أن و جي(، الفقرة)وجود لجنة المراجعة بالمصارف يسهم في تدعيم استقاللية الداخلي والخار بشأنها(، و 

(الخاص بالفقرة )من مسؤوليات لجنة المراجعة تعيين 3.4839أقل معدل  للمتوسط الحسابي هو)
( 10)أو عزل أو تغيير مدير المراجعة الداخلية(، وبالنظر لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم 

هو ما يبين أن ( و 0.504) معامل التحديد ( تمثل  ما قيمته) R-squareن مالحظة أن يمك
( %50.4متغير لجنة المراجعة ساهم في شرح وتوضيح أثره على جودة المراجعة الداخلية  بنسبة)

 %( توضحه متغيرات أخرى لم تتطرق لها الدراسة، باإلضافة إلى ذلك نالحظ49.6وأن ما نسبته)
( من خالل هذا التحليل يتبين  أن هناك عالقة بين وجود لجنة 29.487البالغة)و  Fأن قيمة 

 المراجعة  بالمصارف وجودة المراجعة الداخلية.
نتائج تحليل االنحدار لتأثير لجنة المراجعة على جودة المراجعة الداخلية :(10رقم ) جدول  

 .R R Square T-test F Sig الفرضية الثانية

ال يوجد ارتباط معنوي بين لجنة المراجعة 

وجودة المراجعة الداخلية في المصارف 

 التجارية 

0.710 0.504 2.902 29.487 0.000 
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ن يوجد ارتباط معنوي بيمن هنا يتضح رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة التي تنص على )
 مراجعةالقول أيضا أن لجنة ال(، ويمكن لجنة المراجعة وجودة المراجعة في المصارف التجارية

 )كأداة للحوكمة( لها األثر الواضح على الرفع والتحسين من جودة المراجعة الداخلية.
 مجلس اإلدارة – 3

اختبار فقرات االستبيان  :(11)جدول رقم   

المتوسط  فقرات االستبيان ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

كل وصالحيات إدارة المراجعة الداخلية بشيتم إصدار و تحديد أهداف و مهام  1

 واضح و مفصل من قبل مجلس اإلدارة.

3.9677 0.65746 

يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق القوانين والتشريعات التي تحرص على حقوق  2

 أصحاب المصلحة.

4.0645 0.51222 

 0.77460 4.0000 يراعى أن يكون مجلس اإلدارة من ذوي السيرة والسمعة الحسنة. 3

ها يسمح للمراجعين الداخليين بمراجعة إستراتيجية مجلس اإلدارة ومدى توجه 4

 نحو تعظيم قيمة األسهم. 

3.6774 0.94471 

الل إدراك أعضاء مجلس اإلدارة ألهمية المراجعة الداخلية أساس لتحقيق استق 5

 المراجع الداخلي. 

4.2258 0.49730 

قسم المراجعة الداخلية مع فرق العمل قبل يناقش مجلس اإلدارة خطة عمل  6

 التنفيذ.

4.0645 0.57361 

 0.72882 3.7419 .ظيميقسم المراجعة الداخلية يتبع مجلس األداة من حيث موقعه في الهيكل التن 7

 0.83215 3.6774 يطلع مجلس اإلدارة على أوراق عمل قسم المراجعة الداخلية. 8

 0.95038 3.6452 ذية.المراجعة الداخلية للقيام ببعض األعمال التنفييفوض مجلس اإلدارة قسم  9

من الجدول السابق يتضح أن معظم المتوسط الحسابي للفقرات في نطاق الخيار )موافق( فما 
( الخاص بالفقرة )إدراك أعضاء مجلس 4.2258فوق حيث كان أعلى معدل للمتوسط الحسابي)

اإلدارة ألهمية المراجعة الداخلية أساس لتحقيق استقالل المراجع الداخلي(، وأن أقل معدل  للمتوسط 
( الخاص بالفقرة )يفوض مجلس اإلدارة قسم المراجعة الداخلية للقيام ببعض 3.6452ابي هو)الحس

-R( يمكن مالحظة أن 12األعمال التنفيذية(، وبالنظر لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم )
square (تمثل  ما قيمته ) ( وهو ما يبين أن متغير مجلس اإلدارة ساهم 0.200) معامل التحديد

%( توضحه 80%( وأن ما نسبته)20رح و توضيح أثره على جودة المراجعة الداخلية  بنسبة)في ش
( تبين 7.262والبالغة) Fمتغيرات أخرى لم تتطرق لها الدراسة، باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن قيمة 

 جودة العالقة بين مجلس اإلدارة وجودة المراجعة الداخلية.
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دار لتأثير مجلس اإلدارة على جودة المراجعة الداخليةنتائج تحليل االنح :(12رقم ) جدول  

 .R R Square T-test F Sig الفرضية الثالثة

ال يوجد ارتباط معنوي بين مجلس اإلدارة 

وجودة المراجعة الداخلية في المصارف 

 التجارية

0.448 0.200 2.902 7.262 0.012 

ن يوجد ارتباط معنوي بيتنص على ) من هنا يتضح رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة التي
دارة (، ويمكن القول أيضا أن مجلس اإلمجلس اإلدارة وجودة المراجعة في المصارف التجارية

جلس م)كأداة للحوكمة( لها األثر الواضح على الرفع والتحسين من جودة المراجعة الداخلية؛ ألن 
 المراجع الداخلي قدر اإلمكان. اإلدارة يدرك أن المراجع الخارجي أساس لتحقيق استقاللية

 ةجودة المراجعة الداخلي – 4
اختبار فقرات االستبيان  :(13جدول رقم )  

المتوسط  فقرات االستبيان ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.76059 4.3871 يساهم المستوى التعليمي للمراجع الداخلي في تحسين جودة أدائه. 1

 0.80989 4.4516 على شهادة مهنية في تحسين أدائه.يساهم حصول المراجع الداخلي  2

جع لمراتساهم الخبرة المهنية بأعمال المراجعة الداخلية في تحسين جودة أداء ا 3

 الداخلي.

4.3871 0.61522 

داء تساهم المعرفة بعمليات و إجراءات العمل داخل المصارف في تحسين جودة أ 4

 المراجع الداخلي.

4.3226 0.65254 

 0.71542 4.3871  يساهم اإلعداد والتدريب الفني للمراجع الداخلي في تحسين مستوى أدائه. 5

 0.77321 4.2581 ليا.الع يتم تقديم التقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لإلدارة 6

 0.74919 4.1935 جعةلمرايتم تقديم التقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية للجنة ا 7

ن منهم عإن تعيين المراجعين الداخليين و تحديد مكافآتهم وترقيتهم واالستغناء  8

جعة لمرااقبل اإلدارة العليا و لجنة المراجعة يساهم في تحسين جودة أداء وظيفة 

 الداخلية.

4.2258 0.66881 

 0.56985 4.5161 ملهم.استقالل المراجعين الداخليين في المصارف أساس نجاحهم في تأدية ع 9

 0.79108 4.3226 . دائهيساهم ارتباط المراجع الداخلي باإلدارة العليا إلى االرتقاء بمستوى أ 10

الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية في المصارف يتبع مباشرة رئيس  11

 مجلس إدارة المصرف.

4.2581 0.72882 

ئ مباد بالمعايير المهنية الواجبة لتفعيليمتلك المراجع الداخلي معرفة كافية  12

 الحوكمة.

4.0000 0.96609 

يوجد دليل إجراءات مكتوب لعمل المراجع الداخلي يساهم في تفعيل مبادئ  13

 الحوكمة

3.8387 0.93441 

ال يساهم بدل المراجع الداخلي العناية المهنية الالزمة عند التخطيط ألعم 14

 المراجعة الداخلية في تحسين جودة أداء وظيفة المراجعة الداخلية. 

3.9677 0.70635 

اء يتم فحص جودة األداء بمعرفة أطراف من خارج المصرف لالرتقاء بمستوى أد 15

 وظيفة المراجعة الداخلية.

3.6774 1.01282 
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المتوسط  فقرات االستبيان ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يتم استخدام إجراءات مراجعة شاملة وواضحة عند تنفيذ برنامج المراجعة  16

 الداخلية. 

4.0323 0.91228 

 0.85635 4.0000 .يساعد دعم اإلدارة العليا لوظيفة المراجعة الداخلية على تحسين أدائها 17

)موافق( فما  من الجدول السابق يتضح أن معظم المتوسط الحسابي للفقرات في نطاق الخيار
( الخاص بالفقرة )استقاللية المراجعين 4.5161فوق حيث كان أعلى معدل للمتوسط الحسابي )

الداخليين في المصارف أساس نجاحهم في تأدية عملهم(، وأن أقل معدل للمتوسط الحسابي هو 
ء ( الخاص بالفقرة )يتم فحص جودة األداء بمعرفة أطراف من خارج المصرف لالرتقا3.6774)

 الياتبمستوى أداء وظيفة المراجعة الداخلية(، وهذا يدل على أن جودة المراجعة الداخلة تتأثر ب
 الحوكمة المتمثلة في المراجعة الخارجية ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.

 ثالثا / النتائج والتوصيات
 النتائج

 ط التالية:لقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن سردها في النقا
 ة أن هناك ارتباط معنوي ذو داللة إحصائية يتعدى مستوى الداللة المعنوية )ألفا( للحوكم

 المتمثلة في )المراجعة الخارجية، ولجنة المراجعة، ومجلس اإلدارة( على جودة المراجعة
 (.0.05الداخلية؛ وذلك ألن مستوى الداللة المعنوية أقل من )

 لتغييرخلية يعتبر من مهام لجنة المراجعة، وكذلك الحال في حالة اتعيين مديري المراجعة الدا 
ل أحد بوعليه فإن لجان المراجعة تعدُّ أداة جيدة من أدوات الحوكمة؛  أو عزل أحد المراجعين،

 .اآلليات األساسية في نجاحها
  استقاللوجود لجان مراجعة يساعد على زيادة جودة المراجعة الداخلية من خالل تحققها من 

عة د مراجالمراجع الداخلي واالهتمام بتأهيله وكفاءته المهنية، فكل منهما يكمل اآلخر، فال توج
ي حين داخلية جيدة بدون لجنة مراجعة فعالة، فلجنة المراجعة تقوم بتوفير المناخ المناسب، ف

صور في أن المراجعة الداخلية تمدها بالمعلومات الضرورية لكي تساعدها على مواجهة الق
 أعمالها.
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 دة يلعب مجلس اإلدارة دوًرا محوريًّا في حوكمة الشركات، فهو المسئول عن اإلشراف والقيا
ل ئفه بشكومراقبة اإلدارة التنفيذية، وحتى يتمكن المجلس من القيام بوظا االستراتيجيوالتوجيه 

فة قيمة فعال يجب أن يضم مديرين مؤهلين أصحاب خبرة، وفهم لدورهم المتمثل في إضا
للشركة وللمساهمين، ولهم القدرة على صنع قرارات موضوعية وفعالة، كما أن دعم مجلس 
 اإلدارة للمراجع الداخلي يعظم من قدرته على حل المشكالت التي تواجهه أثناء عمله، مع

 ضرورة أن يهتم أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراحات التي يقدمها قسم المراجعة الداخلية.
 مهام المراجع الداخلي البد من حصوله على شهادة اعتماد لممارسة المراجعة  لكي تتحقق

 الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها وهذا يزيد من جودة أداء عملهم.

 التوصيات

 من خالل النتائج السابقة لقد أوصت الدراسة بالنقاط التالية:
 العمل جعين لالنخراط للدورات التدريبية وورشضرورة اهتمام نقابة المراجعين على توجيه المرا 

 للرفع من كفاءة المراجعة الداخلية.
 خل التعريف بماهية الحوكمة وأهميتها لدى العاملين بالمصارف حتى يتسنى تطبيق الحوكمة دا

 المصارف على الوجه األكمل.
  دارة الشركة باإلالعمل على أن تكون تبعية قسم المراجعة الداخلية مباشرة لرئيس مجلس إدارة

 العليا.
 لخبرة ضرورة أن يتم فحص جودة وظيفة المراجعة الداخلية بمعرفة أطراف خارجية تتوافر لديهم ا

وى في هذا المجال كالمراجعين الخارجيين، وذلك لضمان أداء وظيفة المراجعة الداخلية بمست
 جيد من الجودة.
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 المراجع 
حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح المحاسبي دراسة  ( تحليل أثر2014العنزي، أحمد مهدي )

المجلد  تطبيقية في عينة من المصارف العراقية، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،
 .4،العدد  16

( حوكمة الشركات ودورها في الحد من إدارة األرباح: 2015الفضل، مؤيد محمد وزيد، مجيد )
لعدد ا 17المجلد  –، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية دراسة اختبارية لحالة العراق

3. 
( دور حوكمة المؤسسية المصرفية في استقرار األسواق 2014حوحو، فطوم ومرغاد لخضر )

 المالية، أبحاث اقتصادية وإدارية العدد السادس عشر ديسمبر.
جودة المعلومات المحاسبية  ( دور حوكمة الشركات في تحقيق2005خليل، محمد أحمد إبراهيم )

رة وانعكاساتها على سوق األوراق المالية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجا
 .1جامعة الزقازيق، العدد 

 .1(، "حوكمة الشركات"، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط 2005الخضري، محسن أحمد، )
ن النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، عمان ( مراجعة الحسابات بي2008جربوع، يوسف محمود )

 األردن.
(، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي 2011طالب، عالء فرحان و المشهداني، إيمان شيخان، )

 1االستراتيجي للمصارف، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
 ( مراجعة الحسابات، الدار الجامعية.2007نور، أحمد محمد وآخرون )

  -رسائل العلمية: ال-3
ة (، دور حوكمة الشركات في تفعيل جودة المراجعة الداخلي2013أبو النيل، سمير عباس محمد، )

 وأثر ذلك على أتعاب المراجعة الخارجية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة بنها.
ة، رسالة عة الخارجي( التكامل بين المراجعة الداخلية والمراج2010أبوسرعة، عبد السالم عبد هللا، )

 امعة الجزائر.ج –ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير 
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في  (، "العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية2008األهدل، عبد السالم سليمان قاسم، )
 الجمهورية اليمنية"، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة أسيوط.

 دور المراجعة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي والمحاسبي( 2016إسماعيل، عادل حسن )
 لقطاع التأمين، أطروحة دكتوراة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

( مدى فاعلية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخلي 2012الصوص، إياد سعيد )
طين(، رسالة ماجستير، الجامعة والخارجي )دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في فلس

 غـزة. –اإلسالمية 
جستير، ( دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية، رسالة ما2013بوخالفة، وسيلة )

 لجزائر.ا–كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
كات في أداء المصارف ( أثر تـطـبـيـق مـبادئ حـوكمة الشر 2014حماد، الطاهر محمد أحمد )

 التجارية، أطروحة دكتوراة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
ك ( دور الحوكمة المصرفية في تقليل المخاطر وتحقيق فعالية األداء للبنو 2016خنتوش، حنان )

علوم رية و التجارية، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجا
 لتسيير. ا

ستير، ( أثر آليات الحوكمة على األداء المالي للبنوك التجارية، رسالة ماج2014دليلة، روحاني )
 مهيدي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. جامعة بن

( أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مستوى جودة التدقيق 2018شعبان، سالم عبد هللا )
دراسة حالة المصارف الخاصة العاملة في سورية، رسالة ماجستير، الجامعة  الداخلي

 االفتراضية السورية.
( لجان المراجعة في طل حوكمة الشركات وأثرها على جودة 2016عبد هللا، انتصار حسين )

 التقارير المالية، أطروحة دكتوراة، جامعة الرباط الوطني.
ة "العالقة بين جودة المراجعة الداخلية وممارسات إدار (، 2013عبد هللا، مايسا علي محمد، )

 األرباح "، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة طنطا.
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سة ( دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة درا2009نسمان، إبراهيم إسحاق )
 –اإلسالمية تطبيقية على قطاع المصارف العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة 

 غزة.
ألول ( دور التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات" المؤتمر الدولي ا2012ابن التومي، سارة )

 .2012ديسمبر  5-4حول المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة األعمال الدولية 
  .( )حوكمة الشركات( الصادرة عن سوق األوراق المالية الليبي2012قواعد اإلدارة الرشيدة، )

( دور الحوكمة وأهميتها في تفعيل جودة ونزاهة  2012منصور، بن اعمارة و محمد حولي ) 
ولية ل الدالقوائم المالية ، المؤتمر الدولي األول حول المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة األعما
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  أسامة امحمد سالم الجمل
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 الملخص  
لى عي ليبيا دارة رأس المال العامل للمصارف التجارية العاملة فإمعرفة كيف تؤثر  إلىسعت هذه الدراسة 

، (2018)لىإ( 2007)خالل الفترة من حقيق هذه الغاية تم دراسة حالة " مصرف التجارة والتنمية "تالربحية ول

وذلك  ؛سةالدار  البيانات الثانوية المستخرجة من القوائم المالية المنشورة للمصرف خالل فترة حيث تم استخدام
 مل ارتباطة معاألنه المصرف الوحيد الذي تقاريره المالية متاحة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بواسط

طيات، الحتيااحجم الودائع، حجم المصرف، حجم )طي المتعدد لمتغيرات الدارسة المستقلة بيرسون واالنحدار الخ

على  معدل العائد)حجم المصروفات، حجم محفظة القروض، معدل العائد على االستثمار( والمتغير التابع 

إلى  اإلضافةبصرف، داء المأرأس المال العامل تؤثر بشكل فعال على  ن إدارةأالربحية (، وتوصلت الدراسة إلى 

 وجود عالقة موجبة قوية بين حجم المصرف وكل من القروض وحجم المصروفات وحجم االحتياطيات وحجم

 الملكية، حقوق  ودائع الزبائن، كما توجد عالقة موجبة قوية بين معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على
 ع ، كذلكواالحتياطيات وحجم الودائ حجم المصروفات،عالقة قوية موجبة بين القروض وكل من  اكتشافوكذلك 

ت. ياطياظهور عالقة موجبة ضعيفة بين حجم المصروفات وكل من معدل العائد على حقوق الملكية وحجم االحت

بين  لعالقةوكذلك ا ن العالقة بين االحتياطيات وحجم المصروفات هي عالقة موجبة ضعيفةأكما أظهرت النتائج 

ة موجب ين كل من معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على حقوق الملكية هي عالقةحجم الودائع وب

حجم و تثمار من حجم المصرف ومعدل العائد على االس ن كاّلا أضعيفة ، بينما أظهرت نتائج االنحدار المتعدد 

م وحج الحتياطياتبينما كل من حجم الودائع وحجم ا ،تؤثر إيجابيا على ربحية المصرف ةالمصروفات مجتمع
ية ربح علىخرى تؤثر أن هناك عوامل أ النتائج وأخيرا أظهرتالقروض تؤثر سلبا على ربحية المصرف ، 

 مستوى الرفع المالي وحجم االستثمارات. :مثل ،المصرف

 رأس المال العامل، الربحية، المصارف التجارية.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aims to investigate how working capital management affects the profitability 

of commercial banks in Libya by studying the case of Commerce and Development Bank. 

Time series data from 2007 to 2018 is obtained from the financial statement of the bank; 

and correlation analysis and ordinary least square regression is used to know how the 

working capital management affects profitability. The findings of study demonstrate that 

the working capital management affects the performance of the bank. The analysis 

demonstrated that there is a strong positive significant relationship between the size of the 

bank and each of loan portfolio, expenditure, reserves, and the customer deposits. In 

addition to, there is a strong positive relationship between the return on investment and 

the return on equity. Moreover, there is a strong positive relationship between the loan 

portfolio and each of expenses, reserves, customer deposits. While the positive relationship 

between expenses and each of reserves and return on equity is weak. Another weak 

positive relationship is between reserves and expenses. The last relationship between the 

customer deposits and each of return on investment and return on equity is positive but 

weak. The regression analysis indicated that size of the bank, return on investment, 

expenses all have a positive impact on bank profitability, while customer deposits, 

reserves, loan portfolio all have a negative impact on bank profitability when other factors 

as investments and leverage have a positive effect on the profitability of the bank.        

Keywords: working capital, profitability, commercial banks. 
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 مقدمةال
 إدارةيحتاج إلى  الفرص االستثمارية المتاحة وتقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكناستغالل 

ارة إدأن ظهرت التي أو سليمة، لذا أجريت العديد من الدراسات حول كيفية زيادة ربحية الشركات، 
ي رأس المال العامل كأحد العوامل المهمة في تحديد ربحية الشركات في جميع أنحاء العالم وف

تخاذ قرارات سليمة للحصول على العائد ايجب  لذلك الخصوص،القطاع المصرفي على وجه 
 المال طويل األجل ورأس المال العامل(. )رأسرأس المال  استثمارمن  األقصى

أثير أجريت على ربحية رأس مال الشركات وعلى كيفية ت المطولة الكثير من الدراسات التحليلية
ية اليوم وأعطي اهتمام قليل لكيفية تأثير الدخل والمصاريف الربحية،االستثمارات طويلة األجل على 

لعامل يث أجريت القليل من البحوث التجريبية على كيفية تأثير إدارة رأس المال اح الربحية،على 
 وتسعى هذه الورقة إلى سد جزء من هذا الفراغ. ،(Brealey et al, 2006على ربحية المصارف )

 ونجاح إدارة اليومية،ياتها الموارد التي تمتلكها الشركة لتدير عمل - ببساطة –رأس المال يعني 
كل  ال العامل يتطلب تصميم سياسة جيدة ومتابعة يومية. رأس المال العامل يتضمن إدارةرأس الم

وضع  أنمن وضع سياسة رأس المال العامل وتنفيذها في العمليات التشغيلية اليومية، حيث 
كذلك و  ،استثمارية مناسبة في النقدية والمستحقات والمخزون  قراراتتخاذ اضمن يالسياسة وتنفيذها 

 .  (Brigham and Houston, 2002)مزيج التمويل قصير األجل  مستوى 
نه فائض الشركة من األصول المتداولة على المطلوبات أعرف رأس المال العامل على 

يل المتداولة والتي تقيس إلى أي مدى يمكن أن تمول أي زيادة في حجم األعمال من مصادر التمو 
يم مكون من مكونات رأس المال العامل الالزم لتعظ لمحافظة على الرصيد األمثل لكللاألخرى. و 

لمقابلة االلتزامات طويلة األجل  أموال كافية على ربحية الشركات يجب ضمان حصول الشركات
 ( . ( Allen R. , 2013وااللتزامات قصيرة األجل والمصروفات التشغيلية المقبلة 

مية اليو تثمارية منذ أن أصبحت اإلدارة في القرارات االس مهما   ا  أصبح رأس المال العامل عنصر 
(، ومع ذلك ال يتم النظر بشكل كبير في كثير Deloof, 2003حد المحددات المهمة للربحية )أ

ألنها تنطوي  ؛تخاذ قرارات تمويل من قبل الشركاتاإلى رأس المال العامل عندما يتم  من األحيان
تسعى الشركات إلى المحافظة على  حيث على التمويل واالستثمار في المدى قصير األجل.
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 ,Eugene)السيولة والكفاءة التشغيلية من خالل تخفيض االستثمار في رأس المال العامل 
2004.) 

ن وأي تقترض؟من أين  :مثل ،قصيرة األجل كل يوم تقريبا اليةتخاذ قرارات ماتقوم الشركات ب
 (. Douglas R. & John D, 1997) تديرها؟ المتوفرة وكيفالسيولة  وما مقدر النقدية؟تستثمر 

ي ءة هالمال الطويل.ة للشركات في المدى اليالمشكلة تأتي من تأثير هذه القرارات على المالءة الم
قق هذا أمر جيد إذا كانت الشركات تح الشركة.لتزامات االزيادة النسبية في قيمة األصول على 

كون فسي ا  أما إذا كانت الشركة ال تحقق أرباح االلتزامات،ن لديها موارد كافية لمقابلة أل ؛أرباحا
 ى مواجهةوالذي قد يؤدي إل استحقاقها،كبر من مواردها قد ال تستطيع توفيتها حين ألتزامات الديها 

 أو اإلفالس.الي عسر م
تفادي المخاطر قصيرة األجل  :مثل ،تخطيط ومراقبة الموجودات المتداولة وااللتزامات المتداولة

تكلفة الفرصة البديلة أصبحت أهداف رأس المال  سيولة وارتفاعمن خالل الحفاظ على فائض 
(. تهدف إدارة رأس المال العامل إلى المساهمة في تحقيق هدف الشركة Eljelly, 2004)العامل 

لى عالمتمثل في تعظيم قيمة الشركة من خالل إدارة األصول المتداولة بحيث يكون هامش العوائد 
 Burton)كبر من تكلفة رأس المال المستخدم في تمويلها أوية أو استثمار في هذه األصول مساال

A, 1983  أن تتخذ بطريقة تؤدي إلى تعظيم ثروة المساهمين  يجب(. قرارات رأس المال العامل
(Douglas & John ,1997 . ) ينر يبسبب المد ا  كبير  العامل إهماال  إدارة رأس المال  قىتلولكن 
أداء وربحية  كثيرا فيعتبارهم أن رأس المال العامل ال يساهم ا يأخذون في ألنهم  ؛نيلموظفوا

 الشركة.
 ( .Alam et al ,2011)رأس المال العامل مرتبط بكل من السيولة والربحية ألي شركة 

المال العامل من قدرة الشركة على مواصلة عملياتها التشغيلية دون التعرض لمخاطر  ويتحقق رأس
ومن  السيولة.يكون على حساب  أال ولكن يجباألهداف الرئيسية  هو أحدتحقيق الربح  السيولة.

