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املراسالت:

آراء أصحابها  تعبر عن  املجلة   املنشورة يف  البحوث 
القانونية  املسئولية  يتحملون  الذين  وحدهم  وهم  فقط، 
واألدبية عن أفكارهم وآرائهم، واملجلة ليست مسئولة عن 

أي شيء من ذلك.
البحوث املنشورة مرتبة وفقاً العتبارات فنية، وال يعكس 

هذا الترتيب قيمة هذه البحوث أو مستوى مؤلفيها.
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مجلة الرفاق للمعرفة مجلة علمية محكمة تصدر نصف سنوية عن جامعة الرفاق 
للعلوم التطبيقية واإلنسانية، وتسعى إلى املساهمة يف إثراء البحث العلمي من 
خالل البحوث والدراسات التي تنشرها، ولتحقيق ذلك فإن هيئة حترير املجلة 
تركز على رصانة ما ينشر يف املجلة من حيث التأكد من أن البحوث املنشورة ذات 

فائدة علمية وعملية للمجتمع.

 وفيما يلي القواعد العامة للنشر باملجلة:
● أن يحتوي البحث على خطة بحث إجرائية ) البحوث التطبيقية ( تبني املشكلة 
البحثية بوضوح وواقعية واألهداف واألهمية، وأيضاً الفروض واملنهجية املتبعة 

وغيرها من متطلبات خطط البحث.

البحث ويستمد عرض  الضوء على موضوع  يلقي  للبحث إطار نظري  يكون  أن   ●
املعرفة  إثراء  بها، ويسهم يف  املوثوق  العلمية  املراجع  البحث من خالل  أدبيات 

العلمية يف مجال العلوم اإلنسانية والتطبيقية.

● أن يكون للبحث نتائج وتوصيات تتوافق مع ما مت عرضه يف أدبيات البحث.

● أن أالّ يكون البحث جزءاً من رسالة دكتوراه أو ماجستير أو جزءاً من كتاب أو بحث 
سبق نشره أو ُقدم للنشر إلى جهة أخرى.

● يعرض البحث بشكل سري على محكمني اثنني يف مجال تخصص البحث ممن 
تختارهم هيئة التحرير وهم يحدد القبول أو الرفض للنشر باملجلة.

بنتائج  ● يف حالة قبول أو رفض أو وجود تعديالت يف البحث يتم إبالغ صاحبه 
التقييم السري.

● يتم نشر البحوث باملجلة باللغتني العربية واإلجنليزية فقط.

● مينح كل باحث مت قبول بحثه للنشر ثالث نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه.

قواعد النشر بالمجلة:
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● يقدم الباحث نسخة ورقية من بحثه مطبوعة على الورق حجم »A4«، ونسخة 
إلكترونية على قرص ليزري »CD«، إلى سكرتير املجلة أو عبر البريد اإللكتروني 

للمجلة.

.)Microsoft Word( يكتب البحث على برنامج ●

الباحثني ثالثًيا  أو  الباحث  للبحث على اسم  ● يجب أن حتتوي الصفحة األولى 
وعنوان البحث والدرجة العلمية وجهة العمل.

● أن يكون للبحث ملخص ال يتجاوز صفحة واحدة.

● أن أالّ يزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة.

نوع  وخط  العربية  للغة   )Simplyfied Arabic( نوع  بخـــط  البحــــث  يكــــتب   ●
)Times New Roman( للغة اإلجنليزية.

● يكون حجم اخلط للبحث رقم )14( عادي، والعناوين الفرعية رقم )16( أسود 
داكن، والعناوين الرئيسية رقم )18( أسود داكن.

● تترك مسافة مفردة واحدة للتباعد بني األسطر.

● تكون هوامش الصفحة من األعلىواألسفل واليسار )2.5سم( ومن اليمني )3سم(.

● يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة يف الوسط.

ضوابط النشر ومواصفاته :
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كلـــــــمة املــــشرف العـــام 

والسالم  والصالة  يعلم،  لم  ما  اإلنسان  علم  بالقلم،  علم  الــذي  احلمدهلل 

االكمالن التامان على أفصح من نطق بالضاد وأفضل من أوتي فصل اخلطاب 

وجوامع الكلم، سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد ابن عبداهلل 

صاحب املقام املحمود واحلوض املورود، وعلى آله واألطهار وصحبه االبرار ومن 

اهتدى بهديه واسنت بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

لكم  نقدم  وتوفيقه،  عونه  اهلل وحسن  بركة  وعلى  العليم  الفتاح  اهلل  فباسم 

جلميع  نافدًة  يكون  أن  نأمل  الذي  للمعرفة«  الــرفــاق  »مجلة  من  الثاني  العدد 

البحاث واملهتمني بالبحث العلمي.

إن ما امتاز به هذا العدد من املجلة هو تنوع البحوث من حيث التخصص 

وأيضاً املشاركة التي كانت من مختلف اجلامعات الليبية، األمر الذي يتيح للقارئ 

االطالع على مواضيع علمية مختلفة ذات أهمية بالغة تخص مجتمعنا.

وأخــيــرَا وليس آخراً، فإن أي عمل ال يخلو من القصور، ولهذا فإننا نرحب 
بأي مالحظات أو آراء  تفيدنا، وبإمكان أي مطلع أن يقدمها لنا عبر احلضور 

مواقع  على  املجلة  صفحة  يف  أو  االلكتروني  البريد  طريق  عن  أو  الشخصي 

التواصل االجتماعي الفيس بوك.

ودمتم .. وباهلل التوفيق

لمجلة                    للمعرفة
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درجة تطبيق ابعاد القيادة اتلحويلية 
يف اإلدارة العامة جلامعة سبها

■ د.عيسى أحمد ابوعجيلة
● كلية العلوم والتقنية سبها

 من وجهة نظر املوظفني العاملني فيها 

امللخص:

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق ابعاد القيادة التحويلية يف اإلدارة 

العامة جلامعة سبها، من خالل توفر مؤشراتها حسب وجهة نظر املوظفني العاملني 

االستقصاء  قائمة  استخدم  ومت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  فيها، 

كأداة رئيسية جلمع البيانات، وقد تكون مجتمع الدراسة من العاملني يف اإلدارة العامة 

عينة عشوائية من )80(  اختيار  ( مفردة ومت  البالغ عددهم )340  جلامعة سبها، 

برنامج  واستخدم  استمارة،   )66( حتليلها  ثم  التي  االستمارات  عدد  وبلغ  مفردة، 

وتوصلت  الفروض،  واختبار  البيانات،  ومعاجلة  )SPSS( إلدخال  االحصائي  التحليل 

العامة جلامعة سبها  الدراسة الى أن هناك توفر ألبعاد لقيادة التحويلية يف اإلدارة 

امللهمة،  )الدافعية  التوالي  على  وهي  والعالية،  املتوسطة  بني  ما  متفاوتة  وبدرجات 

االهتمام الشخصي، التأثير املثالي، سلوك احلافز الفكري واالثارة العقلية(، وأنه ال 

توجد فروق يف استجابات عينة الدراسة نحو درجة تطبيق ابعاد القيادة التحويلية يف 

اإلدارة العامة جلامعة سبها تعزًى للمتغيرات الشخصية )النوع، عامل اخلبرة( وتوجد 

ملتغير ) الفئة العمرية، املستوى التعليمي(
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اجلزء األول: اإلطار العام الدراسة

 ميثل التعليم العالي أهم دعائم تطوير املجتمعات البشرية وادوات النهوض بها، وهو 

معقل الفكر اإلنساني، ومصدر االستثمار وتنمية الثروة البشرية، ملا يحتله من مكانة يف 

تهيئة واعداد الكوادر الفنية والعلمية املؤهلة مبستوى كفاءة وجودة عالية متكنهم من 

املنافسة احلقيقية يف احلصول على فرص عمل يف الداخل واخلارج للنهوض بالوطن، 

ومجابهة التحديات التي يواجها، فاملؤسسات التعليمية بشكل عام مؤسسات التعليم 

العالي بشكل خاص تعد النواة غلتي تصقل الكوادر الوطنية اليافعة باعتبارها محور 

البناء والتنمية، وهي حتتاج إلى استخدام االساليب اإلدارية احلديثة يف إدارة عملياتها 

وذلك بهدف ضمان الريادة والتحسني املستمر يف األداء.

االساليب  عن  وبعيدة  منفتحة  قيادات  إلى  حتتاج  العالي  التعليم  مؤسسات  وأن 

التقليدية، وخصوصاً أن التعامل يف هذه املؤسسات يكون مع أفراد يتمتعون بدرجات 

علمية عالية وتعتبر القيادة التحويلية ذلك النمط القيادي احلديث الذي يسعى إلى 

إحداث التغير والتطوير يف األداء

أوالً: مشكلة الدراسة:

تعد القيادة التحويلية عملية جوهرية لقيام جامعات قوية للتعليم العالي والبحث 

من  بدء  املستويات  جميع  من  املؤسسات  هذه  يف  للقادة  ضرورية  انها  كما  العلمي، 

رؤوسا االقسام إلى العميد، . و لم يعد كافياً توفير مدراء دوي شخصيات عادية بل 

وان  التطوير  يتمتعون بشخصيات قيادية قادرة على  الظروف حتتم وجود مدراء  أن 

القيادة التحويلية امللتزمة ميكن أن تهيئ أفضل الشروط للتعلم وخدمة املجتمع وحتقيق 

مستوى متميز من األداء واملنافسة

ومن خالل املالحظة تبني وجود ممارسات قيادية ذات منط تقليدي و وافتقاد الكثير 

من القيادات اإلدارية لإلعداد واخلبرة اإلدارية، حيث أن الكثير منهم يتولون أعمالهم دون 

اعداد مسبق، او خبرة إدارية بهذا املنصب، مما يؤثر سلباً على أداء اجلامعة ككل.

وتكمن مشكلة الدراسة يف تشخيص ما مدى درجة تطبيق ابعاد القيادة التحويلية 
يف اإلدارة العامة جلامعة سبها من وجهة نظر املوظفني العاملني فيها.

وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
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●  درجة تطبيق ابعاد القيادة اتلحويلية يف اإلدارة العامة جلامعة سبها من وجهة نظر املوظفني العاملني فيها 

 ■ د.عيسى أحمد ابوعجيلة

 1 - ما درجة تطبيق ابعاد لقيادة التحويلية يف اإلدارة العامة جلامعة سبها، من 

خالل توفر مؤشراتها من )التأثير املثالي، واحلفز األلهامي، واالستثارة الفكرية، 

واالهتمام الفردي ( حسب وجهة نظر املوظفني العاملني فيها.

ابعاد لقيادة   2 - ما مدى اختالف استجابات عينة الدراسة نحو درجة تطبيق 

املستوى  اخل��ب��رة–   – العمر   – الشخصية)النوع  للمتغيرات  تبعاً  التحويلية 

التعليمي( يف اإلدارة العامة جلامعة سبها.

ثانيًا : فرضيات الدراسة:

 1( ليس هناك تطبيق ألبعاد لقيادة التحويلية واملتمثلة يف التأثير املثالي، واحلفز 

جلامعة  العامة  اإلدارة  يف  الفردي،  واالهتمام  الفكرية،  واالستثارة  األلهامي، 

سبها حسب وجهة نظر املوظفني العاملني فيها.

 2( ال يوجد اختالف معنوي نحو درجة تطبيق ابعاد القيادة التحويلية يف اإلدارة 

اخلبرة–   – العمر   – )النوع  الشخصية  للمتغيرات  وفقا  العامة جلامعة سبها 

املستوى التعليمي(، حسب وجهة نظر املوظفني العاملني فيها.

 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 1( التعرف على درجة تطبيق ابعاد لقيادة التحويلية يف اإلدارة العامة جلامعة سبها 

من وجهة نظر املوظفني العاملني فيها.

 2( معرفة ما إذا كان هناك فروق يف استجابات عينة الدراسة نحو درجة تطبيق 

ابعاد لقيادة التحويلية يف اإلدارة العامة جلامعة سبها تبعاً للمتغيرات الشخصية 

)النوع – العمر– اخلبرة – املستوى التعليمي( .

رابعًا: أهمية الدراسة:

أ - األهمية العلمية:

 1( تعتبر القيادة التحويلية من املواضيع احلديثة يف التطوير اإلداري، وتأتي أهمية 

الدراسة من خالل األهمية التي توليها املنظمات العاملية لهذا النمط من القيادة.

التي  العربية  ال��دراس��ات  قلة  تبني  السابقة  ال��دراس��ات  مراجعة  خ��الل  من   )2  

تناولت موضوع القيادة التحويلية، وخصوصاً يف البيئة الليبية رغم أهميته ويف 
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مؤسسات التعليم العالي والغير هادفة إلى الربح، وتأتي هذه الدراسة كإضافة علمية 

لهذا املوضوع.

 3( ندرة الدراسات املتعلقة بالبيئة الليبية يف موضوع القيادة التحويلية ، وبالتالي 

تطبيقها،  أثر  وبيان  اإلدارة  تطوير  يف  وأسسها  مبادئها  من  االستفادة  أهمية 

وبذلك يكون لهذه الدراسة إسهاماً جيد يف هذا املجال.

ب - األهمية التطبيقية:

 1( أهمية جامعة سبها كمجال للتطبيق، مما يزيد من أهمية الوصول إلى نتائج 
وتوصيات تساعد يف االستخدام الفعال للقيادة التحويلية، و بالتالي املساهمة 

يف حتسني األداء.

املسئولني،  ومساعدة  انتباه  توجيه  يف  الدراسة  هذا  نتائج  تسهم  أن  ميكن   )2  
وأصحاب القرار واملهتمني بالتطوير اإلداري يف جامعة سبها، لهذا النمط من 

امناط القيادة ملا له من دور فعال يف رفع مستوى األداء.

خامسًا: حدود الدراسة: - 

 1 - احلدود املوضوعية: تقتصر هذه الدراسة على درجة تطبيق ابعاد لقيادة التحويلية

 2 - احلدود املكانية: طبقت هذه الدراسة على العاملني يف اإلدارة العامة جلامعة سبها

 3 - احلدود البشرية: أجريت هذه الدراسة على عينة من )80( مفردة من املوظفني

 4 - احلدود الزمنية : ثم أجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي اخلريف للعام 
اجلامعي 2017 - 2018

اجلزء الثاني: اإلطار النظري للدراسة

)Transformational leadership( : القيادة التحويلية

إذ ظهر يف  االداري  الفكر  املداخل احلديثة يف  التحويلية من  القيادة  يعد مدخل 

أواخر السبعينات من القرن املاضي على يد الباحث James Burns حتديدا يف سنة 

بني  عالقات  إيجاد  حاول  »عندما   leadership  « القيادة  كتابه  خالل  من   )1978(

نظرية  طبق  الذي  األول  الباحث   ،))Bass1985 يعتبر  و  وأتباعهم،  السياسيني  القادة 

القيادة التحويلية على منظمات االعمال من خالل وضعه للمقاييس اخلاصة بالعوامل 
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تطوير  ذلك  تال  2016ص6(  احلسيني،   ( القادة  بسلوك  واملرتبطة  للنظرية  اجلوهرية 

للنظرية وأدواتها من قبل )Bass & Avolio، 1995( من خالل األبحاث املستمرة والنموذج 

املطور املعروف باملدى الكامل لتطوير القيادة،)املخاليف 2007، ص286 (

التغير  إحداث  إلى  يسعى  الذي  القيادي  النمط  ذلك  التحويلية  بالقيادة  ويقصد 

يف األداء واالنشطة والتخلي عن بيروقراطية العمل، واالستماع إلى املوظفني )العسكر، 

الوسائل مع  القدرة على مواءمة  التحويلية على  القيادة  2014 ص78 ( ويرتكز جوهر 

الغايات واعادة تشكيل املنظمات لتحقيق أغراض إنسانية عظيمة وتطلعات أخالقية 

واالخوة  والعدالة  واملساوة  كاحلرية  الكبيرة  بالقيم  تهتم  وهي  ص76(   ،2010 )الــعــمــري، 

وهذه القيم ال ميكن التفاوض عليها، وترتقي باالتباع وحتولهم إلى قادة، والقادة إلى 

رموز اخالقية والعالقة بني القائد واالتباع ليست عالقة قوة، انها مشاركة حقيقية يف 

 )Burns( وتعد القيادة التحويلية من وجهة نظر )الطموحات والقيم)الزعبي، 2013، ص8

من أكثر القيادات فاعلية إذ يتم اللجوء فيها إلى االهتمامات الذاتية والتركيز بشكل 

أكثر على النتائج النهائية ولقد نظر إليها على انها عملية نامية ومتطورة باستمرار، 

الــديــن، 2013 ص4(  التبادلية )نــاصــر  القيادة  كما يف  تبادالت  او  كونها صفقات  من  بدالً 

أتباعهم من  إلى احترام وثقة  القادة  التحويلية على افتراض احتياج  القيادة  وتستند 

 Yukl،(أجل كسب والئهم، وأن اجلميع لديه مساهمة خاصة لتحقيق القيادة التحويلية

p72 ،2013(. ويضيف ))Daft، 1992 أن القيادة التحويلية، مشابهة للقيادة الكاريزمية، 

وان  املؤسسية،  والريادة  واالب��داع  التغير،  احداث  القدرة على  تتميز من خالل  ولكن 

يثقوا  ألن  ولكن  شخصياً،  التباعهم  فقط  ليس  التابعني،  يحفزون  التحويلني  القادة 

)يعتقدوا( برؤية التحويل الكلي، ويدركوا احلاجة إلى إعادة االنبعاث، ويعترفوا بالرؤية 

اجلديدة واملساعدة يف تأسيس عملية تنظيمية جديدة )التلباني، 2013، ص737( ويرى 

)Iusser&Achua، 2003، 211( بأنها منط قيادي يستخدمه القادة لتغيير الوضع احلالي 

من خالل تعريف التابعني، مبشكالت املنظمة من خالل االلهام واالقناع واألثارة لتحقيق 

مستوى مرتفع من الرؤية الواضحة لتحقيق االهداف املشتركة )الروسان، 2017، ص240(

وقد عرف )Burns(القيادة التحويلية بأنها: عملية دفع التابعني وتنشيطهم نحو حتقيق 

األهداف من خالل تعزيز القيم العليا والقيم األخالقية، والوصول بهم إلى مرتبة القادة، 
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وهي ُتعد من وجهة نظره من أكثر القيادات فعالية إذ يتم اللجوء فيها إلى االهتمامات 

 Bass وعرفها  )احلراشة، 2015 ص16(  النهائية  النتائج  أكثر على  والتركيز بشكل  الذاتية، 

العاملني  متكني  خالل  من  واملرؤوسني  الرئيس  بني  املتبادل  االلتزام  عملية   « أنه  على 

بالرؤية  التمسك  أساس  على  قادتهم،  مع  املشتركة  االه��داف  وحتقيق  املهام  أداء  على 

قدرة   « بأنها  عرفت  كما  ص206(   ،2017 طويهر،   ( القائد”  من  املقترحة  املشتركة  والقيم 

للتابعني، وحتفيزهم من  القائد على إيصال رسالة املنظمة، ورؤيتها املستقبلية بوضوح 

خالل ممارسة سلوكيات أخالقية عالية لبناء ثقة واحترام بني الطرفني لتحقيق أهداف 

توسيع  على  تعمل  التي  القيادة  بانها”  غنيم  .)Murphy، 2005، p131(وعرفها  املنظمة« 

اهتمامات املرؤوسني وتنشيطها، وتعميق مستوى إدراك هؤالء املوظفني للنظر إلى ما هو 

ابعد من اهتماماتهم الذاتية، من اجل الصالح العام للمنظمة )غنيم، 2004، ص21( .

القادة التحويلني : - 

والعاطفية  العقلية  القدرات  لديهم  استثنائيون  »هم أشخاص  التحويلني  القادة  أن   

والتي ميكن استخدامها لنقل او حتويل املنظمة من وضع إلى اخر، مع اقناع املرؤوسني 

بذلك » )جاد الرب:2008 ص46( و« يعتبرون أنفسهم وكالء التغيير، همهم الشخصي واملهني 

هو إحداث التميز يف منظماتهم، لهم حضور واضح، ونشاط بدني متفاعل، ولهم القدرة 

على التعامل مع الغموض واملواقف املعقدة “ )العمري، 2003، ص33( وهم “موجهون بالقيم 

ويعملون مبوجبها يثقون بأنفسهم ويثقون يف قدرات اآلخرين وليسوا تسلطيني” )الغامدي، 

2010، ص27( و” لديهم رؤية مستقبلية مع تركيز ذهني عالي وحتمل املسؤولية« )اجلشمعي، 

2011، ص222( ولديهم اعتقاد وحماس يسعون إلى تطوير ثقافة تنظيمية جديدة، وهم 

بقيمة  يؤمنون  التنفيذ،  التفكير ويف  للمخاطرة املحسوبة يف  مبدعون وشجعان محبني 

اإلنسان، وهم دائمي التعلم، ويتسموا باالستقامة األخالقية )ناصر الدين، 2015، ص9(

ابعاد القيادة التحويلية

ترتكز القيادة التحويلية على األربعة االبعاد التي قدمها » Bass &Avolio » سنة 

1993 ، والتي تعتبر األكثر شهرة واستخداما يف املمارسات السلوكية للقيادة التحويلية

وقد بني احلراشة نقالً عن )Northouse، 2001( أن أبعاد القيادة التحويلية األربعة هي 

أبعاد اساسية، أطلق عليها مصطلح )four I›s( ألن جميعها يبدأ بحرف )I( باللغة االجنليزية، 
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وأن استخدام القائد التحويلي لهذه األبعاد يسمى بالتأثير املضاف للقيادة التحويلية والذي 

يدفع جميع األبعاد مع بعضها لتحقيق أداء يفوق التوقعات )احلراشة:2017 : ص13(

Influence Idealized :1 - التأثير املثالي 

 هو »قدرة القائد على كسب ثقة وإعجاب واحترام وتقدير التابعني، وعده املثل األعلى 

 Barbuto:2006P56( ( بحيث يقوم التابعون بتقليد القائد واالنصياع برغبة لكل مطالبه

وعرفه Bass1985((،امتالك القائد للرؤية و اإلحساس القوي بالرسالة العليا للمنظمة و 

غرس روح الفخر واالعتزاز يف نفوس مرؤوسيه كما يؤدي إلى حتقيق الثقة و االحترام 

من قبلهم، وعادة ما تظهر الكارزمى يف متتع القائد بثقة عالية ومهارات قيادية تعزز 

بالقّوة والثقة بالنفس و يتحّدث عن قيمه ومعتقداته ويشعر  هذه الثقة ويظهر حساً 

بالفخر امام األخرين مبستوى أداء العاملني معه

Inspirational Motivation : )2 - احلفز اإللهامي (الدافعّية اإللهامّية 

والقيادة  واحلركة  للعمل  العاملني  لدى  والعواطف  املشاعر  »إث��ارة   : بأنه  ع��ّرف 

)Twigg، 2004(.« اإللهامية والرؤية والروحية وعقيدة القائد وإميانه

وهو ايجاد رؤية مستقبلية من قبل القائد تدفع املرؤوسني على العمل واالداء مبا هو 

)p1802010، Samuel et al( ابعد من التوقعات وحتفزهم على حتقيق االهداف املشتركة

ويشير هذا املكون الى قدرة القائد على حتسني ومضاعفة الدافعية لدى مرؤوسيه 

ومشاركة الرؤية املستقبلية لهم، واضافة معنى ملا يقوم به املرؤوسني، ويعمل التحفيز 

اإللهامي على تشجيع الروح الفردية وروح الفريق كما يظهر القائد اإللهامي حماسا 

وتفاؤال ويظهر عادة يف شكل ان القائد يتحّدث بحماسة عما يجب إجنازه ويتحّدث 

بتفاؤل عن املستقبل وُيعّبر عن ثقته بأن األهداف ستتحقق ميتلك القدرة على التعامل 

مع املواقف الغامضة واملعقدة، ويسعى حلل املشكالت بطرق مبتكرة، ويدفع العاملني 

لتحقيق نتائج اعلى مما يتوقعون

) Intellectual Stimulation : :3 - االستثارة الفكرية 

وإبداعاً  وعياً  أكثر  بهم جلعلهم  واالرتقاء  العاملني  إثارة  بأنها   )  Krishan( وعرفها  