المهم مالحظة في القطاع المصرفي أن المصارف لها هدف أساسي هو تقديم المال كقروض 
في  انخفاضسيؤدي إلى  اليةاالحتفاظ بسيولة ع اليوبالت المقابل،والحصول على فوائد في 
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أمر السيولة بكفاءة  ولهذا إدارة اإلفالس،ا االحتفاظ بسيولة منخفضة يؤدي إلى مشكلة الربحية، بينم
 ضروري.
الشركة التي ال ، حيث فعالة قد تضر بربحية األعمالالالمال العامل غير  ذلك، إدارة رأسومع 

تستخدم األصول المتداولة بكفاءة تحصل على عوائد دون المستوى األمثل لهده األصول وكذلك 
يمكن أن تؤثر  ا  قصيرة األجل بشكل جيد قد تواجه ديون التزاماتهاهذه الشركة ال تدير  وعندما الربح،

 ,Eljelly) استحقاقهاد يعند مواع التزاماتهاال تتمكن من الوفاء بالطويل، و على أدائها في المدى 
 المصرفي،( . هذا البحث يدرس تأثير إدارة رأس المال العامل على الربحية في القطاع  2004

كيف  الربحية؟هل تؤثر ودائع العمالء على  التالية:وتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة 
 الربحية؟ما هو تأثير االحتياطيات على  الربحية؟محفظة القروض تؤثر على 

سم ما القأ البحث، المفاهيم وأدبياتول االقسم األول يتن ،سة إلى ثالثة أقسامتم تقسيم هذه الدرا
 ت.والتوصياول النتائج ابينما القسم الثالث سيتن ،الثاني يستعرض المنهجية ومعالجة البيانات

 العاملمفهوم رأس المال 
ل العامل حيث قد يشير هذا المصطلح إلى صافي رأس الماهناك عدة معان لرأس المال العامل 

 ولكن أكثر عديدة،وتستخدمه الشركات بطرق ( 2005أو إلى إجمالي رأس المال العامل )سليمان، 
 .التستمر في عمله استخدام له هو االستثمار في الموجودات قصيرة األجل التي تحتاجها الشركة

شركة المليات يشير رأس المال العامل إلى االستثمار في الموجودات المتداولة الالزمة لتنفيذ عو 
(Firer et al , 2008 يسمى رأس المال العامل برأس المال المتد . ) المال قصير أو رأسل او 

 وعرف رأس المال العامل في الموجودات المتداولة. ستثماراألجل وهو رأس المال المطلوب لال
صير قون في المدى اليمقدار الموجودات المتداولة التي لم يقدمها الدائنون الح :نهأعلى  آخرون 

الفرق بين األصول المتداولة  :نهأعلى كذلك . بينما عرف  ( (Von et al, 2000األجل 
لة صول المتداو هو األبأنه: (. وعرف رأس المال العامل  (Kaveri, 1985وااللتزامات المتداولة 

 :هأن ليه علىوكذلك أشير إ، ) (Brealey et al, 2009 وااللتزامات المتداولة مجتمعة مع بعضها
وهنا يمكن تفسير رأس  (،(Horne & Jr , 2008 صول المتداولةات الشركة في األاستثمار هو 

 أدناه:ويتين رئيسيتين كما هو موضح االمال العامل من خالل ز 
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 تصنيفات رأس المال العامل (:1) شكل رقم

 

رأس المال العامل وصافي  يلامن وجهة نظر القيمة يمكن تقسيم رأس المال العامل إلى إجم
 موضح:رأس المال العامل كما هو 

ت والموجودا المتداولة،الشركة في الموجودات  استثماريشير إلى  العامل:إجمالي رأس المال 
ة، وهي تتضمن الديون يلاالمتداولة هي األصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل السنة الم

ية كم هورأس المال العامل  يلاإجم والمخزون.ة النقدية التجارية والمدفوعات المقدمة واألرصد
يفية عمال والتركيز على كها في األاستخداماألموال المستثمرة في األصول المتداولة والتي يتم 

 ( .(Khan & Jain, 2005. تمويلها يةكيفالمتداولة و تحسين االستثمار في األصول 

 العاملصافي رأس المال 
 هو الفرق بين األصول المتداولة والتي هي األصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل سنة،

ات أي هي الفرق بين األصول المتداولة وااللتزام مالية،والمطالبات المتوقع دفعها خالل سنة 
 روضق تجارية،ديون  المستحقات، الدفع،فواتير مستحقة )وتشمل االلتزامات المتداولة  المتداولة،

يجابي يعني أن الشركة قادرة على سداد إعامل  ورأس مال. (مصاريف مستحقة األجل،قصيرة 
 بينما رأس مال عامل سلبي يعني أن الشركة غير قادرة على الوفاء األجل،قصيرة  التزاماتها

 األجل.طويلة  التزاماتهاب
ورأس  ،مل مؤقترأس مال عا :يمكن تقسيم رأس المال العامل إلىفأما من وجهة نظر الوقت 

 موضح:كما هو  .مال عامل دائم

رأس المال 
العامل

القيمة

إجمالي رأس 
المال العامل

صافي رأس
المال العامل

الوقت

رأس المال 
مالعامل الدائ

س المال أر
العامل المؤقت
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يشير إلى رأس المال العامل الثابت وهو الحد األدنى لمستوى  الدائم:رأس المال العامل 
 Brigham and)االستثمار في األصول المتداولة لتنفيذ الحد األدنى من األنشطة التشغيلية 

Huston , 2002 المتداولة المطلوبة بصفة مستمرة على مدار( . بعبارة أخرى هو يمثل األصول 
وز في العادة السنة الواحدة بينما في الواقع اعام كامل. رأس المال العامل له عمر محدود ال يتج

 دائمة.بعض أجزاء االستثمار 
شير أ التجارية،مقدار رأس المال الالزم لتمويل تقلبات األنشطة  هو المؤقت:رأس المال العامل 

أي هي األصول  الشركة،رأس المال العامل من التقلب الموسمي في أعمال  ارتفاع هإليه على أن
 ,Fabozzi & petersonأوقات مختلفة خالل السنة التشغيلية  المطلوبة فيالمتداولة اإلضافية 

2003) (. 
 لنقديةأحيانا تسمى بالدورة التشغيلية للشركة البعض، وهي تبدأ با دورة رأس المال العامل:

 تهي بها أو تبدأ من عملية الحصول على المخزون حتى تصل إلى مرحلة تحصيل النقدية )عبدوتن
 (.2019؛ محمد، 2017والسهالوي،  هللا

تؤثر  ة،السيولالمال العامل في المصارف متعلقة بإدارة  إدارة رأس العامل:محددات رأس المال 
ل عوامل كثيرة على رأس المال العامل في المصارف والتي تم تصنيفها إلى عوامل داخلية وعوام

 كالتالي: ،خارجية
ة عالية االستثمارات طويلة األجل تحتاج إلى كمية سيول اإلقراض:سياسات الداخلية: العوامل 

دارة إذا كانت اإل إلدارية:االقدرة منخفضة. بينما سياسة اإلقراض قصير األجل تحتاج إلى سيولة 
 منخفضة.ذو كفاءة لتحمل المخاطر ستكون هناك سيولة جاهزة و 

 لى النقودعسيكون الطلب  مرتفعإذا كان معدل الفائدة  السائد:سعر الفائدة الخارجية: العوامل 
إذا كان الدخل وحجم  واالستثمار:دخار حالة االمنخفضة. وبالتالي تصبح السيولة  ا ،منخفض
 منخفضة.ستكون السيولة  مرتفع لدى الجمهور االدخار

يحتفظ المصرف برأس المال العامل من االدخار الحالي  العامل:الطلب على رأس المال 
ن ودفع الصكوك ودفع ألصحاب الحسابات يواإليداعات الثابتة ألجل منح القروض وسداد الدائن
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المصارف تحتاج سيولة للحفاظ على دافع المعامالت ودافع  ل عام،وبشك بالسيولة،عندما يطالبون 
  المضاربة.ودافع  االحتياط

 :مثل ،في األصول الرأسمالية ةموارد الشركة عاد استثماريتم  العامل:تمويل رأس المال 
 ، هذهالعامل(المال  )رأسوكذلك في االستثمارات قصيرة األجل  ،والمعدات والمصانع، اآلالت،

ن كا حالة صافي رأس المال العامل أنه فيأي  للشركة،االستثمارات تمول حسب الهيكل التمويلي 
ان كالمال العامل تم تمويله من مصادر تمويل طويلة األجل، أما إذا  أن رأسفهذا يعني  موجبا  

يل ادر تمو فهذا يدل على أن رأس المال العامل تم تمويله من مص ا  صافي رأس المال العامل سالب
داد لس لرأس المال العامل يضمن توفير تدفق نقدي كاف   المالئم والمناسبقصيرة األجل. التمويل 

 المستحقات. 
كثيرا ( 2017عبدهللا والسهالوي، ) تقيم أداء الشركة من جانب السيولة امل:العإدارة رأس المال 

 صنفت إلى هاولكن ؛بين العوائدما ينظر إلى إدارة رأس العامل من حيث المخاطر والمفاضلة 
Weinraub, 1998) & Visscher ) وهي ثالثة استراتيجيات مختلفة : 

الربحية بتتميز  على الربحية، أي أنها االستراتيجيةتركز هذه  العدوانية:الجريئة أو  االستراتيجية
أس ر ة وجزء من حيث يتم استخدام األموال طويلة األجل لتمويل األصول الثابت العالية،والمخاطر 

ه هذ ت.المؤقالمال العامل الدائم بينما تستخدم األموال قصيرة األجل في تمويل رأس المال العامل 
 توفر تكلفة الفائدة عند مستوى مخاطر عالية. االستراتيجية

لربحية مل مع اإلدارة رأس المال العا متوازنة استراتيجيةهي  المعتدلة أو الناضجة: االستراتيجية
ويلة طمصادر التمويل طويلة األجل لتمويل األصول  االستراتيجيةوالمخاطر المعتدلة، تستخدم هذه 

 األجل. 
توفر أدنى مخاطر  حيث والربحية،المخاطر  انخفاضهي تتميز ب المحافظة: االستراتيجية

 لسيولة عند تكلفة فائدة عالية.ل
ها ستخدامارأس المال العامل إلى موارد الشركة التي يتم  يشير العامل:س المال أهمية إدارة رأ

أس ر دارة ولشرح أهمية إ .إلجراء العمليات اليومية، ومن غير النقدية ال يمكن للشركة دفع فواتيرها
 التالية:طرح النقاط تالمال العامل 
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ب، حيث يمكنها سداد تعمل الشركة بسالسة في ظل وجود رأس مال عامل مناس المالءة:
 ركة.للشوالذي بدوره يساعد على تقوية المالءة التجارية  قصيرة قصيرة األجل في مدة التزاماتها

 صادي،قتالكساد اال :مثل ،األعمال من الطبيعي أن تواجه مشاكل األزمات:القدرة على مواجهة 
لى القدرة للشركة ع يعطيالكافي لهذا توفر رأس مال عامل بالحجم  واإلضراب،وتقلبات العملة، 

 مواجهة مثل هذه المشاكل.
رة بسرعة وبصو التوزيعات  تساعد إدارة رأس المال العامل الشركة على دفع المنتظم:العائد 

 لمستثمرين في الشركة.ا ةقثوهو ما يزيد من  المستثمرين، منتظمة إلى
غيلية راء العمليات التشيمكن رأس المال العامل الكافي الشركات من إج التشغيلية:العمليات 

 صاريفنتظام المرتبات وااللتزامات اليومية األخرى، ودفع المادون مشاكل، حيث يمكنها أن تدفع ب
 من معنويات الموظفين وكفاءتهم. بدورها تزيد والتي في أوقاتها 

 رارقوالنظر إلى  المال،كتمال أسواق رأس او  هي مثاليةنظرية الن فكرة إ فيشر:نظرية الفصل 
عتبار ا الموضوع فقط )تعظيم الثروة( دون أي  ،يحكمها معيار السوق  )االستثمار(اإلنتاج 

نه على أول شرح انظرية الفصل تح االستهالك.يالت الفرد الشخصية التي تدخل في قرار ضلتف
 . ( (Hochstein,  2001 الشركات عدم الخلط بين االستثمار وتمويل االستثمارات

إذا من المهم أن تقوم الشركة بتمييز مقدار االستثمار في رأس المال العامل وكيفية تمويله، 
حيث أن إجمالي رأس المال العامل هو االستثمار بينما صافي رأس المال العامل هو تمويل لرأس 

مال المال العامل ، ويمكن فهم الفرق بوضوح بين تمويل رأس المال العامل واالستثمار في رأس ال
إجمالي رأس المال العامل وصافي رأس المال لكل من العامل من خالل تعريف مصطلحي 

العامل، حيث أن إجمالي رأس المال العامل أو رأس المال العامل يشير إلى االستثمار في األصول 
لى والنقدية، في حين أن صافي رأس المال العامل يشير إ ،الذمم المدينة، والمخزون  :مثل ،المتداولة

حجم األموال طويلة األجل المستثمرة في رأس المال العامل، وببساطة يشير صافي رأس المال 
وااللتزامات المتداولة ، ويتعين على الشركة الحصول على  العامل إلى الفرق بين األصول المتداولة

ستثمار في االستثمار الرأسمالي يتميز باال العامالن لتحسين رأس المال العامل وتعظيم الربحية .
وتمويل هذه االستثمارات يعتمد على  األجل،قصيرة  والمعدات واالستثماراتالمصانع واآلالت 
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حيث إذا كان  إشارته،يعتمد قرار تمويل صافي رأس المال العامل على  للشركة.الهيكل المالي 
 ،جل، سيمول صافي رأس المال العامل من رأس مال طويل األا  صافي رأس المال العامل موجب

فسيمول من رأس مال قصير األجل  ا  أما إذا كان سالب األجل،األسهم أو القروض طويلة  :مثل
   والذي يمكن أن يزيد من تكلفة االقتراض بنسبة مرتفعة.

إلى دراسة أسباب التي تجعل الشركات أو األفراد يحتفظون  تسعى السيولة:نظرية تفضيل 
ثر النقود هي أك النظرية،بسيولة نقدية بالرغم من أنها ال تعود عليهم بإيرادات. وفقا لهذه 

حيث كلما زادت سرعة تحول  الموجودات،أي أن السيولة هي سمة هذه  سيولة،الموجودات 
الموجودات، فعندما يتم تحويل األصل إلى نقدية نقود كلما زادت سيولة هذه  الموجودات إلى

ل، ل العامها في رأس الماستثمار قصيرة األجل وال التزاماتهاوفر للشركة سيولة لسداد ت افإنه بسرعة،
ودافع  ،ودافع االحتياط ،دافع المعامالت :هي ،عوامل ةويتحدد الطلب على السيولة بثالث

 المضاربة.

 السابقةالدراسات 
في  ثر إدارة رأس المال العامل على الربحيةأد من الدراسات التجريبية الختبار أجريت العدي

 ت إلىوتوصلت إلى نتائج مختلفة والتي قاد ،الشركات الصناعية والتجارية في مختلف بلدان العالم
 وتة.ااستنتاجات متف

 Fama and Jensen  (1983 )دراسة 
 الصناعات في الربحية على اإلدارة العامل المال رأس تأثير يت هذه الدراسة لمعرفةأجر 

 ال إلى أنه النتائجوخلصت . (بيرسون ) االرتباط معامل باستخدام المتحدة المملكة في التحويلية
 دورة ن،فترة التخزي فترة السداد، فترة التحصيل،) العامل المال رأس مكونات بين كبيرة عالقة توجد

 لعملا مبادئ على لتركيزإلى ا بحاجة المديرين أن ار إلىوأش. الشركة وربحية( النقد إلى تحويلال
 .المساهمين ثروة لزيادة األساسية

 Grant (1991 )  دراسة
 العامل المال رأس إدارة تأثير فحص ،ات الصغرى مربعال طريقةالبيانات المقطعية و  باستخدام

 بين كبيرة أهميةذات  عالقةونتج عنه ظهور  نيجيريا، في المختارة التصنيع شركات ربحية على



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(596) 

 الشركات ربحية على كبير بشكل العامل المال رأس إدارة وكذلك تؤثر. والربحية العامل المال رأس
 تقليلوحسابات الدائنين ب والمخزون  القبض وحسابات أموالها تدير وأوصى الشركات بأن الصناعية

 ة.ربحيال زيادةلغرض  النقدي التحويل دورة

 Alvarez (2001 ) راسةد
 ة( لدراس2008-2004)الفترة  خالل طهران السوق المالي في مدرجة ة( شرك101)استخدم 

 ارتباط معاملو  ،متعددال االنحدار باستخدام الشركات. وربحية العامل المال رأس إدارة بين العالقة
 ألن له ؛العامل المال رأس دارةإل رئيسي مقياس هو النقدي التحويل دورة أن اكتشفو  بيرسون،

 الشركات. ربحية مع عالقة

 Chen (2004 ) دراسة
 سرأ ومكونات الشركات ربحية بين سلبية عالقة هناك أن الحظ بيرسون  ارتباط معامل باستخدام

 في المتخصصة والمتوسطة الصغيرة التونسية الشركاتوأشار إلى أن  المختلفة، العامل المال
 ادةلزيفترة التحصيل وفترة التخزين  تقليل بواسطة النقدي التحويل دورة خفضت أن يجب الصادرات

 .الربحية

  Mandiefe (2016: )دراسة 
 رأس المال العامل على ربحية مصرف أفريالند األول ةدار إثر أقياس  إلىسعت هذه الدراسة 

(Afriland First Bank في ) ( 2002)منية للبيانات من سنةلز السالسل ا ختبر، وان الكاميرو
بيرسون وتحليل  ارتباطمعامل  بواسطةللمصرف  المالية ئماستخرجت من القو ا التي( 2013)إلى

 رأس المال دارةإن أ إلىثر رأس المال العامل على ربحية المصرف ، وتوصل أاالنحدار لمعرفة 
عالقة موجبة بين ربحية  اكتشاف إلىالمصرف، كما توصل  أداءالعامل هو عامل مؤثر في 
الزبائن وحجم المصرف، و حجم المصروفات ومعدل العائد على المصرف وكل من ودائع 

  االستثمار بينما زيادة االحتياطيات تقلل من ربحية المصرف.
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 المنهجية
ارف دارة رأس المال العامل في ربحية المصإثر أالمنهج التحليلي الوصفي لدراسة  استخدامتم 

هذه  تحقيقول ،المصارف التجارية العاملة في ليبيا فهو مجتمع البحث أما التجارية العاملة في ليبيا،
 حداربيرسون وتحليل االن ارتباطمعامل  استخداممصرف التجارة والتنمية، حيث تم  الدراسة اختير

 نهاأل ؛ستخدمت هذه الفترةا، و (2018)إلى( 2007)المصرف خالل الفترة من تعلى بيانا المتعدد
 رأس المال العامل على ربحية مصرف التجارة دارةإثر ؤ تها لتحليل كيف استخداممتاحة ويمكن 

والتنمية، والمتغيرات المستقلة هي معدل العائد على االستثمار، و حجم القروض، حجم 
ى ما المتغير التابع هو معدل العائد علأ ،المصروفات، حجم االحتياطيات، حجم ودائع الزبائن

 حقوق الملكية.

 النموذجخصائص 
 هوتماشيا مع تصميم البحث تم تطوير نموذج يصلح لقطاع المصارف، وهدف النموذج 

د سترشاالمتغيرات باال اختياروتم  التابع،ثر المتغيرات المستقلة على المتغير أالحصول على 
ثر كل متغير ألويات. هذا النموذج يمكننا من معرفة و بنظرية الفصل لفيشر ونظرية تحديد األ

 :يلاكالت النموذج رياضياويمكن التعبير عن  التابع،على المتغير مستقل بمفرده 
𝑷 =  𝒇 (𝑺𝑶𝑩;  𝑹𝑶𝑨;  𝑳𝑷;  𝑶𝑬;  𝑹;  𝑪𝑫)  

 ن :أحيث 

  LP:، القروض  ROA، معدل العائد على االستثمار :  SOB، حجم المصرف :  Pالربحية :  

 CDودائع : ال ، R، االحتياطيات :  OEحجم المصروفات : 

 :قياسيا كالتالي  النموذجويكتب 

P = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 SOB +𝜷𝟐ROA + 𝜷𝟑 LP+ 𝜷𝟒 OE + 𝜷𝟓 R + 𝜷𝟔CD + µ 

  : حيث

 µهي معلمات التقدير ، و  𝜷𝟏 , 𝜷𝟐, 𝜷𝟑 ,𝜷𝟒 , 𝜷𝟓 , 𝜷𝟔  ثابت ، و معامالت 𝜷𝟎ومعامل  

 معامل االزعاج.

𝜷𝟎≠ 0; 𝜷𝟏 ˃ 0 , 𝜷𝟐˃ 𝟎 , 𝜷𝟑 ˃ 𝟎 ,𝜷𝟒 ˃ 𝟎 , 𝜷𝟓 ˃ 𝟎 , 𝜷𝟔  ˃ 𝟎 
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  تحليل البيانات
( إلى 2007)من  خالل السنوات يلاداء المفي األة التغيرات العام اتجاهيدرس هذا القسم 

(2018): 

 الوصفيةحصاءات اإل
 (: اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في معادلة االنحدار1الجدول رقم )

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SOB 12 9.144489 9.92088261 9.569341 0.258915695 

ROA 12 0.000622 0.01322989 0.006944 0.003283155 

LP 12 8.439397 8.71803007 8.612834 0.086827954 

OE 12 7.350119 7.76995825 7.661321 0.125260547 

R 12 7.351217 8.33965023 7.877396 0.297980153 

CD 12 9.069387 9.85556704 9.498982 0.254842142 

حيث  االنحدار.ة في معادلة محصاءات الوصفية للمتغيرات المستخد( اإل1يلخص الجدول رقم )
حصاءات لوصف ومناقشة خصائص النتائج بصفة عامة، وهي تمثل متغيرات ستخدمت هذه اإلا

( إلى 2007) من السنوات لمتاحة خالة كانت اليالذي نتائجه الم التجارة والتنميةمصرف 
(2018). 

ن أعاله أ ختالف لكل متغير. يالحظ من الجدول دنى تقيس درجة االقصى والحد األقيم الحد األ 
الوسط الحسابي  وقيمة( 9.144)هي قيمة  أقلو ( 9.92)هي على قيمة مسجلة لحجم المصرف أ 

 .(0.258)هي  نحراف المعياري ونسبة اال( 9.569)هي 
( 0.0062)قيمة  أقلتبلغ  بينما( 0.1322)االستثمار على قيمة لمعدل العائد على أ وتبلغ 

  (.0.0032)المعياري نحراف ومعدل اال( 0.0069)الحسابي متوسطه و 
الحسابي  الوسط ة( وقيم8.439)عند  أقل قيمة ى( وإل8.718إلى )على قيمة للقروض أ وصلت 

 (. 0.086)المعياري  االنحراف ة( وقيم8.612)
بقيمة دنى الحد األ ى( وإل7.7699)بقيمة على وصل حجم المصروفات النقدية إلى الحد األ

  (.0.125)المعياري نحراف االقيمة و ( 7.661)الحسابي الوسط  (، وكان7.350)
( 7.351)عند أدنى قيمة لها ( و 8.339)بقيمة طيات ياحتقصى قيمة لالأيظهر الجدول 

 .(0.297)بمعدل المعياري  ف( واالنحرا7.877)عند والوسط الحسابي 
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 أقلعند  ك( وكذل9.855)وهي على قيمة أ يداعات الزبائن عند إيوضح الجدول وصول حجم 
المعياري نحراف اال ل( ومعد9.498)بقيمة بينما الوسط الحسابي  (،9.069)قيمة وهي 

(0.254). 

 االرتباطتحليل 
 : مصفوفة االرتباط(2جدول رقم )

  SOB ROA ROE LP OE R CD 

SOB 

Pearson 

Correlation 
1 0.078 0.171 .952** .717** .780** .998** 

Sig. (2-

tailed) 
  0.81 0.595 0 0.009 0.003 0 

ROA 

Pearson 

Correlation 
0.078 1 .916** -.069- -.034- -.082- 0.083 

Sig. (2-

tailed) 
0.81   0 0.83 0.916 0.8 0.797 

ROE 

Pearson 

Correlation 
0.171 .916** 1 -.006- 0.134 -.151- 0.18 

Sig. (2-

tailed) 
0.595 0   0.986 0.678 0.64 0.575 

LP 

Pearson 

Correlation 
.952** -.069- -.006- 1 .733** .743** .943** 

Sig. (2-

tailed) 
0 0.83 0.986   0.007 0.006 0 

OE 

Pearson 

Correlation 
.717** -.034- 0.134 .733** 1 0.424 .734** 

Sig. (2-

tailed) 
0.009 0.916 0.678 0.007   0.17 0.007 

R 

Pearson 

Correlation 
.780** -.082- -.151- .743** 0.424 1 .774** 

Sig. (2-

tailed) 
0.003 0.8 0.64 0.006 0.17   0.003 

CD 

Pearson 

Correlation 
.998** 0.083 0.18 .943** .734** .774** 1 

Sig. (2-

tailed) 
0 0.797 0.575 0 0.007 0.003   

     **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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( إلى 2007)بيروسون للبيانات الثانوية للفترة من  ارتباط( معامل 2)يظهر جدول رقم 
قة يجاد عالإفمن المتوقع  الربحية،زيد من تارة رأس المال العامل بكفاءة إد. إذا كان (2018)

جم . يصور الجدول ظهور عالقة قوية موجبة بين حوالربحيةموجبة بين مقاييس رأس المال العامل 
المصرف وكل من القروض وحجم المصروفات وحجم االحتياطيات وحجم ودائع الزبائن على 

. كما يوضح الجدول ظهور عالقة موجبة قوية بين (0.998 ،0.780 ،0.717 ،0.952)التوالي 
 اكتشاف، وكذلك (0.916)معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على حقوق الملكية بقيمة 

، وحجم الودائع بقيم واالحتياطيات المصروفات،عالقة قوية موجبة بين القروض وكل من حجم 
 ) .0.943 ،0.743 ،0.733)التوالي على 

يظهر الجدول عالقة موجبة ضعيفة بين حجم المصروفات وكل من معدل العائد على حقوق 
قة ن العالأكما يظهر الجدول  (.0.424 ،0.134)الملكية وحجم االحتياطيات على التوالي بقيم

، وأخير العالقة (0.424)بقيمة بين االحتياطيات وحجم المصروفات هي عالقة موجبة ضعيفة 
ي هالودائع وبين كل من معدل العائد على االستثمار ومعدل العائد على حقوق الملكية بين حجم 

  .(0.180 ،0.083)على التوالي  عالقة موجبة ضعيفة بقيم

 االنحدارتحليل 
 ملخص النموذج :(3)رقم  جدول

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .979a 0.957 0.906 0.022595329 

a. Predictors: (Constant), ROA, OE, R, LP, CD, SOB 

b. Dependent Variable: ROE 

حيث معامل التحديد يقيس مدى قدرة المتغيرات  الدراسة،ملخص نموذج ( 3)يظهر جدول رقم 
حجم )ن هذه المتغيرات المستقلة أوهذا يعني  التابع،المستقلة على تفسير التغيرات في المتغير 

 االحتياطيات( االستثمار،القروض، معدل العائد على  المصرف،حجم  المصروفات،حجم  الودائع،
 .التغيرات في ربحية المصرف ن( م0.957)تفسر 
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 ANOVA أنوفا :(4)رقم  جدول

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 0.057 6 0.01 18.761 .003b 

Residual 0.003 5 0.001     

Total 0.06 11       

ستخدم يختالفات التباين للمتغير، كما انوفا ينظر إلى وجدول األ التباين،نوفا تحليل تعني األ
، (%0.3)عند همية أ ن نموذج االنحدار ذو أيالحظ  (4)همية المتغير، ومن الجدول رقم أ لمعرفة 

 ثر على المتغير التابع.أن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها أوالذي يعني 
 المعامالت :(5رقم )جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 3.374 1.839 
 

1.835 0.126 

SOB 0.861 0.643 3.019 1.339 0.238 

LP -.758- 0.35 -.891- -2.169- 0.082 

OE 0.126 0.104 0.214 1.215 0.279 

R -.099- 0.04 -.400- -2.464- 0.057 

CD -.552- 0.606 -1.903- -.910- 0.404 

ROA 16.922 2.466 0.752 6.861 0.001 

          a. Dependent Variable: ROE 

 كالتالي:نحدار خطي متعدد لتصبح انشاء معادلة إيمكن ( 5من الجدول رقم )
ROE = 3.37 + 0.861 SOB + 16.92 ROA - 0.758 LP + 0.126 OE -

 0.0992 R - 0.552 CD 
ابع. على خمس معامالت بيتا للمتغيرات المستقلة للتنبؤ بقيمة المتغير الت ي هذا الجدول يحتو 

ن كل زيادة في حجم أوهذ يعني  المصرف،داء أيجابي على إثر أن لحجم المصرف أويالحظ 
في حجم المصرف ( %1)بمقدار زيادة في الربحية، وإذا كان هناك زيادة  إلىالمصرف ستؤدي 

 .( وحدة0.861)بمعدل ستتبعه زيادة في أداء المصرف 
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في  ةن كل تغير وحدأوهذا يعني  وربحيته،كذلك تؤثر حجم القروض سلبا على أداء المصرف 
ن لحجم أ. وكما يظهر (0.758)بمقدار ربحية المصرف  في انخفاض إلىحجم القروض يقود 

ثر سلبي على أداء أحجم الودائع لبينما  وربحية المصرف،داء أيجابي على إثر أالمصروفات 
 وأخيرا لمعدل .المصرفثر سلبي على أداء وربحية أ االحتياطياتوكذلك لحجم المصرف، وربحية 

غيرات يعني وجود مت تابثبينما ال المصرف،داء أة و يجابي على ربحيإالعائد على االستثمار تأثير 
وربحية داء أعلى  ة( وحد3.374)بقيمة يجابي إثر أخرى غير موجودة في نموذج الدراسة لها أ

 .المصرف

 مناقشة النتائج
ثر أدبيات أ دراسة دبيات من خالل التوسع فيالفراغ في األ جزء من ملء إلىسعت هذه الورقة 

مصرف اختيار ولتحقيق هذا الغرض تم  المصارف،دارة رأس المال العامل على الربحية في قطاع إ
دارة رأس المال العامل هو إن كفاءة أالنتائج الرئيسية  أوضحتو  للبحث،التجارة والتنمية كعينة 

 Grant)والتنمية وهو ما وصل إليه ُكالا من ربحية مصرف التجارة  علىيجابيا إعامل يؤثر 
Alvarez, Mandiefe,) حجم المصرف ومعدل العائد على  ُكالا منن أظهر أ. والتحليل

و الذي يوافق ما توصل إليه  يجابي على الربحيةإاالستثمار وحجم المصروفات لها تأثير 
Mandiefe  ا على ربحية ي، بينما القروض واالحتياطيات وحجم الودائع تؤثر سلبفي دراسته

حتياطيات هي أموال مجمدة ال يمكن للمصرف استعمالها إال في الحدود ؛ وذلك ألن االالمصرف
التي يسمح بها المصرف الليبي المركزي، لذلك فمن الطبيعي أن يكون تأثيرها سلبي على ربحية 

، أما القروض فهي استثمارات المصرف في األجل  Mandiefeالمصرف وهو يطابق ما توصل 
كون لها أثر إيجابي على الربحية؛ ولكن النتائج أظهرت العكس القصير والشكل الطبيعي لها أن ت

وقد يرجع السبب إلى انخفاض االستثمار في القروض قصيرة األجل  ،Mandiefeخالفا لدراسة 
نتيجة التحول إلى الصيرفة اإلسالمية من قبل المصرف المركزي الليبي، أو اتجاه المصرف إلى 

دارة، و أخيرا الودائع هي أموال الغير حيث يقوم المصرف االستثمارات طويلة األجل، أو سوء إ
باستثمار الودائع المستقرة على شكل قروض قصيرة ومتوسطة، وكذلك أصول مالية حسب مدة 
استقرار الودائع، وبالتالي الحصول على األرباح، ولكن النتائج جاءت بخالف ذلك! والذي قد يكون 
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بائن مما جعل معظم الودائع مستقرة في المصرف، حدث بسبب تحديد سقف السحب الشهري للز 
 تؤثرخرى أهناك عوامل  والذي بدوره جعل المصرف يتجه إلى االستثمارات طويلة األجل، ولكن

 العوامل. الرأسمالية وغيرها منواالستثمارات  يلامستوى الرفع الم :مثل ،على ربحية المصرف

 التوصيات
ت من النتائج المتحصل عليها من تحليل بيانات مصرف التجارة والتنمية يمكن كتابة التوصيا

 التالية:
  للمصرف. بركأ وتحصيل أرباحجل زيادة المبيعات أستراتيجيات التسويق من اتطوير 
  كبر أستعادة حصة امكن المصرف من تلي ؛عند منح القروض وإجراءات صارمةاستخدام تدابير

 القروض. يلاجمإالتي منحها المصرف من من القروض 
  لعاملدارة رأس المال اإومية لتحسين كفاءة اليوضع التخطيط والرقابة الكافية على العمليات، 

 تعظيم ثروة المالك.الي وبالت
 االستثمار في النشاطات المربحة لزيادة الدخل واالحتياطيات لكي يستطيع المصرف مواجهة 

 زمات بكفاءة.األ أوأي نوع من المخاطر 
  التجارة والتنمية(، ولكن هناك مؤسسات  )مصرفمصرف معين  ببياناتهذه الدراسة محدودة

المؤسسات  ن تدرسألها عالقة بهذه الدراسة، لهذا يجب  يكون  نأخرى التي يمكن أة اليم
 ليبيا.خرى لمقارنة النتائج والخروج بفكرة عامة حول قطاع المصارف في ة األاليالم
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 كعامل وسيط ورضا العمالءأثر جودة الخدمات المصرفية على والء العميل من خالل ثقة 
 "الليبيةالتجارية  المصارفدراسة تطبيقية على " 

 عبدهللا محمد عائض                                       حنان محمد المعيوفي
 اليزيةلعلوم اإلسالمية المجامعة ا-بقسم المحاسبةأستاذ مساعد    جامعة غريان-محاضر بقسم التمويل والمصارف

 hsarh2005@yahoo.com                         abdullah.mohammed@usim.edu.my 

 الملخص 
ت الدراسة إلى توفير فهم أوسع عن محددات جودة الخدمات المصرفية، ودراسة بعض المتغيرا تهدف

 البيانات لجمع داةأجراء هذه الدراسة تم االعتماد على االستبانة كوإلالتي لها دور في والء العميل.  وسيطةال

 ارفمص ةالتجارية الليبية والتي بلغ عددها أربع المصارف عمالء من عميل  ( 1000)الدراسة  شملتحيث 

تخدام صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي، وقد تم اس ا( منه730)استرجاع المعاينة، تم  أسلوبباستخدام 

 spss) ،(Amosالتحليل الوصفي والتحليل العاملي التوكيدي باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي: 

لكل من  صائيةالختبار نموذج وفرضيات الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إح

مديري  إلزام وتسهم هذه الدراسة في العمالء،جودة الخدمة المصرفية ووالء العمالء وجودة الخدمة ورضا وثقة 

ودراسة  لعمالء،با االهتمامأوصت الدراسة بزيادة و  المقدمة،المصارف ومقدمي الخدمة بزيادة االهتمام بالخدمات 

 للمصرف. مللخدمات لضمان والئه وتفضيالتهم مسلوكهم بشكل دوري لمعرفة احتياجاته

 الخدمات المصرفية، رضا العمالء، المصارف التجارية.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aims to provide a broader understanding of the determinants of quality of 

banking services, through intermediate variables that have a role in customer confidence 

and satisfaction. Therefore, a  questionnaire used as a tool to collect data, the study 

included (1000) customer of four Libyan commercial banks. However, a sample of (730) 

customer were retrieved. Descriptive analysis and factor confirmation was used. However,  

results indicated a positive relationship of statistical significance for quality of banking 

service, customer loyalty, quality of service and customer satisfaction and trust, and this 

study contributes to obligating bank managers and service providers to increase interest 

With services provided. Therefore, the study recommends  increasing customer interest, 

and studying their behavior periodically to determine  their needs and preferences for 

services to ensure their loyalty to their banks.  

Keywords: Libyan Banks, Banking services, Customer satisfaction, Commercial Banks in 

Libya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(608) 

 مقدمةال
لبات شهد القطاع المصرفي الليبي تطورًا ملحوظًا خالل السنوات العشر األخيرة، استجابة لمتط

فاع النمو وزيادة فرص االستثمار والتعاون اإلقليمي، وارتفاع حدة المنافسة بين المصارف وارت
، مستوى الوعي المصرفي وتأهيل االقتصاد الليبي ليصبح أكثر انفتاحًا على االقتصاد العالمي

أصبح من المهم بالنسبة للمصارف التركيز على جودة الخدمات المصرفية التي تمثل الركيزة 
 األساسية في المؤسسات المالية والخدمية لما لها من أثر في تشكيل ثقة العمالء ورضاهم عن
المؤسسة، وبالتالي تساهم في جذب المزيد من العمالء، األمر الذي سينعكس على تعزيز رضا 

مة ا وزيادة والئهم، ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة للتعرف على تأثير جودة الخدعمالئه
ذه هالمصرفية، على والء العميل، من خالل تأثير ثقة ورضا العمالء كمتغير وسيط. وتظهر أهمية 

 الدراسة في استعراض العالقة بين جودة الخدمات المصرفية ووالء العمالء من خالل رضا وثقة
لى قطاع مهم وحيوي في المجتمع واستخدام األساليب وبالتطبيق ع -كمتغير وسيط-ء العمال

 لية. اإلحصائية المتطورة إلجراء التحليل، مما يجعل هذه الدراسة تتصف بالدقة والمصداقية العا

 الدراسات السابقة
 Khafafa& Shafii,2013 راسة د

 Customer Satisfaction and Islamic Banking Awareness in the 

Islamic Banking Window System in Libya.    
تهدف إلى قياس رضا العمالء في المصارف الليبية التي تعمل تحت نظام النافذة اإلسالمي عن 
طريق فحص أبعاد الجودة المدركة وآثارها على رضا العمالء، باستخدام نموذج أبعاد جودة الخدمة 

، الضمان واالعتمادية، واالستجابة والتعاطف. كذلك تبحث هذه المعدلة لفحصها هي: الملموسية
الدراسة في مستوى وعي العمالء الليبيين على مختلف المنتجات اإلسالمية، مثل: فهم المفاهيم 

وعدد من الخدمات  (،األساسية للخدمة المصرفية )المضاربة، المشاركة، المرابحة، اإلجارة التمويلية
والتي تم اعتماد  ،( عينة من ثالثة مصارف تجارية في ليبيا366أخذت )المصرفية بدون فوائد و 

نظام النوافذ اإلسالمية وهي مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، ومصرف الصحاري، استخدم 
الباحث كرونباخ ألفا لقياس موثوقية االستبيان. واستخدم تحليل االنحدار المتعدد لتحديد العالقة بين 
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات  ،أبعاد جودة الخدمةرضا العمالء وخمسة 
داللة إحصائية بين رضا العمالء وبين أبعاد جودة الخدمة مع استثناء بعد الموثوقية الذي لم يكون 
له أي تأثير على رضا العمالء. هذه الدراسة يمكن أن تكون مفيدة لصنع السياسات من قبل 

ة المسؤولة عن تطوير القطاع المصرفي، وأكدت الدراسة أنه هناك حاجة إلى بحوث السلطات الليبي
في المستقبل إلى مزيد من الدراسات على مدى جاهزية العمالء لعملية الصيرفة اإلسالمية 

 المتكاملة.
فة أثر تأثير الثقة وااللتزام في والء العمالء للمنظمة، هدفت إلى معر  (،2015راسة )قاسم، د
عند عمالء المصرف السوري على تحقيق والئهم له، ومعرفة مدى أثر التزام المصرف  الثقة

لى ع( استبانة 370التجاري اتجاه عمالئه في تحقيق الوالء، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم توزيع)
ة عينة عشوائية من عمالء فروع المصرف التجاري السوري، وتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائي

SPSS ليل بيانات الدراسة من خالل حساب معامل بيرسون ومعامل التحديد، وتوصلت لتح
الدراسة إلى أن انخفاض مستوى الثقة وااللتزام يرافقه انخفاض في والء العمالء للمصرف، 

 باإلضافة إلى وجود عالقة ذات داللة معنوية بين الثقة ووالء العمالء للمصرف.
 Mishra & Kumar)  2015. دراسة

"Widening Service Quality Gap and Customer   Satisfaction : A case 

of Public Sector Banks"                    

في  العام القطاع مصارف تقدمها التي المدركة الخدمة جودة على التعرف إلى هدفت الدراسة
 حيث الزبائن، رضا ( ومدىSERVQUALلتحديد) الطبقية االعتماد على العينات الهند، حيث تم

 (153) خالل من البيانات لجمع المالئمة العينات بنك، وأخذت كل من مقياس الزبائن استخدام تم
 العمالء، الخدمة وتوقعات جودة أبعاد كل في فجوات هناك أن الدراسة نتائج وأظهرت استبانة،
 رضا على أثر حدة على بعد لكل باإلضافة والضمان، االستجابة بعدي في األكبر الفجوة وكانت
 أنو  العام، القطاع مصارف في الخدمة قياس جودة يمكن أنه إلى نتائج الدراسة وأشارت ، الزبائن

 .الزبائن لرضا أهمية األكثر هما والضمان االستجابة
أثر أبعاد جودة الخدمة المصرفية على رضا العمالء في البنك  (،2016دراسة )فهد الرياضي، 

العربي األردني، هدفت إلى التعرف على أبعاد الجودة على رضا العمالء، حيث تم استهداف 
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( استبانة، 418العمالء المستفيدين من البنك العربي في مدينة الزرقاء األردنية، وتم توزيع)
ا: وجود رضا عام عن الخدمات المقدمة من قبل المصرف، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج، منه

وحاز بعد األمان على أفضل قيمة من حيث رضا العمالء عنه، لما يحققه المصرف من سياسات 
تحقق للعمالء الشعور باألمان، بالمقابل جاء بعد التعاطف في المرتبة الثانية وأظهرت الدراسة 

لمصرفية المقدمة على رضا العمالء، وكان بعد االستجابة وجود تأثير معنوي ألبعاد جودة الخدمة ا
هو األكثر تأثيرًا في تحقيق الرضا، بينما كان بعد الملموسية أقل تأثيرًا لتحقيق رضا العمالء من 

 بين هذه األبعاد.
ردنية أثر العوامل التسويقية على جذب العمالء األفراد في المصارف األ (2017دراسة )ياسين،

، ( استبانة على عمالء البنك العربي اإلسالمي373ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع ) اإلسالمية،
ى واستخدم التحليل الوصفي للعينة واستخدم االرتباط واالنحدار الخطي المتعدد باالعتماد عل

وامل ، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا ذا داللة إحصائية بين العSpssالبرنامج اإلحصائي 
لى ة مجتمعة )مقدم الخدمة، تسهيالت عقد اإلجارة، عائد اإليجار، تنشيط المبيعات( عالتسويقي

 جذب العمالء للتعامل مع المصرف. 
 معرفة العالقة بين عناصر التسويق الداخلي لمقدم الخدمة ورضاء (2018دراسة )العيسي، 

يز، العمالء في المصارف اإلسالمية، وقد تضمنت الدراسة )االختيار، التدريب، والتطوير، التحف
تفويض الصالحيات، االتصاالت الداخلية، رضا العمالء( حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة 

( استبانة على عمالء المصرف اإلسالمي الدولي 450وتم توزيع)من عمالء المصرف اإلسالمي، 
سة ، وتوصلت نتائج الدراSPSSفرع الزرقاء، واستخدم برنامج الحزم اإلحصائية من خالل برنامج 

أن إلى أنه هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جميع عناصر التسويق الداخلي ورضا العمالء، و 
 رف.العمالء راضون على خدمات المص

من خالل التحليل السابق للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وانطالقًا من الفائدة 
المرجوة من أي بحث علمي عند مناقشة نقطتين جوهريتين، تتمثل األولى في رسم الخطوط 
العريضة لبحوث مستقبلية، أما الثانية فتمثل ذلك التقارب بين المحتوى الفكري والواقع العملي 
للبحث، ووفق هذا المضمون نستطيع من خالل هذه الدراسة الخوض في أدبيات البحث العلمي، 
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ومن ثم الحصول على نتائج تحاكي الواقع العملي، في خطوة أكثر عمقًا و تحلياًل، لدراسة عالقة 
جودة الخدمات المصرفية وأثرها على والء العمالء من خالل ثقة ورضا العمالء كمتغيرين وسيطين 
في هذه العالقة، وهذا ماتنفرد به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، في محاولة منها للتعرف عن 
حجم األثر بين تلك المتغيرات بشكل أدق، وتم استخدام بعض المتغيرات وتقيم بطريقة مباشرة وغير 

د خاصة في مباشرة عن طريق النمذجة البنائية الهيكلية، وهي من الطرق الحديثة وهي حديثة العه
البيئة العربية ولم تستخدم في البيئة المحلية، وكذلك تم استخدام عينة ذات حجم كبير ليتماشى مع 

 الطرق اإلحصائية المعتمدة مما يدعم النتائج المتحصل عليها وإمكانية تعميمها بشكل أفضل.

 منهجية البحث
لفة من عمالء المصرف نظرا لعدم تجانس مفرادات مجتمع الدراسة، حيث يضم مستويات مخت

تختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية، ودرجاتهم الوظيفية، تم اختيار عينة عشوائية من جميع فئات 
المجتمع ولحساب حجم العينة لمقابل لحجم المجتمع تم االعتماد على المعادلة البينائية وجدول 

Kregcie ( مفردة، حسب384حيث تبين أن الحجم المناسب للعينة )Morgan& 
Kregcie,1970( استبانة موزعة في مصرف الجمهورية 430منها ) (1000) . حيث تم توزيع

( في مصرف الصحاري، جمعت 85( في الوحدة و)255( في مصرف شمال أفريقيا و)230و)
تبين أن االستبانات  Spss(استبانة، وأثناء عملية فرز وإدخال البيانات إلى برنامج 770حوالي )

( استبانة. وتم 40( استبانة فقط. ونظرًا لعدم استيفاء الشروط حذفت )730قياس هي)الصالحة لل
 Structural Equationاستخدام المنهج الوصفي باالعتماد على النمذجة بالمعادلة البنائية

Modeling   التي تعتبر تحلياًل إحصائيًا شاماًل الختبار العالقة بين المتغيرات الكامنة والمشاهدة
(Hoyle, 1995). وأشار (Byrne, 1998)  إلى أن النمذجة بالمعادلة البنائية يتضمن جزأين

 يتمثالن في:
 .تمثيل العالقة السببية عن طريق المعادالت البنائية 
 ة رسم العالقات من خالل نمذجة المعادلة البنائية حتى نتمكن من التصور الذهني لنظري

 البحث.
 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(612) 

 تحليل البيانات
 العينةتحليل خصائص 

 خصائص العينة :(1جدول رقم )

 frequencyالتكرار  التوزيع البيان
النسبة المئوية % 

Percent 

 الجنس
 ذكر

 أنثى

441 

289 

60.4 

39.6 

 العمر

 29أقل من  – 18

 39أقل من  – 30

 49أقل من – 40

89 

294 

268 

12.2 

40.3 

36.7 

 

 المؤهل العلمي

 دبلوم متوسط

 بكالوريوس

 دراسات عليا

186 

277 

197 

25.5 

37.9 

27.0 

 المهن

 موظف حكومي

 قطاع خاص

 تاجر

516 

96 

62 

70.7 

13.3 

8.5 

دد ع( نالحظ ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث في العينة، حيث بلغ 1وبالنظر إلى الجدول رقم )
( مشاركة بنسبة 289%(، بينما بلغ عدد اإلناث) 60.4( مشاركًا أي بنسبة)441الذكور)
( جاءت في المرتبة األولى، حيث 39-30فقط، ونالحظ أن الفئات العمرية بين)%( 39.9مئوية)

%(، من العينة المستهدفة، 25.5%( يمثل حملة الدبلوم المتوسط)40.3( بنسبة)294بلغ عددهم)
(، 37.9%( بينما كانت أعلى نسبة هي)27.0تليها حملة الشهادات العليا، حيث كانت نسبتهم)

ملة حالبكالوريوس مما يدل على أن النسبة األكثر ارتفاعًا في المجتمع هي من والتي تمثل حملة 
 ( أي516البكالوريوس، وكان أغلب أفراد العينة هم من موظفي القطاع الحكومي حيث بلغ عددهم)

املين %( وهي تمثل النسبة األعلى بين المشاركين، بينما جاء في المرتبة الثانية الع70.7بنسبة)
%( وهي نسبة قليلة عند مقارنتها بموظفي القطاع العام، أما 13.1الخاص بنسبة)في القطاع 

( وهي تمثل نسبًا 8.5بالنسبة للنسب المنخفضة فكانت من نصيب التجار فقد كانت النسبة)
 منخفضة.
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 تحليل معامل الثبات
رة بات وقدتم حساب قيم معامل ألفا كرونباخ لمعرفة االتساق الداخلي لعبارات االستبيان، وث

ل المقياس على قياس ما صمم ألجله، ومدى إمكانية االعتماد عليه حتى نتمكن من إجراء التحلي
 .اإلحصائي الصحيح

 داة الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات أل: (2)رقم جدول 

 كرونباخ ألفا ونسبة الثبات عدد الفقرات المتغيرات

 89. 25 جودة الخدمة 

 76. 17 رضا العمالء

 80. 16 والء العمالء

 71. 6 ثقة العمالء

 912.  نسبة الثبات ككل 

ل (، أن معام2عند تطبيق اختبار معامل الثبات على متغيرات الدراسة، تبين من الجدول رقم )
لغ ب( بينما 0.76(، أما متغير رضا العمالء = )89.الثبات لمتغير جودة الخدمات المصرفية بلغ )

(، في حين كان معامل 0.71(، وكان معامل الثبات لمتغير الثقة )0.80والءالعمالء )متغير 
(، وبالتالي يتضح لنا أن جميع قيم معامل الثبات كانت أكبر من 0.91الثبات للمقياس ككل )

سة ( مما يعني إمكانية االعتماد على جميع العبارات، ومن ثم يمكن أن نعمم نتائج الدرا0.60)
 لدراسة.على مجتمع ا

  العاملي التوكيدي التحليل
للتحقق من الصدق البنائي لمقياس الدراسة التي تم إعدادها  يعد أحد نماذج المعادلة البنائية،

الختبار صحة الفروض حول العالقات بين المتغيرات المقاسة والمتغيرات  ،وفق أسس نظرية
مؤشرات جودة المطابقة المقبولة في حالة تحقق ف ،عن طريق مؤشرات حسن المطابقة الكامنة

يتم اختبار صدق لألنموذج المفترض يمكن الحكم على صدق أبعاده في حالة التحليل التوكيدي، و 
التمايز وصدق التقارب بين المتغيرات والفقرات الممثلة لها وبين المتغيرات ذاتها عن طريق اختزال 

شبع على المتغير الكامن، حيث يمكن أن التعدد الفقرات في المتغير الكامن إلى عدد محدد من 
(. وإلجراء الفقرات أو أخطاء القياس 0.40التشبعات األقل من ) نحدد قيمة معينة إذ يتم رفض
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للفقرات في المتغير نفسه إلى أن يتطابق النموذج االفتراضي للدراسة مع البيانات المجمعة حسب 
 المعايير الموصى بها. 

 للمتغير المستقل جودة الخدمات المصرفية  التحليل العاملي التوكيدي 
( وبناء على Gronoons,2000و Parasuraman et al, 1991 وفقًا للنموذج النظري لـ )

ية، نماذج التطابق تتكون جودة الخدمة من خمسة أبعاد )عوامل( تتجسد في )الملموسية، االعتماد
نود ملي التوكيدي للتحقق من كفاية باالستجابة، التعاطف األمان(، حيث تم إجراء التحليل العا

شبعت العوامل وعدد األبعاد التي تقوم عليها، حيث تم حذف الفقرات التي لم تفيء بالشروط، أو ت
ة بينت نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير جودة الخدمات المصرفيفي عاملين أو أكثر، و 

أن  عامل، وفقًا ألدبيات الدراسة نالحظ المكونة من خمس وعشرين فقرة تتمثل في خمس فقرات لكل
-0.20االرتباط جيد اليتصف بظاهرة "االرتباط الغير منطقي"، حيث حقق معيار التطابق بين )

. وهذا يؤكد أنه ال توجد مشكلة في التحليل العاملي 2006) وآخرون، (Hair( حسب 0.90
كبر أا وهي جيدًا للمتغيرات المنتمية لهالتوكيدي لمتغير الجودة، كما أن أغلب األسئلة حققت تشبعًا 

( ويمكن قراءة ضعف مؤشرات حسن المطابقة الخاصة بالنموذج، حيث بلغت قيمة 0.30من)
( باإلضافة إلى مؤشر 3( والتي من المفترض أن تكون أقل من )3.644مؤشر كأي المعياري )

فقد   RMSEAا مؤشر( أم0.90من )> ( والتي يفترض أن تكون 889.) CFIالمطابقة المقارن 
( ومن أجل الحصول على أفضل النتائج 0.80من) <( والتي من المفترض أن تكون 080.بلغ )

ن باالستناد على مؤشرات التعديل حذفت بعض الفقرات، والتي تؤثر على التحليل، ومن أجل تحسي
ات بعضها جودة النموذج والحصول على نتائج أفضل تم الربط بين األخطاء المعيارية في الفقر 

ببعض لشدة العالقة بينها. ومن خالل جدول مؤشرات التعديل المقترحة لمتغير جودة الخدمات 
( e3-e4)(،)e5-e13( )e9-e10الصرفية يتبين لنا أن هناك فقرات ذات قيم مرتفعة مثل 

(e18-e19(وهي تنتمي لمتغيرات مختلفة مثل الفقرة ،)وسيتم حذفهما؛ ألنهما 4( والفقرة)1 )ن م
(، (e3-e4تغيرين مختلفين واليمكن الربط بينهما.وتمت عملية الربط بين األخطاء المعيارية م
(e9-e10( ،)e18-e19( والحذف للفقرة ،)e5-e13.)  
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 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير جودة الخدمة: (1)رقم شكل 

 

حيث كانت نتائج تم إجراء بعض المحاوالت لتحسين تلك المؤشرات وزيادة جودة بياناتها 
 النموذج النهائي تتالءم وتتناسب مع مؤشراتها، كما في الجدول التالي:

 مؤشرات تعديل نموذج جودة الخدمة (:3جدول رقم )

RMSEA AGFI CFI GFI TLI χ²/DF df χ²  

 نموذج قبل التعديل 965.5 265 3.644 87. 827. 0.88 787. 080.