بها، وتشجيعهم على  وابتكاراً يف التعامل مع املشاكل التي تعترضهم ليصبحوا أكثر وعياً 

تبني وخلق حلول إبداعية للمشكالت التي تواجه منظماتهم، ويتم ذلك من خالل االستماع 
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ألفكارهم ومقترحاتهم ومشاركتهم يف أحاسيسهم ومشاعرهم )ابورمان، 2016، ص717(

وتظهر يف سلوك القائد يف عدة نقاط حيث نراه يعيد فحص االفتراضات الناقدة 

لتحديد فيما إذا كانت مالئمة أم ال، ويبحث عن تصورات مختلفة عند حل املشكالت، 

ويقترح طرقا جديدة للنظر يف كيفية إمتام املهّمات، ويحث اآلخرين إلى النظر إلى 

املشكالت من جوانب مختلفة

) Individualized Consideration :4 - االهتمام الفردي 

بعناية  فيه  ينصتون  الذي  املساند  املناخ  يوفرون  الذين  القادة  البعد ميثل  وهذا   

محاولتهم  أثناء  يف  واملستشارين  كاملدربني  القادة  ويتصرف  الفردية  التباع  حلاجات 

مساعدة االفراد يف أن يحققوا ذواتهم (حماد وزهير،2011، ص 363( وهنا يعامل القائد 

لديه  ألن  بالفرد  ويهتم  جماعة،  أعضاء يف  مجرد  كونهم  من  أكثر  اف��رادا  مرؤوسيه 

دعم  على  املرؤوسني  ويساعد  اآلخرين،  عن  مختلفة  وطموحات  وقدرات  احتياجات 

نقاط القوة لديهم ويقضي وقتا يف توجيههم وتدريبهم )السبيعي، 2009، ص87(

ويظهر عادة يف سلوك القائد، باهتمامه من الناحية الشخصية لكل املرؤوسني على 

السواء، واهتمامه بالتعلم الذاتي لذى العاملني لالرتقاء مبستواهم، ويقدر أهمية مشاركة 

جميع العاملني يف أحداث عملية التغير، ويبث يف العاملني العمل بروح الفريق الواحد

اجلزء الثالث : املنهجية والدراسات السابقة

أوالً : الدراسات السابقة:

 هدفت دراسة : ) Vinger&Cilliers :2006( إلى حتديد فعالية سلوكيات القيادة 

التحويلية بأبعادها االربعة ” التأثير الكارزمي، والتحفيز االلهامي، والتحفيز الفكري، 

و االعتبارات الفردية” ومستواها يف قطاع مؤسسات التعليم يف جنوب افريقيا، مبا يف 

ذلك املواضيع واالستراتيجيات التي تستخدم إلحداث التغير يف منظماتهم، وشملت 

عينة الدراسة كبار نواب رئيس اجلامعة، وعمدا الكليات، واظهرت نتائج الدراسة أن 

هوال القادة ميارسون القيادة التحويلية، ومبستوى مرتفع نسبياً يف كثير من االحيان، 

وانهم قادرون على عملية إدارة التغير بنجاح إلى حد ما.

التحويلية  القيادة  ابعاد  بني  العالقة  معرفة  إلــى   )Bolkan:2009( دراســة  هدفت 
اشباع  الدافعية،  حالة  العاطفي،  التعلم  العقلي،  )التعلم  اجلامعي  التعليم  ومخرجات 
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اجلدارة  كالكفاءة،   « املعلم  ملصداقية  الطالب  وادراك��ات  الطالب  ومشاركة  االتصال( 

بالثقة، حسن النية« وتوصلت إلى وجود ارتباط بني القيادة التحويلية بدرجة عالية مع 

مخرجات التعليم اجلامعي للطالب.

 هدفت دراسة )كرمي : 2010( إلى معرفة العالقة بني امتالك القيادات االكادميية 

باجلامعة  االقسام  رؤساء  لدى  االبداعية  القدرات  وتنمية  التحويلية  القيادة  لعناصر 

قبل  من  التحويلية  للقيادة  توجد ممارسة  أنه  الدراسة إلى  وتوصلت  بغزة  االسالمية 

االولى،  املرتبة  املثالي يف  التأثير  وجاء   )  %  80( عالية  بدرجة  االكادميية  القيادات 

وبلغت درجة االبداع اإلداري بدرجة عالية )83 % ( وجاء عنصر القدرة على التحليل 

القيادة  املرتبة االولى، وال توجد فروق ذات داللة احصائية حول عالقة  والربط يف 

التحويلية باألبداع اإلداري تعزى للمتغيرات الشخصية

هدفت دراسة )Jesús : 2011( إلى معرفة: أثر القيادة التحويلية على األداء التنظيمي 
من خالل التعلم واالبداع التنظيمي وتوصلت الدراسة إلي أنه: تؤثر القيادة التحويلية 

على األداء التنظيمي ايجابياً من خالل التعلم واالبداع التنظيمي، وأن لألبداع التنظيمي 

تأثير ايجابي على االداء بصورة عامة.

احلد  يف  التحويلية  القيادة  تأثير  معرفة  إلى   )  2012 الــزعــبــي:   ( دراســـة  هدفت 

القيادات  لدى  التحويلية  القيادة  توافر سمات  ومدى  التنظيمي،  الصراع  أسباب  من 

األكادميية يف جامعة العلوم التطبيقية يف األردن وتوصلت الدراسة إلى أن هناك توافر 

ألبعاد القيادة التحويلية لدى القيادات األكادميية يف اجلامعة و أن أكثر األسباب املؤدية 

إلى الصراع التنظيمي هو محدودية املوارد وعدم وضوح املسؤوليات وتعارض االهداف 

وأكثر أبعاد القيادة التحويلية تأثيراً عليها هي االستثارة الفكرية.

هدفت دراسة )املعاني: 2013( إلى معرفة أثر القيادة التحويلية يف سلوك املواطنة 

يف  القيادات  أن  إلى:  الــدراســة  وتوصلت  االردنية،  باجلامعة  العاملني  لدى  التنظيمية، 

اجلامعة االردنية تتبنى منط القيادة التحويلية بدرجة متوسطة مع شعور عينة البحث 

مبستوى عالي من سلوك املواطنة التنظيمية، مع وجود أثر للقيادة التحويلية على سلوك 

املواطنة التنظيمية وال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى للمتغيرات الشخصية.

هدفت دراسة )التلباني: 2013( إلى معرفة العالقة بني القيادة التحويلية ومتكني 
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العاملني يف اجلامعات الفلسطينية وتوصلت الدراسة إلى: أن القيادة التحويلية بأبعادها 

االربعة » التأثير املثالي، الدافعية امللهمة، احلفز الفكري، االعتبارات الفردية« ومتكني 

القيادة  بني  ايجابية  عالقة  توجد  وأنه  الفلسطينية،  اجلامعات  يف  متوفرة  العاملني 

التحويلية ومتكني العاملني

والسلوك  التحويلية  القيادة  بني  العالقة  معرفة  إلى  هدفت دراســة )املبروك: 2014( 
باألكادميية  العلمية  االقسام  رؤوس��ا  و  امل��دارس  وعمدا  اإلدارات  م��دراء  لدى  االبداعي 
الليبية، وتوصلت الدراسة إلى: أن بعد التأثير الكارزمي ال يتوفر بشكل كاف لدى قيادات 
األكادميية، و بقية االبعاد متوفرة بدرجة متوسطة إلى حد ما، وأن معامل االرتباط بني 

ابعاد القيادة التحويلية والسلوك االبداعي كان طردي من ضعيف إلى متوسط .

هدفت دراسة )Middleton:2015 ( إلى معرفة كيف يتصرف القادة بنجاح يف حال 
حدوث التغيير التنظيمي وكيف يتبعون نهج القيادة التحويلية لتنفيذ منوذج التغيير، و 
توصلت الدراسة إلي: استخدام املشاركني أسلوب القيادة التحويلية ( التأثيرالكاريزمي، 
التحفيز اإلليامي، التحفيز الفكري، االعتبار الفردي ) لتنفيذ منوذج تغيير كان له تأثير 

ايجابي كبير يف تنفيذ منوذج التغيير

هدفت دراســة ) Al - sawalhah:2016 ( إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية على 
العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  يف  التنظيمي  لتغيير  العاملني  مقاومة  أسباب  من  احلد 
للعلوم وحتديد أهم أبعاد القيادة التحويلية يف التخفيف من أثر مقاومة العاملني للتغيير 
التنظيمي، وتوصلت الدراسة إلى: ممارسة أبعاد القيادة التحويلية متوفرة بدرجة عالية 
بني القادة و األكادمييني وأنه هناك تأثير ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة التحويلية يف 
احلد من األسباب التي تؤدي إلى مقاومة التغيير التنظيمي بني أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعة، وأن التحفيز الفكري هو البعد األكثر تأثيراً يف احلد من مقاومة التغيير 
التنظيمي وأن األسباب األكثر شيوعاً والتي تؤدي إلى حدوث مقاومة التغيير التنظيمي 

هي تلك األسباب املتعلقة بالنواحي التنظيمية والثقافية

هدفت دراسة ) احلسيني: 2016( إلى: معرفة تأثير القيادة التحويلية على املنتج 
وعملية االبتكار، واالختالفات بني هذه اآلثار يف مؤسسات التعليم العالي احلكومية 
واخلاصة يف العراق، وتوصلت الدراسة إلى: أن القيادة التحويلية تلعب دورا محوريا 
السياق  مثاليا يف  يكون  أن  وأن األسلوب من شأنه  االبتكار،  املنتج وعملية  تعزيز  يف 
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القطاعني وأن  يعزز استراتيجيات تطوير االبتكار يف كال  العراقي ألنه قد  التعليمي 
التعليم العالي العام واخلاص يف العراق  هناك أوجه تشابه واختالف بني مؤسسات 

فيما يتعلق بالعالقة بني القيادة التحويلية وكل من املنتج وعملية االبتكار.

هدفت دراسة )Mohammed:2017( إلى: معرفة أثر القيادة التحويلية على التمكني 
النفسي يف التعليم العالي املاليزي ،. وتوصلت الدراسة إلى أن قيادة اجلامعات العامة 
هيئة  أعضاء  بني  النفسي  التمكني  مستوى  تعزيز  على  التركيز  إلى  حتتاج  املاليزية 
التدريس من أجل تعزيز سلوكياتهم يف مكان العمل ، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى 

تعزيز أداء وفعالية اجلامعات العامة املاليزية.

التحويلية  القيادة  ممارسة  درج��ة  على  التعرف  إلى   )2017 )الــرقــب:  دراســـة  هدفت 
وعالقتها باملسؤولية املجتمّعية لدى القادة األكادمييني بجامعة امللك سعود وتوصلت الدراسة 
إلى: ان القادة األكادمييون يف جامعة امللك سعود ميارسون القيادة التحويلية بدرجة متوسطة 
وانهم يتحملون املسؤوّلية املجتمّعية لألبعاد الثالثة )اإلدارة األكادميية املسؤولة، واإلدارة 
االجتماعية املسؤولة، واإلدارة الذاتية املسؤولة ( بدرجة مرتفعة. كما أظهرت النتائج وجود 
عالقة ذات داللة إحصاّئية بني درجة ممارسة القادة األكادمييون ألبعاد القيادة التحويلّية 
ومستوى املسؤولية املجتمعية، حيث فسر متغير املسؤولية املجتمعية لبعد اإلدارة الذاتية 

املسؤولة االشتراك مع اإلدارة األكادميية املسؤولة ) 55 % ( من تباين القيادة التحويلية

التحويلية  القيادة  تطبيق  مستوى  إلى حتديد  )الرشيدي:2018(  دراسة  هدفت 
السعودية  باجلامعات  االقسام  ورؤس��اء  عمداء  ل��دى  التنظيمي  ب��األب��داع  وعالقتها 
مرتفع،  مبستوى  مت��ارس  التحويلية  القيادة  ابعاد  جميع  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
واالبداع التنظيمي مبستوى متوسط واوصت بضرورة اعادة النظر يف املعايير التي يتم 
يف ضوئها اختيار القادة اجلامعيني من رؤساء األقسام وعمداء الكليات؛ لتصبح أكثر 

انسجاًما مع متطلبات التغيرات املعاصرة.

هدفت دراسة )Alqatawenh:2018( إلى معرفة العالقة بني ابعاد القيادة التحويلية 
والتغير التنظيمي، يف املنظمات األردنية وتوصلت الدراسة إلى توفر ابعاد القيادة التحويلية 

يف مجتمع الدراسة، ان للقيادة التحويلية أثر كبير على عمليات التغير التنظيمي.

األداء  على  التحويلية  القيادة  تأثير  معرفة  إلى   )Sadia:2018( دراسة  هدفت 
وتوصلت  الباكستانية،  املنظمات  التنظيمي يف  لالبتكار  الوساطة  دور  ومع  التنظيمي 
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الدراسة إلى أن لالبتكار تأثير قوي على األداء، والعالقة بني القيادة التحويلية واألداء 
من  النمط  هذا  لتبني  املنظمات  هذه  يف  القادة  يساعد  قوية مما  عالقة  التنظيمي 
القيادة، الذي يحفز فيها القادة ويشجعون املوظفني الذين يرغبون يف أن يصبحوا أكثر 

إبداًعا وفعالية يف قيادة املنظمات الناجحة.

ثانيًا: أسلوب الدراسة:

مت االعتماد يف الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يهتم بدراسة الظاهرة 
وحتليلها للوصول إلي االستنتاجات الدقيقة حول الظاهرة وتفسيرها، ولتحقيق أهداف 
الدراسة مت االعتماد على مصدرين أساسيني للبيانات، وميكن توضيحهما على كما يلي:

1 - املصادر الثانوية: اعتمد الباحث يف تكوين اإلطار النظري على، الكتب العربية 
يف  املوجودة  العلمية،  واألبحاث  وال��دوري��ات  واألجنبية،  العربية  وال��دراس��ات 
أو بعض  الدراسة  تناولت موضوع  أو منشورة عبر اإلنترنت والتي  اجلامعات، 

جوانبها.

االستبيان حول موضوع  استمارة  بأعداد  الباحث  قام  لقد  املــصــادر األولية:   -  2
الدراسة، مستعينا ببعض الدراسات السابقة، موجهة ملفردات عينة الدراسة يف 

جامعة سبها واشتملت على االتي: - 

العلمي،  املؤهل  العمر،  النوع،  ويشمل  الشخصية:  املتغيرات  محور  األول:  القسم 
سنوات اخلبرة، الوظيفة.

القسم الثاني: محور متغيرات القيادة التحويلية ويشمل على 4 محاور فرعية هي:

● التأثير الكاريزمي ويشتمل على 4 عبارات بحثية.

● احلافز اإللهامي ويشتمل على4 عبارات بحثية.

● التحفيز الفكري ويشتمل على 4 عبارات بحثية.

● االعتبار الفردي ويشتمل على 4 عبارات بحثية.

صدق وثبات االستبانة:

يقصد بنتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس االستبانة صادقة يف قياس 
قياس  أداة  لتكون  يؤهلها  مما  كبيرة جداً  بدرجة  ثابتة  أنها  كما  لقياسه،  ما وضعت 

مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة وميكن تطبيقها بثقة.
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على  األولية  بصورتها  عرضها  مت  الدراسة  أداة  من صدق  للتحقق  األداة:  صــدق 
مجموعة من املحكمني من املتخصصني يف اإلدارة وُطِلب إليهم إبداء الرأي واملالحظات 
حول مدى انتماء الفقرات للمجاالت التي أدرجت فيها، باإلضافة إلى سالمة الصياغة 
اللغوية، ووضوحها من حيث املعنى، وسهولة الفهم، وأي مالحظات وتعديالت يرونها 
مناسبة، وقد مت اعادة تعديل االستبانة وفق ما ارتأه السادة املحكمون حيث أصبحت 

األداة بعد التحكيم بصورتها النهائية

أعيد  إذا  النتائج  نفس  االستبانة  تعطي  أن  االستبانة  بثبات  يقصد  األداة:  ثبات 
تطبيقها عدة مرات متتالية، ومن أشهر االختبارات املستخدمة لقياس الثبات معامل 
ألفا كرونباخ حيث جرى تطبيقها على عينة عشوائية من )12( من مجتمع الدراسة 

وبفارق اسبوعني وقد جاءت اجمالي قيم معامالت الصدق والثبات )0.871(

● وقد استخدم الباحث معيار ليكرت اخلماسي لقياس استجابة املبحثني لفقرات 
استمارة االستبيان على النحو التالي:

جدول رقم ) 1( معيار ليكرت

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدة

54321

ولتفسير النتائج اعتمد امليزان االتي للنسب املئوية لالستجابات

جدول رقم )2( ميزان النسب املئوية لالستجابات

درجة االستجابةالنسبة املئوية

غير متوفرة % أقل من 50

منخفضةمن50 - 59 % 

متوسطةمن 60 - 69 % 

عاليةمن 70 - 79 % 

عالية جدًامن 80 - 89 % 
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 ثالثًا: حتديد مجتمع وعينة الدراسة:

يف  العاملني  املوظفني  جميع  من  الدراسة  مجتمع  يتكون  الــدراســة:  - مجتمع   1 
اإلدارة العامة جلامعة سبها ويبلغ مجموعهم )333 ( مفردة .

 2 - عينة الدراسة: ثم اختيار عينة عشوائية بعدد )80( مفردة، ولقد ثم استعادة 
لعدم  استمارات   )3( استبعاد  وثم  املوزعة  االستمارات  من  استمارة   )  69(

اكتمالها وبذلك تكون االستمارات التي ثم حتليلها )66( استمارة.

رابعًا: التحاليل اإلحصائية املستخدمة:

 قام الباحث بترميز املتغيرات والبيانات ثم تفريغها باحلاسب اآللي وفقاً لبرنامج 

من  العديد  الباحث  استخدم  ولقد   )SPSS( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة 

التحاليل اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة وهي:

 1 - اإلحصاء الوصفي، التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات احلسابية املرجحة، 
عينة  سمات  لتحديد  وذلك  والترتيب  االختالف،  معامل  املعياري،  االنحراف 

الدراسة واجلداول التوضيحية.

و   ،One Way Anova التباين اختبار حتليل  استخدام  متمثل يف   2 - اإلحــصــاء التحليلي 
)Cronbach›s Alpha( و معامل ألفا كرونباخ ، independent sample t test ”اختبار “ت

اجلزء رابع: الدراسة امليدانية

اوالً: توصيف عينة الدراسة:

جدول رقم )3( توزيع أفراد عينة الدراسة طبقا ملتغيرات الشخصية

الترتيبالنسبة % العددالتوزيعم

النوع
3654.61ذكر

3045.42أنثى

الفئة العمرية

1015.23أقل من 30

39 - 304263.61

401421.22 فما فوق



23

●  درجة تطبيق ابعاد القيادة اتلحويلية يف اإلدارة العامة جلامعة سبها من وجهة نظر املوظفني العاملني فيها 

 ■ د.عيسى أحمد ابوعجيلة

املستوى 
التعليمي

1218.22متوسط

4872.71جامعي

69.13ماجستير او اعلى

سنوات اخلبرة

913.63اقل من 5 سنوات

1218.22من 6 – 10 سنوات

681، 452أكثر من 10 سنوات

 - 66املجموع

يتضح من اجلدول السابق: 1 - النوع: أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغير 
»النوع« يشير إلى ان العينة متقاربة مع زيادة صغيرة لعنصر )الذكور(، ويحوزون نسبة 

)54.4 % (، وفقا لردود عينة الدراسة.

 2 - الفئة العمرية: أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغير »الفئة العمرية« 
يشير إلى ان أغلبية عينة الدراسة من )30 - 39(، ويحوزون نسبة )63، 6 % 

(، وفقا لردود عينة الدراسة

»املستوى  ملتغير  وفقا  الدراسة  عينة  مفردات  توزيع  أن  التعليمي:  املستوى   -  3  
التعليمي« يشير إلى ان أغلبية عينة الدراسة من حملة املؤهالت )اجلامعية(، 

ويحوزون نسبة )72.7 % (، وفقا لردود عينة الدراسة.

 4 - سنوات اخلبرة: أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغير »سنوات اخلبرة« 
يشير إلى ان أغلبية العينة تقع فى فئة اخلبرة ) أكثر من 10 سنوات( ويحوزون 

نسبة )68.2 % (، وفقا لردود عينة الدراسة.

ثانيا: املتغيرات املتعلقة بابعاد القيادة التحويلية:

نتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول:

واحلفز  املثالي،  التأثير  يف  واملتمثلة  التحويلية  لقيادة  ألبعاد  تطبيق  هناك  ليس 
األلهامي، واالستثارة الفكرية، واالهتمام الفردي، يف اإلدارة العامة جلامعة سبها حسب 

وجهة نظر املوظفني العاملني فيها ؟
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من اجل االجابة على هذا السؤال ثم استخدام املقاييس اإلحصائية االتية:) املتوسط 

احلسابي، االنحراف املعياري، معامل االختالف، ترتيب االهمية( وتشتمل على 4 ابعاد 

وهي: )التأثير املثالي، واحلفز األلهامي، واالستثارة الفكرية، واالهتمام الفردي(.