 نموذج بعد التعديل 479.6 176 2.725 93. 892. 945. 858. 065.

أثبتت نتائج التحليل أن هناك تطابقا بين النموذج النظري لجودة الخدمات المصرفية وبين 
( أن االرتباطات بين 4البيانات المجمعة من بيئة الدراسة، حيث يتضح لنا من الجدول التالي )

الثالث االستجابة والبعد الرابع األمان البعد األول وهو الملموسية والبعد الثاني االعتمادية والبعد 
(، لكل فقرة أكبر tوالبعد الخامس التعاطف ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيم النسب الحرجة )

( وهو معنوي، مما يدل على أن الفقرات الخاصة 0.05(، ومستوى الداللة أقل من )1.964من)
(، 14.االرتباط بين األبعاد الخمسة بين )بالمتغيرات تمثل تمامًا هذا المقياس، كما تراوحت نسب 

كأقل نسبة بين بعد األمان وبعد التعاطف وكانت أعلى نسبة ارتباط بين بعد الملموسية وبعد 
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(616) 

( كأعلى نسبة وهذا يدل على أن األبعاد تميزت بصدق (92.االعتمادية، حيث بلغت نسبة االرتباط 
( معنى ذلك أنه 95.الرتباطات أقل من )ونالحظ أن جميع ا Discriminant validityالتمايز 

 هناك ارتباط بين األبعاد وفي الوقت نفسه يتضمنها تمايز واختالف.
 لمستوى الداللة واالرتباط بين األبعاد الكامنة(T) التقديرات الغير مقننة وقيمة : (4)رقم جدول  

SV R P C.R. S.E Estimate 
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 الملموسية <--> االعتمادية 674. 075. 8.939 *** 92. 0.85

 الملموسية <--> االستجابة 718. 078. 9.24. *** 84. 0.70

 الملموسية <--> االمان 075. 050. 1.514 130. 09. 0.83

 الملموسية <--> التعاطف 365. 062. 5.854 *** 41. 0.17

 االعتمادية <--> الستجابة 852. 088. 9.670 *** 83. 0.68

 االعتمادية <--> االمان 266. 060. 4.437 *** 27. 0.071

 االعتمادية <--> التعاطف 290. 066. 4.383 *** 27. 0.073

 االستجابة <--> االمان 336. 067. 5.050 *** 29. 0.084

 االستجابة <--> التعاطف 339. 073. 4.664 *** 27. 0.073

 األمان <--> التعاطف 172.- 068. 2.540 011. 14.- 0.020

( يتم إيضاح التباين المشترك بين عوامل جودة الخدمة الخمسة لحساب 5في الجدول رقم)
 التباين المشترك.

 المستخلص بين أبعاد جودة الخدمة الخمسةمصفوفة التباين المشترك والتباين : (5) رقم جدول

 التعاطف األمان االستجابة االعتمادية الملموسية المتغيرات الكامنة ت

1 
     0.44 الملموسية

2 
    0.345 0.85 االعتمادية

   0.38 0.76 0.46 االستجابة 3

4 
  0.403 0.53 0.61 0.36 األمان

5 
 0.325 0.53 0.68 0.66 0.44 التعاطف
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 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير الوسيط لثقة العمالء 
قياس تم قياس متغير ثقة العمالء من خالل ست فقرات بغية التأكد من جودة النموذج المقترح، ل

( نالحظ أن النموذج خاٍل من 2ثقة العمالء في المصرف، ومن خالل النظر إلى الشكل رقم )
ليل التح االرتباط غير المنطقي، وللتأكد من جودة النموذج المقترح لقياس ثقة العمالء، تم استخدام

يدي العاملي التوكيدي للتحقق من كفاية فقرات العامل، حيث بينت نتائج التحليل العاملي التوك
( وهي أعلى من 111.58) χ²ضعف جودة مؤشرات المطابقة، حيث تساوي قيمة مربع كأي 

( ومستوى الداللة المعنوية دالة إحصائية 9) df( وبلغت درجة الحرية 3المعيار المحدد )
(p=0.000وبلغ مؤشر 12.389درجات الحرية( كانت ) /( و )مربع كاي ،)CFI (.931 وهي )

( وهي قيمة أكبر من المحك، وحسب 0.167نسبة مقبولة، في حين وصل رمسي )
George,2002& James,2003)( هذه القيمة غير مقبولة؛ ألنها زادت )ولتحسين جودة 0.1 ،)

لحذف بعض الفقرات، في حين كانت  Amosالنموذج تم استخدام مؤشرات التعديل في برنامج 
وهي نسبة غير مقبولة. هذا التناقض بين النموذج النظري وبين بيانات  AGFI (820.)قيمة 

يل ف ثقة العمالء لكي يكون مالئمًا ومؤشرات التطابق، وإلعادة تعدالعينة استدعى إعادة توصي
فقرة ( وربط الe1-e2( وللحصول على نتائج أفضل تم الربط بين )e6النموذج حذفت الفقرة )

(e2-e4(و )e4-e5.) 
 نموذج متغير ثقة العمالء المعدل ن( يبي2)الشكل رقم 
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 مؤشرات تعديل نموذج ثقة العمالء نيبي(: 6)جدول رقم 

R
M

S
E

A
 

A
G

F
I

 

C
F

I
 

G
F

I
 

T
L

I
 χ
²/
D
F

 

d
f

 

χ
²

 

 

 قبل التعديل نموذج 111.6 9 12.39 88. 827. 93. 820. 167.

 نموذج بعد التعديل 2.146 2 1.49 99. 99. 99. 98. 035.

توى بالنظر إلى مؤشرات التعديل وبعد ربط الفقرات المذكورة أظهرت نتائج مؤشرات التطابق مس
( وهذا 98.قيمتها ) AGFI( ، وكانت 2.146) χ²ممتازًا وفق المعايير اإلحصائية، حيث بلغت 

 CFI ( وهو مايقارب الواحد الصحيح أما مؤشر99.تساوي ) GFIمناسب جدًا باإلضافة إلى 
( وكان أقل من المعيار 035.)  RMSE ( وحسب رأي اإلحصائيين مناسب جدًا وبلغ99.يساوي )

ه ( وهذا يدل على أن نموذج ثقة العمالء لهذه الدراسة ممثل للمجتمع الكلي المأخوذ من080.)
 العينة.

 التقديرات المعيارية لنموذج متغير ثقة العمالء(: 7)رقمجدول 

AVE SMC Loadi

ng 

P C.R. S.E Estimat

e 

عامل 

  كامن

رقم 

 الفقرة

 

 

 ت

التباين 

المستخل

 ص

االرتباط 

التربيع

 ي

مستو التشبع

ى 

 الداللة

قيمة 

 تي

الخطأ .

المعيار

 ي

 التقديرات

الغير 

 مقننة

0.63 .54 .74 *** - - 1.000 F1 q64 1 

 .56 .75 *** 17.3 .059 1.030 F1 q63 2 

 .95 .97 *** 15.5 .074 1.346 F1 q62 3 

 .51 .72 *** 13.6 .089 .971 F1 q61 4 

 .60 .77 *** 9.15 .063 1.008 F1 q60 5 

 نسبة الثبات المركب أو الموثوقية  0.87

( ومستوى 1.964( لكل فقرة أكبر من)tمن الجدول السابق نالحظ أن قيم النسب الحرجة )
( وهو معنوي، مما يدل على أن الفقرات ممثلة تمامًا لمقياس ثقة العمالء، 0.05الداللة أقل من )

 (T)وكانت نسبة التشبع بين عامل الثقة وفقراته الخمسة ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 
( ونسبة التشبع عالية، وتتراوح بين (0.001ومستوى الداللة أعلى من  (1.964)لكل فقرة أكبر من 
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( للفقرة الخامسة، وهذا يدل على صدق التقارب للمقياس، وقيمة متوسط 77.لثالثة و)( للفقرة ا97.)
( أعلى (0.87والثبات المركب  (0.50)( وهي أعلى من المعيار 0.63التباين المستخلص تساوي )

 (. 0.70من المعيار المعتمد )

 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير الوسيط لرضا العمالء
رة يمثل رضا العمالء المتغير الوسيط الثاني، وقد تم استخدام سبع عشرة فقفي هذه الدراسة 

 سئلةلالستقصاء، وبالنظر للتحليل المبدئي لمتغير رضا العمالء كمتغير كامن، يتبين أن أغلب األ
ر ( وبالنظر إلى مؤشرات التطابق يظه0.30من) >حققت تشبعًا جيدًا للمتغيرات التابعة له وهي

ل: ائها للشروط اإلحصائية، حيث كانت قيم مؤشراتها دون المعايير المطلوبة، مثجليًا عدم إيف
( وهي تدل على 534.) CFI(، باإلضافة إلى مؤشر 15.81مؤشر مربع كأي على درجة الحرية )

(، والتي Barbara,1996عدم مطابقة النموذج المفترض للبيانات وفق ما جاءت به دراسة )
( والتي من المفترض أن 190.فقد بلغ )  RMSEAأما مؤشر) .0.90من ) > يفترض أن تكون 

 ( هذه القيمة ال تزال مقبولة؛ ألنها أقل منKline,2011وحسب دراسة ) 0.080)من ) يكون أقل
(. وباستخدام مؤشرات التعديل حذفت بعض الفقرات، ومن أجل تحسين جودة النموذج تم 0.1)

 .e1، e8،e11،e12،e13،e14، e15، e16،( e17حذف بعض الفقرات )
 العاملي التوكيدي لرضا العمالء لالتحلي :(3)رقم الشكل 
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(620) 

تمية من هنا تظهر أهمية التحليل العاملي التوكيدي في استبعاد الفقرات أو األسئلة غير المن
للمتغير والتي تظهر تشبعا ضعيفا، وال تظهر أي تحسن على قيم مؤشرات النموذج، ومن خالل 

ومخرجات نتائج التحليل، تدل هذه النتائج على أن النموذج يحقق مؤشرات النموذج المعدل 
ربط و ( يبين التحليل العاملي المعدل لمتغير رضا العمالء بعد عملية الحدف 3التطابق. والشكل )

شرات وزيادة جودة بياناتها، (، تم تحسين تلك المؤ e3-e2( )e7-e6( )e10-e9الفقرات )
 (.8ائي، أنها تتالءم وتتناسب مع مؤشراتها، كما في الجدول )أظهرت نتائج النمودج النه

 مؤشرات تعديل نموذج رضا العمالء نيبي :(8) رقمجدول 

RMSE

A 

AGF

I 

CFI GFI TLI χ²/DF df χ²  

 نموذج قبل التعديل 927.6 119 7.795 65. 851. 69. 809. 097.

 نموذج بعد التعديل 52.73 17 3.10 97. 97. 98. 94. 072.

ي توكيدوعليه فإن نتائج التحليل أثبتت أن جميع المكونات األساسية مالئمة للتحليل العاملي ال
 (. وبالنظر إلى الجدول أدناه نالحظ أن قيمHair&et al,1998التي دعمتها مؤشرات الجودة. )

ا مم( وهو معنوي، 0.05( ومستوى الداللة أقل من )1.964( لكل فقرة أكبر من )tالنسب الحرجة )
ط رتبايدل على أن فقرات المتغيرات ممثلة تمامًا لمقياس رضا العمالء. وكانت نسبة التشبع أو اال

ن بين عامل الرضا وفقراته التسعة، ذات داللة إحصائية ونسبة التشبع كانت عالية، تتراوح بي
قياس ارب للم( للفقرة السابعة، وهي ممتازة، وهذا يدل على صدق التق46.( للفقرة الرابعة و)92.)

وبلغت نسبة  (0.50)( وهي أعلى من المعيار 0.51وتساوي قيمة متوسط التباين المستخلص )
ن أ(. يتضح لنا 0.70( وأعلى من المعيار المعتمد )(0.89الثبات المركب أو الموثوقية المركبة 

 نواعأب كأحد الفقرات الثمانية كانت جيدة لتمثيل هذا البعد وتميز هذا العامل بأدلة صدق التقار 
 الصدق البنائي.
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 التقديرات المعيارية لنموذج متغير رضا العمالء نيبي :(9)رقم جدول 

التباين 

 المستخلص

االرتباط 

 التربيعي
 التشبع

مستوى 

 الداللة
 قيمة تي

الخطأ 

 المعياري

 التقديرات

 الغير مقننة
عامل 

 كامن

رقم 

 الفقرة

 

 ت

0.51 0.36 .600    1.000 F21 q27 1 

 0.69 .830 *** 13.79 0.113 1.562 F21 q28 2 

 0.35 .590 *** 10.05 0.123 1.239 F21 q29 3 

 0.85 .920 *** 13.24 0.141 1.865 F21 q30 4 

 0.62 .790 *** 12.18 0.131 1.593 F21 q31 5 

 0.66 .810 *** 12.46 0.134 1.665 F21 q32 6 

 0.21 .460 *** 8.20 0.109 0.898 F21 q34 7 

 0.28 .530 *** 9.81 0.119 1.097 F21 q36 8 

 نسبة الثبات المركب أو الموثوقية 0.89

 التحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع والء العمالء 
يمثل والء العمالء المتغير التابع، وقد تم استخدام ست عشرة فقرة الستقصاء المعلومات 

غير ء كمتتؤثر على درجة الوالء. تم عمل التحليل المبدئي لمتغير الوالوالبيانات حول العوامل التي 
 >هيبعة و كامن في المتغير التابع، ويتبين لنا أن أغلب األسئلة حققت تشبعًا جيدًا للمتغيرات التا

تم (، وبالنظر إلى مؤشرات التطابق يتضح لنا عدم إيفائها للشروط اإلحصائية، لذا سي0.30من )
(، ويتم تعديل النموذج النظري George,2002& James,2003وفقًا لدراسة )رفض النموذج 

ت، الفقرات، ولتحسين جودة النموذج تم الربط بين األخطاء المعيارية للفقرا عن طريق حذف بعض
( ولجأنا إلى حذف e5-e1( ،)e6-e3( ،)e14-e13( )e15-e13( )e15-e14مثل: الفقرة )

 (.e2 ,e7,e8,e9,e10,e11, e12بعض الفقرات )
 التحليل العاملي التوكيدي لمتغير والء العمالء: (4)رقم شكل 
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 أنها بعد عملية الحذف للفقرات والربط بين األخطاء المعيارية، أظهرت نتائج النموذج النهائي
 تتالءم وتتناسب مع مؤشراتها كما في الجدول التالي:

 مؤشرات تعديل نموذج والء العمالء نيبي :(10)رقم جدول 

RMSEA AGF

I 

CFI GFI TLI χ²/DF df χ²  

 نموذج قبل التعديل 905.4 104 8.706 69. 843. 74. 809. 103.

 نموذج بعد التعديل 47.87 15 3.19 98. 98. 99. 94. 073.

لتي اكيدي وعليه فإن نتائج التحليل أثبتت أن جميع المكونات األساسية مالئمة للتحليل العاملي التو 
 .أن قيم النسب ممتازة د( نج11)وبالنظر إلى الجدول  (.Hair&et al,1998)دعمتها مؤشرات الجودة 

 التقديرات المعيارية لنموذج متغير والء العمالء نيبي :(11)رقم جدول 

AVE SMC Loadin

g 

P C.R. S.E Estimate  عامل

  كامن

رقم 

 الفقرة

 ت

التباين 

 المستخلص

االرتباط 

 التربيعي

مستوى  التشبع

 الداللة

الخطأ  قيمة تي

المعيار

 ي

 التقديرات

 الغير مقننة

.60 .73 .85    1.000 F19 q43 1 

 .79 .89 *** 24.60 .041 1.014 F19 q45 2 

 .79 .89 *** 24.99 .041 1.025 F19 q46 3 

 .74 .86 ***   1.000 F19 q47 4 

 .74 .86 *** 22.85 .043 .981 F19 q48 5 

 .39 .62 *** 14.204 .052 7.38 F19 q55 6 

 .31 .56 *** 12.38 .053 .653 F19 q56 7 

 .27 .52 *** 11.216 .054 .605 F19 q57 8 

 نسبة الثبات المركب أو الموثوقية المركبة 0.93

ق وقبل االنتقال إلى التحليل باستخدام المعادلة البنائية النموذجية يجب التحقق من الصد
حيث تم استخدام برنامج  (Hair et al,. 2006)القياسي لنموذج الدراسة كاماًل حسب دراسة 

(AMOS.20للتحقق من صدق النموذج القياسي لهذه الدراسة ومدى مطابقته للواقع الميداني م ) ن
 خالل مؤشرات المطابقة المالئمة، حيث يعكس هذا النموذج مقدار التغاير بين كل متغيرين من

حديد المتغيرات الكامنة وذلك بالربط بين تلك المتغيرات عن طريق أسهم متتالية ذات رأسين مع ت
ي لتوكيدالتحليل العاملي ا باستخدامالمعيارية لتلك المتغيرات ويتم تقييم نموذج القياس  األخطاء

CFA. 
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 القياس المتكامل جنموذ(: 5)رقم شكل 

( وباالعتماد على مؤشرات التعديل تم حذف 5من خالل النظر لنموذج القياس المتكامل المعدل )
( e4,e3األخطاء المعيارية )بعض الفقرات المقترح التخلص منها، والربط بين 

(،e3,e1(،)e4,e1(و )e4,e3(و )e8,e7(و )e10,e9(و )e19,e18( )e27,e24 )
e31,e29)(،)e32,e31(،)(e40,e33 (وe34,e33( )e41,e37(،)e41,e40 )

(  إذ تبين لنا بعد (e49,e48 ( و(e48,e47 ( وe49,e47و) e44,e43)(، )e44,e42و)
ن األخطاء المعيارية وإعادة عملية تدوير البيانات أن مؤشرات حذف الفقرات السابقة والربط بي

المالءمة مناسبة، وبلغت المعايير التي حددها اإلحصائيون، ولكي يتم التحقق من حسن مطابقة 
النموذج تم استخدام مؤشرات المطابقة لتقييم التوافق بين النماذج التي تم افتراضها وبيانات العينة 

( تقدر ب df (( مع درجة حرية 2519.9 (( في هذه الدراسة(chi²قيمة المدروسة، حيث ظهرت 
= chi²\ df، أما فيما يخص قيمة مربع كأي المعيارية (p=0.000)( والنسبة الفائية 873)

وكانت قيمة مؤشر  .(، مما يدل على توافق نموذج المقياس مع النموذج النظري المقترح(2.310
في حين بلغ مؤشر  IFI=.92قيمة مؤشر المطابقة التزايدي ووصلت  CFI=.91التناسب المقارن 
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(، 2012، وهي قيم ممتازة وفق المعايير الموصى بها )تغيزة، TLI=.91توكر لويس
(Byrne,2010 ;Hair ei at,2010 وأخيرا بلغت قيمة مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ .)

النموذج القياسي يطابق (، مما يدل على أن 0.080وهي أقل من ) RMSEA =.057التقريبي 
بيانات الدراسة بدرجة كبيرة، وبالتالي تم قبول النموذج بعد التعديل بدرجة ثقة كافية لتجسيد العالقة 
بين المتغير المستقل والمتغيرات الوسيطة وبين المتغير التابع وكانت قيمة تشبع الفقرات لكل متغير 

 CR(. وكانت قيمة (Costello& Osborne,2005( وفق دراسة 30.حققت الشرط أكبر من )
( 5.846(، حيث كانت أقل قيمة في كل الفقرات )1.964في جدول التقديرات المعيارية أكبر من )

( أي أنها ذات دالة إحصائية تدل على صدق مؤشرات ***تساوي صفر ) Pوكانت قيمة 
 النموذج. 

 نموذج البناء المتكامل للدراسة
الطريقة  ا هذهلنموذجية إلجراء هذه الدراسة نظرًا للقوة التي تتمتع بهتم تطبيق المعادلة البنائية ا

يختلف (. و 2009اإلحصائية في معرفة العالقة السببية بين المتغيرات التابعة والمستقلة )إبراهيم،
ي النموذج البنائي عن النموذج القياسي، ففي النموذج البنائي تم تحديد المتغيرات وتتمثل ف

ى لت علدتقلة والتابعة والوسيطة، فبعد إجراء اختبار جودة النموذج القياسي والتي المتغيرات المس
دام قدرة النموذج المفترض على تحليل ودراسة تأثير العالقة بين المتغيرات وتحديدها، تم استخ

ة لنظريًا لستنادالنماذج الهيكلية لهذه الدراسة لقياس وتقييم العالقات بين متغيرات الدراسة الكامنة، وا
( 6شكل )المستخدمة في الدراسة والتي تم دعمها بنتائج التحليل العاملي التوكيدي. وبالنظر إلى ال

يتضح لنا أنه تم تحقيق المعايير المطلوبة لقبول النموذج، حيث بلغ مؤشر كأي المعياري 
ي ( ف90.( بينما وصل مؤشر توكر )92.(، ومؤشر المطابقة المقارن )3( وهو> من )2.336)

( وهي ممتازة حسب ما 080.( وهي أقل من )0.057حين كان مؤشر جدر متوسط خطأ التقريب )
 (.Byrne,2010و 2011وصى به )تيغزة،

 

 



 
 
 

 ........... حنان املعيويف وعبد هللا عائض :اخلدمات املصرفية على والء العميل من خالل ثقة ورضا العمالء كعامل وسيط أثر جودة 

(625) 

 النموذج البنائي لمتغيرات الدراسة :(6)رقم شكل 

 تحليل واختبار فرضيات الدراسة
للدراسة في التحقق من وجود تأثير لجودة الخدمات المصرفية  - Ha1 يتمثل الهدف األول

على والء العمالء في المصارف الليبية، أشارت نتائج الفرضية األول إلى وجود عالقة ذات تأثير 
مباشر بين جودة الخدمات المصرفية ووالء العمالء، وأكدت نتائج التحليل أن هذه الفرضية ذات 

ى نتائج نموذج أموس المتكامل؛ كان تأثير جودة الخدمات المصرفية على داللة معنوية، وبالنظر إل
( من والء العمالء عبارة عن جودة الخدمة المصرفية 25%(، بمعنى أن)0.246والء العمالء)

(، وهذه النتيجة تعكس النموذج 25%المقدمة، وتعتبر هذه النسبة ليست مرتفعة، إذ لم تتجاوز)
(. وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة: Cohen,2002أوصى به: )النظري في الدراسة حسب ما 

(Elbakoush,2015 التي توصلت إلى أن جودة الخدمة والثقة لها عالقة تأثير على والء )
العمالء، ويجب على صانعي السياسات وضع الخطط المناسبة التى تكفل عدم التبديل إلى 

يه أنشطة المصارف، ويدعم ذلك نظرية العالقات المنافسين، من خالل سياسة مكتوبة واضحة لتوج
التسويقية، فمن مسلمات هذه النظرية أن نجاح العالقة بين المنظمة والعمالء يأتي من خالل 
التعاون بينهما، وتغليب مصلحة الطرفين المستقبلية في استمرار العالقة على المصلحة اآلنية في 
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تائج الدراسات السابقة في البيئة الليبية أن (. وقد بينت ن(Morgan &Hut,1994وقت قصير، 
هناك العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المصارف الليبية، باإلضافة إلى االنطباع السلبي 
عن جودة الخدمات المصرفية في مجال الجوانب المادية الملموسة، واالستجابة والتعاطف، حسب 

(؛ إلى 2012في حين أشارت دراسة: )حلوز، (،2007ما جاء في دراسة: )الشحومي وآخرون،
العالقة بين جودة الخدمة ووالء العمالء، تختلف حسب جنس العميل ودخله، وسنوات تعامله مع 

(  التي 2014( ودراسة )الجبوري،Mohammad et al,2013المصرف، واتفقت مع دراسة: )
( التي (Akgam,2015، ودراسة توصلتا إلى وجود عالقة إيجابية بين جودة الخدمة ووالء العمالء

أشارت إلى وجود أثر إيجابي لجودة الخدمة على والء العمالء في المصارف الليبية، في حين 
(، التي توصلت إلى أن الوالء ليس مرتبطًا بالجودة ولكن هناك 2015اختلفت مع دراسة )قحف،
 عوامل أخرى مرتبطة به.

 مباشر بين جودة الخدمة المصرفية ووالءقياس وتحليل األثر غير ال -2Haالهدف الثاني
لفرضية على وجود عالقة ذات تأثير دلت نتائج ا -،كمتغير وسيط -العمالء من خالل ثقة العمالء

(، وعند 0.43غير مباشر  حيث كانت ذات داللة إحصائية، وكانت قيمة التأثير غير المباشر)
ار ود آثء العمالء أظهرت نتائج الدراسة وجدراسة العالقة بين جودة الخدمات المصرفية والثقة ووال

(؛ التي أثبتث وجود أثر قوي Soheila,et al, 2011إيجابية، تتفق هذه النتيجة مع دراسة: )
ة مباشر ومباشر بين جودة الخدمة وثقة العمالء على والء العمالء، إال أن تأثير المتغيرات غير ال

( وجود أثر إيجابي بين جودة الخدمة Sukanya Kundu,2017أكثر أهمية، وبينت دراسة: )
 (؛ على أهميةBenner,2010ورضا العمالء، من خالل الثقة كمتغير وسيط، بينما أكدت دراسة: )

 ( أن الثقة لها أثرLoureiro,2008الثقة كوسيط بين رضا العمالء ووالئهم، وأظهرت دراسة: )
والء القة إيجابية بين جودة الخدمة و ( إلى وجود عLeu,2009إيجابي على الوالء، وأشارت دراسة )

 العمالء.
قياس وتحليل األثر غير المباشر لرضا العمالء في العالقة بين جودة  - 3Hbالهدف الثالث

الخدمة المصرفية ووالء العمالء، دلت نتائج الفرضية على أن العالقة بين جودة الخدمات 
لة إحصائية، وكانت قيمة التأثير غير المصرفية والرضا ووالء العمالء كانت إيجابية ذات دال
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( وهذا األثر جزئيًا في العالقة، فباإلضافة إلى وجود أثر مباشر لجودة الخدمة على 0.43المباشر)
فهناك أيضًا تأثير مباشر لجودة الخدمة ورضا العمالء، وبالتالي  -الفرضية األولى -والء العمالء 

الء، واتفقت نتائج الدراسة مع يتحول ذلك التأثير إيجابيًا إلى والء العم
(Mohammad,et.al,2009 ؛ التي أشارت إلى وجود عالقة أثر إيجابي وقوي لرضا العمالء)

(؛ التي توصلت إلى أنه هناك أثر قوي بين Irwan.et al,2013على الوالء، واتفقت مع دراسة )
دة دراسات للعالقة بين جودة الخدمات المصرفية ورضا ووالء العمالء، وفي السياق نفسه أشارت ع

جودة الخدمة والعناصر المرافقة لها ورضا العمالء في وجود متغيرات وسيطة مختلفة، مثل دراسة 
(، David et al,2013( و)Raza et al,2012 ( و)Ismail and Francis,2009كل من: )

 حققت له الرضا.التي أكدت على أن العميل الراضي؛ يميل إلى إعادة تكرار شراء الخدمة التي 

 توصيات الدراسة
 عاد ضرورة اهتمام المصارف الليبية بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء، واستخدام أب

هذه الجودة كمدخل لكسب رضاهم، وضمان والئهم الدائم للمصرف الذي يتعاملون معه، 
ي يقدمها ودراسة سلوك العميل بشكل دوري لمعرفة احتياجاته وتفضيالته للخدمات الت

 المصرف.
 لعمالءضرورة االهتمام بثقة العمالء كونها أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة شعور ا 

 ء.باالطمئنان اتجاه المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من المصرف لتعزيز والء العمال
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 الملخص

شريعة فق والالدراسة إلى معرفة معوقات تطبيق المصارف التجارية الليبية لصيغ التمويل والتي تتوا هدفت

 صحاري وكذلك معرفة أوجه الفروق بين المشاكل والمعوقات لكل من مصرف الجمهورية ومصرف ال ،اإلسالمية

ة سالميوذلك لغرض تذليل العقبات التي تحول دون تطبيق المصارف التجارية الليبية منتجات الصيرفة اإل

الذين تم  العاملين على ةاستمارة استبيان( 25) حيث قام الباحث بتوزيع وخاصة مصرفي الجمهورية والصحاري.

اختيارهم من  على العاملين الذين تم ةاستمارة استبيان (25)اختيارهم من مصرف الجمهورية باإلدارة العامة و

يل من صالحة للتحل ةاستمارة استبيان (40)وبعد فترة تم الحصول على  ،باإلدارة العامة ي مصرف الصحار 

 . حيث تمي من مصرف الصحار  ة( استمار 20)و من مصرف الجمهورية ة( استمار 20)االستمارات الموزعة، 

رضيات في عملية تحليل الفرضيات. ومن خالل تحليل النتائج تم قبول الف SPSSاإلحصائية استخدام حزمة 

ائال حمعوقات أساسية ومتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف الدراسة إلى نتائج أهمها: وجود حيث توصلت 

، الميةاإلس صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة، و ة اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري لتطبيق الصيرف

م االهتماب راسة، وتوصي الدمعوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارفو 

جات ق منتجاالت المتعلقة بتطبيبالعنصر البشري وذلك من خالل رفع قدراته بالتعلم والتدريب في جميع الم

لشريعة احكام عرفة الشاملة ألمالصيرفة اإلسالمية ومن النواحي المحاسبية والقانونية والمالية وتزويده بال

تها ار ومشاركالستثماموال المودعة في دارية والقضائية وتسخير األيضا باألمور القانونية واإلألمامه إاإلسالمية و 

 سالمي.بتطبيق منتجات التمويل اإل في خدمة التنمية وذلك

 الكلمات المفتاحية: الصيرفة اإلسالمية، المصارف التجارية.
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Abstract 

The study aims to identify the obstacles that Libyan commercial banks apply to 

financing formulas that comply with Islamic law, as well as the differences between the 

problems and obstacles of both The Jamhra Bank and the Sahara Bank in order to 

overcome the obstacles that prevent Libyan commercial banks from applying products 

Islamic banking, especially the Bank of the Jamhera and Sahara, where the researcher 

distributed 25 questionnaires to the employees selected from the Bank of the Republic in 

the public administration and 25 questionnaires to the employees who were selected from 

the Desert Bank in the public administration and after a period was obtained 40 eligible 

questionnaires for analysis from distributed forms, 20 forms from the Bank of The 

Jamhera 20 forms from the Sahara Bank and obtained the percentage of the forms that 

can be analyzed. The SPSS statistical package was used in the process of analysis 

hypotheses and was as follows: The first hypothesis: there are obstacles to the application 

of the Bank of the Jamhera and Sahara products of Islamic finance formulas for the 

purpose of development. To make this hypothesis easy to test, the following three sub-

hypotheses have been formulated: - There are human obstacles to the introduction of 

banks.  

Keywords: Islamic banking, commercial banks. 
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 مقدمةال
 نظرا للصحوة التي شهدتها الدول اإلسالمية خاصة ودول العالم عامة من انطالقة سريعة في

تطوير المصارف اإلسالمية، وانتشارها في مختلف أرجاء العالم، حيث عملت هذه المصارف على 
ًا جاحققت نبناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها واستثماراتها بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وح

 الرباملموسًا في مجال عملها، من خالل تقديم العمل المصرفي اإلسالمي بصيغ بعيدة عن الفوائد و 
اربة انطالقا من قاعدة الغنم بالغرم، وتقوم بتطبيق صيغ متعددة مثل المشاركة والمرابحة والمض
اعية واالستصناع والسلم... إلخ. مما يساعد ذلك على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتم

للمجتمعات اإلسالمية. إن للمصارف اإلسالمية دوٌر مهٌم في تنمية اقتصاد الدول وخاصة 
اإلسالمية منها، وذلك من خالل آلياتها المخصصة للتمويل واالستثمار، حيث تستمد هذه 
 المصارف كل معامالتها من أحكام الشريعة اإلسالمية وهى بذلك تحارب ظاهرة االكتناز وتشجع

 عية(،ر الحقيقي بإقامة المشروعات االقتصادية المختلفة )تجارية ، خدمية، زراعية، صنااالستثما
ة وفي ليبيا حيث كثرت في اآلونة األخيرة األسئلة حول مدى قدرة المصارف الليبية )الجمهوري

، -المرابحة وبقية الصيغ ثلم -والصحاري( على مواكبة العصر وتقديمها لصيغ تمويل إسالمية
طيع هذه المصارف أن تستقطب المدخرات الفائضة عن حاجة األفراد في المجتمع وهل تست

لية واستغاللها في التنمية االقتصادية؟! حيث يتطلب معرفة هل هناك عوائق ومشاكل قد تواجه عم
تقديم أو تطبيق لصيغ التمويل اإلسالمي ومن أمثلة هذه المعوقات، معوقات بشرية، ومعوقات 

حول لتي تثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية، ومعوقات قانونية وإدارية وقضائية واتتعلق بفهم االمت
 ة إلىدون تقديم المصارف التجارية الليبية منتجات الصيرفة اإلسالمية، حيث تهدف الورقة البحثي
، الميةمعرفة معوقات تطبيق المصارف التجارية الليبية لصيغ التمويل والتي تتوافق والشريعة اإلس

كذلك معرفة أوجه الفروق بين المشاكل والمعوقات لكل من مصرف الجمهورية ومصرف و 
ديم الصحاري واقتراح حلول وتوصيات والتي يمكن مساهمتها في تذليل المعوقات التي تحول دون تق

 المصارف التجارية الليبية منتجات الصيرفة اإلسالمية.
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 مشكلة الدراسة
 -غير المرابحة-واكبة العصر وتقديمها لصيغ تمويل إسالميةإن قدرة المصارف الليبية على م

ي ففي مشاركتها لعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية قد تواجهها بعض المشاكل والمعوقات 
ة عن تطبيق تلك الصيغ المختلفة، مع العلم أن لهذه المصارف القدرة أن تستقطب المدخرات الفائض

واجه تما توفر األمن( إال أنه توجد بعض العوائق والمشاكل التي  حاجة األفراد في المجتمع )إذا
 عملية التحول لغرض تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي واستخدام ذلك في التنمية. ومن أمثلة هذه

ات المعوقات: معوقات بشرية ، ومعوقات تتعلق باالمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية، ومعوق
 .حول تطبيق المصارف التجارية الليبية منتجات التمويل االسالميقانونية وإدارية وقضائية ت

 لذلك فالدراسة تحاول اإلجابة على السؤال اآلتي:
ما هي معوقات تطبيق المصارف لصيغ منتجات التمويل اإلسالمي في مصرفي  -

 الجمهورية والصحاري؟
 لصحاري؟ ما هو الفرق بين المشاكل والمعوقات في كل من مصرف الجمهورية ومصرف ا -

 أهمية الدراسة
ال شك في أهمية التحول من نظام مصرفي يعتمد على اإلقراض إلى نظام مصرفي يعتمد على  

ئح عريضة من المجتمع حرجا في حيث تجد شرا -مثل ليبيا -الملكية، خاصة في بلد مسلم
ل ة المشاكالتعاطي مع نظام مصرفي مبني في األساس على الفائدة أخذًا وعطاًء. لذلك فإن دراس

والمعوقات التي تواجه تطبيق صيغ منتجات التمويل اإلسالمي في المصارف التجارية الليبية 
وخاصة في مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري يعتقد أهميتهما في بناء أفضل لنظام صيرفة 

ي فل حو  إسالمية ومشاركتهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية ، بداية قوية وناجحة لعملية الت
 ليبيا. 

 أهداف الدراسة
وتهدف الدراسة إلى معرفة معوقات تطبيق المصارف التجارية الليبية لصيغ التمويل والتي 
تتوافق والشريعة اإلسالمية، وكذلك معرفة أوجه الفروق بين المشاكل والمعوقات لكل من مصرف 

ها في تذليل العقبات الجمهورية ومصرف الصحاري واقتراح حلول وتوصيات والتي يمكن مساهمت
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التي تحول دون تطبيق المصارف التجارية الليبية منتجات الصيرفة اإلسالمية وخاصة مصرفي 
 الجمهورية والصحاري. 

 فرضيات الدراسة
 للمساعدة في الوصول إلى أهداف الدراسة صيغت فرضية الدراسة الرئيسة بالشكل اآلتي:

 ألولىالفرضية ا
تطبيق مصرفي الجمهورية والصحاري منتجات صيغ التمويل توجد معوقات تحول دون  -

 اإلسالمي لغرض التنمية.
 ولسهولة اختبار صحة هذه الفرضية صيغت الفرضيات الفرعية الثالث اآلتية:

وجد معوقات بشرية تحول دون تقديم المصارف التجارية الليبية منتجات الصيرفة  -1
 اإلسالمية.

ف أحكام الشريعة اإلسالمية تحول دون تقديم المصار توجد معوقات تتعلق باالمتثال إلى  -2
 التجارية الليبية منتجات الصيرفة اإلسالمية.

نتجات توجد معوقات قانونية وإدارية وقضائية تحول دون تقديم المصارف التجارية الليبية م -3
 الصيرفة اإلسالمية. 
 الفرضية الثانية

رية ومصرف الصحاري في ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهو  -
 المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية بصورة عامة.

 ولسهولة اختبار صحة هذه الفرضية صيغت الفرضيات الفرعية الثالث اآلتية:
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في  -1

 ة.متعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالميالمعوقات األساسية وال
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في  -2

 صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية.
ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في  -3

 علقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف.معوقات المت
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 مراجعة الدراسات السابقة
 سيتم استعراض الدراسات السابقة التي لها عالقة مباشرة بموضوع الورقة.

النوافذ -تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي  (.2005دراسة )المرطان، 
اإلسالمية للمصارف التقليدية ، تعتبر تجربة ممارسة المصارف التقليدية للعمل المصرفي 
 اإلسالمي من خالل نوافذ أو فروع إسالمية تجربة ناجحة ، نظرا لما ترتب عليها من نتائج

في اإلسالمي بمعدل سنوي يقدره الباحثون بـ إيجابية ملموسة، تمثلت في نمو العمل المصر 
 %( سنويا، وفى التزايد المستمر لعدد المصارف الممارسة لهذا العمل وانتشارها في كل15)

عدد تأنحاء العالم، ومع التزايد المستمر أيضًا في حجم األموال التي تقوم بإدارتها. وبرغم 
جربة ميدان الصيرفة اإلسالمية ، فإن الت المداخل التي تبنتها المصارف التقليدية في ولوجها

لعمل االمميزة للبنك األهلي التجاري السعودي في تبنيه مدخل التحول التدريجي لتطوير وتنمية 
المصرفي اإلسالمي فيه ، تعتبر خير مثال على نجاح العمل المصرفي اإلسالمي من خالل 

وافذ نبها عن فلسفة عمل الفروع والنبنك تقليدي، وهى تجربة تختلف في الواقع في كثير من جوا
راد اإلسالمية في المصارف التقليدية األخرى. فهي استهدفت في المقام األول خدمة قطاع األف

رى، دون االقتصار على قطاع الشركات الذى كان في الغالب محل اهتمام البنوك التقليدية األخ
ن ميد من الودائع أو االستثمارات كما أنها تجربة لم تكن تستهدف في األساس مجرد تعبئة مز 

خالل اختراق شريحة أخرى من شرائح العمالء في السوق، وإنما كان الهدف هو السعي 
الحريص والمدروس نحو التوسع في العمل المصرفي اإلسالمي وتطويره من غير أسقف أو 

خصصين حدود. وال شك أن نجاح هذه التجربة يجعلها محط أنظار وانتباه المصرفيين والمت
 وليت لمتابعة إنجازاتها والنظر إليها كحالة مصرفية تستوجب االستيعاب والدراسة. ومن ثم فقد

هذه التجربة باهتمام خاص. وبرغم اعتراضات البعض، فإن الباحث في الواقع ال يرى غبارا 
على ممارسة العمل المصرفي اإلسالمي من خالل بنوك تقليدية طالما كان االنضباط الشرعي 

 و عنوان هذه الممارسة.ه
، بعنوان تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية م(2006دراسة )مصطفى، 

دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية حيث تهدف الدراسة إلى دراسة وتقييم ظاهرة 
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لبنوك التقليدية عند تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية ودراسة المعوقات التي تواجه ا
تحولها للمصرفية اإلسالمية وكما يمكن اقتراح الحلول المالئمة للقضاء و/ أو الحد من هذه 
المعوقات، حيث خلصت الدراسة إلى نتيجة مهمة، هي أنه على المصرف الذي يرغب في هذا 

ول ، واإلعالن التحول يجب أن تتوافر النية واإلرادة الصادقة من قبل المسئولين عن عملية التح
عن هذه اإلرادة في شكل خطة استراتيجية محددة المراحل ومعلنة منذ البداية للعاملين والعمالء 
والمجتمع، وأن يتوفر لها الدعم الكافي من اإلدارة العليا بالمصرف ، والتأييد والدعم من 

احث عن هذه السلطات الرقابية حتى تؤتي عملية التحول ثمارها المرجوة. تتلخص توصية الب
الدراسة في تقديم نموذج مقترح لتحويل فرع تقليدي إلى فرع إسالمي وفق خطه زمنية متعددة 

 المراحل)انظر في الرسالة لالطالع إلى النموذج(.
(، بعنوان المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية، 2011)العقول، دراسة 

القرن الماضي، وهي تواجه العديد من المشاكل  حيث نشأت المصارف اإلسالمية في سبعينيات
 والمعوقات ، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف

ذه اإلسالمية ، وتقديم التوصيات والمقترحات المناسبة لمعالجتها. وبينت الدراسة أن أهم ه
ارجية خبالموارد البشرية، وثانيهما معوقات المشكالت تقع في مجموعتين: أولهما داخلية وترتبط 

صرفي وترتبط بطبيعة العالقة مع البنوك المركزية من جهة ، والعولمة وتحدياتها في العمل الم
اإلسالمي من جهة أخرى. وتوصي الدراسة بضرورة العمل على توفير الكفاءات البشرية 

فية ضافة إلى بناء التكتالت المصر المتخصصة في مجال العمل المصرفي والرقابة الشرعية، باإل
مي اإلسالمية بما يمكن المصارف اإلسالمية من تعزيز تواجدها على المستويين المحلي والعال

 في إطار المنافسة العادلة.
بعنوان أسباب عزوف المصارف التجارية الليبية عن تقديم صيغ (، 2012دراسة )التواتي، 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب عزوف المصارف  التمويل اإلسالمية غير المرابحة، حيث
التجارية الليبية عن تقديم صيغ التمويل اإلسالمية األخرى غير المرابحة، سواء المصارف التي 
الزالت تقليدية وفتحت نافذة للتمويل اإلسالمي، أو الفروع اإلسالمية القائمة فعال. وقد افترضت 

ة عوامل أساسية وهي: عامل القوانين والتشريعات، وعامل الدراسة أن األسباب ترجع إلى أربع
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القدرة المالية للمصرف، وعامل توفر الخبرات والكفاءات، وعامل توجهات اإلدارة المصرفية، وقد 
اعتمدت على استبانة لجمع البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل اإلحصائي أن عامل 

مؤثرة وفق إجابات عينة الدراسة، وجاء بعده عامل التشريعات والقوانين كان أكبر العوامل ال
الكفاءات والخبرات، ثم عامل توجهات اإلدارة المصرفية، في حين أن عامل القدرة المالية لم يكن 
مؤثر في ذلك، حيث اتجهت إجابات العينة أن المصارف لها القدرة المالية على تقديم صيغ 

 التمويل اإلسالمية.
(: بعنوان معوقات تطبيق الصيرفة اإلسالمية في المصارف 2014 دراسة )الصقع، النائب،

التجارية الليبية من وجهة نظر موظفي المصارف تهدف هذه الدراسة إلى استشراف مدى وجود 
معوقات تحد من تطبيق الصيرفة اإلسالمية في المصارف التجارية الليبية، كما تهدف إلى 

عينة الدراسة حول هذه المعوقات، تعزى االختالف التعرف على منى وجود فروقات بين إجابات 
المصرف أو التخصص أو سنوات الخبرة، واستخدم الباحثان استمارة االستبانة كوسيلة لجمع 
المعلومات من عينة الدراسة الممثلة في العاملين بالمستويات اإلدارية العليا بالمصارف التجارية 

رف وهي مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية الليبية، وقد ركز الباحثان على أربعة مصا
والمصرف التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا وذلك بفروعها العاملة في مدينتي زليتن 

( استمارات الكل فرع من الفروع 10( استمارة استبيانة بواقع)80والخمس، وتم توزيع عدد )
األساليب اإلحصائية  %(، واستخدم الباحثان90المذكورة وكانت نسبة االستجابة أكثر من)

المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات 
تحد من تطبيق الصيرفة اإلسالمية في المصارف التجارية الليبية بعضها معوقات شخصية 

وأوصى واجتماعية وبعضها معوقات إدارية وفنية وبعضها اآلخر معوقات شرعية وتشريعية، 
الباحثان في ختام دراستهما بضرورة التركيز على إقامة الندوات وورش العمل التي ترفع من 
مستوى المعرفة في أوساط العاملين والمتعاملين مع المصارف، والعمل على توفير أحدث 
التقنيات في مجال العمل المصرفي وتوسيع مجاالت االستثمار في مختلف السلع والخدمات، 

دورات التدريبية الداخلية والخارجية للعاملين في المصارف سواء في مجال العمل وإجراء ال
المصرفي أو في مجال الفقه الشرعي حتى يمكن الحصول على كوادر مؤهلة ماليا وشرعية، 
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وإنشاء لجنة عليا لإلفتاء في المعامالت المالية اإلسالمية تكون تابعة للمصرف المركزي، تحقق 
عية في كل ما يخص المعامالت المصرفية اإلسالمية، وتكييف كافة القوانين توحيد القوى الشر 

 والمعامالت السائدة حاليا بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
: بعنوان متطلبات التهيئة والتطبيق لمعايير المحاسبة (2018دراسة )فوكلة، سليم، 

 ة إلىلليبية، حيث هدفت هذه الدراسوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في بيئة المصارف ا
 التعرف على مدى توافر متطلبات التهيئة والتطبيق لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

ع المالية اإلسالمية في بيئة المصارف الليبية، ولتحقيق هذا الهدف تم استطالع آراء مجتم
 الميةظفي إدارات الصيرفة اإلسالبحث والمتمثل في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ومو 

( مفردة، حيث 203بالمصارف الليبية من خالل عينة إحصائية تمثل مجتمع الدراسة عددها )
يس ( مفردة تمثل أعضاء هيئة التدر 130بلغ حجم العينة المستهدف من الفئة األولى للدراسة )

ات تمثل موظفي اإلدار  ( مفردة73بالجامعات الليبية، أما الفئة الثانية من الدراسة بلغت )
 توافرتالرئيسية للصيرفة اإلسالمية بالمصارف الليبية. وتوصلت الدراسة إلى أنه بصفة عامة ال 

بية، اللي متطلبات التهيئة لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في الجامعات
تخصص المالية والصيرفة  حيث ال يوجد في الجامعات الليبية خطط مرحلية وكاملة إلضافة

اإلسالمية من خالل المناهج الدراسية، وكذلك ال يوجد أعضاء هيئة تدريس متخصصون بمجال 
 ف فقدالمالية والصيرفة اإلسالمية، أما على مستوى متطلبات التطبيق لهذه المعايير في المصار 

من  الكفاءة المناسبةتوصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد في المصارف الليبية موظفون يتمتعون ب
لدى  توافريالمؤهالت العلمية التي يتطلبها تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة اإلسالمية، إال أنه 

ر المصارف الليبية مجموعة السجالت والدفاتر والمنظومات المصرفية المالئمة لتطبيق معايي
رهما محاسبين الليبيين بدو المحاسبة اإلسالمية، ومن حيث قيام مصرف ليبيا المركزي ونقابة ال

شر جد مؤ نحو تطبيق معايير المحاسبة اإلسالمية فإنه حتى الفترة التي أجريت فيها الدراسة ال يو 
 طلباتيدل على قيامهما بهذا الدور. وأوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة الليبية وتوفير المت

 ماليةاسبة والمراجعة للمؤسسات الاألساسية والضرورية التي تمكن من تبني وتطبيق معايير المح
 اإلسالمية.
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إن التوسع المصرفي ال يمكن أن يحقق نجاحا كامال بالنسبة (، 2019دراسة )محمد، 
عرف للمصارف اإلسالمية إذا كانت هذه الصناعة ال تهتم بمتطلبات التنمية المستدامة أو ما ي

قط تسعى بنشاطها لضمان الربح ف بالمسؤولية االجتماعية، من واقع أن المصارف اإلسالمية ال
بعض وتحقيقه، وبالتالي تعزيز وإرضاء رغبات مساهميها؛ بل تقع عليها أيضا مسؤولية القيام ب

ل األنشطة والخدمات التي تشير إلى تجاوبها مع حاجات ورغبات المجتمع الذي وثق بها وتعام
نمية المستدامة من خالل معها. وعليه، نالحظ أن المصارف اإلسالمية تساهم في تحقيق الت

لى بعدها االجتماعي الذي يهتم باألنشطة االجتماعية المختلفة ، من جمع الزكاة وتوزيعها ع
تي مستحقيها وتقديم القروض الحسنة لمساعدة المحتاجين والمعوزين إلى غيرها من األنشطة ال

 تراعي البعد االجتماعي في تمويل وإدارة األموال.
ضية مفادها أنه بالرغم من نجاح بعض التجارب العربية للمصارف وينطلق البحث من فر 

راق اإلسالمية في ضمان وتحقيق التنمية المستدامة من خالل بعدها االجتماعي، إال أنها في الع
تواجه بعدد من التحديات التي قد تحل دون تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وضمان حاجات 

لبحث على المنهج الوصفي التحليلي لعدد من التجارب التي المجتمع، وقد اعتمدت منهجية ا
عراق مارست العمل المصرفي اإلسالمي، منها: تجربة السودان واألردن لغرض االستفادة منها في ال
مة ، ، وإلثبات الفرضية جاء البحث بثالثة محاور، المحور األول مفهوم وأهداف التنمية المستدا

ان للمصارف اإلسالمية، والثالث تطرق إلى التعريف بتجربة السودوالثاني تطرق للجانب النظري 
واألردن ودور المصارف اإلسالمية فيها في ضمان التنمية المستدامة، إلى جانب طرح تجربة 

 العراق في هذا اإلطار.
هم قات فولقد تميزت هذه الدراسة بتحديد المشاكل والمعوقات اإلدارية والمالية والقانونية ومعو 

ور الشرعية وذلك على موظفي اإلدارة العامة بصفتهم متخذي القرار لمصرفي الجمهورية األم
 . والصحاري؛ وذلك لكبر حجم رأس مالهما، وكذلك لتعدد فروعهما الكثيرة في جميع مناطق ليبيا
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 اإلطار النظري 
 أهمية المصارف اإلسالمية

أوجدت المصارف اإلسالمية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع  
تمد المصرفي التقليدي، فقد أدخلت المصارف اإلسالمية أسسا للتعامل بين المصرف والمتعامل، تع

علي المشاركة في األرباح والخسائر، باإلضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف 
األموال  تقديمبدال من أسس التعامل التقليدي القائم على مبدأ المديونية )المدين/الدائن(، و  والمتعامل