 1 - التأثير املثالي )الكارز مي( :

جدول )4( اإلحصاء الوصفي ملحور » التأثير املثالي )الكارز مي(«

البيانم
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

1
ي���ش���ع���ر ب���ال���ف���خ���ر ام����ام 
أداء  مب��س��ت��وى  األخ���ري���ن 

العاملني معه
3.42.9327.19 % 613

2
مي��ت��ل��ك رؤي������ة واض���ح���ة 
ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل ال��وظ��ي��ف��ي 

للعاملني معه
3.39.8725.66 % 604

3
يتمتع بثقة عالية ومهارات 

قيادية تعزز هذه الثقة
3.511.0229.06 % 632

4
ال يسعي الستغالل نفوذه من 

اجل حتقيق مكاسب مادية
3.90.9825.13 % 721

 % 3.9526.6964، 56املجموع

من خالل اجلدول السابق: - أن مفردات عينة الدراسة وفقا ملحور “ التأثير املثالي 
)الكارز مي( » أشارت إلى االجتاه باملوافقة، هذا وقد بلغ املتوسط العام إلجمالي املحور 
)3.56( ومبعامل اختالف قدره )26 % (، اى مبا يعادل نسبة اتفاق )74 % (. هذا 

نفوذه  يسعي الستغالل  )ال  عبارة،  املحور  بنود  على  اتفاقا  العبارات  أهم  كانت  وقد 

األقل  العبارة  أما   ،)  %  25.13( اختالف  مادية(، مبعامل  مكاسب  اجل حتقيق  من 

اتفاقا فكانت عبارة، )ميتلك رؤية واضحة للمستقبل الوظيفي للعاملني معه(، مبعامل 

اختالف، )25 % % (، وذلك وفقا لردود عينة الدراسة وأن درجة االستجابة يف هذا 

املحور قد بلغت )64 % ( وهي درجة متوسطةجدول )5(
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 5 - اإلحصاء الوصفي ملحور » الدافعية امللهمة ) احلفز االلهامي (

البيانم
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

1
اإلجناز  ويقدر  املتميز  األداء  يكافئ 

العالي لذى املرؤوسني
3.761.1 % 29.25 % 693

2
مع  التعامل  على  القدرة  ميتلك 

املواقف الغامضة واملعقدة
4.3284 ،019.44 % 831

3
اعلى  نتائج  لتحقيق  العاملني  يدفع 

مما يتوقعون
3.741.232.72 % 684

782 % 4.141.025.12يسعى حلل املشكالت بطرق مبتكرة4

 % 2275 % 0، 3.999املجموع

من اجلدول السابق يتضح: - أن مفردات عينة الدراسة وفقا ملحور« الدافعية امللهمة » 
أشارت إلى االجتاه باملوافقة، هذا وقد بلغ املتوسط العام إلجمالي املحور )3.99( ومبعامل 

اختالف قدره )22 % (، اى مبا يعادل نسبة اتفاق )78 % (. هذا وقد كانت أهم العبارات 

اتفاقا على بنود املحور عبارة، )ميتلك القدرة على التعامل مع املواقف الغامضة واملعقدة 

(، مبعامل اختالف )19.44 % (، أما العبارة األقل اتفاقا فكانت عبارة،)يدفع العاملني 

لتحقيق نتائج اعلى مما يتوقعون(، مبعامل اختالف، )32.72 % (، وذلك وفقا لردود عينة 

الدراسة وأن درجة االستجابة يف هذا املحور قد بلغت )75 % ( وهي درجة عالية

جدول )6( اإلحصاء الوصفي ملحور » االهتمام الشخصي«

البيانم
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

1
الناحية  م��ن  اهتمام  يوفر 
املرؤوسني  لكل  الشخصية 

على السواء
3.681.18 % 32.06 % 673

2
لذى  ال��ذات��ي  بالتعلم  يهتم 
العاملني لالرتقاء مبستواهم

3.711.08 % 11 ،29 % 682
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البيانم
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

3
أهمية مشاركة جميع  يقدر 
عملية  أح��داث  العاملني يف 

التغير
3.761.09 % 29 % 691

4
يثير يف العاملني العمل بروح 

الفريق الواحد
3.561.25 % 35.11 % 644

67 % 26، 3.67.9743املجموع

» االهتمام  الدراسة وفقا ملحور  أن مفردات عينة  من اجلــدول السابق يتضح: - 
الشخصي » أشارت إلى االجتاه باملوافقة،

هذا وقد بلغ املتوسط العام إلجمالي املحور )3.67( ومبعامل اختالف قدره )26.4 

% (، اى مبا يعادل نسبة اتفاق )78.47 % (، هذا وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على 

التغير(،  عملية  أحداث  يف  العاملني  جميع  مشاركة  أهمية  )يقدر  عبارة،  املحور  بنود 

مبعامل اختالف )29.44 % (، أما العبارة األقل اتفاقا فكانت عبارة، )يثير يف العاملني 

العمل بروح الفريق الواحد(، مبعامل اختالف، )34.15 % (، وذلك وفقا لردود عينة 

الدراسة وأن درجة االستجابة يف هذا املحور قد بلغت )67 % ( وهي درجة متوسطة

جدول )7( اإلحصاء الوصفي ملحور » سلوك احلافز الفكري واالثارة العقلية(«

الوسط البيانم
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

1
جديدة  طرفاً  رئيسك  يقترح 

للنظر يف كيفية أجناز املهام
3.24.8626.54 % 564

2
منطلقات  تقيم  رئيسك  يعيد 
من  للتأكد  وفلسفته  العمل 

مدى مالئمتها
3.49.9326.65 % 622

3
إلى  النظر  رئيسك  يشجع 

املشكالت من زوايا مختلفة
3.3602 ،130.36 % 593
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الوسط البيانم
احلسابي

االنحراف 
املعياري

معامل 
االختالف

األهمية 
النسبية

ترتيب 
األهمية

4
وجهات  رئيسك  يستقطب 
القيام بحل  نظر مختلفة عند 
املشاكل التي يواجهها يف العمل

3.53.8122.95 % 631

60 % 3.40.9026.63املجموع

» سلوك احلافز  الدراسة وفقا ملحور  - أن مفردات عينة  من اجلــدول السابق يتضح: 
بلغ املتوسط  باملوافقة، حلد ما هذا وقد  الفكري واالثــارة العقلية » أشارت إلى االجتاه 
العام إلجمالي املحور )3.40( ومبعامل اختالف قدره )26.63(، اى مبا يعادل نسبة اتفاق 

)73.37 % (، وقد كانت أهم العبارات اتفاقا على بنود املحور عبارة، )يستقطب رئيسك 

وجهات نظر مختلفة عند القيام بحل املشاكل التي يواجهها يف العمل(، مبعامل اختالف 

)22، 95 % (، أما العبارات األقل اتفاقا فكانت عبارة، )يقترح رئيسك طرفاً جديدة للنظر 

يف كيفية أجناز املهام(، مبعامل اختالف )26.54 % (، وذلك وفقا لردود عينة الدراسة

جدول رقم )8( ملخص املقاييس اإلحصائية الوصفية ملحاور متغيرات »القيادة التحويلية«

الوسط البيانم

احلسابي

االنحراف 

املعياري

معامل 

االختالف

األهمية 

النسبية

الدرجةالترتيب

التأثير املثالي 
)الكارزمي(

متوسطة3 % 3.9526.6964، 56

متوسطة672 % 43 ،3.67.9726 االهتمام الشخصي

الدافعية امللهمة 
)احلفز االلهامي (

عالية1 % 2675 % .1، 3.9904

سلوك احلافز الفكري 
واالثارة العقلية

متوسطة604 % 3.40.9026.63

متوسطة66 % 26 % .3.6595الكلي
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من اجلدول السابق يتضح: - أن اجتاهات مفردات عينة البحث قد أظهرت اجتاهاً 
نحواملوافقة، على إجمالي محاور »القيادة التحويلية« وذلك مبتوسط حسابي  عاماً 

قدرة )3.65( ومبعامل اختالف قدرة )26 % (، اى االتفاق فى اآلراء ما يقرب من 

نسبة )74 % ( تقريبا.

سلوك  التأثير املثالي،  االهتمام الشخصي،  التوالي )الدافعية امللهمة،  وهي على 

احلافز الفكري واالثارة العقلية(

ثالثًا: اختبار فرضية الدراسة:

ال يوجد اختالف معنوي نحو درجة تطبيق ابعاد لقيادة التحويلية يف جامعة سبها 
وفقا للمتغيرات الشخصية )النوع – العمر – اخلبرة– املستوى التعليمي(، حسب وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس واإلداريني العاملني فيها.

جدول رقم )9( قياس فروق محاور القيادة االستراتيجية طبقا للمتغيرات الشخصية باختبار 

حتليل التباين أحادى االجتاه

الداللةمستوي املعنويةقيمة Fاملتغير

دالة0.049*3.163العمر

غير دالة1.2340.302اخلبرة

دالة0.8370.547املستوى التعليمي

** دالة عند مستوى معنوية اقل من )01.(. * دالة عند مستوى معنوية اقل من )05.(.

من اجلدول السابق يتضح ما يلي:

 1 - متغير العمر: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني محاور القيادة التحويلية 
تعزى الى متغير )العمر(، حيث بلغت قيمة »ف« )3.163(، عند مستوى معنوية 

من  فأكثر(،  العمرية )40 سنة  الفئات  لصالح  ذلك  ويرجع  اقل من )0.05( 

)30 - 39( سنة

 2 - متغير اخلبرة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني محاور القيادة التحويلية 
تعزى الى متغير )اخلبرة(، عند مستوى معنوية اكبر من )0.05(.
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مــحــاور  بني  إحصائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  توجد  التعليمي:  املــســتــوى  متغير   -  3  
القيادة التحويلية تعزى الى متغير )املستوى التعليمي(، حيث بلغت قيمة »ف« 
)0.873(، عند مستوى معنوية اقل من )0.05( ويرجع ذلك لصالح وظيفة 

)ماجستير او اعلى(، )مؤهل جامعي(

جدول رقم )10( قياس فروق محاور ممارسات اإلدارة االستراتيجية 

 T على ضغوط العمل طبقا متغير النوع باستخدام اختبار

الداللةمستوى املعنويةقيمة تاسم املتغير

غير دالة1.8380.071القيادة التحويلية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني محاور ممارسات القيادة التحويلية تعزى 

الى متغير النوع )ذكر/ انثي(، عند مستوى معنوية اكبر من )0.05(.

رابعًا: نتائج الدراسة:

 1 - اظهرت الدراسة أن هناك توفر ألبعاد لقيادة التحويلية يف ممارسة القيادات يف 
اإلدارة العامة جلامعة سبها وبدرجات متفاوتة ما بني املتوسطة والعالية وهذا 

)املعاني:2013(،  الدراسات مثل دراسة  الكثير من  اليه  يتفق مع ما توصلت 

)اال���رق���ب:2017(،   ،)  Al - sawalhah:2016  ( )ال��ت��ل��ب��ان��ي:2013(، 

)الرشيد:2018(، والكثير من الدراسات األخرى، وهي على التوالي )الدافعية 

واالثارة  الفكري  احلافز  سلوك  املثالي،  التأثير  الشخصي،  االهتمام  امللهمة، 

العقلية(

 2 - اظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق يف استجابات عينة الدراسة نحو درجة 
للمتغيرات  تبعاً  العامة جلامعة سبها  التحويلية يف اإلدارة  ابعاد لقيادة  تطبيق 

املستوى  العمرية،  الفئة   ( ملتغير  وتوجد  اخلبرة(  عامل  )ال��ن��وع،  الشخصية 

التعليمي(

خامسًا: توصيات الدراسة:

 1 - زيادة وعي القيادات يف اجلامعة بأهمية ممارسة القيادة التحويلية باعتبارها 
من اكثر االمناط القيادية املناسبة ملؤسسات التعليم العالي، ملا لها من أهمية 
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وتأثير يف العديد من اجلوانب وقدرتها على إدارة التطوير، مع دعم وتشجيع 

اآلراء  وتقبل  االيجابي  احلوار  ثقافة  نشر  خالل  من  اجلماعي  العمل  اسلوب 

يف  عمقاً  اكثر  لتكون  املفاهيم  هذه  اتباع  بأهمية  وإشعارهم  بينها،  والتوفيق 

الثقافة التنظيمية للجامعة.

 2 - ضرورة زيادة االهتمام والدعم من فبل اجلامعة لتنمية وتطوير القيادات اإلدارية 
وذلك من خالل إعداد برامج تدريبية متخصصة يف اعداد القادة لتأهيلهم والرفع 

من كفاءتهم، حتت إشراف خبراء ومتخصصني وذلك حلاجة هذه القيادات إلى 

تبني ممارسة منط القيادة التحويلية كنشاط اعتيادي داخل اجلامعة.

املراجع

اوالً: املراجع العربية
1 - أبو رمان، سامي بشير )2016( »أثر القيادة التحويلية يف االستعداد إلدارة األزمات” املجلة 

االردنية يف إدارة االعمال، املجلد )12(، العدد )3(
2 - ابوسيف، ميسون زهدي )2014( »أثر القيادة التحويلية على االبداع اإلداري بالتطبيق على 

مديرية التربية والتعليم بغرب غزة«، رسالة ماجستير جامعة قناة السويس مصر
3 - التلباني، نهاية و بدير، رامز و الرقب، أحمد )2013( “ عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني 
يف اجلامعات الفلسطينية يف قطاع غزة” مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم االنسانية( املجلد 

37. العدد 4
4 - جاد الرب، سيد محمد )2008( “ كيف تكون قائدًا ناجحًا« دار النهضة، القاهرة

اجلشعمي، علي عبد احلسني ) 2011 ( أثر القيادة التحويلية يف ادارة األزمة، املجلة العراقية للعوم 
االدارية، املجلد 7 ،العدد 30 .

5 - احلراحشة، محمد )2016( “درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة االداريني يف جامعة 
آل البيت يف االردن وعالقتها بالتطوير التنظيمي« مجلة التربية افاق علمية، جامعة الباحة .

6 - احلسيني، سوسن و البلتاجي، ابراهيم )2016( “القيادة التحويلية واالبتكار دراسة مقارنة بني 
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القطاع الصنايع اللييب خالل الفرتة ) 2009  - 2015 (

■  أ.عادل عامر الصادق علي ■ د. حاتم عبدالرزاق النعاس
● - قسم التمويل والمصارف جامعة 

طرابلس- كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

●قسم التمويل والمصارف - بجامعة 

الزيتونة - كلية االقتصاد والعلوم السياسية      

مقدمة الدراسة:

تعد الصناعة من القطاعات املهمة يف كل دول العالم وحتى يتمكن القطاع الصناعي 

من حتقيق االهداف املرجوة منه البد من البحث على حلول مناسبة فاعلة ملعاجلة املشكلة 

على  اخل��ام  النفط  توفر  من  نابعة  متنوعة  بسمات  يتسم  ليبيا  يف  فالتمويل  التمويلية، 

التمويل  مصادر  من  أساسيا  مصدرا  املصريف  اجلهاز  اعتبار  ض��رورة  معه  يفرض  نحو 

التي يقدمها، فالتمويل هو شريان  القروض والتسهيالت االئتمانية  الصناعي من خالل 

احلياة لألعمال وعدم توفره بالقدر املناسب يعتبر عائقا للنمو ويؤدي ألى أثار سلبية على 

االنتاج واالستخدام، وتكمن خطورة التمويل بالنسبة ألي مؤسسة أو مشروع يف أن فقدان 

رأس املال من شأنه أن يحكم على املؤسسة أو املشروع بالفشل، فمشكلة التمويل واحلصول 

على موارد مالية هي املشكلة االولى التي تواجه اغلب املشروعات والوحدات االنتاجية.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي يف ليبيا ودور مصرف 

التنمية يف تطويره، من خالل حتقيق االهداف التالية:

 1. التعرف على حجم القروض املمنوحة من مصرف التنمية لقطاع الصناعة.

 2. التعرف على أهم االنشطة الصناعية التي يقوم املصرف بتمويلها.
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أهمية الدراسة:

النشاط  ركائز  أهم  من  فهو  الليبية  للدولة  بالنسبة  مهم  الصناعي  القطاع  يعتبر 

القطاع  متويل  يف  متخصص  كمصرف  التنمية  مصرف  إنشاء  مت  ولهذا  االقتصادي 

الصناعي يف ليبيا، وميكن توضيح أهمية هذه الدراسة من خالل النقاط التالية:

هذه  متويل  يف  متخصصة  مؤسسة  إل��ى  يحتاج  صناعية  مشاريع  وج��ود  إن   .1  

املشاريع والذي يلعب هذا الدور هو مصر التنمية.

 2. يعتبر القطاع الصناعي مكمل ملورد النفط، فكل الدول النفطية تولي القطاع 

الصناعي اهتمام كبير باعتباره أحد البدائل ملصادر الدخل.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:

قطاع  متويل  يف  التنمية  مصرف  قبل  من  املمنوحة  القروض  كفاية  مدى  ما   .1

الصناعة.

2. ما هي أهم االنشطة الصناعية التي يقوم املصرف بتمويلها.

منهجية الدراسة:

مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف جمع وتصنيف وترتيب البيانات كما 

مت االعتماد على املنهج الكمي يف حتليل املؤشرات االقتصادية ذات العالقة باملوضوع.

فرضيات الدراسة:

تستند هذه الدراسة إلى الفرضيتني التاليتني:

 1. إن القروض املمنوحة من مصرف التنمية كافية لتمويل القطاع الصناعي.

 2. إن القروض املمنوحة من مصرف التنمية  موجهة لتمويل نشاط صناعي محدد فقط.

الدراسات السابقة:

بنك االمناء  أداء  تقييم  إلى  الدراسة   1. دراسة، مقابلة )1995(: هدفت هذه 

أثر  حتليل  وكذلك  أهدافه،  حتقيق  البنك  إستطاع  مدى  أي  إلى  ومعرفة  الصناعي 
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القروض واالئتمان املمنوح من البنك على إنتاجية القطاع الصناعي والسياحي مقاسه 

مبقدار التأثير على القيمة املضافة املتحققة يف كل قطاع من كل دينار منفق يف شكل 

أئتمان، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن بنك االمناء الصناعي ينتهج سياسة االقراض 

للقطاع  املمنوحة  القروض  بلغ عدد  إذ  الصناعية  املشروعات  االستثمار يف  أكثر من 

الصناعي والسياحي من بنك االمناء الصناعي )2162(قرضا بقيمة )241.6(مليون 

دينار منذ تأسيس البنك وحتى سنة 1994م، كما توصلت الدراسة إلى أن املشاريع 

الصناعية كان لها نصيب االسد من قروض البنك حيث شكلت 90 %  من قيمة قروض 

البنك خالل الفترة )1965-1994( والباقي أي 10 %  للمشاريع السياحية.

 2. دراسة، انقيطة )2005(: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مصرف 

االقتصادية سواء  ذات اجلدوى  املشاريع  لتمويل  الالزمة  القروض  تقدمي  التنمية يف 

أكانت يف شكل مشروعات جديدة أو توسعات أو حتديثات أو أعمال مساعدة لها وذلك 

ضمن استراتيجية وأهداف خطة التحول، وإظهار االسباب الكامنة وراء عجز مصرف 

التنمية عن اقتناص الفرص االستثمارية يف االقتصاد الوطني، وتوصلت الدراسة إلى 

قليل من  إال عدد  يوجد  املتخصصة حيث ال  املصارف  إدارة  نتائج منها ضعف  عدة 

موظفي هذه املصارف لهم إملام جيد يف تقييم وحتليل املشروعات من ناحية اقتصادية 

الدراسة بضرورة  وأوصت  الالزمة،  املوازنات واخلطط  ومالية ومحاسبية ويف وضع 

العمل على حتسني وتطوير الكادر الوظيفي للمصرف وذلك من خالل التدريب والتأهيل 

الداخلي واخلارجي من أجل التغلب على الصعوبات واملشاكل التي تعترض املصرف.

 3. دراسة، العاني )2000(: هدف الباحث إلى دراسة مستقبل الصناعة التحويلية 

يف الوطن العربي من حيث أهميتها النسبية يف الناجت املحلي ودور القطاع اخلاص يف 

التحويلية  نتائج منها انخفاض مساهمة الصناعة  الباحث إلى عدة  متويلها، وتوصل 

العربية يف الناجت املحلي االجمالي بنسبة )11 % ( مع تباين بسيط بني الدول العربية 

دولة  من  التحويلية  الصناعات  يف  املساهمة  يف  اخلاص  القطاع  دور  تفاوت  وكذلك 

ألخرى وإن انخفاض حجم االستثمار الصناعي وضعف القوة الشرائية لألفراد يعتبر 

اقترح  وقد  العربي،  الوطن  يف  التحويلية  الصناعات  تواجه  التي  التحديات  أهم  من 
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التحويلية  الصناعة  املستخدم يف متويل  املال  زيادة رأس  الباحث عدة توصيات مثل 

سواء من القطاع العام أو اخلاص وتشجيع التمويل االجنبي بالطرق املناسبة والتركيز 

على الصناعات االلكترونية التي متثل مستقبل التجارة العاملية.  

اإلطار النظري:

أوال: الصناعة وأهميتها:

إن الصناعة تعني حتول )Transformation( أي حتويل املواد اخلام إلى أدوات 

أو سلع أو أجهزة أو االت بهدف استخدامها واالنتفاع بها، فمادة اخلشب مثال هي 

واحدة من املواد اخلام، وبغية االستفادة منها يف مختلف املجاالت يجب تصنيعها لتكون 

صاحلة لبناء السفن وصنع االبواب والنوافد ومختلف أنواع االثاث وما إلى ذلك من 

االخرى  املواد اخلام  العديد من  ينطبق على  ذاته  والشيء  لها،  استعماالت ال حصر 

مثل احلديد والنحاس والقمح واحلليب والقطن والصوف واجللود والبترول وغير ذلك 

)محمد، 2001، ص24(.

كان  فإن  عنها،  تختلف  أخ��رى  م��واد  من  م��واد جديدة  إنتاج  عملية  الصناعة هي 

فإنه  االرض  باطن  من  االولية  امل��واد  استخراج  أساس  على  يقوم  الصناعي  النشاط 

يسمى صناعة إستخراجية، بينما يسمى النشاط الذي يعمل على تغيير املواد االولية 

إلى أشكال أخرى يف املصانع إلى منتجات نهائية فيطلق عليها صناعة حتويلية )إبراهيم، 

واخرون، 1989، ص2(.

وميكن توضيح هيكل قطاع الصناعة التحويلية من خالل توضيح قطاعاته الرئيسية 

التالية )املصري، 1997، ص56(: 

 1. الصناعات االستهالكية: وهي تضم صناعة السلع االستهالكية املستخدمة ألغراض 

االستهالك املباشر مثل قطاع الصناعات الغدائية والسلع االستهالكية املعمرة وشبه 

املعمرة وسريعة العطب كالتبغ واملنسوجات واملالبس والصناعات اجللدية واملنتجات 

اخلشبية ما عدا األثاث.

 2. الصناعات الوسيطة: وهي تشمل صناعة السلع الوسيطة التي تستخدم منتجاتها 

كمدخالت يف قطاعات صناعية مختلفة تساعد يف إنتاج سلع إستهالكية أو تستخدم 
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كمستلزمات يف إنتاج صناعات أخرى مثل الطاقة والتعدين واملطاط واالخشاب.

 3. الصناعات االنتاجية: وهي تضم صناعة السلع االنتاجية التي تنتج السلع املساعدة 

لالقتصاد  االنتاجية  الطاقة  من  تزيد  بحيث  أخرى  سلع  إنتاج  يف  تدخل  التي  أو 

الوطني، مثل صناعة االالت واملعدات واملكائن واالجهزة الكهربائية ومعدات النقل 

ومعدات مهنية وعلمية.

فالصناعة بشكل عام والصناعة التحويلية بشكل خاص مهمة لكل دول العام وخاصة 

تلك الدول التي تسعى الستحداث مصادر جديدة للدخل، وميكن أن نلخص أهمية 

الصناعات التحويلية يف النقاط التالية )مرسي، 1992، ص98(: 

 1. املساهمة يف إنتاج سلع محلية وبالتالي خفض االستيراد للسلع املنتجة محليا مما 

يساعد يف إستقرار حصيلة الدولة من العملة االجنبية.

على  تأسيسها  يتم  إقامة صناعات  بواسطة  وذلك  للدولة  القومي  الدخل  زي��ادة   .2  

أسس إقتصادية صرفة، بخالف املشروعات االقتصادية التي تقام على أسس غير 

إقتصادية ولها طابع سياسي أو إجتماعي، وإستخدام تكنولوجيا ذات كثافة رأسمالية 

متدنية، مما قد ينشأ عنها تنمية إقتصادية أقل لكل وحدة نقدية مستثمرة، وبالتالي 

زيادة أقل يف الدخل القومي.

 3. تشغيل العاطلني عن العمل وهو هدف تسعى اليه كل الدول خلفض نسب البطالة.

 4. تعتبر وسيلة لتحسني االستقرار يف احتياطيات النقد االجنبي والدخل القومي عن 

طريق تنويع الصادرات بدل االعتماد على سلعة واحدة أو عدد محدود من السلع، 

حيث أن االسواق العاملية تشهد منافسة كبيرة لهذه السلع وتكون االسعار يف حالة 

هبوط وارتفاع بسبب تقلبات الطلب والعرض وتذبذب االسعار من عام إلى أخر إذا 

كانت هذه السلع منتجات زراعية وبالتالي تتفاوت حجم الصادرات، وهذا ينعكس 

على ما حتصل عليه الدول من العمالت االجنبية مما يؤدي إلى عدم االستقرار يف 

الدخل القومي.