فقط دون المشاركة في العمل، كما أوجدت المصارف اإلسالمية أنظمة للتعامل االستثماري في 
 جميع القطاعات االقتصادية، وهي صيغ االستثمار اإلسالمية )المرابحة والمشاركة والمضاربة

االستصناع والسلم وغيرها من الصيغ(، إلى غير ذلك من أنواع صيغ االستثمار التي تصلح و 
جدت لالستخدام في كافة األنشطة والمشاركة في بناء التنمية االجتماعية واالقتصادية، كذلك أو 

 قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن استخدام أسعار الفائدة ومجاالت لتطبيق فقه المعامالت في
 (. 2008طة المصرفية المختلفة. )صوان، األنش
( جزء ال يتجزأ من النظام المصرفي العالمي، 2010إن المصارف اإلسالمية )عبد الرحمن،  

 لنظامفالمصارف إن كانت تقليدية أو اسالمية تلعب دورا مهما في الحياة االقتصادية، فهي أساس ا
ل  يحو ائلة المصرفية المحلية والدولية، والاالقتصادي الحديث. والمصارف اإلسالمية أعضاء في الع

دون ذلك اختالف طبيعة المصارف اإلسالمية واتصافها بسمات مميزة تنفرد بها عن المصارف 
ي األخرى، وجاءت هذه السمات تلبية لرغبة المتعاملين معها من سكان العالم العربي واإلسالم

متطور كر المة الوحيدة للمصارف اإلسالمية، فالفوالذين يؤمنون بتحريم الربا، وهذا ال يعني أنها الس
ر تطوي وأدائها لعملياتها واستنباطها دائما أساليب وأدوات جديدة في التمويل، يأتي هذا في إطار

العمل المصرفي مما جعلها ذات قدرة كبيرة على جمع المدخرات من الفئات جميعها، كما أن 
ا الذي تنتهجه المصارف اإلسالمية يلعب دورا مهماالستثمار المباشر )طويل أو متوسط المدى( 

 امية.في النشاط االقتصادي وعملية التنمية، مما جعل لها أهمية كبرى في عملية تنمية الدول الن
 ميزة فالمصارف التقليدية تنتهج االستثمار قصير المدى لما له من ربحية عالية وسريعة مما أعطى

 لبناء والتنمية.أكبر للمصارف اإلسالمية في عملية ا
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(، قد يختلف تعريف مؤسسة المصرف بين 2016من حيث التعريف للمصرف )مناف قومان،  
لبعض كونها تعمل بالطريقة التقليدية أو بالطريقة اإلسالمية، فالمصرف التقليدي أو ما يسميه ا

لية الما الخدماتبالربوي يعرف بأنه المؤسسة المالية التي تقوم باإلقراض واالقتراض بفائدة وتقديم 
وخلق االئتمان. حيث يسعى المصرف اإلسالمي إلى تحقيق أهداف اجتماعية وأهداف استثمارية 
ومالية مباشرة وتنمية المجتمع اإلسالمي. في حين أن المصرف اإلسالمي ُيقصد به بالمؤسسة 

سهم ، وتد الشرعيةالمالية التي تقوم بأعمال االستثمار والتمويل والخدمات المالية على أساس العقو 
ن كذلك في االدخار والتنمية والتعمير في المجتمع. كما قامت الصيرفة اإلسالمية على جملة م
ي المبادئ التي تتميز بها عن أعمال المصارف التقليدية، وأهمها: تحريم الربا أو الفائدة ف

من دة، و يم القروض بفائالمعامالت المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخًذا أو عطاًء، وعدم تقد
لى إموال تلك المبادئ أيًضا تحريم كافة أشكال االحتكار المختلفة ومنع اكتناز األموال وتوجيه األ

ة في قنوات النشاط االقتصادي الحقيقي التي تنفع المجتمع، وتحريم توظيفها في مجاالت تعد محرم
عي جتماية السعي إلى تحقيق التكافل االاإلسالم، مثل: تجارة الخمور، أو لحوم الخنزير، وفي النها

 عن طريق إحياء فريضة الزكاة.
تفادة (؛ لالس2017تتزايد المطالب بضرورة توسيع نشاط البنوك اإلسالمية في الجزائر)ابودهان، 

رية قدر اإلمكان من خدماتها في عمليات االدخار والقروض وتمويل المشاريع، لكن ثمة عوائق إدا
يًا في السوق البنكية. منذ تأسيس أول بنك إسالمي بالجزائر، في تعترض إيجادها فعل

مة؛ (، والبنوك اإلسالمية تواجه عقبات تحول دون انتشار المؤسسات المالية الُملتز 1990أبريل)
 نظام كمحدودية عددها بالسوق، وانتشارها في المناطق الداخلية بالبالد، إلى جانب افتقارها إلى

فية الجزائر أمام فرصة قوية ومتاحة ألن تصبح نموذجًا ممي زًا في المصر تشريعي وتنظيمي. لكن 
ادر د أهم  مصة كأحاإلسالمية محل يًا وإقليميًا، إذا ما استغل ت الطاقة االستيعابية للسوق النقدية الواعد

 •تعبئة الموارد المالية، ومن َثم  تمويل احتياجاتها
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  الجانب العملي
 منهجية البحث

لبحث ااستقراء األدب بالدراسات السابقة والكتب والدوريات والمواقع ذات العالقة بموضوع بعد 
تبين أنه توجد بعض من المشاكل والمعوقات والتي تحول دون تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي؛ 

فيما ها سيراتلبناء األساس النظري للدراسة الذي يمد القارئ بالمعرفة الالزمة لفهم نتائج الدراسة وتف
ن ثم بعد، تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة، واختبار فرضياتها، وم

اإلجابة على سؤالها. هذا المنهج يقوم على وصف وتحديد خصائص الظاهرة المدروسة، مع 
ل لياستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة العملية بهدف تصنيف وتح

 وتفسير البيانات، ومن ثم استخالص النتائج واقتراح التوصيات ذات العالقة.
ولتحقيق أهداف الدراسة سيتبع الباحث المنهج التحليلي الوصف من خالل إعداد استمارة  

 استبانة تتضمن المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق صيغ الصيرفة اإلسالمية بهدف استطالع
لعامة لمصرفي الجمهورية والصحاري حولها بصفتهم من يصنع القرار من آراء موظفي اإلدارة ا

 حيث تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي.

 أداة جمع البيانات
إن طبيعة موضوع البحث فرض نوعا محددا من أدوات جمع البيانات وتحليلها وهى استمارة 

 ألداة لحسن اختيار الباحث  ة، حيث إن دقة ومصداقية البيانات التي يتم جمعها يعتمد علىاالستبان
التي تستخدم لذلك مع الحرص على صياغة مجموعة من األسئلة تعد بهدف الحصول على بيانات 

 تخدم أساسا دراسة الموضوع من خالل مشكلة البحث والفرضيات المعدة لذلك. 
 تصميم استمارة االستبانة

 استخالصه من الجانب النظري لقد تم تصميم استمارة االستبيان بشكل مبدئي من خالل ما تم 
عداد إ لهذه الدراسة، ويرى الباحث ضرورة تقسيم استمارة االستبانة إلى عدة أجزاء، وقد روعي في 

 ( أماماالستبانة وضوح الفقرات وسهولة اإلجابة عليها، حيث طلب من المستجيب وضع عالمة )
 .اإلجابة التي يراها مناسبة
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 اختبارات الصدق " الصالحية
 اآلتية: باالختباراتمن صدق وصالحية استمارة االستبيان قام الباحث  أكدللت
  Content validityصدق المحتوى )أو صدق المضمون(  -أ

ى الباحث جانب صدق المحتوى في االستمارة، من خالل التأكد من أن جميع األسئلة اعلقد ر 
عاد كما تغطي جميع جوانب وأبالتي تحتويها االستمارة تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد الدراسة، 

 الفرضيات الرئيسية والفرعية المنتقاة من اإلطار النظري للدراسة.
 Face validity الصدق الظاهري: -ب

للتأكد من أن أسئلة االستبانة تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض 
وبعد أن تم جمع آراء ومالحظات االستبانة على أساتذة متخصصين في علم المحاسبة واإلحصاء، 

جميع هؤالء المتخصصين على فقرات استمارة االستبانة تم إجراء التعديالت الالزمة سواء بالحذف 
أربع  تضم وهي أو اإلضافة في الفقرات حتى تم التوصل إلى الصورة التي أعدت للتطبيق،

 -كاآلتي:وهي مجموعات رئيسية من األسئلة 
الدرجة العلمية و ( أسئلة شخصية، وتشمل المسمى الوظيفي 4م)وتض -المجموعة األولى:

وسنوات الخبرة ومدى المشاركة في دورات في الصيرفة اإلسالمية ومؤتمرات الخدمات المالية 
 اإلسالمية.

المتعلقة بالعنصر البشري المعوقات األساسية و  ( عبارات حول10وتشمل) -المجموعة الثانية:
 الصيرفة اإلسالمية.والتي تقف حائال للتطبيق 

 .حكام الشريعة اإلسالميةصعوبة االمتثال إلى أ ( عبارة حول11وتشمل) -المجموعة الثالثة:
بيئة القانونية واإلدارية المعوقات المتعلقة بال (عبارة حول13وتشمل) -المجموعة الرابعة:

 . والقضائية التي تعمل فيها المصارف

 مجتمع الدراسة وعينته 
الدراسة في المصارف التجارية الليبية، غير أن الدراسة اقتصرت على موظفي يتمثل مجتمع 

 مصرفي الجمهورية والصحاري باإلدارة العامة بالمصرفين.
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ختيارهم ( استمارة استبانة على العاملين الذين تم ا25) وبعد عملية التعديل قام الباحث بتوزيع
هم من استبانة على العاملين الذين تم اختيار  (استمارة25من مصرف الجمهورية باإلدارة العامة و)

( استمارة استبانة صالحة 40مصرف الصحاري باإلدارة العامة، وبعد فترة تم الحصول على)
( استمارة من مصرف 20( استمارة من مصرف الجمهورية،)20للتحليل من االستمارات الموزعة، )

 ليل.الصحاري والمتحصل عليه نسبة االستمارات القابلة للتح
 عدد االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة االستمارات القابلة للتحليل: (1جدول رقم )

 عدد االستمارات الموزعة المصرف
عدد االستمارات 

 المسترجعة

نسبة 

 المسترجع%

 80.00 20 25 مصرف الجمهورية

 80.00 20 25 مصرف الصحاري

 80.00 40 50 المجموع

مـن عـدد االسـتمارات ( % 80)أن نسبة عدد االستمارات القابلـة للتحليـل( نالحظ 1من الجدول رقم )
 الموزعة وهي نسبة كبيرة.

 لمستخدمة في وصف وتحليل البياناتاألساليب اإلحصائية ا
 اختبار ألفا كرونباخ )( للصدق والثبات: -1

 تبياناالساختبار ألفا كرونباخ )( هو اختبار يبين مصداقية إجابات مفردات العينة على عبارات 
على  ( فيدل0.60المقاسة بمقياس واحد، حيث كلما كانت قيم معامل ألفا كرونباخ كبيرة أكبر من )

 (49، 2005مصداقية إجابات مفردات العينة. )البياتي: 
 (Wilcox on – testاختبار ولكوكسون حول المتوسط ) -2

ذا توسط مجتمع الدراسة إيستخدم اختبار ولكوكسون الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بم
تخدام تم اسيكانت بيانات عينة الدراسة وصفية قابلة للترتيب أو كمية وال تتبع التوزيع الطبيعي لذلك 

أبو و هذا االختبار الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من عبارات االستبيان. )عاشور 
 ( 29، 1995الفتوح: 

 حول المتوسط: Zاختبار  -3
ا حول المتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط المجتمع إذ Zيستخدم اختبار 

 رضياتكانت بيانات العينة كمية وحجم العينة كبير. لذلك يتم استخدام هذا االختبار الختبار الف
 (332، 1997الفرعية للدراسة. )البلداوي:
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 للفرق بين متوسطي مجتمعين مستقلتين: Zاختبار  -4
للفرق بين متوسطي مجتمعين مستقلين الختبار ما إذا كان هناك اختالف  Zتخدم اختبار يس

 معنوي بين متوسطي مجتمعين مستقلين إذا تحققت الشروط التالية :
 أن يكون المجتمعين قيد الدراسة مستقلين عن بعضهما البعض. -1
 أن يكون المجتمعين قيد الدراسة كل منهما يتبع التوزيع الطبيعي. -2
 تكون العينة المسحوبة من كل من المجتمعين عشوائية . أن -3
 أن تكون بيانات العينتين في المستوى الفترة على األقل . -4

فين لذلك يستخدم هذا االختبار لتحديد ما إذا كان هناك اختالف ذو داللة إحصائية بين المصر 
، 2000ية )أبوصالح، في المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنم

366) 
  Reliability and Validate اختبار الثبات والصدق: -ت

 Alpha" قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخ  أداة الدراسةللتأكد من ثبات االختبار " 
Cornbachوالصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق االستمارة فكانت . 
 (.2بالجدول رقم )النتائج كما 

 نتائج اختبار كرونباخ ألفا :(2جدول رقم )

 المجموعة م المصرف

عدد 

العبارا

 ت

معامل 

 الثبات

 معامل

 الصدق

مصرف 

 الجمهورية

1 

المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصرر البرررو والتر  

تقررح ئررائت للت بيررر الصرريرية ايسررتمية يرر  مصررري  

 الجمهورية والصحارو.

10 0.730 0.854 

 0.832 0.693 12 .صعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة ايستمية 2

3 
المعوقرررررات المتعلقررررررة بالبيةررررررة القانونيررررررة وايداريررررررة 

 .والقضائية الت  تعمل ييها المصارف
13 0.678 0.823 

4 
المرررراكل والمعوقرررات التررر  تواجرررر ت بيرررر الصررريرية 

 ايستمية لغرض التنمية بصورة عامة.
35 0.805 0.897 

مصرف 

 الصحارو

1 

المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصرر البرررو والتر  

تقررح ئررائت للت بيررر الصرريرية ايسررتمية يرر  مصررري  

 الجمهورية والصحارو.

10 0.855 0.925 

 0.895 0.801 12 .صعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة ايستمية 2

3 
القانونيررررررة وايداريررررررة المعوقرررررات المتعلقررررررة بالبيةررررررة 

 .والقضائية الت  تعمل ييها المصارف
13 0.789 0.888 

4 
المرررراكل والمعوقرررات التررر  تواجرررر ت بيرررر الصررريرية 

 .ايستمية لغرض التنمية بصورة عامة
35 0.878 0.937 
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 المجموعة م المصرف

عدد 

العبارا

 ت

معامل 

 الثبات

 معامل

 الصدق

 المصريين

 معا

1 

المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصرر البرررو والتر  

ايسررتمية يرر  مصررري   تقررح ئررائت للت بيررر الصرريرية

 الجمهورية والصحارو.

10 0.800 0.894 

 0.863 0.744 12 صعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة ايستمية. 2

3 
المعوقرررررات المتعلقررررررة بالبيةررررررة القانونيررررررة وايداريررررررة 

 .والقضائية الت  تعمل ييها المصارف
13 0.759 0.871 

4 
الصررريرية المرررراكل والمعوقرررات التررر  تواجرررر ت بيرررر 

 .ايستمية لغرض التنمية بصورة عامة
35 0.842 0.918 

 

( )معامل الثبات( لكل )( نالحظ أن قيم معامل ألفا كرونباخ 2من خالل الجدول رقم )
ن  م( وهي قيم كبيرة أكبر 0.887إلى  0.678تتراوح بين )مجموعة من عبارات استمارة االستبانة 

 فإن معامالت اإلجابات. وكذلك( وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في 0.60)
( وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح، فهذا يدل على 0.937إلى  0.823الصدق تتراوح بين )

راسة ن االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدتوفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا م
 وتحليل نتائجها. 

 البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل 
م تاالستبانة استخدم الباحث الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث  بعد تجميع استمارات

 ( 3بالجدول التالي رقم )ترميز اإلجابات كما 
 توزيع الدرجات على ايجابات المتعلقة بالمقياس الخماس  :(3) جدول رقم

 اإلجابة
ال أوافق 

 بشدة
 أوافق محايد ال أوافق

أوافق 

 بشدة

 5 4 3 2 1 الدرجة

(. فإذا كان متوسط درجة إجابات 3( يكون متوسط درجة الموافقة )3من خالل الجدول رقم ) 
. أما إذا كان متوسط درجة درجة الموافقة ارتفاع( فيدل على 3مفردات العينة يزيد معنويا عن )

، في حين إذا كان  انخفاض درجة الموافقة( فيدل على 3إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن )
درجة الموافقة  ( فيدل على أن3متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف معنويا عن )

( أم 3رجة الموافقة تختلف معنويا عن )وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط دمتوسطة، 
ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات و إدخال البيانات األولية باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة 
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(SPSS )Statistical Package for Social Science))  تم استخدام هذه الحزمة في تحليل
 البيانات األولية كما يلي:

 الدراسة:خصائص مفردات عينة 
 :توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -1

 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب المسمى الوظيف  :(4جدول رقم )

 

 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
النسبة

% 

 15.0 6 25.0 5 5.0 1 نائب/مساعد مدير

 22.5 9 10.0 2 35.0 7 مدير إدارة

 20.0 8 20.0 4 20.0 4 رئيس قسم

 2.5 1 0.0 00 5.0 1 عضو لجنة

 7.5 3 5.0 1 10.0 2 مدير يرع

 32.5 13 40.0 8 25.0 5 موظح

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

ويمثلون  موظفون  الكليةعينة الدراسة ( نالحظ أن معظم مفردات 4من خالل الجدول رقم )
سبة نمدير إدارة ويمثلون  وظيفتهم، تم يليه ممن عينة الدراسة%( من جميع مفردات 32.5نسبة )

رئيس قسم ويمثلون نسبة  وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن 22.5)
ة ر ويمثلون نسبنائب/مساعد مدي وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن 20)
%( 10وظائف أخرى ويمثلون نسبة ) وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي 15)

من جميع مفردات العينة. وبصورة عامة نالحظ هناك تنوع في الوظيفة مما يزيد من الثقة في 
 النتائج التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.

 عينة مصرف الجمهوريةمهورية فإن معظم مفردات وبالنسبة لمفردات عينة مصرف الج
، تم يليه عينة مصرف الجمهورية%( من جميع مفردات 35ويمثلون نسبة ) وظيفتهم رئيس قسم

، تم يليه مصرف الجمهورية%( من جميع مفردات عينة 25موظف ويمثلون نسبة ) وظيفتهمممن 
%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن 20رئيس قسم ويمثلون نسبة ) وظيفتهمممن 

 وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي 10مدير فرع ويمثلون نسبة ) وظيفتهم
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%( من جميع مفردات العينة. وبصورة عامة نالحظ هناك تنوع 10وظائف أخرى ويمثلون نسبة )
 ثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.في الوظيفة مما يزيد من ال

وظيفتهم  عينة مصرف الصحاري وبالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 
 وظيفتهم، تم يليه ممن عينة مصرف الصحاري %( من جميع مفردات 40ويمثلون نسبة ) موظف

، تم يليه ممن مصرف الصحاري دات عينة %( من جميع مفر 25نائب/مساعد مدير ويمثلون نسبة )
 وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن 20رئيس قسم ويمثلون نسبة ) وظيفتهم

وظائف أخرى  وظيفتهم%( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي 10مدير فرع ويمثلون نسبة )
ا نالحظ هناك تنوع في الوظيفة مم %( من جميع مفردات العينة. وبصورة عامة10ويمثلون نسبة )

 يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.
 الدرجة العلميةحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -2

 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب الدرجة العلمية: (5جدول رقم )

 
 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 5.0 2 10.0 2 0.0 00 دكتوراة

 25.0 10 15.0 3 35.0 7 ماجستير

 50.0 20 70.0 14 30.0 6 بكالوريوس

 2.5 1 5.0 1 5.0 1 ليسانس

 12.5 5 0.0 00 20.0 4 دبلوم عال 

 2.5 1 0.0 00 5.0 1 دبلوم متوسط

 2.5 1 0.0 00 5.0 1 درجة أخرى

Total 20 100.0 20 100.0 40 100.0 

 مؤهالتهم العلمية( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن 5من خالل الجدول )
 ةمؤهالتهم العلمي%( من جميع مفردات عينة الدراسة، يليهم ممن 50بكالوريوس ويمثلون نسبة )

 تيرمؤهالتهم العلمية ماجسماجستير ويمثلون نسبة )%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم ممن 
 دبلوم عالي مؤهالتهم العلمية%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم ممن 25ويمثلون نسبة )
%( من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي لهم مؤهالت أخرى. وبصورة  12.5ويمثلون نسبة )

 قة فية نالحظ هناك ارتفاع في مستوى التأهيل العلمي لمفردات عينة الدراسة مما يزيد من الثعام
 النتائج التي نحصل عليها التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم. 
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عينة مصرف الجمهورية وبالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 
ن %( من جميع مفردات عينة الدراسة، يليهم مم35ماجستير ويمثلون نسبة ) مؤهالتهم العلمية
 %( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم ممن30بكالوريوس ويمثلون نسبة ) مؤهالتهم العلمية
ي لهم %( من جميع مفردات عينة الدراسة والباق20دبلوم عالي ويمثلون نسبة )مؤهالتهم العلمية 

 مؤهالت أخرى. 
عينة مصرف الصحاري وبالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 

من م%( من جميع مفردات عينة الدراسة، يليهم 70بكالوريوس ويمثلون نسبة ) مؤهالتهم العلمية
%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم ممن 15ماجستير ويمثلون نسبة ) مؤهالتهم العلمية

هم %( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ل10اة ويمثلون نسبة )دكتور مؤهالتهم العلمية 
 مؤهالت أخرى. 

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -3
 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب سنوات الخبرة :(6جدول رقم )

 

 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 العدد
النسبة 

% 

العد

 د
 العدد النسبة %

النسبة

% 

 10.0 4 20.0 4 0.0 00 سنوات 5أقل من 

 10سنوات إلى أقل من 5من

 سنوات
3 15.0 9 45.0 12 30.0 

 15سنوات إلى أقل من  10من 

 سنة
2 10.0 3 15.0 5 12.5 

 15.0 6 5.0 1 25.0 5 سنة 20سنة إلى أقل من  15من 

 32.5 13 15.0 3 50.0 10 سنة يأكثر 20من 

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

( سنة 20( نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة سنوات خبرتهم من)6من خالل الجدول رقم)
( 5%( من مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن سنوات خبرتهم من)32.5فأكثر، ويمثلون نسبة )

%( من جميع مفردات عينة الدراسة، تم يليه 30( سنوات ويمثلون نسبة )10سنوات إلى أقل من )
%( من جميع مفردات 15( سنة ويمثلون نسبة )20(سنة إلى أقل من)15خبرتهم من) ممن سنوات

(سنة ويمثلون نسبة 15(سنوات إلى أقل من)10عينة الدراسة، تم يليه ممن سنوات خبرتهم من)
( سنوات 5%( من جميع مفردات عينة الدراسة، والباقي ممن سنوات خبرتهم أقل من)12.5)
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مفردات عينة الدراسة. وبصورة عامة نالحظ ارتفاعًا في مدة الخبرة  %( من جميع10ويمثلون نسبة)
 لمفردات عينة الدراسة مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.

عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 
 %( من مفردات عينة الدراسة،50( سنة فأكثر ويمثلون نسبة )20سنوات خبرتهم من) الجمهورية

%( من جميع 25( سنة ويمثلون نسبة )20( سنة إلى أقل من)15تم يليه ممن سنوات خبرتهم من)
(  سنوات 10(سنوات إلى أقل من)5مفردات عينة الدراسة، تم يليه ممن سنوات خبرتهم من)

( 10جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن سنوات خبرتهم من ) %( من15ويمثلون نسبة )
 %( من جميع مفردات عينة الدراسة .10(سنة ويمثلون نسبة )15سنوات إلى أقل من)

سنوات  عينة مصرف الصحاري وبالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات  
%( من مفردات عينة الدراسة، 45سبة )( سنوات ويمثلون ن10(سنوات إلى أقل من)5خبرتهم من)

%( من جميع مفردات عينة 20(سنوات ويمثلون نسبة )5تم يليه ممن سنوات خبرتهم أقل من)
 ( سنة فأكثر20( سنة ومن)15( سنوات إلى أقل من)10الدراسة، تم يليه ممن سنوات خبرتهم من)

( سنة 15نوات خبرتهم من)%( من جميع مفردات عينة الدراسة والباقي ممن س15يمثلون نسبة )
 %( من جميع مفردات عينة الدراسة.5( سنة ويمثلون نسبة )20إلى أقل من)

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المشاركة في الصيرفة اإلسالمية -4
 مدى المشاركة في مؤتمرات الخدمات المالية اإلسالمية .أ

 ة الدراسة ئسب مدى المراركةالتوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عين :(7جدول رقم )

 ي  مؤتمرات الخدمات المالية ايستمية 

مدى المراركة ي  

مؤتمرات الخدمات المالية 

 ايستمية

 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
النسبة

% 

 40.0 16 35.0 7 45.0 9 ال

 60.0 24 65.0 13 55.0 11 نعم

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

مؤتمرات  شاركوا في عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 7من خالل الجدول رقم )
ي لم ، والباقعينة الدراسة%( من جميع مفردات 60ويمثلون نسبة ) الخدمات المالية اإلسالمية

 %( من العينة.40ويمثلون نسبة ) مؤتمرات الخدمات المالية اإلسالميةيشاركوا في 
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عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 
يع %( من جم55ويمثلون نسبة ) مؤتمرات الخدمات المالية اإلسالمية شاركوا في الجمهورية

سبة نمثلون وي سالميةمؤتمرات الخدمات المالية اإل، والباقي لم يشاركوا في عينة الدراسةمفردات 
 %( من جميع مفردات العينة.45)

عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 
%( من جميع 65ويمثلون نسبة ) مؤتمرات الخدمات المالية اإلسالمية شاركوا في الصحاري 
سبة مثلون نوي الخدمات المالية اإلسالميةمؤتمرات ، والباقي لم يشاركوا في عينة الدراسةمفردات 

 %( من جميع مفردات العينة. 35)
 مدى الحضور فقط في مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالمية .ب

 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب مدى الحضور يقط  :(8جدول رقم )

 ي  مؤتمرات متعلقة بالصيرية ايستمية

 مدى الحضور

 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
النسبة

% 

 62.5 25 65.0 13 60.0 12 ال

 37.5 15 35.0 7 40.0 8 نعم

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

ة متعلقمؤتمرات لم يحضروا  عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 8من خالل الجدول رقم )
روا ، والباقي يحضعينة الدراسة%( من جميع مفردات 62.5ويمثلون نسبة ) بالصيرفة اإلسالمية

 %( من جميع مفردات العينة.37.5ويمثلون نسبة ) مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالمية
عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 

يع %( من جم60ويمثلون نسبة ) مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالميةيحضروا  لم الجمهورية
سبة ويمثلون ن مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالمية، والباقي يحضروا عينة الدراسةمفردات 

 %( من جميع مفردات العينة.40)
عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 

%( من جميع 65ويمثلون نسبة ) مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالميةلم يحضروا  جمهوريةال
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ويمثلون نسبة  مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالمية، والباقي يحضروا عينة الدراسةمفردات 
 %( من جميع مفردات العينة.35)

 :مدى المشاركة في دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالمية .ج

 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب مدى المراركة ي : (9جدول رقم )

 دورة متعلقة بالصيرية ايستمية 

 مدى المراركة
 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 النسبة% العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 35.0 14 45.0 9 25.0 5 ال

 65.0 26 55.0 11 75.0 15 نعم

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

في دورة متعلقة شاركوا  عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 9من خالل الجدول رقم )
اركوا ، والباقي لم يشعينة الدراسة%( من جميع مفردات 65ويمثلون نسبة ) بالصيرفة اإلسالمية

 %( من جميع مفردات العينة.35ويمثلون نسبة ) دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالمية في
عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 

فردات م%( من جميع 75ويمثلون نسبة ) في دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالميةشاركوا  الجمهورية
( من %25ة )ويمثلون نسب رفة اإلسالميةفي دورة متعلقة بالصي، والباقي لم يشاركوا عينة الدراسة

 جميع مفردات العينة.
عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 

فردات م%( من جميع 55ويمثلون نسبة ) في دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالميةشاركوا  الجمهورية
( من %35ة )ويمثلون نسب تعلقة بالصيرفة اإلسالميةفي دورة م، والباقي لم يشاركوا عينة الدراسة

 جميع مفردات العينة.
  مدى المشاركة في ورش خاصة بالصيرفة اإلسالمية .د

ورش  لم يشاركوا في عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 10من خالل الجدول رقم )
 ، والباقياسةعينة الدر %( من جميع مفردات  70ويمثلون نسبة ) خاصة بالصيرفة اإلسالمية

 .%( من جميع مفردات العينة30ويمثلون نسبة ) ورش خاصة بالصيرفة اإلسالمية شاركوا في
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 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب مدى المراركة :(10جدول رقم )

 ي  ورش خاصة بالصيرية ايستمية 

 

مصرف 

 الجمهورية
 المصريان معا مصرف الصحارو

 العدد
النسبة 

% 

العد

 د
 العدد النسبة %

النسبة

% 

 70.0 28 85.0 17 55.0 11 ال

 30.0 12 15.0 3 45.0 9 نعم

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 
%( من جميع 55ويمثلون نسبة ) اإلسالميةفي ورش خاصة بالصيرفة لم يشاركوا  الجمهورية

%( 25سبة )ويمثلون ن في دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالمية، والباقي شاركوا عينة الدراسةمفردات 
 من جميع مفردات العينة.

عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم مفردات 
%( من جميع 85ويمثلون نسبة ) الصيرفة اإلسالميةفي ورش خاصة بلم يشاركوا  الجمهورية

 ويمثلون نسبة في ورش خاصة بالصيرفة اإلسالمية، والباقي شاركوا عينة الدراسةمفردات 
 %( من جميع مفردات العينة.15)

 :مدى الحضور فقط في ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالمية .ه
 التوزيع التكرارو والنسب  المةوو لمفردات عينة الدراسة ئسب مدى الحضور يقط :(11جدول رقم )

 ي  ورش متعلقة بالصيرية ايستمية 

 مدى الحضور

 المصريان معا مصرف الصحارو مصرف الجمهورية

 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
النسبة

% 

 70.0 28 80.0 16 60.0 12 ال

 30.0 12 20.0 4 40.0 8 نعم

 100.0 40 100.0 20 100.0 20 المجموع

ورش متعلقة لم يحضروا  عينة الدراسة( نالحظ أن معظم مفردات 11من خالل الجدول رقم )
ا ، والباقي يحضرو عينة الدراسة%( من جميع مفردات 70ويمثلون نسبة ) بالصيرفة اإلسالمية

 جميع مفردات العينة.%( من 30ويمثلون نسبة ) ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالمية
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عينة مصرف وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الجمهورية فإن معظم مفردات 
%( من جميع 60ويمثلون نسبة ) ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالميةلم يحضروا  الجمهورية

%( 40سبة )ويمثلون ن ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالمية، والباقي حضروا عينة الدراسةمفردات 
وبنفس الصورة بالنسبة لمفردات عينة مصرف الصحاري فإن معظم ، من جميع مفردات العينة

 ويمثلون نسبة ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالميةلم يحضروا  عينة مصرف الجمهوريةمفردات 
 ورش خاصة بالصيرفة اإلسالمية ، والباقي حضرواعينة الدراسة%( من جميع مفردات 80)

 ن جميع مفردات العينة.%( م20ويمثلون نسبة )
 اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

رفة المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصي -1
 اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري 

اسية بالمعوقات األس العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة 
رية لجمهو اوالمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي 

دول ( فكانت النتائج كما في الج3تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )والصحاري 
 :نحو التالي(، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على ال12رقم )

 اسمتوسط المقي متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن الفرضية الصفرية:
(3.) 

 قياسمتوسط الم متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن مقابل الفرضية البديلة:
(3.) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 مصطفى فتوحة...... .........التجارية  العاملني يف املصارفاملشاكل واملعوقات اليت تواجه تطبيق الصريفة اإلسالمية من وجهة نظر  

(655) 

قة ت المتعلنتائج اختبار ولكوكسون ئول متوس ات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارا :(12جدول رقم )

ي    مصربالمعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصر البررو والت  تقح ئائت للت بير الصيرية ايستمية ي

 الجمهورية والصحارو

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

1 

عررررردم تررررروير العناصرررررر البرررررررية والقيرررررادات 

والمؤهلررررررة للعمررررررل يرررررر  تقررررررديم التمررررررويتت 

 .ايستمية

3.38 1.254 -1.954 .051 

2 

عررردم وجرررود الخبررررات المتخصصرررة يررر  إدارة 

 002. 3.157- 1.145 3.65 التمويل واالستثمار ايستم .

3 

 ايستمية.عدم اقتناع ايدارة العليا بالصيرية 

2.88 .853 -.939 .348 

4 

عرردم وجررود الخبرررات المتخصصررة يرر  إعررداد 

إجراءات منتجات الخزينرة وخردمات االسرتثمار 

 .والتمويتت ايستمية

3.45 .904 -2.847 .004 

5 

عرردم قناعررة المسررةولين عررن تقررديم المنتجررات 

 792. 264.- 1.085 2.95 والتمويتت برسالة الصيرية ايستمية.

6 

عررردم وخرررع خ رررة تدريبيرررة واخرررحة المعرررالم 

للعررررراملين بالمصررررررف يررررر  مجرررررال الصررررريرية 

 ايستمية.

3.50 1.062 -2.794 .005 

7 

 .ئداثة التجربة وخعح الخبرة لدى العمتء

4.28 .716 -5.307 .000 

8 

عدم وجرود منراهج متخصصرة ير  المؤسسرات 

التعليمية ير  ليبيرا متعلقرة الصريرية ايسرتمية 

 األيراد وذلك لترغيل وإدارة المصرف.لتأهيل 

4.12 .822 -5.007 .000 

9 

عرردم وجررود ثقايررة عامررة بخصررو  الصرريرية 

ايسررتمية التمررويتت ايسررتمية لرردى الزبررائن 

لضررررررعح الدعايررررررة وايعررررررتم خاصررررررة األداء 

 .ايعتم  لها

4.48 .506 -5.686 .000 

10 

عدم تقيد بعض الموظفين بالضروابط ير  تقرديم 

التمويتت واتباع أدلة ايجراءات المعتمدة مرن 

 .هيةة الرقابة الررعية بالمصرف

3.72 .847 -4.133 .000 

 ( نالحظ أن:12من خالل الجدول رقم )
( ومتوسطات إجابات مفردات عينة 0.05الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ) -أ

 التالية:( للعبارات 3الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
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 عدم وجود الخبرات المتخصصة في إدارة التمويل واالستثمار اإلسالمي. .1
عدم وجود الخبرات المتخصصة في إعداد إجراءات منتجات الخزينة وخدمات االستثمار  .2

 .والتمويالت اإلسالمية
 عدم وضع خطة تدريبية واضحة المعالم للعاملين بالمصرف في مجال الصيرفة اإلسالمية. .3
 .تجربة وضعف الخبرة لدى العمالءحداثة ال .4
 عدم وجود مناهج متخصصة في المؤسسات التعليمية في ليبيا متعلقة الصيرفة اإلسالمية .5

 لتأهيل األفراد وذلك لتشغيل وإدارة المصرف.
عدم وجود ثقافة عامة بخصوص الصيرفة اإلسالمية التمويالت اإلسالمية لدى الزبائن  .6

 .داء اإلعالمي لهالضعف الدعاية واإلعالم خاصة األ
مدة عدم تقيد بعض الموظفين بالضوابط في تقديم التمويالت واتباع أدلة اإلجراءات المعت .7

 .من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف
لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها، وحيث أن 

 (، فهذا3متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.يدل على 

 -للعبارات التالية: (0.05الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية ) -ب
 ة.عدم توفر العناصر البشرية والقيادات والمؤهلة للعمل في تقديم التمويالت اإلسالمي .1
 عدم اقتناع اإلدارة العليا بالصيرفة اإلسالمية. .2
 عدم قناعة المسئولين عن تقديم المنتجات والتمويالت برسالة الصيرفة اإلسالمية. .3

ذه هأن درجات الموافقة على لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات، وهذا يدل على 
 العبارات متوسطة.

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالمعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصر البشري والتي  -
د متوسطات تم إيجاتقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري 
اختبار  استخدام و إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية
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(Z) ( حيث كانت الفرضية 3حول متوسط المقياس ،)( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )
 الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:

 ألساسيةبالمعوقات ا على العبارات المتعلقةالمتوسط العام لدرجة الموافقة  الفرضية الصفرية:
رية لجمهو اوالمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي 

 (3)متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عن والصحاري 
ة سيألسابالمعوقات ا المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة:

رية لجمهو اوالمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي 
 (3)متوسط المقياس  يختلف معنويا عنوالصحاري 

لعبارات ( ئول المتوسط العام يجابات مفردات عينة الدراسة على جميع اZنتائج اختبار) :(13جدول رقم )

ة ي  ستميوالمتعلقة بالعنصر البررو والت  تقح ئائت للت بير الصيرية ايالمتعلقة بالمعوقات األساسية 

 مصري  الجمهورية والصحارو
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المعوقرررررات األساسرررررية والمتعلقرررررة 

بالعنصر البررو والت  تقرح ئرائت 

ايسرررتمية يررر  للت بيرررر الصررريرية 

 مصري  الجمهورية والصحارو

3.6400 .56378 7.180 39 .000 

( بداللة محسوبة 7.180( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )13من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000)

سط ( وهو يزيد عن متو 3.6400إلجابات مفردات عينة الدراسة )البديلة، وحيث أن المتوسط العام 
ئال (، وهذا يشير إلى وجود معوقات أساسية والمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حا3المقياس )

 -:للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري وتتمثل هذه المعوقات في التالي
 إدارة التمويل واالستثمار اإلسالمي. عدم وجود الخبرات المتخصصة في .1
عدم وجود الخبرات المتخصصة في إعداد إجراءات منتجات الخزينة وخدمات االستثمار  .2

 .والتمويالت اإلسالمية
 عدم وضع خطة تدريبية واضحة المعالم للعاملين بالمصرف في مجال الصيرفة اإلسالمية .3
 .حداثة التجربة وضعف الخبرة لدى العمالء .4
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 د مناهج متخصصة في المؤسسات التعليمية في ليبيا متعلقة الصيرفة اإلسالميةعدم وجو  .5
 لتأهيل األفراد وذلك لتشغيل وإدارة المصرف.

عدم وجود ثقافة عامة بخصوص الصيرفة اإلسالمية التمويالت اإلسالمية لدى الزبائن  .6
 .لضعف الدعاية واإلعالم خاصة األداء اإلعالمي لها

مدة الموظفين بالضوابط في تقديم التمويالت واتباع أدلة اإلجراءات المعتعدم تقيد بعض  .7
 .من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف

 صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية: -2
كام ل إلى أحبصعوبة االمتثا العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة 

ما في ك( فكانت النتائج 3ستخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )تم االشريعة اإلسالمية 
 :(، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي13الجدول رقم )

 اسمتوسط المقي متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن الفرضية الصفرية:
(3.) 

 قياسمتوسط الم متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن البديلة:مقابل الفرضية 
(3.) 

قة ت المتعلنتائج اختبار ولكوكسون ئول متوس ات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارا :(14جدول رقم )

 بصعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة ايستمية

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

عدم يهم واستيعاب األدلة الررعية ي  عملية وخرع خروابط  1

 الصيرية ايستمية.
3.70 .853 -4.009 .000 

الترررررريعات القانونيررررة الموجررررودة تعيررررر ت بيررررر الصرررريرية  2

 ايستمية.
2.95 1.319 -.257 .797 

ت بيرررر صررري  عررردم تررروير األدلرررة الرررررعية الكاييرررة بجرررواز  3

 الصيرية ايستمية.
2.80 1.043 -1.214 .225 

عرردم اعتمررراد توصررريات الهيةررات الرررررعية وتررررجيع ت بيرررر  4

 .الصيرية ايستمية من ايدارات التنفيذية بالمصرف
2.72 .877 -1.915 .056 

رهرا قلة الخبرة ي  تسوية المحفظة االئتمانيرة التقليديرة وتغيي 5

 .صي  التمويل ايستم إلى محفظة منتجة وير 
3.82 .781 -4.574 .000 

وجررود القررروانين إلرررى تعيرررر وتتعرررارض مرررع أئكرررام التررررريع  6

 ايستمية.
3.00 1.062 -.070 .944 

عدم إصدار قانون خا  يسمح بت بير جميع صي  الصريرية  7

 .ايستمية من الجهات ذات االختصا 
2.90 1.128 -.641 .521 

والرقابررة الررررعية الداخليررة والماليررة خررعح نظررم المراجعررة  8

 .على معامتت ايستمية وقلة الخبرات المتخصصة
3.80 .992 -3.907 .000 
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 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

خرررعح نظرررم الرقابرررة الرررررعية علرررى معرررامتت والمصرررارف  9

 .والتأكد من ت بير الضوابط الررعية
3.50 1.132 -2.538 .011 

إدارات عدم وجود هيةة رقابية شرعية مسرتقلة عرن مجرالس  10

 .المصارف مهمتها متابعة الضوابط الررعية
2.50 1.320 -2.462 .014 

جب عدم االلتزام بخ وات ايجراءات التنفيذية للتمويتت الوا 11

 اتباعها طبقا للمعايير الررعية ئيث يعتبرها بعض الموظفين

 ي  المصارف شكلية.

3.60 .744 -3.996 .000 

 309. 1.018- 975. 3.15 الررعية وذلك لقلة الكفاءات.خعح تكوين هيةة الرقابة  12

 :( نالحظ أن14من خالل الجدول رقم )
ينة ع( ومتوسطات إجابات مفردات 0.05الدالالت المحسوبة أقل من مستوى المعنوية ) -أ

 ( للعبارات التالية:3الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
 ضوابط الصيرفة اإلسالمية. عدم فهم واستيعاب األدلة الشرعية في عملية وضع .1
صيغ  قلة الخبرة في تسوية المحفظة االئتمانية التقليدية وتغييرها إلى محفظة منتجة وفق .2

 .التمويل اإلسالمي
ة ضعف نظم المراجعة والرقابة الشرعية الداخلية والمالية على معامالت اإلسالمية وقل .3

 .الخبرات المتخصصة
ت والمصارف والتأكد من تطبيق الضوابط ضعف نظم الرقابة الشرعية على معامال .4

 الشرعية.
عدم وجود هيئة رقابية شرعية مستقلة عن مجالس إدارات المصارف مهمتها متابعة  .5

 .الضوابط الشرعية
عية ر الشر عدم االلتزام بخطوات اإلجراءات التنفيذية للتمويالت الواجب اتباعها طبقا للمعايي .6

 ف شكلية.حيث يعتبرها بعض الموظفين في المصار 
ات لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسط

 (، فهذا يدل على3إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات.

 ( للعبارات التالية:0.05ة )الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوي -ب
 التشريعات القانونية الموجودة تعيق تطبيق الصيرفة اإلسالمية. .1
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 عدم توفر األدلة الشرعية الكافية بجواز تطبيق صيغ الصيرفة اإلسالمية. .2
عدم اعتماد توصيات الهيئات الشرعية وتشجيع تطبيق الصيرفة اإلسالمية من اإلدارات  .3

 .التنفيذية بالمصرف
 قوانين التي تعيق وتتعارض مع أحكام التشريع اإلسالمية.وجود ال .4
عدم إصدار قانون خاص يسمح بتطبيق جميع صيغ الصيرفة اإلسالمية من الجهات ذات  .5

 .االختصاص
 ضعف تكوين هيئة الرقابة الشرعية وذلك لقلة الكفاءات. .6

ذه الموافقة على هأن درجات لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على 
 العبارات متوسطة.

م إيجاد تمية والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بصعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسال
 استخدامو متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية

ية (، حيث كانت الفرض14بالجدول رقم )( فكانت النتائج كما 3حول متوسط المقياس ) (Zاختبار )
 الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:

لى تثال إبصعوبة االم المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية الصفرية: 
 (3)متوسط المقياس  ال يختلف معنويا عن أحكام الشريعة اإلسالمية

لى إتثال بصعوبة االم رجة الموافقة على العبارات المتعلقةالمتوسط العام لد الفرضية البديلة:
 (3)متوسط المقياس  يختلف معنويا عنأحكام الشريعة اإلسالمية 

لعبارات ( ئول المتوسط العام يجابات مفردات عينة الدراسة على جميع اZنتائج اختبار) :(15جدول رقم )

 ايستميةالمتعلقة بصعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة 

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

صرررررعوبة االمتثرررررال إلرررررى أئكرررررام الررررررريعة 

 019. 39 2.439 52939. 3.2042 .ايستمية

( بداللة محسوبة 2.439( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )15من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى المعنوية )0.000)

( وهو يزيد عن متوسط 3.2042البديلة، وحيث إن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )
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ة وتتمثل هذه (، وهذا يشير إلى وجود صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمي3المقياس )
 -:الصعوبات فيما يلي

 عدم فهم واستيعاب األدلة الشرعية في عملية وضع ضوابط الصيرفة اإلسالمية. .1
صيغ  قلة الخبرة في تسوية المحفظة االئتمانية التقليدية وتغييرها إلى محفظة منتجة وفق .2

 .التمويل اإلسالمي
ة على معامالت اإلسالمية وقلضعف نظم المراجعة والرقابة الشرعية الداخلية والمالية  .3

 .الخبرات المتخصصة
ضعف نظم الرقابة الشرعية على معامالت والمصارف والتأكد من تطبيق الضوابط  .4

 الشرعية.
عدم وجود هيئة رقابية شرعية مستقلة عن مجالس إدارات المصارف مهمتها متابعة  .5

 .الضوابط الشرعية
عية ر الشر مويالت الواجب اتباعها طبقا للمعاييعدم االلتزام بخطوات اإلجراءات التنفيذية للت .6

 حيث يعتبرها بعض الموظفين في المصارف شكلية.
 : لمصارفمتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها االمعوقات ال -6-3

لبيئة علقة بابالمعوقات المت العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة 
ون حول تم استخدام اختبار ولكوكسالقانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف 

(، حيث كانت الفرضية الصفرية 15( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3متوسط المقياس )
 :والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

 اسمتوسط المقي متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن الفرضية الصفرية:
(3.) 

 قياسمتوسط الم متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن مقابل الفرضية البديلة:
(3.) 
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 ت نتائج اختبار ولكوكسون ئول متوس ات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارا :(16جدول رقم )

 فتعلقة بالمعوقات المتعلقة بالبيةة القانونية وايدارية والقضائية الت  تعمل ييها المصارالم

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

1 

عرردم وجررود البيةررة الررررعية المناسرربة 

الت  ترجع على ت بير أئكرام الررريعة 

ايسرررررتمية يررررر  المجرررررال االقتصرررررادو 

 والمال .

3.45 1.085 -2.513 .012 

2 
عرردم وخرروط ايطررار النظرررو ل عمررال 

 المصريية ايستمية.
3.50 .847 -3.242 .001 

3 

المرررررررركتت ايداريرررررررة وايجرررررررراءات 

التنظيميررة المعقرردة المتعلقررة بتررراخي  

الترررررغيل وإنررررراء الرررررركات المكملررررة 

لرررررردائرة تقررررررديم التمررررررويتت بالصرررررري  

 .ايستمية

3.78 .832 -4.252 .000 

4 

مررررررررررركتت المنظومررررررررررة القانونيررررررررررة 

والقضائية، بدءاً من خعــح الترريعات 

االقتصاديـررررررـة، وتررررررأخر الفصررررررل يرررررر  

القضايـرررررـا، ال سررررريما الماليـرررررـة منهرررررا، 

وخعح مستوى المعاونين من الخبرراء 

المختصرررررين ببحرررررث المسرررررائل الفنيرررررة 

 والحسابية.

4.05 .959 -4.598 .000 

5 

وخرررعح الخبررررة لررردى ئداثرررة التجربرررة 

العمرررررتء بمميرررررزات لصررررري  التمويرررررل 

 .ايستم 

4.10 .928 -4.770 .000 

6 

الرقابرررررة الصررررررارمة ويررررررر الضرررررروابط 

الرررررعية والقانونيرررة علرررى المصرررارف 

 والمؤسسات المالية ايستمية.

3.70 .992 -3.679 .000 

7 

مررن أهررم العقبررات الترر  تعترررض مسرريرة 

تقررردم المصرررارف ايسرررتمية وتحرررد مرررن 

توسررررررعها عرررررردم وجررررررود الترررررررريعات 

والقرروانين المتئمررة ل بيعتهررا يرر  كايررة 

المجررررررررراالت الماليرررررررررة واالقتصرررررررررادية 

 .وايدارية

3.70 .966 -3.604 .000 

8 
خررررألة أئجررررام المصررررارف ايسررررتمية 

للودائررررع الترررر  ستغسررررل يرررر  التمويررررل 

 .ايستم 

3.20 1.043 -1.129 .259 

9 

المعلومرات: تحديات العولمة تكنولوجيا 

ظهررر يرر  السررنوات األخيرررة تحررد جديررد 

يواجررر المصررارف ايسررتمية يتمثررل يرر  

المنايسررة الررسررة مررن قبررل المصررارف 

العالميررة والترر  تمترراز بارتفرراع مسررتوى 

خدماتها وخاصة عقب ايتتائهرا ألقسرام 

 خاصة بالمعامتت ايستمية.

3.90 1.008 -4.073 .000 

10 

الررررعية خررعح التنسررير بررين الهيةررات 

ي  البنوك ايستمية وتوئيرد المرجعيرة 

 .الررعية ي  كل بلد

4.00 .847 -4.664 .000 

 000. 3.940- 1.027 3.85عررررردم صررررردور قررررررارات تررررردعم تقرررررديم  11
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 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

 .التمويتت ايستمية لدى مصريكم

12 
عدم تحقيرر األمرن المعلومرات  والتغلرب 

 .على عمليات االئتيال المصري 
3.68 .859 -3.857 .000 

13 

عدم استعداد األداة القانونية والقضرائية 

لفض النزاعرات الناتجرة عرن التمرويتت 

 ايستمية.

3.42 .874 -2.736 .006 

 ( نالحظ أن16من خالل الجدول رقم )

ينة ع( ومتوسطات إجابات مفردات 0.05الدالالت المحسوبة أقل من مستوى المعنوية ) -أ
 ( للعبارات التالية:3)الدراسة تزيد عن متوسط المقياس 

ي فعدم وجود البيئة الشرعية المناسبة التي تشجع على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  .1
 المجال االقتصادي والمالي.

 عدم وضوح اإلطار النظري لألعمال المصرفية اإلسالمية. .2
 وإنشاءالمشكالت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية المعقدة المتعلقة بتراخيص التشغيل  .3

 .الشركات المكملة لدائرة تقديم التمويالت بالصيغ اإلسالمية
 مشكالت المنظومة القانونية والقضائية، بدءًا من ضعف التشريعات االقتصادية، وتأخر .4

حث الفصل في القضايا، ال سيما المالية منها، وضعف مستوى المعاونين من الخبراء المختصين بب
 المسائل الفنية والحسابية.

 .اثة التجربة وضعف الخبرة لدى العمالء بمميزات لصيغ التمويل اإلسالميحد .5
الرقابة الصارمة وفق الضوابط الشرعية والقانونية على المصارف والمؤسسات المالية  .6

 اإلسالمية.
من أهم العقبات التي تعترض مسيرة تقدم المصارف اإلسالمية وتحد من توسعها عدم  .7

 .ةداريمالئمة لطبيعتها في كافة المجاالت المالية واالقتصادية واإلوجود التشريعات والقوانين ال
تحديات العولمة تكنولوجيا المعلومات: ظهر في السنوات األخيرة تحد جديد يواجه  .8

فاع المصارف اإلسالمية يتمثل في المنافسة الشرسة من قبل المصارف العالمية والتي تمتاز بارت
 ا ألقسام خاصة بالمعامالت اإلسالمية.مستوى خدماتها وخاصة عقب افتتاحه
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ي ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك اإلسالمية وتوحيد المرجعية الشرعية ف .9
 .كل بلد
 .عدم صدور قرارات تدعم تقديم التمويالت اإلسالمية لدى مصرفكم .10
 .عدم تحقيق األمن المعلوماتي والتغلب على عمليات االحتيال المصرفي .11
 المية.د األداة القانونية والقضائية لفض النزاعات الناتجة عن التمويالت اإلسعدم استعدا .12

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها، وحيث إن 
 (، فهذا3متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 الموافقة على هذه العبارات.ارتفاع درجات يدل على 

 ( للعبارة التالية:0.05الداللة المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )-ب
 .ضآلة أحجام المصارف اإلسالمية للودائع التي ستغسل في التمويل اإلسالمي .1

رة العبا أن درجة الموافقة على هذهلذلك ال نرفض الفرضية الصفرية لهذه العبارة وهذا يدل على 
 متوسطة.