 5. تعمل الصناعات التحويلية على إستغالل املواد االولية  املتوفرة يف الدولة االستغالل 

االمثل وحتويلها إلى سلع إنتاجية.   
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وبحسب التصنيف القياسي الدولي للنشاطات االقتصادية فإن القطاعات الفرعية 

التي تندرج حتت قطاع الصناعات التحويلية هي: ) درويش، 1996، ص11-10(

 1. الصناعات الغدائية.

 2. الصناعات النسيجية واجللدية.

 3. صناعة االثاث واالوراق.

 4. الصناعات الكيمياوية.

 5. صناعة االسمنت ومواد البناء.

 6. الصناعات املعدنية.

 7. الصناعات الهندسية والكهربائية.

ثانيا: التمويل وأهميته:

التمويل هو شريان احلياة لألعمال وعدم توفره بالقدر املناسب يعتبر عائقا للنمو ويؤدي 

إلى أثار سلبية على االنتاج واالستخدام، وتكمن خطورة التمويل بالنسبة ألي مشروع يف أن 

فقدان عنصر رأس املال من شأنه أن يحكم على املشروع بالفشل، ولقد بدأ علم التمويل 

ينتشر بشكل كبير يف بداية القرن املاضي وقد كان التركيز يف الواقع على كيفية احلصول 

على االموال، ومع التقدم الذي حدث يف العشرينات إحتاجت املشروعات إلى أموال كبيرة 

لتسيير أعمالها، وكان التركيز يف تلك الفقرة على متويل املنشآت وظهر اهتمام كبير بالتمويل 

اخلارجي نظرا ألهميته على عكس التمويل الداخلي )الهواري، 1983، ص6(.

هذا وقد ظهرت العديد من التعريفات اخلاصة بالتمويل تختلف باختالف الفترة 

التي مت فيها صياغته وميكن أن نعرف التمويل بأنه توفير االموال )السيولة النقدية( 

االنتاج  زي��ادة  بهدف  الثابت  امل��ال  رأس  وتكوين  االستثمارات  على  إنفاقها  أجل  من 

تهتم  التمويلي  القرار  اتخاذ  عند  املشاريع  فكل  ص31(.   ،2001 )عــجــام،  واالستهالك 

بدراسة ما ميكن أن يترتب عن ذلك القرار من تأثير على نفوذ املالك للمشروع، وكذلك 

للتمويل أهميته بالنسبة للفرد واالسرة واملؤسسة والدولة ألن عمليات التمويل ترتبط 

والشركات  االشخاص  واملالية جلميع  االقتصادية  احلياة  مناحي  بشتى  دقيق  بشكل 
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والدول فهو يعالج مشكلة نقص املدخرات وااليفاء بااللتزامات، ولذلك إزداد االهتمام 

بالتمويل على جميع املستويات وذلك ملواكبة التعاون والتطور الذي يسود دول العالم. 

كما أن التمويل مرتبط ببناء املشروعات االقتصادية التي تقوم عليها القاعدة االنتاجية 

للتنمية، فمهما كانت االستراتيجية املتبعة يف التنمية ال بد لها من توفر التمويل الكايف 

ويف الوقت املناسب حتى يكتب لها النجاح)عبود أخرون، 1997، ص44(. 

ثالثا: املصارف املتخصصة يف متويل الصناعة:  

يجدر بنا هنا االشارة إلى املصدر االساسي للتمويل وهو البنوك، ومبا أننا نبحث 

يف  املتخصصة  للمصارف  جزء  نخصص  أن  فيجب  الصناعي  التمويل  موضوع  يف 

القطاع الصناعي، حيث أن املصارف املتخصصة تلعب دورا بارزا يف تلبية احتياجات 

ملختلف  متويل  من  تقدمه  مبا  التنمية  عجلة  دفع  يف  واملساهمة  القومي  االقتصاد 

املشاريع، ومن بني هذه املصارف هي مصارف التنمية الصناعية حيث يقوم املصرف 

على  وتنميتها  الصناعية،  املشروعات  لدعم  الالزمة  املالية  املوارد  بتوفير  الصناعي 

اموال  رؤوس  يف  املشاركة  وكذلك  والصغيرة(  واملتوسطة  أحجامها)الكبيرة  إختالف 

بعض املشروعات الصناعية املختلفة)االلفي، 1997، ص34-33(.

مواردها،  وتعظيم  املالية،  شؤونها  إدارة  من  الصناعية  املصارف  تتمكن  وحتى 

فإنها يجب أن تتواجد يف سوق رأس املال إن وجد، وذلك للحصول على موارد طويلة 

االجل، ولذا جند أن موارد املصارف الصناعية، تتمثل يف حقوق امللكية من رأس املال، 

مؤسسات  من  وقروض  وودائ��ع  املركزي،  البنك  من  املقترضة  واملبالغ  واالحتياطيات 

التي  القروض  النافذ يف حتديد  القانون  أو  املركزي،  البنك  دولية، وغالبا ما يتدخل 

فهي  العموم  وعلى  الصناعيني،  من  للمستفيدين  منحها  الصناعي  املصرف  يستطيع 

تعمل على حتقيق االهداف التالية:)االرباح، 1996، ص121(

 1. توسيع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي يف الدخل القومي، 

أي دعم قطاع الصناعة.

 2. تشجيع املدخرات وحتويلها إلى قنوات االستثمار عن طريق متويل املشروعات 

العامة واخلاصة.
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 3. توفير اخلبرات التقنية واستيراد املعارف الفنية ومد املشروعات التي ميولها 

املصرف بالتكنولوجيا احلديثة.

وتنمية  خلق  مع  بها،  املستثمرين  وتعريف  االستثمارية  الفرص  عن  البحث   .4  

القدرات والدوافع الفردية واجلماعية للتصنيع والتوسع واالختراعات.

 5. تنمية الصادرات وخلق صناعات بديلة.

 6. دعم املشاريع الصناعية الصغيرة وتوفير التمويل الالزم لها.

رابعا: مصرف التنمية الليبي:

النفط  إكتشاف  قبل  أي  الستينات  وبداية  اخلمسينات  أواخ��ر  يف  نشأته:   .1  

لدفع  الصناعي  بأالقراض  تكن هناك مؤسسة مالية متخصصة  لم  وتصديره 

عملية التنمية الصناعية إلى االمام. ويف عام 1963 مبوجب القانون رقم 3 مت 

إنشاء مؤسسة التنمية الصناعية بهدف تنمية الصناعة يف ليبيا للقطاعني العام 

الفنية  املشورة  وتقدمي  الالزمة  االئتمانية  التسهيالت  بتقدمي  وذلك  واخلاص، 

ملختلف االنشطة الصناعية ) االرباح، 1985، ص249(.  

التنمية  مؤسسة  محل  الصناعي  العقاري  املصرف  حل   1965 عام  ويف 

الصناعية، حيث كان الهدف من إنشائه تقدمي القروض للقطاع السكاني إلى 

جانب االقراض الصناعي، ومقره الرئيسي مدينة بنغازي، وبدأ املصرف أعماله 

مقسمة  ليبي  دينار  مليون   10 ق��دره  مال  رأس  له  ولقد خصص  يف 1966 

بالتساوي على كل من الصناعة واالسكان بالتساوي، ويف عام 1969 مت زيادة 

رأس مال املصرف العقاري الصناعي ليصل إلى 45 مليون دينار ليبي أي بزيادة 

قدرها 35 مليون دينار ليبي.

ويف عام 1981 مت إنشاء مصرف التنمية مبوجب القانون رقم 8 وذلك بهدف 

االسهام يف التنمية ودعم مختلف االنشطة االقتصادية والنشاط الصناعي على 

وجه اخلصوص وذلك عن طريق تقدمي القروض والتسهيالت املختلفة لألنشطة 

الفردية والتشاركيات واملشروعات العامة بهدف  تنويع مصادر الدخل. وحدد 

رأس مال املصرف مببلغ 100 مليون دينار ليبي أي بزيادة قدرها 55 مليون 
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دينار ليبي. ووزع رأس ماله على 10 أالف سهم قيمة كل سهم منها 10 أالف 

دينار ليبي مملوكة كلها للدولة، ويجوز زيادة رأس املال بقرار من رئاسة الوزراء 

بناء على إقتراح اجلمعية العمومية للمصرف) مادة رقم 11 من قانون رقم 8 

بإنشاء مصرف التنمية(.

 2. موارده: تتكون موارد مصرف التنمية من العناصر التالية:

 أ. رأس املال واالحتياطيات.

 ب. االقتراض.

 ج. ما يخصص يف ميزانيات التحول لغرض االقتراض.

من  العامة(  الشعبية  )اللجنة  ال���وزراء  رئاسة  من  بقرار  سنويا  حت��دد  نسبة  د.   

حصيلة ما يؤول للمجتمع من عوائد نشاطات الشركات واملنشأت يف القطاعات 

واملشروعات االنتاجية.

وكذلك  ح��دة،  على  م��ورد  كل  معاجلة  كيفية  للمصرف  االس��اس��ي  النظام  ويبني 

الشروط والضوابط التي يتم على مقتضاها االقتراض، وكيفية التصرف يف األرباح 

واالحتياطيات )مادة رقم 12 من قانون رقم 8 بإنشاء مصرف التنمية(.

االطار العملي:

إختبار  خالل  من  التنمية  مبصرف  املتعلقة  البيانات  حتليل  اجلانب  هذا  يف  مت 

املتعلقة  النتائج  إلى  للوصول  البحثية  الورقة  هذا  يف  إعتمادها  مت  التي  الفرضيتان 

بهاتني الفرضيتني.

الفرضية االولى: إن القروض املمنوحة من مصرف التنمية كافية لتمويل القطاع 
الصناعي.

القطاع  إل��ى  التنمية  مصرف  من  املمنوحة  القروض  حجم  مراجعة  خ��الل  وم��ن 

خالل  الصناعي  القطاع  عليها  حصل  التي  القروض  بإجمالي  ومقارنتها  الصناعي 

الفترة من 2009-2015 يتضح يف اجلدول التالي:

اجلدول رقم ) 1 ( القروض املمنوحة من مصرف التنمية واملصارف التجارية لالنشطة 



42

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

االقتصادية خالل فترة الدراسة ) 2009-2015 ( ماليني الدنانير

) 1 ( قروض السنة
مصرف 
التنمية

) 2 ( قروض املصارف 
التجارية لالنشطة 

االقتصادية

) 3 (إجمالي القروض 
املقدمة لألنشطة 

االقتصادية

نسبة ) 1 ( 
إلى ) 2 (

نسبة ) 1 ( 
إلى ) 3 (

200986.87341.87428.6 % 1.18 %  1.17

201089.58086.88176.3 % 1.11 % 1.09

2011121.18294.78415.8 % 1.46 % 1.44

201251.49660.29711.6 % 0.53 % 0.53

201325.410225.210250.6 % 0.25 % 0.24

201428.311663.311691.6 % 0.24 % 0.24

20152.712466.412469.1 % 0.02 % 0.02

0.59 % 0.60 % 405.267738.468143.6االجمالي

املصدر: النشرة االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي املجلد 57-56-55 ، 2017-2016-2014 .

 -  النسب املئوية احتسبت من قبل الباحثان

للقطاع  التنمية  مصرف  قدمها  التي  القروض  نسبة  أن  جند  السابق  اجل��دول  على  باالطالع 

الصناعي إلى إجمالي القروض التي حصل عليها هذا القطاع تراوحت بني 0.25 % يف سنة 2013 

إلى 1.44 % يف 2011 مبتوسط قدره 0.85 %  للفترة 2009-2013 وهذا يدل على إنخفاض 

حجم القروض املقدمة من مصرف التنمية إلى إجمالي إحتياجات قطاع الصناعة من قروض يحصل 

عليها من املصارف التجارية، وجتدر االشارة هنا إلى أن قيمة القروض املقدمة من مصرف التنمية 

التجارية نحو  انخفضت يف السنوات االخيرة يف حني إجتهت قيمة القروض املقدمة من املصارف 

االرتفاع مما أدى إلى إنخفاض االهمية النسبية للقروض املقدمة من مصرف التنمية إلى إجمالي 

القروض التي حصل عليها قطاع الصناعة من املصارف التجارية. وعليه فإن القروض املمنوحة من 

مصرف التنمية غير كافية لتمويل قطاع الصناعة النها يف تناقص خالل فترة الدراسة.

الفرضية الثانية: إن القروض املمنوحة من مصرف التنمية موجهة لتمويل نشاط صناعي محدد فقط.

للقطاع  التنمية  مصرف  قدمها  التي  القروض  هيكل  على  االط��الع  خالل  من  ذلك  يتضح 

الصناعي خالل الفترة 2009-2015 يتضح يف اجلدول التالي:
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وباالطالع على اجلدول السابق يتضح أن املصرف كان متنوعا يف توزيع قروضه على 

عدة صناعات حيث كان للصناعات مواد البناء احلصة االعلى، ويف املرتبة الثانية كانت 

الصناعات الغدائية والتي تشمل كل من مصانع املعكرونة والسميد واملخابز والشوكوالته 

من  وغيرها  الزيوت  ومعاصر  املياه  وتعبئة  التمر  ورب  الفواكه  وعصائر  واملشروبات 

الصناعات الغدائية، ثم الصناعات الكيماوية واللدائن والتي تشمل االثاث البالستيكي 

وخراطيم املياه وحتبيب مادة )PVC( وغيرها، ثم االنشطة اخلدمية والتي تضم معامل 

التحليل واملختبرات والعيادات الطبية والبيطرية ومراكز التدريب الرياضية، مع العلم 

بأن معظم الصناعات التي ميولها املصرف تعتمد على املواد اخلام االولية املحلية من 

القطاع الزراعي والصناعي أو القطاع االستخراجي بالنسبة ملواد البناء. 

ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن اجمالي حجم التمويل املقدم من املصرف كان 

يف تزايد إلى سنة 2011 ثم بداء باالنخفاض. 

النتائج والتوصيات:

أوال: النتائج:

من خالل استعراض الورقة البحثية التي مت إجرائها على حجم التمويل املقدم من 

مصرف التنمية لقطاع الصناعة يف ليبيا توصلت إلى النتائج التالية:

لقطاع  املقدمة  القروض  حجم  يف  واضح  تذبذب  هناك  أن  النتائج  أظهرت   .1  

الصناعة خالل فترة الدراسة وخاصة بالنسبة للقروض املقدمة من املصرف 

موضوع الدراسة.

إلى إجمالي  التنمية  املقدمة من مصرف  القروض  النتائج تدني نسبة  بينت   .2 

فترة  خالل  النسبة  هذه  تراوحت  حيث  الصناعة  لقطاع  املمنوحة  القروض 

الدراسة بني 0.25 %  إلى 1.44 %  وهي نسبة منخفضة جداً.

 3. أشارت النتائج إلى إنخفاض حجم القروض املقدمة من مصرف التنمية يف 

السنوات االخيرة من الدراسة حيث أنها بدأت يف االنخفاض منُذ سنة 2011م 

إال أن القروض املقدمة لقطاع الصناعة من املصارف التجارية قد إرتفعت خالل 

نفس الفترة.
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● دور مرصف اتلنمية )املرصف الصنايع اللييب( يف تمويل القطاع الصنايع اللييب خالل الفرتة ) 2009  - 2015 (

■د. حاتم عبدالرزاق النعاس    ■ أ.عادل عامر الصادق علي

من  العديد  على  موزعة  كانت  التنمية  مصرف  من  املمنوحة  ال��ق��روض  إن   .4  

الصناعات حيث أن املصرف يوزع قروضه على أكثر من سبعة صناعات، وأن 

هذه القروض كانت تتذبذب من سنة إلى أخرى والنصيب االكبر كان لصناعة 

مواد البناء.

ثانيا:  التوصيات:

من خالل النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية، فقد مت صياغة مجموعة من 

التوصيات أهمها:

خاص  بشكل  الليبي  التنمية  ومصرف  عام  بشكل  املتخصصة  املصارف  إن   .1  

يعتمدون على رأس املال وبالتالي يجب زيادة رأس مال املصرف بشكل ميكنه 

من تلبية الطلبات املقدمة له من قبل الشركات العامة واخلاصة للحصول على 

القروض الالزمة منه.

 2. على الدولة الليبية أن تهتم أكثر بتوفير التمويل الالزم للقطاع الصناعي حيث 

يجب زيادة حجم املبالغ املخصصة ملصرف التنمية يف خطط التحول من خالل 

زيادة نسبة املصرف من االيرادات العامة للدولة.

 3. ينبغي التركيز على تقدمي القروض للصناعات التحويلية التي تعتمد على املواد 

اخلام املحلية وأن توزع هذه القروض على أكبر عدد من هذه الصناعات وعدم 

التركيز على صناعات معينة فقط.

مع  تتماشى  التي  االسالمي  التمويل  صيغ  بإضافة  املصرف  قيام  ض��رورة   .4  

الشريعة االسالمية وذلك لزيادة حجم التمويل املمنوح ولضمان سداد قيمة هذه 

القروض مستقبالً ألن فئة كبيرة من املجتمع يف ليبيا ال تتعامل مع املصارف 

بسبب تعامالتها الربوية. 

قائمة املراجع:
 1. رضوان الشيخ محمد، مزايا التقدم الصناعي وتبعاته، مجلة أخبار النفط والصناعة، العدد366، 

مارس2001.

 2. عيسى إبراهيم، وأخرون، دراسة واقع ومستقبل سوق العمل االردني، اجلمعية العلمية امللكية، عمان، 
.1989
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 3. طارق عبداخلالق املصري، واقع الصناعة التحويلية يف االردن، رسالة ماجستير غير منشورة، اجلامعة 
االردنية، عمان، 1997.

 4. فؤاد مرسي، التخلف والتنمية، دار الوحدة، بيروت، 1992.

 5. سيد الهواري، االستثمار والتمويل، دار اجلامعة، الطبعة االولى، 1983.

 6. ميثم صاحب عجام، نظرية التمويل، 2001.

 7. كاجنو عبود وأخرون، االدارة املالية، عمان، الطبعة االولى، 1997.

 8. أحمد عبدالعزيز األلفي، املدير املساعد لبنك التنمية الصناعية املصري، االئتمان املصريف والتحليل 
االئتماني، 1997م.

 9. صالح األمني األرباح، النقود واملصارف، الطبعة الثانية، دار رباح للطباعة والنشر والتوزيع، ليبيا، 
1996م.

 10. صالح االمني االرباح، اجلهاز املصريف، الدار العربية للموسوعات، بيروت، الطبعة االولى، 1985.

 11. قانون إنشاء مصرف التنمية الصادر يف 1981.

 12. مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية، املجلد 57-56-55 ، 2017-2016-2014.

 13. غازي عبدالوهاب درويش، الطاقات االنتاجية املعطلة للصناعات التحويلية يف اجلماهيرية، ليبيا، 

سرت:د.ن، 1996.
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األزمات ودورــها يف 
خلق فرص تسويقية

■ أ. سهــام غيـث املـرييب

● عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس

امللخص :

تناولت الدراسة دور األزمات يف خلق فرص تسويقية كدارسة وصفية )نظرية( يف 

البيئة الليبية وحاولت الباحثة من هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية :

 1. ماهية األزمات واسباب تكونها واستراتيجيات التعامل معها؟

 2. ماهية الفرص التسويقية وكيفية تكونها؟

كما حاولت الدراسة حتقيق األهداف التالية :

تقدمي إطار مفاهيمي لألزمات وأسبابها ومراحل تكونها كذلك التعرف على مفهوم 

الفرص التسويقية وكيفية تكونها والعناصر املساعدة لذلك، التعرف على األزمة التي 

التي حتققت  التسويقية  الفرص  على  التعرف  وأسبابها،  الكهرباء  قطاع  لها  تعرض 

لبعض املنظمات يف ظل أزمة قطاع الكهرباء واألساليب التي اتبعت يف حتقيق ذلك، 

يف  تساهم  أن  ميكن  التي  والتوصيات  املقترحات  بعض  وتقدمي  النتائج  استخالص 

مواجهة هذه األزمة.

ولتحقيق ذلك مت استخدام املنهج الوصفي الذي يركز على وصف الظاهرة وتفسيرها 

لعالج  نظري محدد  تصور  ووض��ع  دالالتها  األح��داث الستخالص  دراس��ة  من خالل 

للبيانات  الثانوية  املصادر  على  اعتماداً  الواقع،  لتصحيح  بذلك  واالسترشاد  املشكلة 
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متمثلة يف الكتب واألبحاث التي تناولت موضوع األزمات والفرص التسويقية كذلك مت 

االستعانة بشبكة املعلومات الدولية »االنترنت« من خالل االطالع على بعض املقابالت 

مع مسؤولي الشركة وعلى الصحف االلكترونية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 1. منظومة الكهرباء الليبية تعاني عجزاً ما تسبب يف حرمان اغلب املدن مبا فيها 

العاصمة طرابلس من التيار الكهربائي ملدة تتجاوز أحياناً 20 ساعة يومياً.

تأدية  الكهرباء يف  على  العتمادها  األزم��ة  بهذه  القطاعات  من  العديد  تأثر   .2  

مهامها كما نتج عنها توقف تدفق املياه وانقطاع االتصاالت.

والتي  األزم��ات  فترات  يف  الركود  سيادة  من  بالرغم  تسويقية  فرص  جتلي   .3  

يف  متثلت  للكهرباء  بديلة  مصادر  بتوفير  وذل��ك  املوردين  من  الكثير  استغلها 

املولدات الكهربائية مبختلف أنواعها وأحجامها.

وعلى ضوء النتائج مت استخالص التوصيات التالية: 

 1. تقييم شامل للمرحلة السابقة بجميع قراراها وإجراءاتها التي حلقت الضرر 

باملنظومة الكهربائية.

 2. اختيار عناصر إدارية مؤهلة وكفؤة إلدارة الشركة على أن يكون من بينهم خبراء 

واستشاريون من خارج الشركة واالبتعاد عن التحاصص اجلهوي أو املناطقي.

 3. وضع استراتيجية اقتصادية جديدة تأخذ يف االعتبار ضرورة االعتماد على 

الطاقة البديلة كون ليبيا من الدول الغنية مبصادر الطاقة املتجددة.

املقدمة :

يف عصر أصبح كل شيء يتغير بشكل سريع وأصبحت األزمات أمراً ثابتاً وأساسياً 

ومن احلقائق اليومية سواء على املستوى الشخصي أو الوظيفي أو العاملي، وبالتالي 

إلى  بتحويلها  بل واالستفادة منها  األزمات  التعامل مع  يتمكن من  يتحقق ملن  النجاح 

فرص، ذلك ألن فلسفة إدارة األزمات تكمن يف التعامل الفوري مع األحداث املفاجئة 

لوقف تصاعدها والسيطرة عليها وحتجيمها وتقليل تعاظمها ومواجهة آثارها ونتائجها.
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فاملنظمات أياً كانت طبيعة عملها تواجه خالل دورة حياتها العديد من املتغيرات 

واملحددات التي تؤثر فيها بشكل أو بأخر قدرتها على التكيف أو التعامل معها وتطبيق 

السياسات املناسبة ما يعزز فرص بقائها ومنوها وتطورها ويدعم أدائها، أما ضعف 

املواجهة وسرعة االنهيار سيجعل من ذلك فرصة للمنافسني الستغاللها لصاحلهم، وما 

الشك فيه أن الفرص التسويقية كامنة يف وسائل اشباع احتياجات ورغبات املستهلك 

ومادامت االحتياجات البشرية متجددة ومتغيرة متأثرة بالظروف املحيطة هذا يجعل 

من الطلب على السلع دائمة ومستمرة، وإن معرفة ذلك يتحقق من خالل التواصل مع 

العلمية،  األساليب  باستخدام  وتوفيرها  تلبيتها  ومن مت  احتياجاته  املستهلك وحتليل 

فتحديد سوق مستهدفة ورؤية واضحة الحتياجاته وتقرير كيفية سد هذه االحتياجات 

يعتمد أساساً على مجهودات »بحوث التسويق ».

البيئة  بها  التي متر  الدراسة، فاألزمات  السابق جاء موضوع  التفسير  وبناًء على 

ال  وما  املنظمات،  جميع  طالت  سلبية  ومؤثرات  متغيرات  لعدة  نتيجة  عديدة  الليبية 

يخفى على أحد أزمة قطاع الكهرباء وتأثيراتها ما خلق ملنظمات أخرى فرص كانت 

سباقة يف االستفادة منها وذلك بتوفيرها ما يحتاجه السوق، وترى الباحثة أنه على 

الرغم من اهمية هذا املوضوع لم يلق االهتمام املطلوب – حسب علم الباحثة – حتى 

إعداد هذه الدراسة.

فواقعية هذا املوضوع وانعكاس تأثيراته على الوضع العام الليبي باإلضافة للدور 

للطاقة  والوحيد  األساسي  املصدر  توفيرها  يف  للكهرباء  العامة  للشركة  احليوي 

الكهربائية والذي جعلها عرضة لألزمات أكثر من غيرها، لهذا رأت الباحثة ضرورة 

االهتمام بهذا املوضوع بالتحليل والدراسة.

أوالً - مشكلة الدراسة :

كثيرة هي االزمات التي تواجه نظام االقتصاد الليبي والتي أثرت على أداء الكثير 

من املنظمات سواء املنظمات العامة أو منظمات األعمال والتي كانت لها العديد من 

التبعيات على الوضع العام للدولة وعلى املواطن حتديداً.

وتوفير  لتصنيع  الدولة  عليه  تعتمد  ال��ذي  الوحيد  املصدر  يعد  الكهرباء  فقطاع 
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القطاع  هذا  إدارة  مسؤولية  للكهرباء  العامة  بالشركة  أنيط  وقد  الكهربائية  الطاقة 

وتسييره بكفاءة وفاعلية.

غير أن هذه الشركة كغيرها من املنظمات األخرى ُتعد غرضة ألصناف شتى من 

األزمات، فمن أبرز األزمات التي تعرض لها هذا القطاع والتي طالت سلبيتها جميع 

مكونات املجتمع سواء املنظمات أو االفراد والتي تعددت أسبابها ومن ضمنها احتكارية 

الشركة العامة للكهرباء مجال توفير الطاقة كذلك تعرض املحطات الكهربائية للسرقة 

أو التخريب وتأخر عمليات الصيانة وانعدام احلماية لفرق الصيانة وعدم وجود متويل 

املسؤولني من  العديد من  تنصل  كذلك  توليد جديدة  تركيب محطات  أجل  كايف من 

حتمل املسؤولية وأخذ خطوات جدية للمعاجلة.

للتيار  املتواصل  االنقطاع  وهي  أال  واحدة  نتيجة  الى  أدت  وغيرها  األسباب  هذه  كل 

الكهربائي، ولعل احلدث األكثر تأزماً هو االظالم التام الذي طال أغلب املدن الليبية والذي 

تزامن يف كثير من األحداث ويف عدة تواريخ، والذي أدى الى توقف وشلل تام بالعاصمة.

فهل هذا قد يكون من مفارقات الزمن بلد نفطي يعاني أزمات الكهرباء؟

األزمات  االستفادة من  املهارة يف  لديهم  كانت  استغلها من  األزمة  ذات وقت  ويف 

وحتويلها فرصاً لصاحلهم من خالل التنبؤ العلمي وتفسير ما يحدث يف البيئة املحيطة 

بعناية ملواكبة احتياجات ورغبات السوق فكانت لهم »فرصة تسويقية« وذلك بتوفيرهم 

ما يعوض هذا النقص متمثال يف »مولدات الكهرباء« ذلك ألن الكهرباء مستحق حياتي 

ضروري ال ميكن أبداً االستغناء عنه.

ومن هذا املنطل�ق تطرح الدراسة عدداً من التساؤالت التي يؤمل اإلجابة عليها وهي :

 1 - ماهية األزمات واسباب تكونها واستراتيجيات التعامل معها؟

 2 - ماهية الفرص التسويقية وكيفية تكونها؟

ثانيًا - أهداف الدراسة :

تكمن أهداف الدراسة فيما يلي :

 1 - تقدمي إطار مفاهيمي لألزمات وأسبابها ومراحل تكونها كذلك التعرف على 
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مفهوم الفرص التسويقية وكيفية تكونها والعناصر املساعدة لذلك.

 2 - التعرف على األزمة التي تعرض لها قطاع الكهرباء وأسبابها.

 3 - التعرف على الفرص التسويقية التي حتققت لبعض املنظمات يف ظل أزمة 

قطاع الكهرباء واألساليب التي اتبعت يف حتقيق ذلك.

 4 - استخالص النتائج وتقدمي بعض املقترحات والتوصيات التي ميكن أن تساهم 

يف مواجهة هذه األزمة.

ثالثًا - أهمية الدراسة :

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الواقع لكونها أحد أبرز املواضيع التي استثارت الرأي 

العام فانطالقاً من ذلك حاولت الباحثة مناقشة أزمة قطاع الكهرباء واملتمثلة يف االنقطاع 

املتكرر لشبكة التيار الكهربائي وأثر ذلك يف خلق فرصاً تسويقية ملنظمات أخرى.

كما اهتمت هذه الدراسة على محاولة سد النقص يف هذا النوع من الدراسات على 

املستوى املحلي والذي من املمكن تقدمي املزيد من البحوث والدراسات يف هذا املجال 

ملا مييزه بسرعة التغيرات واملستجدات التي تطرأ عليه.

رابعًا - تساؤالت الدراسة :

هل توجد عالقة بني األزمات والفرص التسويقية؟

منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يركز على وصف الظاهرة وتفسيرها 

لعالج  نظري محدد  تصور  ووض��ع  دالالتها  األح��داث الستخالص  دراس��ة  من خالل 

املشكلة واالسترشاد بذلك لتصحيح الواقع.

أداة الدراسة :

اعتمدت الدراسة على املصادر الثانوية للبيانات متمثلة يف الكتب واألبحاث التي 

املعلومات  بشبكة  االستعانة  مت  كذلك  التسويقية  والفرص  األزم��ات  موضوع  تناولت 

الدولية »االنترنت« من خالل االطالع على بعض املقابالت مع مسؤولي الشركة وعلى 

الصحف االلكترونية.
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األزمات :

مفهوم األزمة :

وجهات  باختالف  لالزمة  مفهوم  وضع  يف  والكتاب  الباحثني  اجتهادات  تعددت 

نظرهم ذلك الرتباطه بالعديد من العلوم أيضاً تداخله مع بعض املفاهيم مثل املشكلة 

والكارثة واحلادثة وغيرها.

فالطبيعة الشمولية لهذا املصطلح واتساع نطاق استعماله يف كافة مجاالت التعامل 

اإلنساني وعلى عدة مستويات سواء ازمات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية 

وغيرها، مما يجعله من املفاهيم التي تتأثر بخصوصية املنظور الذي يبحث فيه كل علم 

ويف هذا اإلطار ستحاول الباحثة عرض مناذج لعدد من التعريفات مبصطلح األزمة 

)من جانب تنظيمي( وهي كما يلي:

فمهموم األزمة يف اللغة العربية يأتي مبعنى الضيق والشدة والقحط وجمعها أوازم.

فأزم الزمان أي اشتد بالقحط واألزمة اسم منه )معجم الوسيط، 1985، ص71(، 

املَ��ْورَد املرحلة التي تتضارب فيها العوامل املتضاربة أشد ما  كما يعني يف القاموس 

يكون كما تشير إلى حالة طارئة واستثنائية للمجرى العادي لألمور. )حمدي شعبان، 

2005، ص84(

واألزمة هي نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر 

على املقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديد لبقاء املنظمة، كذلك هي :

■ املوقف أو احلدث الذي يؤدي إلى تعبيرات إيجابية أو سلبية على النتائج.

■ موقف استثنائي يواجه املنظمة وأفرادها والذي ال ميكن التعامل معه بالطرق 

االعتيادية.

■ تهديد متوقع او غير متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد واملنظمات 

والدول والتي حتد من عملية اتخاذ القرار. )أحمد السيد، 2011، ص33(

■ حدث مفاجئ غير متوقع وهي تتطلب مواجهة سريعة وحاسمة ويترتب على عدم 

التعامل معها بالشكل املناسب تفاقم آثارها وحدوث نتائج تهدد النظام.
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■ موقف مفاجئ أو نقطة حرجة ينتج عنها تهديد وقد حتدث عنها خسائر بشرية 

أو مادية أو معنوية نتيجة لتصاعد األحداث واألعمال املكونة لها بشكل سريع 

فتزيد من حدة التشابك والتعقيد والتداخل يف األمور يف ظل ضيق الوقت وقلة 

اإلمكانيات ونقص املعلومات.

 أيضاً هي توقيت حاسم يف حياة املستهدفني بها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو 

منظمة فتفقد األساليب واملعايير املعمول بها، وقدرتها على العمل بالشكل املتعارف 

عليه من قبل ويؤدي تتابع األحداث إلى اختالط األسباب بالنتائج مما يفقد الفرد أو 

صانع القرار قدرة السيطرة على األمور.

ومن العرض السابق للتعريفات فإن األزمة لها خصائص سنقوم باستعراضها :

اخلصائص العامة لألزمة : )أحمد ماهر، 2007، ص89 ،أحمد توفيق، 2008، ص32(

 1 - املفاجأة العنيفة: األزمة يف بدايتها تسبب صدمة وتؤثر، مما يضعف إمكانيات 

رد الفعل السريع واملؤثر ملجابهتها، ويستحوذ حلظة حدوثه على اهتمام جميع 

العام ملصدر خطر، ونقطة  الرأي  ينبه  املنظمة، فهي حدث غير متوقع  أفراد 

حتول أساسية يف أحداث متتابعة متسارعة.

 2 - التهديد: مبعنى أنها تهدد احلياة واالستقرار، ومقومات البيئة الطبيعية وقد 

تتضمن خسائر مادية أو معنوية لألفراد واملؤسسات، كما ميكن أن تهدد الكيان 

اإلداري للمنظمة.

 3 - عدم التحكم: إن تصاعد األحداث يف األزمة يؤدي إلى درجات عالية الصعوبة 

يف التعامل مع األحداث املتالحقة، ألنه يتم حتت ضغط نفسي يف ظل نقص 

املعلومات أو ندرتها، وقد يؤدي ذلك إلى عدم السيطرة لفترة من الزمن.

لدى متخذ  املعلومات  األزم��ة نقص يف  املعلومات: عادة ما يصاحب   4 - نقص 

القرار، مما يسبب عدم وضوح الرؤية مبا يشبه الضباب الكثيف الذي يحول 

دون رؤية أي االجتاهات يسلك ما يخفيه هذا االجتاه من أخطار مجهولة سواء 

يف حجمها أو درجة خطورتها.
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 5 - اخلوف: مع اشتداد األزمة تسود حالة من اخلوف تصل إلى حد الرعب من 

املجهول، والذي قد يصل إلى انهيار الكيان اإلداري الذي حدثت به االزمة، أو 

انهيار متخذ القرار وفقده ملركزه، وكذاك اشتداد الصراع داخل املنظمة نفسها 

حيال مستقبلها.

 6 - التعقيد والتشابك والتداخل: تتسم األزمة بالتعقيد والتشابك والتداخل بني 

جميع عناصر األزمة وأسبابها وقوى املصالح املؤيدة واملعارضة لها، مما يخلق 

صعوبات جسيمة يف السيطرة على املواقف وإدارته.

أنواع األزمات : )أحمد توفيق، 2008، ص12 ، أحمد ماهر، 2007، ص30(

إن التعامل مع األزمة يعتمد على املعرفة بنوع وطبيعة هذه األزمة ويف هذا الصدد 

ميكن التمييز بني أنواع عددية لألزمات مت تقسيمها كالتالي :

أوالً - من حيث الشدة :

 أ - أزم����ات بسيطة :

وهي األزمات خفيفة التأثير، ويسهل معاجلتها بشكل فوري وسريع ومن أمثلتها.

 1 - إضراب ُعمال.

 2 - عطل يف خط إنتاج.

 3 - إشاعات داخلية محدودة.

 ب - أزم����ات حادة :

ويصعب  متوقع  توقيت غير  ذات  وهي  والعنف  بالشدة  تتسم  التي  األزم��ات  وهي 

التنبؤ بدرجة خطورتها ومن أمثلتها:

 1 - حريق شامل لكل مخازن اخلام والسلع اجلاهزة.

 2 - مظاهرات جماعية.

 3 - توقف امدادات الغاز.

 4 - توقف شبكات الكهرباء عن توليد الطاقة.



55

األزمات ودوره��ا في خلق فرص تسويقية

■ أ. سهــام غيـث املـرييب

 5 - اعتداء من دولة خارجية.

ثانيًا - من حيث تكرار حدوثها :

 أ - أزمات دورية :

وهي أزمات تتسم بالتكرار وإنها حتدث يف مواسم أو دورات اقتصادية مبواعيد 

محددة أو خالل ظواهر املواسم الزراعية وبالدراسة والبحث ميكن حتديد متى ستقع 

األزمة ودرجة حدتها.

ومن أمثلتها :

 1 - كساد كل فترة محددة.

 2 - مواسم الفيضانات أو الصقيع التي تهدد املزروعات.

 3 - عدم االحتياج للعاملني يف شهور معينة دورياً.

 ب - أزمات غير دورية :

وهي أزمات غير متكررة فجائية ويصعب التنبؤ بوقوعها وتكون شديدة التأثير ومن أمثلتها.

 1 - غرق سفينة.

 2 - سقوط طائرة.

 3 - أمطار عنيفة أو جفاف يؤدي إلى خسائر.

ثالثًا - من حيث املدة :

 أ - أزمات قصيرة: تستمر لفترة محدودة مثل احلرائق.

 ب - أزمات طويلة: تستمر لفترات طويلة مثل احلروب.

رابعًا - من حيث النطاق :

 أ - أزمات محلية: حتدث داخل الدولة ويف نطاق حدودها.

 ب - أزمات إقليمية: متتد أثارها ألكثر من دولة.

 ج - أزمات دولية: متتد جلميع دول العالم.
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خامسًا - من حيث املصدر :

 أ - أزمات طبيعية: وهي التي تتم بفعل الطبيعة مثل األعاصير والزالزل والبراكني 

والسيول.

 ب - أزمات إنسانية: وهي التي تتم بفعل البشر سواء عمداً كاحلروب واالضطرابات 

أو تتم بسبب اإلهمال مثل احلرائق.

سادسًا - من حيث املحور:

 أ - أزمات مادية: هي أزمات تدور حول محور مادي وكمي قابل للقياس ذات طابع 

اقتصادي ومن أمثلتها :

 1 - أزمة الغذاء.

 2 - أزمة السيولة.

 3 - أزمة الديون.

 ب - أزمات معنوية: وهي أزمات تدول حول محور معنوي غير ملموس، ذات طابع 

نفسي ومن أمثلتها.

 1 - أزمة الثقة.

 2 - ضعف اآلراء.

 3 - انخفاض الروح املعنوية.

 4 - عدم رضا العاملني.

سابعًا - من حيث التأثير:

 أ - أزمات جزئية :

وهي أزمات تطول جزءاً من الكيان أو النظام وليس كله ومن أمثلتها :

 1 - حريق أو توقف يف أحد خطوط االنتاج.

 2 - اعتصام لبعض العاملني يف أحد األقسام.

 ب - أزمات عامة :

وهي أزمات تطول كافة أجزاء النظام )سواء كان منظمة أو دولة( ومن أمثلتها :
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 1 - حريق كامل للمصنع.

 2 - اضراب عام لكافة العاملني.

مراحل األزمة : )عبداهلل عويدان، 2014، ص220 - 223(

يعتبر حتديد مراحل األزمة عنصراً أساسياً وضرورة أكيدة لفهم مسارها وحتديد 

أبعادها بشكل دقيق. وقد تعددت تقسيمات الباحثني ملراحل األزمة نظراً العتمادهم 

على معايير متنوعة، وعموماً فإن أغلب األفكار يف هذا املضمار تصب يف نفس السياق 

تقريباً. لذلك فقد ارتأت الباحثة حتديد مراحل األزمة كما يلي :

األزمة،  انحسار  النضج، مرحلة  األزمة، مرحلة  األزمة، مرحلة منو  مرحلة ميالد 

مرحلة تالشي األزمة.

 أ - مرحلة ميالد األزمة :

يطلق عليها مرحلة التحذير أو اإلنذار املبكر، حيث تبدأ األزمة الوليدة يف الظهور 

األمر  ويعود هذا  املعالم.  بخطر غير محدد  ينذر  مبهم  إحساس  مرة يف شكل  ألول 

أساساً إلى غياب كثير من املعلومات حول أسبابها، تطوراتها أو املجاالت التي سوف 

تخضع لها أو متسها. حتتاج مرحلة ميالد األزمة من صاحب القرار توفر متطلبات 

أساسية ملواجهتها والقضاء عليها قبل أن تنمو بشكل أكبر. ولعل من أبرز هذه املتطلبات 

قوة وحسن إدراك متخذ القرار وخبرته يف إفقاد األزمة ملرتكزات النمو ومن ثم القضاء 

عليها يف هذه املرحلة أو إيقاف منوها مؤقتاً دون أن تصل حدتها ملرحلة الصدام.

 ب - مرحلة منو األزمة :

تنمو األزمة يف حالة حدوث سوء الفهم لدى متخذ القرار يف املرحلة األولى )ميالد 

التي استقطبتها األزمة  الذاتية واخلارجية  األزمة( حيث تتطور من خالل املحفزات 

وتفاعلت معها. ويف مرحلة منو األزمة يتزايد اإلحساس بها وال يستطيع متخذ القرار 

أن ينكر وجودها نظراً للضغوط املباشرة التي تسببها.

 ت - مرحلة نضج األزمة :

تعتبر من أخطر مراحل األزمة، إذ تتطور األزمة من حيث احلدة واجلسامة نتيجة 

سوء التخطيط أو ما تتسم به خطط املواجهة من قصور أو إخفاق. فعندما يكون متخذ 
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القرار على درجة كبيرة من التمسك برأيه أو الالمباالة، فإن األزمة تصل إلى مراحل 

متقدمة حيث تزداد القوى املتفاعلة يف املجتمع التي تغذي األزمة بقوى تدميرية بحيث 

يصعب السيطرة عليها ويكون الصدام يف هذه املرحلة محتوماً.

 ث - مرحلة انحسار األزمة :

تبدأ األزمة باالنحسار والتقلص بعد الصدام العنيف الذي يفقدها جزءاً هاماً من 

قوة دفعها ويجعلها تختفي تدريجياً. غير أن بعض األزمات تتجدد لها قوة دفع جديدة 

عندما يفشل الصراع يف حتقيق أهدافه. لذلك ينبغي أن يكون لدى القيادة بعد نظر يف 

مرحلة انحسار األزمة قصد متابعة املوقف من كافة جوانبه. هذا األمر يسمح بتجنب 

ظهور عوامل جديدة تبعث يف األزمة احليوية وجتعلها قادرة على الظهور والنمو مرة 

أخرى بعد اختفائها التدريجي.

 ج - مرحلة تالشي األزمة :

أو  لها  املولدة  الدفع  قوة  كامل  بشكل  تفقد  املرحلة عندما  إلى هذ  األزم��ة  تصل 

لعناصرها حيث تتالشى مظاهرها وتأثيراتها، ومتثل هذه املرحلة أخر مراحل تطور 

األزمة التي تصل إليها بعد انحسارها وتقلصها التدريجي.

أسباب نشوء األزمات : )عبداهلل عويدان، 2014، ص225 ، منى الشريف، 1998، ص131(

تتعدد أسباب نشوء األزمات وتتنوع، فلكل أزمة مالمحها اخلاصة وكذلك أسبابها 

اخلاصة.

 أ - أسباب مرتبطة بالعنصر البشري :

األسباب املتعلقة بالعنصر البشري تعني أساساً جملة األسباب التي تربط بشخص 

معني أو مجموعة محددة من األشخاص الذين يؤثرون بقرارتهم أو سلوكهم على عمل 

املنظمة مما يساهم بظهور األزمات وتفاقمها. من بني هذ األسباب، ميكن ذكر ما يلي :

● سوء الفهم: األزمات الناجمة عن سوء الفهم تكون دائماً عنيفة، إال أن مواجهتها 
املعلومات  إلى  يرجع  ما  غالباً  ال��ذي  سببها،  تأكد  بعد  وخاصة  سهلة،  تكون 

الناقصة، أو التسرع يف إصدار القرارات، ولذلك تتضح أهمية احلرص على 
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الدراسة الكاملة للمعلومات قبل إصدار القرار.

●  عدم استيعاب املعلومات بدقة: حيث يشترط اتخاذ القرارات السديدة، استيعاب 
الرؤية  وتداخل  إدراكها  أن اخلطأ يف  إذ  وتفهمها بصورة صحيحة،  املعلومات 

سيكونان سبباً لنشوء ازمات عنيفة للكيان اإلداري أو املشروع أو الدولة بسبب 

انفصام العالقة بني ذلك الكيان والقرارات املتخذة.

حالة  وخاصة يف  األزم��ات،  نشوء  أسباب  أكثر  من  هو  والتقييم:  التقدير  ● سوء 
خداع  أو  واستمرار  الواقعية،  غير  الثقة  يف  اإلف��راط  عن  الناشئ  االصطدام 

الذات بالتفوق، فضالً عن سوء تقدير قدرات الطرف اآلخر والتقليل من شأنه، 

ما يسفر عن سوء تقدير للموقف برمته.

● السيطرة على متخذي القرار: وتعني ابتزاز متخذ القرار وإيقاعه حتت ضغط 
التي كان قد اقترفها وبقيت سراً  نفسي ومادي واستغالل تصرفاته اخلاطئة 

للتهديد  القيام بتصرفات أكثر ضرراً تصبح هي نفسها مصدراً  إلجباره على 

األزمة  لصناعة  أساسية  آلية  القرار  متخذي  على  السيطرة  وتعتبر  واالبتزاز. 

وتستخدمها الكيانات العمالقة يف تدمير الكيانات الصغرى والسيطرة عليها.

إذ  القرار  متخذي  على  داهماً  يشكل خطراً  نفسي وسلوكي  اليأس: هو شعور   ●
يحبطهم ويفقدهم الرغبة يف العمل والتطور والتقدم، ويجعلهم يف حالة رتيبة 

)الروتني(. ويتفاقم الشعور باليأس فتتشكل حالة اغتراب بني الشخص والكيان 

وتصل غلى قمتها بانفصام مصلحتيهما. وتتطلب مواجهة هذا النوع من األزمات 

إشاعة جو من األمل من خالل حتسني ظروف العمل وتأمينها.

● األخطاء البشرية: وهي أخطاء تعود النعدام قدرة أو رغبة أطراف األزمة على 
التعامل مع حقائق األزمة وترجع لألسباب التالية :

■ انعدام التدريب.

■ قلة اخلبرة.

■ اإلهمال.



60

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

■ عدم وجود نظام للمعلومات.

■ عدم وجود أنظمة للرقابة واملساءلة.