ئية والقضا داريةبالمعوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإل والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة
رات تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العباالتي تعمل فيها المصارف 

كما ( فكانت النتائج 3حول متوسط المقياس ) (Zاختبار ) استخدام و المتعلقة بهذه الفرضية
 (، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:16بالجدول رقم )

ة لمتعلقبالمعوقات ا المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية الصفرية: 
سط متو  عن ال يختلف معنويا بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف

 .(3)اس المقي
قة لمتعلبالمعوقات ا المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة الفرضية البديلة:

متوسط  يختلف معنويا عنبالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف 
 .(3)المقياس 
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لعبارات عينة الدراسة على جميع ا ( ئول المتوسط العام يجابات مفرداتZنتائج اختبار) :(17جدول رقم )

 فالمتعلقة بالمعوقات المتعلقة بالبيةة القانونية وايدارية والقضائية الت  تعمل ييها المصار

 البيان
المتوسط 

 العام
االنحراف 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 المعوقاااات المتعلقاااة بالبيئاااة القانونياااة واإلدارياااة
 .والقضائية التي تعمل فيها المصارف

3.7173 .48003 9.451 39 .000 

( بداللة محسوبة 9.451( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )17من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى معنوية )0.000)

سط ( وهو يزيد عن متو 3.7173مفردات عينة الدراسة ) البديلة، وحيث إن المتوسط العام إلجابات
مل التي تع (، وهذا يشير إلى وجود معوقات متعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية3المقياس )

 -:فيها المصارف وتتمثل هذه المعوقات في اآلتي
ي اإلسالمية فعدم وجود البيئة الشرعية المناسبة التي تشجع على تطبيق أحكام الشريعة  .1

 المجال االقتصادي والمالي.
 عدم وضوح اإلطار النظري لألعمال المصرفية اإلسالمية. .2
ء المشكالت اإلدارية واإلجراءات التنظيمية المعقدة المتعلقة بتراخيص التشغيل وإنشا .3

 .الشركات المكملة لدائرة تقديم التمويالت بالصيغ اإلسالمية
 ضائية، بدءًا من ضعف التشريعات االقتصادية، وتأخرمشكالت المنظومة القانونية والق .4

حث الفصل في القضايا، ال سيما المالية منها، وضعف مستوى المعاونين من الخبراء المختصين بب
 المسائل الفنية والحسابية.

 .حداثة التجربة وضعف الخبرة لدى العمالء بمميزات لصيغ التمويل اإلسالمي .5
الشرعية والقانونية على المصارف والمؤسسات المالية  الرقابة الصارمة وفق الضوابط .6

 اإلسالمية.
من أهم العقبات التي تعترض مسيرة تقدم المصارف اإلسالمية وتحد من توسعها عدم  .7

 .ةداريوجود التشريعات والقوانين المالئمة لطبيعتها في كافة المجاالت المالية واالقتصادية واإل
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ومات: ظهر في السنوات األخيرة تحد جديد يواجه تحديات العولمة تكنولوجيا المعل .8
فاع المصارف اإلسالمية يتمثل في المنافسة الشرسة من قبل المصارف العالمية والتي تمتاز بارت

 مستوى خدماتها وخاصة عقب افتتاحها ألقسام خاصة بالمعامالت اإلسالمية.
ي المرجعية الشرعية ف ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك اإلسالمية وتوحيد .9

 .كل بلد
 .عدم صدور قرارات تدعم تقديم التمويالت اإلسالمية لدى مصرفكم .10
 .عدم تحقيق األمن المعلوماتي والتغلب على عمليات االحتيال المصرفي .11
 المية.عدم استعداد األداة القانونية والقضائية لفض النزاعات الناتجة عن التمويالت اإلس .12

 يسية للدراسة:اختبار الفرضيات الرئ
رفي المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية في مص -1

 الجمهورية والصحاري بصورة عامة.
صيرفة يق البالمشاكل والمعوقات التي تواجه تطب الختبار الفرضية الرئيسية األولى المتعلقة

 ساسيةالمعوقات األوالمتمثلة في )اإلسالمية لغرض التنمية في مصرفي الجمهورية والصحاري 
لى إوالمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية، صعوبة االمتثال 

مل فيها تي تعأحكام الشريعة اإلسالمية والمعوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية ال
ه عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذتم إيجاد متوسطات إجابات مفردات ( المصارف

(، 18( فكانت النتائج كما بالجدول رقم )3حول متوسط المقياس ) (Zاختبار ) استخدام و الفرضية
 حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:

 معوقاتبالمشاكل وال المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية الصفرية: 
اس متوسط المقي ال يختلف معنويا عن التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية

(3). 
ت لمعوقابالمشاكل وا المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية البديلة: 

 .(3) متوسط المقياس يختلف معنويا عن التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية
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لعبارات ( ئول المتوسط العام يجابات مفردات عينة الدراسة على جميع اZنتائج اختبار) :(18جدول رقم )

 المتعلقة بالمراكل والمعوقات الت  تواجر ت بير الصيرية ايستمية لغرض التنمية

 البيان

عام
ط ال

وس
لمت

ا
 

ف 
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

ي  
صائ

إح
بار

الخت
ا

 

ت 
رجا

د
رية

الح
 

لة 
دال

ال
وبة

حس
الم

 

المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق 
 الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية

3.5193 .38702 8.486 39 .000 

( بداللة محسوبة 8.486( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )18من خالل الجدول رقم )
الصفرية ونقبل الفرضية ( لذلك نرفض الفرضية 0.05( وهي أقل من مستوى معنوية )0.000)

سط ( وهو يزيد عن متو 3.5193البديلة، وحيث إن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة )
ة مشاكل ومعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمي(، وهذا يشير إلى وجود 3المقياس )

 -وتتمثل هذه المشاكل والمعوقات في التالي: لغرض التنمية
 ة ومتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمي معوقات أساسية

 في مصرفي الجمهورية والصحاري.
 .صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية 
 معوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف. 
ي المشاكل والمعوقات التلصحاري( في مدى االختالف بين المصرفين )الجمهورية وا -2

 تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية. 
المشاكل  الختبار ما إذا كان هناك اختالف بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في

ول الفرق ح Zتم استخدام اختبار  والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية
على متوسطات إجابات مفردات العينة على جميع العبارات  معين مستقلينبين متوسطي مجت
مية المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنالمتعلقة بمستوى 

( حيث 19)كمتغير تابع( ونوع المصرف )كمتغير مستقل( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )
 كانت

المشاكل جد اختالف ذو داللة إحصائية بين المصرفين في ال يو  -الفرضية الصفرية:
 .والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية
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المشاكل ين المصرفين في بيوجد اختالف ذو داللة إحصائية  -مقابل الفرضية البديلة:
 والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية

 لمصارفنتائج اختبار مدى االختتف بين المصارف ي  أثر الديون المتعثرة على ربحية ا :(19جدول رقم )

 المصرف البيان
المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعيارو

إئصائ  

 Zاالختبار 

الداللة المعنوية 

 Sigالمحسوبة 

المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصر 

البررو والت  تقح ئائت للت بير 

 ايستميةالصيرية 

 52403. 3.5250 الجمهورية

-1.302 0.201 
 59159. 3.7550 مصرف

صعوبة االمتثال إلى أئكام الرريعة 

 ايستمية

 48524. 3.3083 الجمهورية
1.254 0.218 

 56299. 3.1000 مصرف

المعوقات المتعلقة بالبيةة القانونية 

وايدارية والقضائية الت  تعمل ييها 

 المصارف

 41454. 3.8538 الجمهورية

1.854 0.071 
 51176. 3.5808 مصرف

المراكل والمعوقات الت  تواجر ت بير 

 الصيرية ايستمية لغرض التنمية

 34974. 3.5729 الجمهورية
.873 0.388 

 42318. 3.4657 مصرف

 :( نالحظ أن19من خالل الجدول رقم )
قف األساسية والمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقيمة إحصائي االختبار لمحور المعوقات  -1

 حائال للتطبيق الصيرفة اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري 
( لذلك ال نرفض 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوي)0.201ة معنوية )( بدالل1.302-)

ومصرف وجود اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية الفرضية، وهذا يدل على عدم 
فة المعوقات األساسية والمتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال للتطبيق الصير  الصحاري في

  اإلسالمية في مصرفي الجمهورية والصحاري.
ي صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية في مصرف قيمة إحصائي االختبار لمحور -2

( 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوي)0.218( بداللة معنوية )1.254) الجمهورية والصحاري 
وجود اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف لذلك ال نرفض الفرضية، وهذا يدل على عدم 

  صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية. الجمهورية ومصرف الصحاري في
ة والقضائية التي المعوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلداري قيمة إحصائي االختبار لمحور -3

( وهي 0.071( بداللة معنوية )1.854) تعمل فيها المصارف في مصرفي الجمهورية والصحاري 
وجود اختالف ذو ( لذلك ال نرفض الفرضية، وهذا يدل على عدم 0.05أكبر من مستوى المعنوي)
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لقانونية المعوقات المتعلقة بالبيئة اداللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في 
 واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف

ية المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالم قيمة إحصائي االختبار لمحور -4
( وهي أكبر من مستوى 0.388( بداللة معنوية )0.873بصورة عامة ) لغرض التنمية

جود اختالف ذي داللة إحصائية و ( لذلك ال نرفض الفرضية، وهذا يدل على عدم 0.05معنوي)
فة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق الصير بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في 

 .اإلسالمية لغرض التنمية

 النتائج والتوصيات
 النتائج

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من استنتاجات ومن أهمها:
  هي عند )موظف( وتشكل نسبة أثبتت الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير المسمى الوظيفي

(32.5)% 
 ( ويمثلون نسبة )(  50تؤكد الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير الدرجة العلمية عند )بكالوريوس% 
  (32.5سنة فأكثر( ونسبته ) 20أما أعلى نسبة لمتغير سنوات الخبرة عند الفئة )من% 
 سبة ويمثلون ن سالميةمؤتمرات الخدمات المالية اإل معظم مفردات عينة الدراسة شاركوا في

 .عينة الدراسة%( من جميع مفردات 60)
  سبة ويمثلون ن مؤتمرات متعلقة بالصيرفة اإلسالميةمعظم مفردات عينة الدراسة لم يحضروا

 .عينة الدراسة%( من جميع مفردات 62.5)
  ة ويمثلون نسب في دورة متعلقة بالصيرفة اإلسالميةمعظم مفردات عينة الدراسة شاركوا

 .عينة الدراسة%( من جميع مفردات 65)
 ة ويمثلون نسب ورش خاصة بالصيرفة اإلسالمية معظم مفردات عينة الدراسة لم يشاركوا في

 عينة الدراسة.%( من جميع مفردات  70)
  ويمثلون نسبة ورش متعلقة بالصيرفة اإلسالميةمعظم مفردات عينة الدراسة لم يحضروا 

 الدراسة.عينة %( من جميع مفردات 70)
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  وتتمثل هذه  مشاكل ومعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنميةتوجد
 -:المشاكل والمعوقات في التالي

في  معوقات أساسية ومتعلقة بالعنصر البشري والتي تقف حائال لتطبيق الصيرفة اإلسالمية .أ
 مصرفي الجمهورية والصحاري.

 اإلسالمية. صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة .ب
 معوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف. .ج

 المشاكل  ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في
 -بصورة عامة حيث إنه: والمعوقات التي تواجه تطبيق الصيرفة اإلسالمية لغرض التنمية

 اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري فييوجد  ال .أ
 مية. بالعنصر البشري والتي تقف حائال لتطبيق الصيرفة اإلسال المعوقات األساسية والمتعلقة

 يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في ال .ب
 صعوبة االمتثال إلى أحكام الشريعة اإلسالمية.

 يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري في ال .ج
 معوقات المتعلقة بالبيئة القانونية واإلدارية والقضائية التي تعمل فيها المصارف.

 التوصيات
 والتدريب في جميع المجاالتاالهتمام بالعنصر البشري وذلك من خالل رفع قدراته بالتعلم 

ه تزويدو المتعلقة بتطبيق منتجات الصيرفة اإلسالمية ومن النواحي المحاسبية والقانونية والمالية 
ئية القضاو بالمعرفة الشاملة ألحكام الشريعة اإلسالمية وإلمامه أيضا باألمور القانونية واإلدارية 

تمويل في خدمة التنمية وذلك بتطبيق منتجات الوتسخير األموال المودعة في االستثمار ومشاركتها 
 اإلسالمي.

 عاااااالمراج
الخليج أونالين تاريخ  –( ، الموقع على شبكة المعلومات2017بودهان، ياسين، )أ

 .15/9/2019الزيارة
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لعليا اارية البعلي، عبدالحميد، "نحو إلغاء الفائدة من النظام االقتصادي والقانوني"، اللجنة االستش
، الديوان اإلسالمية، www.sharea.gov.kw، 19الستكمال تطبيق الشريعة. ص 

 األميري، الكويت، موقع اللجنة)بدون تاريخ(.
 -عمان  –دار الشروق  -دارية والتطبيقيةإلحصاء للعلوم اإلا –البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد

 د.332ص  -1997-الطبعة األولى
 (، المصارف اإلسالمية في الجزائر.. 2017بودهان ، ياسين، )

عة ، الطبSPSSالبياتي، محمود مهدي / تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 (.49( ص )2005) -عمان –ار الحامد د –األولى 

( أسباب عزوف المصارف التجارية الليبية عن تقديم صيغ التمويل 2012التواتي، أحمد )
بية، اإلسالمية غير المرابحة، مؤتمر الخدمات المالية اإلسالمية الثالث، األكاديمية اللي

 جنزور.
الربيعة، سعود محمد، "تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي ومقتضياته"، جمعية إحياء 

 . 542، ص1992ولى، اإلسالمي، الكويت، الطبعة األالتراث 
النوافذ -، تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي  2009سعيد بن سعد المرطان، 

اإلسالمية للمصارف التقليدية موسوعة االقتصاد والتمويل 
 .14/9/2019تاريخ الزيارةhttps//iefpedia.com.الموقع:21.6.2009سالمي.اإل

ت صام محمد سليم ، متطلبات التهيئة والتطبيق لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسساسليم ، ع
يبية الل كاديميةالمالية اإلسالمية في بيئة المصارف الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة ، األ

 . 2018 – 2017، طرابلس خريف 
عهد اإلحصاء م -الطبعة األولى –االختبارات الالمعلمية  –سمير كامل عاشور وسامية أبو الفتوح 

- 1995 . 
 قتصادالشريف، فهد، "الفروع اإلسالمية التابعة للمصارف الربوية"، المؤتمر العالمي الثالث لال

 (.29)- 13، ص 2005اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة. المكرمة، 



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(672) 

سالم والنائبة ، عادل عبد السالم ، معوقات تطبيق الصيرفة اإلسالمية في  الصنع ، محمد
د المصارف التجارية الليبية من وجهة نظر موظفي المصارف ، مجلة الجامعة األسمرية العد

 .2014، زليتن 28
اجه (. المتطلبات والصعوبات التي تو 2014بو القاسم، عبدالفتاح علي )أالطويل، مختار الهادي و 

نون المصارف الليبية في عملية تطبيق معايير المحاسبة المالية اإلسالمية في ظل القا على
ة ، مجلة االقتصاد والتجارة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامع2013( لسنة 1رقم )

 .197 -177الزيتونة، العدد السادس، ص ص 
معهد  -الطبعة األولى –ة الختبارات الالمعلميا –عاشور، سمير كامل وسامية أبو الفتوح 

 (.29ص) 1995 -اإلحصاء 
 -عمان  –دار الشروق  -اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية –عبد الحميد عبد المجيد البلداوي 

 .332 ص -1997-الطبعة األولى
ئل، ار وادعبد هللا، خالد أمين والطراد، إسماعيل، "إدارة العمليات المصرفية المحلية والخارجية"، 

 . 89، ص  2006طبعة األولى، ال
ول ألاالعقول، محمد علي ، المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية، المؤتمر الدولي 

سالمي ، منشورات ، بعنوان:صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي اإل2011شهر يونيو  5-6
 م.2011-ه1432ل البيت، آجامعة 

تاريخ  noonpost.com رق األوسط الموقع:كاتب سوري، ماجستير اقتصاد سياسي في الش
 .15/9/2019الزيارة

كامل، صالح، "محاضرات في االقتصاد اإلسالمي واألسواق المالية"، منار للطباعة والنشر، 
  .381-379، ص 2003دمشق، الطبعة األولى، 

ي دراسة ثرها في النشاط االقتصادأماهر عزيز عبد الرحمن عنوان البحث صيغ التمويل اإلسالمية و 
 تاريخ الزيارة. www.researchgate.net14.9.2019: سالمي للتنمية ، الموقعحالة البنك اإل
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: معوقات تطبيق الصيرفة اإلسالمية في 2014محمد سالم الصقع ا. عادل عبدالسالم النائب 
سمرية العدد ة نظر موظفي المصارف مجلة الجامعة األالمصارف التجارية الليبية من وجه

 .2014زليتن 28
، )المعوقات والتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية(المؤتمر الدولي 2010محمد عقول ، 

عمان  ل البيت.آسالمي جامعة ول بعنوان: صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي اإلاأل
 .2010ردناأل
هداف التنمية أ ، الدور التمويلي للمصارف اإلسالمية في تحقيق 2019سماء جاسم.أمحمد، 

 Route Educationalشارة إلى العراق، المستدامة ، تجارب عربية مختارة مع اإل
&Social Science Journal ،Volume6(6)June2019   كلية االقتصاد جامعة

 بغداد. ،بغداد
الطبعة  – SPSSات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي محمود مهدي البياتي / تحليل البيان

 (.49( ص )2005) -عمان –ار الحامد د –األولى 
دراسة. النوافذ  المرطان ، سعيد بن سعد ، تقويم المؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي:

 يخ(.صرف البحرين الشامل)بدون تار م –اإلسالمية للمصارف التقليدية ، الرئيس التنفيذي 
ألهلي اتجربة البنك -المرطان، سعيد بن سعد، "الفروع والنوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية 

االقتصادية اإلسالمية المعاصرة، تحرير عثمان بابكر أحمد، البنك  "، التطبيقات-التجاري 
 . 2005اإلسالمي للتنمية، معهد البحوث والتدريب، جدة، الطبعة األولى، 

دراسة  -براهيم محمد. تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالميةإى مصطفى ، مصطف
ية تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية رسالة ماجستير غير منشورة، الجامـعة األمريك

 م.2006المفتوحة ، قسم االقتصاد اإلسالمي، مكتب القاهرة، سنة
رسالة: تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية : عنوان ال2006براهيم محمد مصطفى، إمصطفى 

للمصرفية اإلسالمية دراسة تطبيقية عن تجربة بعض البنوك السعودية ، رسالة ماجستير 
 .2006سالمي ، مكتب القاهرة.مريكية المفتوحة قسم االقتصاد اإلالجامعة األ



 
 
 

 2019سمربدي 30". ملستقبلاستشراف او ليبيا  الــــواقع االقتصادي والسياسي يف"األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال ؤمتر امل
 

(674) 

عايير المحاسبة ، متطلبات التهيئة والتطبيق لم2018مصطفى محمد فوكلة، عصام محمد سليم، 
لعدد اوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في البيئة اإلسالمية، مجلة دراسات محاسبية، 

 .2018الثاني خريف 
الة م ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية"، رسي، "تق2006مصطفى، إبراهيم محمد.

 .  م االقتصاد اإلسالمي، القاهرةر منشورة(، الجامعة األمريكية المفتوحة، قسيماجستير)غ
 ، مقاالت: الصيرفة اإلسالمية: الفرق بين البنك التقليدي واإلسالمي 2016مناف قومان، 

تاريخ noonpost.com ".37، ص 2006النشرة المصرفية العربية"، بيروت، الربع األول، 
 15/9/2019الزيارة

، سامة للنشرأ، دار 1نظرية والتطبيق، طالهيتي، عبد الرزاق رحيم، المصارف اإلسالمية بين ال
  .125. ص2005
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واالعمال املنعقد بكلية االقتصاد جامعة مصراتة يوم 
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  الرعاة املاسيون
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 توصيات محور التنمية االقتصادية

 ضبط اإلنفاق العام التسييري ورفع معدل االنفاق العام التنموي  (1

المباويير  مع ضييرور  تفعيل  ييوق ا وراق تفعيل أدوات السيييا يين الن دلن الت ةيدلن المباويير  و ير  (2

 المالين الةيبي لتحسين كفاء  السيا ن الن دلن

تطوير البنين التحتين لةجهاز المصييييييييييييييرفي في ليبيا واالنت ال من لالن االلتصييييييييييييييياد الن دي ال   (3

 ( Cashااللتصاد الالن دي بإلالل المعامالت الن دلن االلكترونين بداًل عن المعامالت الن دلن السائةن )

ت ةيص الفجو  في  عر صرف الدينار بين السوق الر مي والموازي من خالل تخفيض نسبن  (4

 الر وم المفروضن عة  مبيعات الن د ا جنبي بشكل تدريجي، وعدم ضخ اإليرادات في وكل إنفاق عام.

 ضرور  توفر بنين لوين لتكنولوجيا المعةومات واالتصاالت، وإعطاء ا همين ال صوى لموضوع (5

 أعاد  هيكةن التعةيم وبكافن مرالةه وت وين البحث العةمي. 

 توظيف أدوات السيا ن الن دلن لةتحكم في ظاهر  التضخم في االلتصاد الةيبي.  (6

 اعداد ا تراتيجين وطنين لدعم التعةيم الت ني والفني  (7

 توصيات محور التطوير االداري 

الل تنفيذ الدورات التدريبين الممنهجن دعم وتعزيز مفهوم وتطبي ات راس المال البشييييييييييييييري من خ (1

 والموجهن التي من وأنها أن تحسن كفاء  أداء المؤ سات الةيبين. 

تعزيز ث افن العمل المؤ سي من خالل تبني الشفافين اإلدارين واالفصاح مع تفعيل اآلليات   (2

 المعزز  لةمساءلن.



 املؤمتر األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال "الــــواقع االقتصادي والسياسي يف ليبيا واستشراف املستقبل". توصيات 
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 تعزيز ال يم المرتبطن بالنظام وال انون، وليم التنافس وليم المكافأ  بالمؤ سات الةيبين  (3

تر يييييييييخ ال ناعات لدى الموظفين بتطبيأ مفهوم أخالليات المهنن كو يييييييييةن م ة  لتح يأ اهداف  (4

 المؤ سات. 

 لتعزيز الجود  بالمؤ سات  كأ ةوبدعم وتعزيز مفهوم االخطاء الصفرين  (5

 تعزيز تطبي ات نظم معةومات الموارد البشرين في الرفع من ا داء المؤ سي  (6

 والتمويل توصيات محور المحاسبة

 العمل عة  تعزيز ممار ات أخالليات مهنن المحا بن لةمتخصصين  (1

تنظيم الدورات التأهيةين والندوات والمؤتمرات التي ُترلي من وعي ُمعدي الت ارير المالين بأهمين  (2

 ومبادئ الحوكمن.  IFRSااللتزام والتطبيأ لمعايير الت ارير المالين الدولين 

تنظيم دورات تدريبين وع د ورش عمل تأهيةين لةمراجعين الداخةيين لتطوير مهاراتهم ومعارفهم  (3

 ال المراجعن الداخةين وإدار  المخاطر. في مج

العمل عة  تفعيل دور لجان المراجعن بشيييييكل صيييييحي  بالشيييييركات الةيبين، وتفعيل أنظمن الرلابن  (4

 الداخةين بها، 

أن لكيف ديوان المحا بن الةيبي أنظمن المساءلن الخاصن به بما يتنا ب مع متطةبات التنمين  (5

افن مراجعيه إلدراك مسئولياتهم تجاه تحفيز وتنفيذ كافن الجهات المستدامن ونشر الوعي بأهميتها بين ك



 ".املستقبلالــــواقع االقتصادي والسياسي يف ليبيا واستشراف "األكادميي الثالث لدراسات االقتصاد واألعمال  املؤمترتوصيات 

 

(678) 

 

الخاضعن لرلابته  هداف التنمين المستدامن لتعزيز الشفافين وال ضاء عة  الفساد وخةأ مؤ سات فاعةن 

   .ت وم بدورها تجاه المجتمع

 لدى العامةين بالمصارف الةيبيندعم وتعزيز مفهوم وتطبي ات الحوكمن    (6

  عة  توعين العمالء بالمنتجات المصرفين اإل المين التي ت دمها المصارف.العمل  (7

رفع لدرات الموارد البشرين بالمصارف من خالل التعةيم والتدريب في المجاالت المتعة ن بتطبيأ  (8

 منتجات الصيرفن اإل المين 

 توصيات محور االستقرار السياسي 

  رعن تخةص الدولن من لالن االن سام والمؤ سات الموازين  (1

 مكافحن االرهاب والتطرف من خالل اال ت رار السيا ي وهو الضامن الوليد لمواجهتها.  (2

خةأ وعي  يييييييييا ييييييييي ل ي ي وث افن  يييييييييا ييييييييين وتجانس فكري كفيل بإنتا  ث افن الحوار والرأي،  (3

 والرأي اآلخر، بين ال وى السيا ين المتصارعن 

 االهتمام ببرامج التنمين البشرين والتنشئن السيا ين الصحيحن لةمواطن الةيبي (4

 بسط  ياد  الدولن وال انون ودعم لوات الجيش والشرطن وكافن المؤ سات ا منين. (5

 