● عدم الثقة وعدم املساندة بني العاملني داخل املنظمة، مثل سيادة األنانية والتفكير 
يف النفس فقط، وجود حالة من اليأس واإلحساس بعدم جدوى الشكوى، عدم 

املشاركة الكافية للعاملني يف صنع القرارات وعدم االعتراف باألخطاء.

● التنافس السلبي والنزاع الهدام بني العاملني داخل املنظمة.

أسباب إدارية :

تعتبر االسباب اإلدارية من بني أهم األسباب القائمة وراء نشوء األزمات وتطورها. 

وتعني عموماً مجموعة األسباب املرتبطة باإلدارة املسؤولة مباشرة عن األزمة، ومن 

بني هذه األسباب األكثر شيوعاً:

● ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية للتعامل مع األزمات.

● جتاهل إشارات اإلنذار املبكر املشيرة إلى إمكانية او احتمال حدوث أزمة مثل 

شكاوي العمالء.

● اإلدارة العشوائية االرجتالية: هذا األسلوب من اإلدارة ال يسبب األزمات فقط، 

وإمنا يساعد كذلك على تدمير الكيان نفسه ويكون باعثاً على حتطيم قدراته 

وغياب  اجلدل  من  تنبثق  العشوائية  ف��اإلدارة  ملوجهتها.  واستعداده  وإمكانياته 

متخذ  من  وجتعل  والتسيب  االنحراف  وتشجع  االستراتيجية  العلمية  النظرة 

القرار شخصاً ال يؤمن بالتخطيط واهميته. كما تساعد على إشاعة الصراع 

بني مصالح اإلدارة ومصالح العاملني.

● عدم وضوح أهداف املنظمة من حيث عدم وضوح األولويات املطلوب حتقيقها، 

عدم معرفة العاملني مبا هو مطلوب منهم وعدم وضع خطط مناسبة ملواجهة 

حتديات املستقبل.

● القيادة اإلدارية غير املالئمة داخل املنظمة.

● اخلوف الوظيفي داخل املنظمة، مثل ضعف أو غياب التفويض والتزام الصمت 
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داخل املنظمة وعدم مشاركة العاملني يف صنع القرارات.

● ضعف العالقات الداخلية بني العاملني داخل املنظمة.

أسباب خارجة عن إرادة املنظمة :

من  عادة  تأتي  بل  اإلداري،  أو  البشري  بالعنصر  أساساً  ترتبط  ال  األسباب  هذه 

مصادر خارجية مثل :

● الكوارث الطبيعية: وهي أحد أسباب نشوء األزمات، مثل الزالزل والبراكني والتي 

يصعب التحكم يف أبعادها.

تكون مصدرها  قد  بل  وبواعثها،  األزم��ات  نشوء  أسباب  أهم  وهي  الشائعات:   ●

األساسي، إن وضفت مقترنة بعدة حقائق ملموسة وبأسلوب متعمد ومضلل ويف 

توقيت مالئم ويف إطار بيئة محددة. 

● أفعال متعمدة: هي افتعال املشاكل للتمويه على أزمات أكبر وهو محاولة لصرف 

النظر عن أزمة حقيقة بافتعال أزمات جانبية أو وهمية.

حتجيم  إلى  الرامية  الكبيرة  الكيانات  األسلوب  هذا  تنتهج  القوة:  استعراض   ●

يف  رغبة  األصغر  الكيانات  إليه  تلجأ  وكذلك،  الصاعدة.  الصغيرة  الكيانات 

قياس رد فعل الكيانات األكبر حجماً. وبذلك تبدأ عملية استعراض القوة، من 

دون حساب مسبق للنتائج، فتتولد األزمات وتتفاقم مع تتابع األحداث وتراكم 

النتائج.

● تضارب املصالح: يعتبر تضارب املصالح وتباينها من األسباب الرئيسية لنشوء 

الوحدات  مستوى  على  بل  ال��دول��ي،  أو  املحلي  املستوى  على  س��واء  األزم��ات 

االقتصادية واإلدارية كذلك. فإذا تضاربت املصالح بيم الكيانات أو األشخاص.

طرق ومتطلبات التعامل مع األزمات:

تعددت طرق التعامل مع األزمات، وسوف نتعرض لهذه الطرق كما يلي :

 أ - الطرق التقليدية للتعامل مع األزمة :

وهذا النوع له طابع خاص يستمد منه خصوصية املوقف الذي يواجهه متخذ القرار 
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يف إدارة األزمات وهي على النحو التالي :

 1 - إنكار األزمة :

ويطلق على هذه الطريقة التعتيم اإلعالمي وتكون يف ظل إدارة دكتاتورية متسلطة 

وأن  املوقف،  سالمة  وتدعي  إليها  يوجه  نقد  أي  وترفض  باألزمة  االعتراف  ترفض 

األمور كلها حتت السيطرة. )محمد هالل، 2003، ص163(

 2 - كبت األزمة :

إلخماد  شديد  عنف  الستخدام  محالة  األزم��ة يف  لظهور  تأجيل  عملية  وهي 

وتدمير األزمة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة نتيجة الصدام والعنف بني أطراف 

)www.crisismagazine.com ( .األزمة

 3 - تشكيل جلنة لبحث األزمة :

وهي تستخدم حينما ال تتوافر املعلومات الكافية عن القوى احلقيقية التي صنعت 

األزمة أو التي لها مصلحة يف إنشائها، ويكون دور وهدف معرفة أسباب األزمة والعمل 

على متييع املوقف إلفقاد األزمة قوة الدفع اخلاصة بها.

 4 - بخس األزمة : 

ومحور هذه الطريقة هو التقليل من شأن األزمة أي عملية تهوين من شأنها أو من 

نتائجها ولكن يتعني أوالً االعتراف باألزمة كحدث ولكنه غير مهم أو قليل الشأن مع 

القدرة الفعلية على السيطرة عليها. )محسن أحمد خضيري، ص159(

 5 - تنفيس األزمة :

وهي طريقة » تنفيس البركان« يف محاولة لتخفيف القوى الضاغطة يف األزمة مما 

يفتح ثغرات يف جدار األزمة سواء باخلروج إلى قضايا فرعية أو عمل حلول جزئية 

تضعف قوى الضغط األساسية لألزمة.

 6 - تفريغ األزمة :

حيث يتم عمل مسارات بديلة أمام قوة الدفع الرئيسية من خالل ما يلي :

■ الصدام: وهو املواجهة العنيفة مع القوى الدافعة لألزمة.
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■ وضع البدائل: تتم بإيجاد مجموعة من األهداف البديلة مما يشتت جهود محدثي 

األزمة يف اجتاهات مختلفة ليست موحدة يسهل التعامل معها.

تقدمي  وهنا ميكن  بديل على حدة  لكل  واالمتصاص  التفاوض  ويتم  التفاوض:   ■

تنازالت بسيطة لكل بديل جتعله يحيد عن موقفه مما يزعزع كيان األزمة.

 7 - عزل قوى األزمة :

إن األزمة تنشأ نتيجة وجود قوى معينة عملت على إحداثها، وهنا يجب رصد وحتديد 

القوى املحركة لألزمة وعزلها عن بؤرة األزمة وعن باقي القوى األخرى يف مجال األزمة 

وهي القوى املؤيدة لألزمة والقوى املهتمة باألزمة. )عبدالسالم أبو قحف، 2002، ص76(

 8 - إخماد األزمة :

يتم  وع��ادة  األزم��ة،  وتصفية  العلني  الصدام  على  تقوم  العنف  بالغة  وهي طريقة 

اللجوء لهذه الطريقة يف حالة اخلطورة القصوى والتهديد الشديد لكيان املجتمع.

الطرق غير التقليدية للتعامل مع األزمة :

 1 - طريقة فرق العمل )فريق األزمة( :

وهي من أهم الطرق املستخدمة يف الوقت احلالي وذلك نتيجة لتشعب وتشابك 

ما  واخلبرة  والدقة  املعرفة  لديه من  يكون  يستدعي وجود متخصص  األزم��ات، مما 

يكفي التخاذ القرار كالً يف مجاله، ويتم جتميع هذه القرارات أمام قائد فريق األزمة 

لوضع األسلوب األمثل للتعامل وفقاً خلطة مدروسة ومحكمة، وقد يكون فريق العمل 

مؤقتاً ألزمة بعينها وينتهي عله بانتهاء األزمة، أو قد يكون فريق عمل دائماً يتم تأهيله 

وتدريبه وصقل خبراته حتى يكون على استعداد للتعامل مع األزمات دون الوقوع حتت 

)Critical Incident Gathering, , vol.2 )1( 2002( .أي ضغط أثناء األزمة

 2 - طريقة محاصرة األزمة :

وتعتمد على محاصرة األزمة يف نطاق محدود وجتميدها عند املرحلة التي وصلت إليها 

 )Ronald Perry& Alvin Mushktel 2001, P. 40(  .مع امتصاص واستيعاب الضغط املولد لها

)محسن أحمد خضيري، ص361( 
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 3 - طريقة تصعيد األزمة :

وتستخدم عندما تكون األزمة غير واضحة املعالم، فيتم تصعيد األزمة حتى تظهر 

التعامل مع هذه القوى بأسلوب عزل هذه القوى عن  القوى املؤثرة فيها وهنا ميكن 

منطقة األزمة حتى تفقد تأثيرها. )Lagadce Patrick:, 1993 P.P 70,71.( )عمران أبو 

خريص،2014، ص118(

4 - طريقة تفريغ األزمة من مضمونها :
على اعتبار أن لكل أزمة مضمونًا معينًا تدور حوله، سواء أكان اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا أو دينيًا أو ثقافيًا، 

فاملضمون هو هوية األزمة، ونزع هذا املضمون يفقد األزمة تأثيرها. )محمد صالح سالم، 5002، ص36(

5 - طريقة تفتيت األزمة :

حيث  العالية،  الشدة  ذات  الضخمة  األزم��ات  مع  التعامل  يف  تتم  الطريقة  وهذه 

بعضها  القوى  األزم��ة، وضرب هذه  املشكلة يف  القوى  بكل  ودقيقة  كاملة  يتم معرفة 

البعض وتفتيت التحالف حتى ميكن أن تتحول األزمة الكبيرة إلى أزمات صغيرة يسهل 

السيطرة عليها.

6 - طريقة تدمير األزمة ذاتياً :

وتستعمل يف األزمات املستعصية املدمرة مثل اإلرهاب، حيث تغيب املعلومات ويكون 

هناك صدام قادم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهنا ال بد من استقطاب بعض العناصر 

املسببة لألزمة أو تصنيفها أو إيجاد قادة جدد أكثر اعتداالً وميكن السيطرة عليهم.

7 - طريقة احتواء األزمة :

وتستخدم مع األزمات بالغة العنف والتي ال ميكن وقف تصاعدها، حيث يتم احتواء 

بأقل  عليها  والسيطرة  بأسبابها  واالعتراف  لها  والرضوخ  نتائجها  باستيعاب  األزمة 

األضرار املمكنة.  ) محسن خضيري، ص781(، )منى صالح شريف، 8991، ص341(

قيود التعامل مع األزمات :

 أ -  املفاجأة :

 عادة ما تكون األزمة مفاجأة وهو ما ميثل عنصر التهديد للمصالح أو القيم أو 
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للكيان اإلداري، ولذلك يجب جتنب املفاجأة املصاحبة لالزمة قدر املستطاع، وذلك عن 

طريق املتابعة املستمرة والدقيقة ملصادر التهديد واملخاطر واكتشاف إشارات اإلنذار 

املبكر مع ضمان توصيلها ملتخذ القرار يف القوة املناسب، وهو يعني زمن تداول املعلومة 

وحتليليها، مع وضع قائمة بالتهديدات واملخاطر املحتملة وتقييمها ووضع أولويات لها 

حسب خطورة التهديد. )أحمد توفيق، 2008، ص32(

 ب - الزمن :

املدى  ويؤثر  عليها،  والسيطرة  األزمة  مع  للتعامل  املتاح  الزمني  املدى  به  ويقصد 

مع  التعامل  العناصر يف  أهم  من  الوقت  فعنصر  األزم��ة  عناصر  على جميع  الزمني 

مسبقة  دراس��ات  وجود  أن  وال شك  وضاغطاً،  محدوداً  الوقت  يكون  األزم��ات حيث 

وخطط مستقبلية عامل مهم يف تقليل زمن رد الفعل أثناء األزمة، كما أن السرعة يف 

استيعاب األزمة والتفكير يف القرارات املناسبة وإصدارها باإلضافة إلى سرعة فريق 

األزمة يف التحرك ميكنه من التغلب على املعوقات. ) محمد الشافعي، 0002، 37(

ج - املوارد املتاحة :

قد تكون املوارد من أهم القيود عند التعامل مع االزمات سواء أكانت املوارد بشرية 

أو مادية أو معلوماتية أو خطط، نستعرضها على النحو التالي :

 1 - املوارد البشرية :

 إن األزمة متعددة األبعاد واخلصائص لذا هي حتتاج إلى أفراد متعددي املهارات 

والتخصصات ويجب اختيار القائمني على التعامل مع األزمة بعناية حيث يجب أن تتوافر 

لديهم خصائص معينة مثل القدرة والسرعة على االستيعاب والفهم والتقييم والتحليل 

يف  للرغبة  باإلضافة  الضغوط  مختلف  مع  والتكيف  التحمل  على  والقدرة  للمعلومات 

التعلم والدراسة ملواجهة املواقف الصعبة، فسوء االختيار أو عشوائيته يؤدي إلى فشل 

إدارة األزمة ويعد عائقاً أساسياً لها. ) محمد الشافعي، 0002، 37 ، منى شريف، 8991، ص231(

 2 - املوارد املادية :

وتعني بها اإلمكانيات املتاحة سواء داخلية أو خارجية مثل غرف العمليات وجتهيزاتها 
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املوارد  لها.. كل هذه  وشبكة االتصاالت واحلسابات مع الصيانة والتحديث املستمر 

البد أن تكون متاحة وأي نقص أو خلل بها يشكل قيد وعائق يف إدارة األزمة.

 3 - املعلومات :

إن املعلومات تعد عنصراً أساسياً يف التعامل مع األزمات، وال بد من كفاية املعلومات 

الالزمة للتنبؤ باألزمات املحتملة وتوقع مسارتها املختلفة، كما أن تدفق املعلومات أثناء 

املعلومات  كانت  وكلما  لألزمة،  املواجهة  األساسية الستمرار  العوامل  من  يعد  األزمة 

صحيحة ودقيقة ويف الوقت املناسب كلما أمكن السيطرة على األزمة والتعامل معها.

 4 - اخلطة :

تعتبر خطة إدارة األزمات نتائج عملية التخطيط وهدفها األساسي، والتي تعتبر 

وثيقة تهدف إلى محاولة منع األزمة، سواء باتخاذ إجراءات وقائية أو التحضير للتعامل 

بكفاءة وفاعلية مع األزمة يف حالة عدم القدرة على منعها، مع ضمان العودة لألوضاع 

الطبيعية واستعادة النشاط. )عبداهلل عويدان، 2014، ص227(

الفرصة التسويقية :

يصطف  وعندما  كاٍف  غير  ما  سلعة  عرض  يكون  عندما  تسويقية  فرصة  توجد 

التسويقية طاملا أن  املهارة  املوقف أقل قدر من  املشترون لشرائها. يتطلب مثل هذا 

الفرصة واضحة لكل شخص. ففي حالة احلرب يكون الطعام واملعدات وقطع الغيار 

الفرصة  ينتهزوا  أن  للمنتجني  ليكشفها. ميكن  عبقري  إلى  ذلك  يحتاج  وال  شحيحة 

كاملة يف مثل هذا املوقف مبا يف ذلك املطالبة بأسعار عالية ما لم يكن هناك برنامج 

واألعاصير  ال��زالزل  مثل  الكوارث  بعد حدوث  الشح  وينتج  األسعار.  لرقابة  إجباري 

املدمرة والفيضانات إال أنها ال تدوم طوياًل وتكون فرص السوق قصيرة.

مفهوم الفرصة التسويقية :

الشركة  فيهما  التي جتد  املشترى  ورغبة  حاجة  بأنها  التسويقية  الفرصة  تعرف 

احتماالً كبيراً تستطيع مبوجبه أن حتقق ربحاً عن طريق إشباعها لتلك االحتياجات. 

تعتمد جاذبية فرصة السوق على عدة عوامل: 
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عدد املشترين املحتملني وقوة الشراء لديهم وحرصهم على الشراء... إلخ. توجد 

فرصة تسويقية عندما يحدد املسوق مجموعة معقولة احلجم ولها احتياجات لم يتم 

إشباعها.

كما عرف كتلر الفرصة التسويقية بأنها “ املجال اجلذاب للعمل التسويقي اخلاص 

بالشركة والذي تتمكن من خالله أن تتمتع مبيزة تنافسية “

املصادر الرئيسية لفرص السوق :

هناك ثالثة مواقف تنشأ عنها فرص السوق :

 - عرض سلعة أو منتج بوجود حاجة شديدة لها.

 - عرض سلعة ما بكمية شحيحة.

 - عرض سلعة موجودة أو خدمة بطريقة جديدة وراقية.

 - عرض سلعة أو خدمة جديدة.

 www.newspaper.annhar.com

حتليل الفرص التسويقية : (أحمد السيد كردى، 22 مايو 2010(

إن البحث عن الفرص التسويقية ال يتم بطريقة عشوائية وإمنا يعتمد على الطرق 

واألساليب العلمية لتحليل الفرص االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية يف املستقبل، 

ولعل الهدف من هذا هو أن تقرر السلع واخلدمات اجلديدة وحتسني كفاءتها والقنوات 

اخلاصة بتوزيعها.

حتدد  وأن  وإمكانياتها  أهدافها  عن  واضحة  فكرة  املنظمة  لدى  يكون  أن  أيضاً 

تكون  معينة  صفات  جتمعهم  الذين  املستهلكني  أن  العلم  مع  املستهدفني  املستهلكني 

سليم  تسويقي  قرار  اتخاذ  على  يساعدك  ذلك  كل  متشابهة،  ورغباتهم  احتياجاتهم 

وسريع يف ظل املتغيرات البيئية املحيطة.

فكرة  لديها  يكون  أن  يجب  التسويقية  الفرص  حتليل  منظمة  أي  تستطيع  ولكي 

للظروف  واضحة عن أهدافها وإمكانياتها وكذلك يجب أن يكون هناك تفهماَ كامالَ 

البيئية املحيطة بها وقطاعات السوق واملستهلكني. 
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وترتبط الفرصة التسويقية بوجود حاجه غير مشبعة لدى املستهلك وهذه احلاجة ال متثل 

فرصة حقيقية إال إذا حتولت إلى طلب فعلي مقترن بالقدرة على الشراء من جانب املستهلك 

، ويتطلب هذا األمر دراسة سلوك املستهلك ودوافعه الشرائية وقدراته املالية يف نفس الوقت،

املختلفة  املنظمات  قيام  معها  بدرجة ميكن  ومتباينة  متعددة  التسويقية  والفرص 

املنظمة من حيث أهدافها ومواردها  التي تالئم  الفرصة  وتقييمها واختيار  بتحليلها 

وقدراتها على استغالل هذه الفرصة . 

للطرق  وفقاَ  يتم  وإمنا  عشوائي  بشكل  يتم  ال  التسويقية  الفرص  عن  البحث  إن 

واألساليب العلمية يف حتليل هذه الفرص، وال شك أن املنظمات احلديثة لديها القدرة 

على حتديد الفرص احلالية واملستقبلية يف السوق ولكن ليس كل منظمة قد تستطيع 

استغالل هذه الفرص التي تكون متاحة لها، وقد تكون األسباب كثيرة منها عدم قدرتها 

على استغالل هذه الفرص يف الوقت املناسب لعدم توفر اإلمكانيات التكنولوجية أو 

املادية أو البشرية، أو قد يكون السبب تعارضها مع أهدافها االستراتيجية أو يعتمد 

اآلمر على حتديد نقاط القوة والضعف لديها يف إمكانية استغالل هذه الفرص أو عدم 

اإلمكانية، وسأتطرق هنا بشيء من التفصيل اآلتي : 

حتديد الفرص التسويقية. 

تقييم الفرص التسويقية. 

حتديد الفرص التسويقية : 

إن املنظمات احلديثة تستطيع من خالل البحث عن الفرص التسويقية أن حتدد 

هذه الفرص وميكن أن يتم ذلك بأساليب كثيرة فقد يتم ذلك عن طريق الصدفة وبدون 

التغيرات يف  متابعة  من خالل  أفكار جديدة  إلى  تتوصل  كأن  املنهجية  الطرق  اتباع 

األسواق والبيئة املحيطة بها مثالَ قد يتم اكتشاف فرص تسويقية من خالل االشتراك 

وحضور املعارض التجارية ودراسة منتجات املنافسني أو قد يتم من املعلومات التي 

تصل عن طريق البحوث التسويقية أو من خالل اكتشاف أفكار جديدة. 

وقد يتم حتديد الفرص التسويقية باستخدام ما يعرف بشبكة التوسع يف املنتج على 

أساس السوق للمنتجات احلالية واملنتجات اجلديدة وذلك على النحو التالي : 
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● املنتجات احلالية : 

1 - التغلغل السوقي: هنا يتم الكشف عن الفرص التسويقية من خالل األسواق 

احلالية للمنتجات احلالية ومعرفة إمكانية حتقيق تغلغل أكبر يف نفس األسواق احلالية 

هناك  يكون  أن  دون  احلاليني  العمالء  لنفس  أكثر  مبيعات  إمكانية حتقيق حجم  أي 

حاجه لتغيير مواصفات املنتجات أو إدخال أي تعديالت عليها.

إجراء  من خالل  التسويقية  الفرص  عن  الكشف  يتم  وهنا  السوق:  تطوير   -  2  

دراسات للمنتجات احلالية يف أسواق جديدة حيث يتم حتديد قطاعات سوقية جديدة 

للمنتجات احلالية من خالل حتليل خصائص العمالء من الناحية الدميغرافية )العمر، 

اجلنس ......إلخ (. 

● املنتجات اجلديدة :

 1 - تطوير املنتجات: هنا يتم الكشف عن الفرص التسويقية وإمكانية استغاللها 
من خالل إجراء تعديالت على مواصفات )التركيب أو املحتوى أو التصميم( املنتجات 

وكأن  تبدو  بحيث  التعبئة(  أو  التغليف  أو  التجارية  )كالعالمة  أو خصائصها  احلالية 

املنتجات أصبحت جديدة للعمالء احلاليني أو أن الشركة تعمل على تطوير منتجات 

جديدة لعمالئها احلاليني. 

 2 - التنويع: وهذا يتم من خالل الدخول إلى أسواق جديدة ملنتجات جديدة، فقد 
منتجات  تطوير  بضرورة  اجلديدة  األس��واق  وحتليل  دراس��ة  على  وبناء  الشركة  تقوم 

جديدة ليست لها عالقة مبنتجاتها احلالية وال بأسواقها احلالية ولكي يكون التنويع 

تنويع  تقرر  الالزمة عندما  الدراسات  إجراء  من  للشركة  بد  ال  اقتصادية  ذو جدوى 

الصناعة  حتديد  يف  املؤشرات  كأحد  السوق  منو  معدل  استخدام  وميكن  منتجاتها 

واملنتجات اجلذابة.

خطوات حتديد الفرص التسويقية :

البد وأن تقوم باتباع أسلوب شامل ومتكامل حتى ميكنك أن تخلق فرص جديدة 

أن  ميكننا  األسلوب  وهذا  منشأتك  مع  املتعاملني  كل  خاللها  من  تخدم  أن  تستطيع 

نلخصه لك يف عدة خطوات هي :
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تأثيرها على احتياجات ورغبات  البيئية املحيطة ومدى  املؤثرات  التعرف على   ■

احلكومية  السياسات  االجتماعية،  القوى  االقتصادية،  القوى  مثل  املستهلك 

واإلطار القانوني والتطورات التكنولوجية.

قد  املنافسة  الشركات  هذه  بأن  تتفاجأ  ال  حتى  بدقة  املنافسني  نشاط  تقييم   ■

احتلت مركزاً مرموقاً يف السوق بكفاءتها يف تلبية احتياجات ورغبات املستهلك.

■ تقييم القدرات واإلمكانيات املتاحة ملنشأتك واستغاللها على النحو األمثل وكيف 

توفق بينها وبني حجم الفرصة، مع األخذ يف االعتبار أن هذه اإلمكانيات قد 

تكون مادية أو بشرية.

لديهم  الذين  املستهلكني  من  مجموعة  وهى  املستهدفة  السوق  شرائح  حتديد   ■

رغبات حالية أو متوقعة لسلعة أو خدمة معينة ومعرفة قدرتهم على شرائها.

املتوقعة  املبيعات  كمية  تقدير  أي  املستهدفة  الشرائح  الطلب يف  ■ حتديد حجم 

لسلعة أو خدمة تلبى احتياجات ورغبات شريحة سوق معينة، وذلك ألنه يؤثر 

على قرارك يف استغالل فرصة تسويقية من عدمها.

■ اختيار شرائح السوق التي سوف تعمل على االستفادة من الفرص املتاحة فيها، 

ولعل الربح العائد هو احد معاييرك الختيار هذه الشرائح.

ثانيًا - تقييم الفرص التسويقية :

إن اخلطوة التالية بعد الكشف عن الفرص التسويقية تتم بتقييم هذه الفرص مبا 

الفرص  تقييم  إن  رئيسي،  بشكل  ومواردها  وإمكانياتها  الشركة  أهداف  مع  يتناسب 

التسويقية تعتبر من األمور الهامة التي يجب على الشركة أن توليها العناية الكبيرة 

وقد تكون هناك مخاطر كبيرة يف استغالل بعض الفرص التسويقية والتي تبدو جذابة 

ولكنها قد ال تتفق مع أهدافها ومواردها وطبيعة نشاطها.

بعد أن يتم حتديد الفرص التسويقية من قبل إدارة التسويق والتي تتناسب مع أهداف وموارد 

الشركة وبشكل يؤدي إلى استغالل مصادر القوة لديها يبدأ التفكير من إدارة التسويق يف اختيار 

السوق املستهدف الذي سوف متارس نشاطها التسويقي وهذا يتطلب القيام باخلطوات التالية : 
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 1 - التنبؤ بالطلب املحتمل. 

 2 - تقسيم السوق وعملية التجزئة. 

 3 - اختيار السوق املستهدف. 

 4 - بناء املكانة السوقية.

التنبؤ بالطلب :

لكي تستطيع إدارة التسويق القيام بهذه اخلطوة فإن عليها القيام بالتقدير املستقبلي 

للسوق ولتقدير حجم السوق احلالي فإن عليها أن تقوم بدراسة املنافسة وحتديد حجم 

املنتجات املنافسة ثم تقدير املبيعات لهذه املنتجات، إن القيام مبثل هذه اخلطوة ليس 

بالعملية السهلة ففي الشركات الكبيرة التي تتوفر لها إمكانيات وكوادر مؤهلة للقيام 

بهذه اخلطوة تتولى إدارة التسويق يف مثل هذه الشركات القيام بذلك. 

ومن فوائد التنبؤ باملبيعات أنه يساعد الشركة على وضع خطط لإلنتاج وما يتطلبه 

واجلهود  للنشاطات  تقديرية  وموازنات  رأسمالية  واستثمارات  أولية  مواد  من  ذلك 

أن  التي ميكن  واإلحصائية  الكمية  واألساليب  الطرق  العديد من  وتوجد  التسويقية، 

املؤثرة  والعوامل  التسويقية  للبيئة  دراسة  يتطلب  وهذا  باملبيعات  التنبؤ  يف  تستخدم 

والسياسية  والتكنولوجية  واالجتماعية  واالقتصادية  الدميوغرافية  العوامل  مثل  فيها 

والقانونية وهذه العوامل تقع خارج سيطرة الشركة وحتتاج إلى جهد كبير للقيام بذلك.

تقسيم السوق :

بأن األفراد » املستهلكني » لهم رغبات وحاجات غير  إن إدارة التسويق تعرف متاماَ 

تلجأ  وعلى هذا األساس  كبيراً  اختالفاَ  والرغبات  متشابهة وقد تختلف هذه احلاجات 

إدارة التسويق إلى تقسيم السوق إلى قطاعات متجانسة وفق أسس معينة حيث أن كل 

جزء من السوق يتكون من مجموعة من األفراد يجمعهم أساس واحد ويستجيبون ملؤثرات 

تسويقية بأسلوب متشابه، ومن خالل جتزئة السوق يتبني إلدارة التسويق مدى جاذبية كل 

قطاع من هذا السوق ومدى تناسب هذا القطاع مع الفرصة التسويقية املتاحة وقد يتاح 

إلدارة التسويق فرصة تسويقية لتغطية أكثر من قطاع من قطاعات السوق.
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اختيار السوق املستهدف :

بعد أن يتم تقسيم السوق إلى قطاعات سوقية تأتي اخلطوة التالية الختيار القطاع 

على  تعتمد  املستهدف  السوق  سياسة  اختيار  إن  املستهدفة،  السوقية  القطاعات  أو 

اإلمكانيات  الشركة،  وأه��داف  فلسفة  أهمها  العوامل  من  مجموعة  باالعتبار  األخذ 

واستخداماتها.  املنتجات  نوع  السوق،  وطبيعة  نوع  املنافسة،  درجة  والبشرية،  املادية 

ومن البدائل املتاحة أمام الشركة لالختيار من بينها : 

● التركيز على قطاع سوقي واحد. 

● اختيار أكثر من قطاع سوقي » التنويع ».

● تغطية شاملة للسوق. 

بناء املكانة السوقية :

بعد أن يتم حتديد السوق اخلاص بالسلعة أو اخلدمة ومعرفة كيف تختار من أفراد 

هذا السوق فإنه يبقى على إدارة التسويق بعد ذلك أن حتدد خصائص السلعة أو السلع 

التي ميكن أن تشبع رغبات املستهلك وحاجاته فتقوم باإلنتاج له وكذلك أن تقرر منافذ 

التوزيع كما يجب أن حتدد السعر املناسب لدخل املستهلك وقدراته الشرائية مع عدم 

اإلغفال عن أساليب الترويج التي تساعد يف تعريف املستهلك وإقناعه بشراء ما تقوم 

) Kenana online.com (.بإنتاجه من السلع أو اخلدمات

ليبيا وأزمة انقطاع الكهرباء :

تعد الكهرباء من االختراعات التي أنارت حياة البشرية فبددت الكثير من عوائق 

احلياة وأصبحت بتوالي العقود مطلب أساسي وحاجة ضرورية حلياة اإلنسان وليبيا 

من الدول التي تأخر دخول استخدام الكهرباء يف احلياة اليومية بها تأثراً بعدة عوامل 

منها عدم االستقرار السياسي التي مرت بها وحتى مع اكتشاف النفط وحصول ليبيا 

على استقاللها لم تنشأ أية محطات لتوليد الكهرباء فعلى حسب املعلومات املتوفرة 

للباحثة شيدت أول محطة توليد للكهرباء يف طرابلس عام 1976م ولعل ذلك يعود 

النخفاض الطلب على الطاقة وقلة االستهالك وانعدام إمدادات توصيل الكهرباء.



73

األزمات ودوره��ا في خلق فرص تسويقية

■ أ. سهــام غيـث املـرييب

فالبيانات املتوفرة على موقع الشركة تبني أن األحمال األقصى يف عام 1970م بلغ 

)151م. و( أما يف عام 2012 فقد بلغ األحمال األقصى )5981 م.و(.

أي أن زيادة الطلب فاقت 35 ضعف وفيما يلي تبيان لألحمال ومدى تطور الطلب 

على الطاقة لسنوات مختلفة حسب ما ورد على موقع الشركة العامة للكهرباء.

وللعلم أن قطاع الكهرباء الليبي يعتمد على شبكة عامة تربط بني كل محطات توليد 

للكهرباء من أجل توفير الطلب على الطاقة بكافة أنحاء ليبيا، واجلدول التالي يوضح 

محطات توليد الكهرباء يف ليبيا وتاريخ تشغيلها.

جدول رقم )1( يوضح محطات توليد الكهرباء يف ليبيا وتاريخ تشغيلها

نوع الوقود اسم املحطة
املستخدم

عدد 
الوحدات

قدرة الوحدة 
)م.و(

قدرة 
املحطة)م.و(

املتاح احلالي 
)م.و(

تاريخ 
التشغيل 

املحطات البخارية 

1982 4120480300ثقيل/غازاخلمس

غرب طرابلس
1976 46526070ثقيل

1980 2120240100ثقيل

1985 26513040ثقيلدرنة

1985 26513080ثقيلطبرق

144351,240590اجمالي التوليد للمحطات البخارية

املحطات الغازية 

1982 3154517خفيفأبو كماش

1995 4150600500غاز/خفيفاخلمس

1994 5100500400خفيفجنوب طرابلس

1994 450200120غاز/خفيفالزويتينة
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نوع الوقود اسم املحطة
املستخدم

عدد 
الوحدات

قدرة الوحدة 
)م.و(

قدرة 
املحطة)م.و(

املتاح احلالي 
)م.و(

تاريخ 
التشغيل 

1982 22550خفيفالكفرة

غاز/خفيفاجلبل الغربي
2156312280 2005

2156312280 2006

2009 2285570500غاز/خفيفشمال بنغازي

2010 2285570500غاز/خفيفمصراته

2010 1156156140غاز/خفيفاجلبل الغربي

2010 2285570500غاز/خفيفالزويتينة

2010 1285285250غاز/خفيفالسرير

301,9484,1704,387إجمالي التوليد للمحطات الغازية

محطات الدورة املزدوجة 

الزاوية غازية 
وبخارية*

خفيف
4156660600 2000

2165330300 2005

2007 3150450375بدون وقود

شمال بنغازي 
غازية وبخارية*

غاز/خفيف
3150450390 1995

1165165140 2002

2007 2150300250بدون وقود

أجمالي التوليد للمحطات الدورة 
159452,3552,055املزدوجة

جهات أخرى 
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نوع الوقود اسم املحطة
املستخدم

عدد 
الوحدات

قدرة الوحدة 
)م.و(

قدرة 
املحطة)م.و(

املتاح احلالي 
)م.و(

تاريخ 
التشغيل 

مصراتة 
احلديد**

1990 684.5507180ثقيل/غاز

السرير )النهر 
الصناعي(**

1990 6157545غاز/خفيف

12100582225أجمالي التوليد من جهات أخرى

713,4288,3476,357اإلجمالي العام

* مبعني العمودين األولني للغازية واألخيرة للبخارية 

** مبعني إنها للمشاريع ولكن الفائض يستخدم يف تغطية جزء من الطلب بالشبكة العامة 

تصدر  كما  يومياً  نفط  برميل  مليون   1.6 نحو  تصدر  كانت  قبل 2010  فليبيا 

الغاز الطبيعي فهي تعتمد عليهما كدخل إليرادات الدولة، كما كانت التغذية بالتيار 

اجلوار  دول  مع  الربط  فمشاريع  انقطاع  بال  الساعة  مدار  على  مستمرة  الكهربائي 

عديدة منها تونس ومصر واجلزائر كما توجد مخطط ملشاريع ربط مزمع انشاؤها 

واالنتهاء منها قبل 2015. أما يف السنوات التي ثلث 2011 أصبح انقطاع الكهرباء 

جزءاً من احلياة اليومية فال يكاد مير يوماً دون ان تقع عمليات طرح األحمال خاصة 

على مدينة طرابلس ذلك لوجود ثقل سكاني عليها كعاصمة ما جعلها أزمة يعاني منها 

اجلميع مؤثرة على كافة القطاعات. )املصدر: موقع الشركة العامة للكهرباء على اإلنترنت(

وانطالقاً من األهداف التي تسعى إليها الدراسة سوف نستعرض فيما يلي التعريف 

باألزمة الكهرباء ومراحل تكونها وأسبابها ونتائج وجودها.

أوالً - التعريف باألزمة :

تتمثل أزمة الكهرباء يف ليبيا يف زيادة معدالت السحب »الطلب« للتيار الكهربائي 

على معدالت اإلنتاج »العرض«.
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ثانيًا - أسباب األزمة :

 1. تعاقب احلكومات ما تبعه تغيير يف اإلدارات ما أثر على كيفية التعامل مع األزمة 
لعدم االستمرارية يف جمع رصد اجلهود لعالجها.

 2. حدوث فجوة بني اإلنتاج للكهرباء والطلب عليها.

وغياب  الكهربائية  التحتية  البنية  وتهالك  املتقادمة  للمحطات  الصيانة  عدم   .3  
االستثمار يف مشاريع جديدة.

 4. الزيادة يف عدد العاملني يف قطاع الكهرباء.

 5. البناء العشوائي واالمدادات غير املرخصة واملخططة ما جعل الشبكة تعاني من 
الضعف والفوضى.

 6. تراجع اجلباية ونقص وعي املواطن لدور ذلك وأهميته لتقليل األزمة.

 7. انعدام احلماية لفرق الصيانة ألداء مهامها وسرقة املحطات الكهربائية وتعرضها 
للتخريب، وغلق خطوط الغاز التي تغذي محطات توليد الكهرباء.

بلغت  الديون حيث  وتراكم  وتونس  كل من مصر  مع  الكهربائي  الربط  توقف   .8 
املديونية لتونس فقط 5 ماليني دوالر حسب تصريح املدير التنفيذي للشركة 

بتاريخ 16 يناير/2017.

ثالثًا - مراحل تكون وتطور ازمة الكهرباء يف ليبيا :

فيما يلي عرض لدورة تكون ازمة الكهرباء وتطورها وقد روعي يف هذا التقسيم 

الزمن واحلدث.

 1. مرحلة النشأة :

هي مرحلة اتسمت يف بدايتها مبا قد نسميه بالصدمة لكافة أطراف اتخاذ القرار 

لقصور املعلومات املتوفرة خالل تلك املرحلة ما كان له أثر سلبي لتقييم األمور.

واإلفصاح  االعتراف  وقصور  وموضوعية  بدقة  املشكلة  حتديد  بضعف  اتسمت  كذلك 

بحجمها وحدود تأثيرها والنتائج املتوقعة مستقبلياً رغم وضوحها ومتثلها يف انقطاع الكهرباء.

كما اتسمت بترسيخ اإلجراءات البيروقراطية وتعقدها وهدر الوقت واجلهد.
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 2. مرحلة النمو:

تعتبر هذه املرحلة بداية تدهور الوضع ما نتج نوع من اخللخلة وعدم االتزان يف 

تبني أي استراتيجية للتعامل مع الوضع بسبب ارتفاع حجم اخلسائر املادية.

بحجج  الشركة  يف  اخلبرات  من  الكثير  وإقصاء  بتهميش  املرحلة  هذه  واتسمت 

مختلفة منها تفسير القدامى وإحالل عناصر شابة كذلك زيادة عزوف املواطنني وال 

مباالتهم بسداد فواتير االستهالك.

التوليد وملحقاتها  )الدورية والوقائية( ملحطات   أيضاً قصور يف إجراء الصيانة 

وخلطوط النقل وشبكات التوزيع ويرجع ذلك لنقص التمويل املالي أو نتيجة حلدوث 

اشتباكات مسلحة، وحدوث تعديات على محطات التوليد وشبكات التوزيع وخطوط 

النقل من قبل املخربني.

 3. مرحلة النضج :

يف هذه املرحلة تفاقمت تداعيات األزمة وازداد الوضع سوًء ما ولد ضغط أكبر على 

متخذ القرار بالرغم من وجود رغبة متفاوتة يف جتاوز املوقف واخلروج من املأزق إال أنه 

أصبح من الصعب السيطرة عليها ما لم يكن هناك مواجهة جذرية مع مسببات األزمة.

وأهم ما اتسمت به هذه املرحلة هو:

 1. خروج بعض الوحدات ما أدى إلى االظالم التام وانهيار الشبكة.

 2. ضعف ضبط إجراءات العمل يف مراكز التحكم لتوزيع األحمال بني املحطات واملناطق.

النتائج والتوصيات

أوالً - النتائج :

من خالل التحليل توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 1 - منظومة الكهرباء الليبية تعاني عجزاً ما تسبب يف حرمان اغلب املدن مبا فيها 
العاصمة طرابلس من التيار الكهربائي ملدة تتجاوز أحياناً 20 ساعة يومياً.

جاء  ما  حسب  الكهرباء  انقطاع  ساعات  يف  العربية  ال��دول  ليبيا  تصدرت  حيث 

على موقع الرصيفة rassefzz.com economy يف مقال منشورة بتاريخ 2017/1/14 
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واجلدول التالي يوضح عدد ساعات انقطاع الكهرباء يف الدول العربية والتي تعاني 

توثر أو حروب أهلية.

20ليبيا

16العراق

16سوريا

15اليمن

14فلسطني

12لبنان

8السودان

تأدية  يف  الكهرباء  على  العتمادها  األزمة  بهذه  القطاعات  من  العديد  تأثر   -  2 
مهامها كما نتج عنها توقف تدفق املياه وانقطاع االتصاالت.

 3 - جتلي فرص تسويقية بالرغم من سياد الركود يف فترات األزمات والتي استغلها 
املولدات  يف  متثلت  للكهرباء  بديلة  مصادر  بتوفير  وذلك  املوردين  من  الكثير 

الكهربائية مبختلف أنواعها وأحجامها.

ثانيًا - التوصيات

إن حدوث األزمات باختالف أنواعها عادة ما تبقى يف ذهن األفراد ذلك ملا حتمله من ضرر 

وخسائر مادية ونفسية وإن احتواء األزمة بالرغم من الصعوبة البالغة يف ذلك إالّ أنه ميكن بذل 

املجهود املالءم لعالج تلك األضرار واخلسائر ما يساعد على استعادة النشاط وإعادة البناء.

وميكن ذلك من خالل تعبئة اجلهود بدفع كافة األطراف للمشاركة يف احتوائها سواء 

كانت هيئات أمنية أو عاملني أو مجلس اإلدارة واملالك واملساهمون كذلك الوزارات 

املختلفة كل حسب تخصصه.

ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج نوصي مبا يلي :

 1. تقييم شامل للمرحلة السابقة بجميع قراراها وإجراءاتها التي حلقت الضرر 
باملنظومة الكهربائية.
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 2. انتهاج أو اتباع أسلوب اإلدارة الالمركزية.

 3. ترشيد استهالك الكهرباء يف املصالح احلكومية واملصانع واملنازل.

 4. اختيار عناصر إدارية مؤهلة وكفؤة إلدارة الشركة على أن يكون من بينهم خبراء 
واستشاريون من خارج الشركة واالبتعاد عن التحاصص اجلهوي أو املناطقي.

مشاريع  العدد يف  هذا  استغالل  إمكانية  ودراس��ة  الوظيفي  الفائض  معاجلة   .5 
أخرى أو نقلهم إلى قطاعات أخرى لتخفيف عبء البطالة املقنعة.

االعتماد  ض��رورة  االعتبار  يف  تأخذ  جديدة  اقتصادية  استراتيجية  وض��ع   .6  
 ( املتجددة  الطاقة  الغنية مبصادر  ال��دول  من  ليبيا  كون  البديلة  الطاقة  على 

النموذج  السنة، واالقتداء يف تطبيق  أيام  الرياح والطاقة الشمسية( يف أغلب 

األملان  جعل  والذي   2011 سنة  اعتماده  مت  الذي  املتجددة(  األملاني)الطاقة 

يحققون قدراً كبيراً من الطاقة وصل إلى 50000 ميغا نهاية سنة 2015 مع 

العلم أن إمكانيات الطاقة يف ليبيا تعادل 31 مرة التي هي يف أملانيا.

قـــــائمة املـــــراجـع

أوالً - الكتب العربية :
 1. أحمد توفيق، صنع القرار يف إدارة األزمات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2008.

 2. أحمد ماهر، إدارة األزمات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2007.
 3. حمدي شعبان، اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث القاهرة الشركة العربية املتحدة، 2005. 

 4. د/ محسن أحمد خضيري، إدارة األزمات، منهج اقتصادي إداري حلل األزمات على مستوى االقتصاد 
القومي والوحدة االقتصادية، مكتب مدبولي، القاهرة.

 5. د/ منى صالح شريف، إدارة األزمات، الوسيلة للبقاء، البيان للطباعة، القاهرة، 1998. 
 6. عبدالسالم أبوقحف، اإلدارة االستراتيجية وإدارة األزمات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

.2002
 7. محمد صالح سالم، إدارة االزمات والكوارث بني املفهوم النظري والتطبيق العلمي، القاهرة، 2005.

 8. محمد عبدالغني هالل، مهارات إدارة األزمات، الطبعة الرابعة، 2003.
 9. معجم اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط3، اجلزء األول، القاهرة، 1985.

ثانيًا - الكتب األجنبية:
1. Ronald Perry& Alvin Mushktel: Disaster Management, Quorum Books, Westport, 

Connecticut, London 2001.
 2. Lagadce Patrick: Preventing choos in Crisis Strategies for Prevention, control and 

Damadge limitation, London, Mc Craw Hill, International )UK( Limited, 1993 .
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ثالثًا - املقاالت واملجالت العلمية :
التنافسية  امليزة  االبتكار،  التميز،  التسويقية،  الفرص  بعنوان  منشورة  مقالة  الكردي،  السيد  أحمد   .1  

والتسويق، بتاريخ 2010/5/22.
بتاريخ  واملعاجلات،  األسباب  ليبيا  الكهرباء يف  أزمة  بعنوان  منشورة  مقالة  الرقيق،  عبيد محمد  د.   .2  

.2017/7/16
 3. د/ محمد الشافعي، إدارة األولويات كأحد سبل الوقاية من األزمات، املؤمتر السنوي اخلامس إلدارة 

األزمات والكوارث، جامعة عني شمس، القاهرة، أكتوبر، 2000.
 4. عبداهلل مفتاح عويدان، دور االتصاالت التنظيمية يف ظل األزمات املهنية، مجلة االقتصاد والتجارة، 

زلينت، العدد الرابع، 2014.
االقتصاد  مجلة  األزم��ات،  إدارة  مراحل  مع  التعامل  يف  االستعداد  مستوى  أبوخريص،  علي  عمران   .5  

والتجارة، زلينت، العدد الثالث، 2014.

املوقع:  على  العدد 26222  النهار،  جريدة  واحللول،  املشاكل  الكهرباء  أزمة  بعنوان  منشورة  مقالة   .6  
 www.newspaper.annhar.com

رابعًا - شبكة املعلومات اإللكترونية :
 1. مت االستعانة مبوقع الشركة العامة للكهرباء : املطوية السنوية 2012 - الشركة 
العامة للكهرباء   نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشني. 

2. www.crisismagazine.com 
3. rassefzz.com economy 
 4. http://www.pal - stu.com/vb/showthread.php?t=6106
5. https://www.abahe.co.uk/marketing - and - strategic - planning 

enc/85316 - what - is - a - marketing - opportunity.html
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جتارب بعض ادلول وادلروس املستفادة منها 
للحد من أزمة السيولة يف يلبيا

■ د. زينب عبدالسالم سالم■ د. اعئشة سالم احلايج

■ د.مصطىف ىلع القطيوي

●   لكية االقتصاد والعلوم السياسية ● املرصف العريب اخلاريج
جامعة الزيتونة

● لكية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الزيتونة

)دراسة جتربةالعراق واليونان(

املستخلص:

تستهدف هده الورقة تسليط املزيد من الضوء على اسباب ظهور ازمة السيولة يف 

كل من العراق واليونان ومقارنتهما بأساب أزمة السيولة يف ليبيا ومن ثم االستدالل 

على االساليب واالجراءات التي قد تسهم يف معاجلة هذه االزمة استنادا على هاتني 

التجربتني رغم اختالف هيكلية والبنية االقتصادية لكل منهما. 

 - اليونان  السيولة يف  العراق–ازمة  السيولة يف  السيولة–ازمة  الكلمات الداللية: 
مصرف ليبيا املركزي - البنك املركزي العراقي. 

1.1 املقدمة:

باختالف  السيولة يف مصارفها  الزمة  تعرضت  التي  العالم  دول  اقتصادات  تختلف 

درجة تقدمها وتطورها ومنط هيكلية هذه االقتصادياتوما مت االتفاق عليه اكادمييا وما 

الدارسة لهذه الظاهرة هو اختالف حدة وشدة االثار السلبية  العلمية  النظريات  اثرته 

الزمة السيولة املصرفية على املستوى اجلزئي والكلي، فالقدرة على التحمل وامتصاص 
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عديد املختنقات هو نتاجاً لنمط هيكلية هذه االقتصاديات. لقدتعرض كل من االقتصاد 

الليبي واالقتصاد العراقي واالقتصاد اليوناني الى عدة ازمات مالية واقتصادية والتي 

افرزت ازمة نقص السيولة يف املصارف وفى هذا البحث ستتم دراسةاسباب ازمة السيولة 

يف كل من االقتصاد العراقي واالقتصاد اليوناني ملعرفة التشابه واالختالف بني اسباب 

االزمة ومدى  لعالج هذه  الدول  اتخذت يف هذه  التي  واالج��راءات  االزمتني واالساليب 

امكانية االستفادة من هذه السياسات التى اتبعت حلل ازمة السيولة يف ليبيا.

2.1 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف حتديد االسباب التي تؤدي الى نقص السيولة يف املصارف 

وكيفية عالجها من خالل حتديد االجراءات واالساليب التي تتوافق وحالة االقتصاد 

الليبي.

3.1 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف اآلتية:

 1 - التعرف على اسباب ازمة السيولة يف العراق واالجراءات التي اتخذت للخروج 

من االزمة.

 2 - التعرف على اسباب ازمة السيولة يف اليونان واالجراءات املتبعة للخروج من 

االزمة.

 3 - الدروس املستفادة من جتربتي العراق واليونان واالجراءات التييمكن تبنيهافى 

ليبيا للتخفيف من حدة االزمة.

4.1 فرضية البحث:

اعتمدت الدراسة على الفرضية التالية: تتشابه اسباب وعوامل ظهور ازمة السيولة 

هذه  من  االستفادة  يحقق  مما  العالم  دول  اقتصاديات  وبنية  هيكلية  اختالف  رغم 

التجارب يف التخفيف من حدة ازمة السيولة يف ليبيا .

5.1 اهمية الدراسة:

الفترة  كبيرة خالل  الليبيةأهمية  املصارف  السيولة يف  ازمة  اكتسب موضوع  لقد 
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االخيرة نتيجة لتفاقم االزمة وتأثيرها السلبي على املواطنني بشكل خاص واالقتصاد 

أنه ميثل إضافة لألبحاث  تكمن يف  البحث  أهمية هذا  فإن  الليبي بشكل عاموعليه 

العلمية يف مجال ازمة السيولة يف املصارف من خالل دراسة مقارنةلتجربتي العراق 

التجربتني  هاتني  من  املستفادة  ال��دروس  ملعرفة  ليبيا  يف  السيولة  ازمة  مع  واليونان 

تتوافق  والتي  االزمة  املستخدمة يف مواجهة  االج��راءات  امكانية تطبيق بعض  ومدى 

مع طبيعة الدولة الليبية ، وهو ما سيمنح متخذي القرارات والباحثني واملهتمني رؤيا 

يف  نتائجها  بعض  من  االستفادة  ميكنهم  حيث  االزم��ة  هذه  ووضوحاًعن  عمقاً  أكثر 

ترشيد السياسات االقتصادية املزمع تنفيذها مستقبالً وتصحيح ما ميكن تصحيحه 

من السياسات اجلاري تنفيذها مبا يتالءم وواقع االقتصاد الليبي. 

6.1 منهجية البحث: 

سيتم استخدام املناهج االتية :

 1. املنهج الوصفي: وذلك من خالل جمع البيانات واملعلومات لفهم وتفسير مشكلة البحث.

 2. املنهج التاريخي:سيتم استخدام هذا املنهج من خالل الدراسات السابقة.

 3. املنهج االستنباطي: سيتم استخدام هذا املنهج لتحليل مشكلة البحث.

 4. املنهج املقارن: وذلك من خالل دراسة ازمة السيولة يف كل من العراق واليونان وليبيا.

  وسيتم استخدم املصادر االتية:

 أ - الكتب واملراجع واملقاالت والتقارير والنشرات االقتصادية الصادرة عن اجلهات 

الرسمية.

 ب - املعلومات والبيانات املنشورةفىالشبكة العنكبوتية )االنترنت(.

 1.1 الدراسات السابقة:

 - دراسة )الغافود ، امزيكة ، 2016( بعنوان: محددات مخاطر السيولة باملصارف 

التجارية دراسة ميدانية على مصرف اجلمهورية فرع زلينت

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مخاطر نقص السيولة باملصارف التجارية 

والتعرض ألهم األسباب املؤدية حلدوثها وقدمت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 
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وتوصلت الدراسة الى ان عدم توفر االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني داخالل 

دولة وكذلك عدم توفر فرص االستثمار للعمالء وأيضا عدم قدرة العمالء علي سحب 

أموالهم بعد إيداعها هي من اهم مخاطر السيولة التى تواجهها املصارف التجارية.

 - دراسة )شامية ،2016(بعنوان: أسباب أزمة السيولة يف االقتصاد الليبي 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األسباب الرئيسة التى ادت الى تفاقم ازمة السيولة 

يف االقتصاد الليبي وكان أهم ماتوصلت إليه هذه الدراسة هو ان استمرار االنقسام 

ايقاف  الى  اضافة  امل��دن  من  العديد  يف  األمني  الوضع  وتفاقم  السياسي  والصراع 

التعامل بالبطاقات االئتمانية وما تبعها من زعزعة الثقة يف اجلهاز املصريف كل ذلك 

ادى إلى سحب املودعني الموالهم من املصارف واالحتفاظ بها واكتنازها خارج النظام 

املصريف مما فاقم ازمة السيولة يف املصارف الليبية.

1.2 مفهوم السيولة النقدية:

تعرف السيولة بأنها »إمكانية حتويال ألصول إلى النقود وبالسرعة املمكنة م�ن دون 

حتمل اخلسائر عندما يتعرض البنك إلى حالة طلب مفاجئة أو مستحقات حالية مث�ل 

مواجهة السحوبات املفاجئة أو الطلب على النقود يف حالة األزمات لهذا فإن البن�وك 

نقدية حتددها  موجودات  على شكل  لديها  الودائع  من  محددة  بنسبة  عادة  حتتفظ 

القوانني والتشريعات« )احمد ، 2013 ، ص16(.

وتعرف أيضا بأنها »قدرة املصرف على التسديد نقدا جميع التزاماته التجارية، 

وعلى االستجابة لطلبات االئتمان، وهذا يستدعي توفير نقد سائل ل�دى امل�صرف أو 

نق�د س�ائل  الى  إمكانية احلصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله، أي حتويلها 

بسرعة وسهولة« ) أبوحمد، 2002 ،ص185(.

يتضح من هذه التعاريف أن السيولة مسألة نسبية لها متغيران: املتغير األول وهو 

األصول السائلة واملتغير الثاني هو سحوبات املوّدعني وطلبات اإلئتمان وبطبيعة احلال 

تختلفا ألصول السائلة يف درجة سيولتها أيفي إمكانية حتويلها إلى نقدية بدون خسائر 

املودعني  قيام  فإن  أخ��رى  ناحيه  ومن  التصرف  هذا  نتيجة  حتويلها  يتّم  أوبخسائر 

بسحب ودائعهم مع تزايد طلبات اإلئتمان جتعل السيولة يف املصارف التجارية مسألة 
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حساسة وخطيرة. ان ادارة املصارف تواجه عدة مشاكل رئيسية على راسها حتديد 

كمية السيولة التي يجب أن يحتفظ بها املصرف إذ أن أي زي�ادة يف ال�سيولة تعن�ي اما ان 

املصرف يضحي بأرباح كان من املمكن ان يحققه لو مت توظيف تلك األموال ال�سائلة، أو 

إن املصرف اليقوم بواجبه على الوجه األكمل يف حتريك أو ت�دعيم متطلب�ات االقتصاد 

القومي ، وتتحدد السيولة وفق احمد )2013( العناصر االتية:

■ عنصر الوقت: أي سرعة حتويل األصول املتاحة إلى نقود .

■ درجة املخاطر: والتي تكون مرتبطة باحتمالية التغير باجتاه االنخف�اض ف�ي

قيمة األصول املطلوب حتويلها إلى النقود .

■ حجم التكلفة: وتعني التضحيات املادية أو غيرها التي من املمك�ن أن يتحمله�ا 

املصرف جراء حتويل بعض أصوله الى نقود وبالوقت الالزم اويف حالة ح�دوث 

تغير يف قيمة األصول. 

وحتتاج املصارف إلى السيولة ملواجهة متطلبات عمالئها لألموال، والذين يقومون 

هذه  كانت  وملا  منها  االقتراض  خالل  من  أو  املصارف  لدى  ودائعهم  على  بالسحب 

االحتياجات مستمرة لذا يجب أن تكون املصارف مستعدة على الدوام ملواجهتها وهذا 

ما يحقق للمصرف عددا من االيجابيات منها )عقل ،2006 ، ص159(:

يصبح  بحيث  احلساس  املالي  السوق  يف  املخاطر  جت��اه  األم��ان  عنصر  زي��ادة   ■

املصرف قادرا على الوفاء بالتزاماته.

■ تعزيز ثقة املودعني واملقترضني وتوفير إمكانية االستجابة ملتطلباتهم كلما تطلب األمر.

■ يعد مؤشًرا ايجابًيا للسوق املالية واملحللني واملودعني واإلدارة.

■  تأكيد قدرة املصرف على الوفاء بااللتزامات و التعهدات املترتبة عليه.

■  جتنب البيع القسري لبعض األصول وجتنب اخلسائر املحتملة جراء ذلك.

■ جتنب دفع كلفة أعلى لألموال.

■ تقليل حاالت اللجوء إلى االقتراض من البنك املركزي.

 كما وتتأثر السيولة املصرفية بعدد من العوامل أهمها )ابو حمد، 2002 ،ص46(:
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 - عمليات اإليداع و السحب على الودائع

 - معامالت الزبائن مع اخلزينة العامة

 - رصيد عمليات املقاصة بني املصارف

 - موقف البنك املركزي بالنسبة للمصارف

 - رصيد رأس مال املصرف

1.3 أزمة السيولة يف املصارف الليبية

املالي  التطور  لدعم  متاما  اساسيا  يعد  وكفؤ  وفعال  سليم  قطاع مصريف  »وجود 

والنمو االقتصادي , ووجود قطاع مصريف غير سليم ميكن ان يقود الى مخاطر مالية 

نظامية وانهيار اقتصادي« )دوجالس ،2007 ، ص 225(.

ميثل النظام املصريف يف ليبيا قلب اقتصاد البالد حيث يعتمد النظام املالي اعتماد 

اكليا على املصارف لضمان النمو االقتصادي وتطوير األعمال التجارية بصورة خاصة 

املورد  ميثل  املصريف  النظام  فان  ولهذا  املالية  االوراق  سوق  دور  تفعيل  لعدم  وذلك 

املالي الوحيد لتغطية تكاليف توسيع األعمال التجارية وبدون هذااملورد املالي الميكن 

للشركات أن تتطور وال لفرص العمل أن تتوفر.

اذ  الودائع  الليبية هي  التجارية  ان اهم مصدر من مصادر السيولة يف املصارف 

تشكل نسبة قد تتجاوز 80 %  من إجمالي خصوم املصارف التجارية ويرجع مصرف 

نشر  تقرير  يف  العنكبوتية  الشبكة  على  االلكتروني  موقعه  خالل  من  املركزي  ليبيا 

بتاريخ )2017/08/27(اس��ب��اب ازمة السيولة يف املصارف الى حالة عدم اليقني 

التي تعيشها البالد بسبب االنقسام السياسي وتردي األوضاع األمنية مع نهاية عام 

2014 وعدم إمكانية مؤسسات الدولة االمنية منفرض سيطرتها على حالة الوضع 

االمني واستتباب األمن مما ادى الى تفشي ظاهرة اجلرمية من خطف وسطو مسلح 

وابتزاز وحرابة، وأصبحت اجلرمية املنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع املصريف من 

خالل السطو على بعضا ملصارف وسرقة ماحتتويه من سيولة نقدية، وهو ما فرض 

حالة من الفزع واخلوف لدى األفراد والتجار والشركات من تسرب أي معلومات عن 
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حساب اتهم أو كشفها بطريقة غير مباشرة األمر الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، 

وعدم إيداع أي مبالغ مالية خوفا من التعرض من مخاطر السطو والسرقة . 

مشكلة  حدة  من  التخفيف  بهدف  السياسات  من  جملة  ليبيا  انتهج مصرف  لقد 

السيولة املحلية كان من اهمها:

 أ - اشترط مصرف ليبيا املركزي يف منشوره الصادر رقم )2( لعام 2016 بشأن 

وضع الضوابط والشروط واالجراءات املنظمة لفتح االعتمادات املستندية أن 

تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح االعتماد املستندي نسبة 130 %  من 

قيمة االعتماد، وذلك بهدف سحب السيولة منقبل التجار بدل من اكتنازها.

وجت�در االش��ارة إلى ان هذا االج��راء لم ينجح يف احلد من تفاقم ازمة السيولة 

وذلك الن املصرف املركزي اشترط على التجار تغطية قيمة اعتماداتهم نقدا وليس 

بأموالهم خارج املصارف حتى  الى االحتفاظ  بالتجار  خصما من احلساب مما دفع 

موعد دفع قيمة تغطية االعتماد وهكذا فبدال من ان يحد هذا القرار من ازمة السيولة 

فقد فاقمها وزاد من الهوة يف انعدام الثقة بني التجار واصحاب القطاع اخلاص وبني 

اجلهاز املصريف.

 ب - عمل مصرف ليبيا املركزي على تطوير أنظمة الدفع االلكتروني من خالل 

الدفع  وبطاقات  الذاتي  السحب  وآالت  االلكترونية  البطاقات  انتشار  توسيع 

املسبق يف محاولة للحد من الطلب على االوراق النقدية وتعزيز استخدام طرق 

الدفع االلكتروني.

من  احلد  وملموس يف  حقيقي  تأثير  له  يكون  ان  املمكن  من  كان  القرار  هذا  ان 

الطلب على السيولة النقدية من املصارف يف حال عمل املصرف املركزي على تذليل 

الصعوبات التيتواجه استخدام هذه البطاقات والتي استخدمها بعض التجار كذريعة 

يف احلصول على ارباح مضاعفة نتيجة لرفع اسعار السلع التي يتم شراؤها بالبطاقات 

على  تفضيلهم يف احلصول  واستمر  للمواطنني  املادي  الوضع  فاقم  االلكترونية مما 

السيولة النقدية على استخدام البطاقات االلكترونية هذا فضال عن انخفاض الوعي 

املصريف لدى املواطنني يف هذا املجال.
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الزال  االن  وحتى   2014 عام  فمنذ  السيولة  الزم��ة  ادارة  سوء  من  تعاني  ليبيا 

املواطنون يعانون من ازمة السيولة والتي كان من اهم نتائجها فقدان الثقة باجلهاز 

املصريف وانتشار الربا واجلرمية وارتفاع نسبة الفقر الى غير ذلك من النتائج السلبية 

التي نتجت عن ازمة السيولة والتي طالت جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية ولو 

بدرجات متفاوتة وبناًء على عبدالسالم )2011( فإن معادلة الثقة يف اجلهاز املصريف 

تتكون من:

تكلفة  انــخــفــاض   + اخلــدمــة  تــقــدمي  ســرعــة  االستثمارية +  املنتجات  تــوفــر   = الثقة 
املعامالت + سرية حسابات املودعني

وعليه فان ضعف اداء املصارف ومحدودية وبطئ اخلدمات التي تقدمها لزبائنها 

مع ارتفاع تكلفتها وعدم التزام بعض موظفي املصارف باملعايير املهنية واالخالقية كل 

ذلكادى الى انهيار الثقة يف املصارف فاصبح املواطنون يعزفون عن االحتفاظ بأموالهم 

يف املصارف وفضلوا االحتفاظ بها بالطرق التقليدية القدمية خارج النظام املصريف 

مما زاد ازمة نقص السيولة قتامة. 

1.4أزمة السيولة يف االقتصاد العراقي:

من   2003 عام  السياسي  التغيير  وبعد  قبل  العراق  يف  املصريف  القطاع  يعاني 

معوقات وحتديات عمل كبيرة ألسباب تتعلق بالوضع االقتصادي غير املستقر نتيجة 

لسوء اإلدارة املاليةواالقتصادية للبالد وعدم وجود تخطيط واضح وضعف التنسيق 

وارتباك الرؤية بني السياستني املالية والنقدية ، واسباب ذاتية تتحملها املصارف من 

التي  واملنتجات  اخلدمات  وقصور  النشاط  وضعف  املصريف  العمل  ادارة  سوء  حيث 

العراقية منذ  السيولة يف املصارف  ازمة نقص  للجمهور.وقدبدأ ظهور شبح  تقدمها 

عام 2014 عندما بدأت بعض املصارف تواجه مشكلة يف تلبية طلبات السحب من 

املودعني خصوصا بعد عمليات النهب التى تعرضت لها بعض املصارف يف املحافظات 

التى سيطرت عليها داعش كما ان اغلب املصارف توقفت عن القيام باملهام واخلدمات 

االقتصادي  النمو  وحتقيق  االقتصادية  التنمية  يف  باملساهمة  تتعلق  التي  املصرفية 

واقتصر نشاطها عملها على املشاركة يف نافذة بيع العملة التي يقوم بها البنك املركزي 
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يوميا بهدف توفير الدينار العراقي لوزارة املالية، وبهدف املحافظة ايضا على استقرار 

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي وادى انخفاض اسعار النفط الى 

تفاقم وضع ازمة السيولة حيث تقلصت املكاسب الكلية للبنوك العراقية قبل خصم 

الضرائب بنسبة 44 %  إلى 74 مليار دينار )68 مليون دوالر( يف الربع الثالث من 

2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 )النصيري ، 2017(. 

2.4 اسباب ازمة السيولة يف العراق:

العراقية  املصارف  يف  السيولة  ازمة  تفاقم  الى  ادت  التى  االسباب  تعددت  لقد 

والتىميكن تلخيصها فى عدة نقاط كما حددها كال من العالق )2017( و اجلميلي 

)2017( فيما يلي:

االي��رادات  انخفاض  الى  ادى  مما  العاملية  السوق  يف  النفط  اسعار  هبوط   -  1

املتحققة بصورة ال تغطي النفقات الفعلية.

2 - الترهل الوظيفي يف مؤسسات الدولة على حساب امليزانية العامة وعدم وجود 

خطة الحتواء هذا الترهل.

3 - سوء ادارة املال العام وتفاقم ظاهرة الفساد املالي واالداري يف جميع مفاصل 

الدولة وعدم إمكانية محاسبتها من قبل ديوان الرقابة املالية أو الهيئات الرقابية 

األخرى.

4 - ارتفاع نفقات احلرب على االرهاب وما تبعها من استنزاف مليزانية الدولة.

5 - ضعف حتفيز وتشجيع ودعم القطاع اخلاص مما ادى الى هجرة رؤوس االموال 

العراقية وتوقف النشاط االقتصادي للقطاع اخلاص يف جميع املجاالت.

الوضع اجلديد  مع  توافقها  االقتصاد وعدم  التشريعية الدارة  البيئة  6 - قصور 

القتصاد البالد.

7 - اضطرار احلكومة الى حتمل نفقات مالية اضافية نتيجة لتفاقم ازمة النازحني 

بعد سيطرة ما يسمى داعش على بعض املحافظات مما ادى الى نزوح عدد كبير 

من السكان الى محافظات اخرى فانتشرت البطالة وزاد الفقر. 
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8 - تفاقم الصراعات السياسية والطائفية واملحاصصة بني الكتل واالحزاب منذ 

عام 2003 مما اثر بشكل كبير على استراتيجية االمن الوطني وانعكس ذلك 

على خلق ازمات اقتصادية داخلية للعراق.

وقد نتج عن هذه االزمة جلوء العراقيني الى سحب اموالهم من املصارف والعودة 

الثقة  فقدوا  أن  بعد  منازلهم  يف  املالية  مدخراتهم  حفظ  يف  أجدادهم  طريقة  الى 

مبصارفهم احلكومية منها واألهلية وسط تخوف من انعدام مستمر للسيولة مما زاد 

من تفاقم االزمة ، وقد مت توجيه االتهامات الى البنك املركزي العراقي آنذاك لعدم 

قدرته على حل االزمة.

3.4االجراءات التى اتخذت للحد من ازمة السيولة:

لقد جلأ البنك املركزي العراقي الى اتخاذ عدة اجراءات للتخفيف من حدة االزمة 

كما وضحها العالق )2017( اهمها مايلي:

حسابات  وفتح  اخلاصة  املصارف  ودع��م  وحتفيز  املستندية  االعتمادات  فتح   ■

ملؤسسات الدولة يف املصارف اخلاصة لإليداع احلكومي. 

■ انشاء البنى التحتية املتكاملة لالرتقاء بنظام املدفوعات من خالل انظمة الدفع 

بالتجزئة ومنح رخص ل� 9 شركات دفع الكتروني.

■  تأسيس وحدة حماية العمالء وشركة ضمان الودائع.

■ تأسيس مجلس املدفوعات الوطني لدعم اليات عمل البنك املركزي العراقي يف 

حتقيق اهدافه االستراتيجية.

■ تأسيس وحدتني للمخاطر واالستقرار املالي للحد من املخاطر النظامية واتخاذ 

االجراءات التحوطية على املستويني الكلي واجلزئي املدعمة بنظم لإلنذار املبكر 

ومواجهة االزمات وحتقيق االستقرار املالي.

■ ربط النظام املالي يف البنك املركزي العراقي مع اقليم كردستان وتأسيس فرعني 

جديدين يرتبطان بالبنك املركزي العراقي وإلغاء فرعي البنك املركزي يف اربيل 

والسليمانية املرتبطتان بوزارة مالية االقليم(.
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■ حتفيز االفصاح ،الرقابة املشددة ودعم لقطاع املدني.

■  حتفيز الشمول املالي من خالل إعداد استراتيجية للشمول املالي .

■ العمل على تطوير سوق املال .

■ التنسيق بني السياستني املالية والنقدية من خالل تشكيل جلنة تنسيق دائمة بني 

البنك املركزي ووزارة املالية.

■ احلصول على العضوية الكاملة يف مجلس اخلدمات االسالمي.

■ تأسيس 10 مصارف اسالمية الى حد االن.

■ فتح حساب باسم البنك املركزي العراقي يف مركز االيداع يف سوق االوراق املالية 

لتسهيل تداول السندات الوطنية .

■ تعزيز الرقابة االستباقية على سيولة املصارف من خالل تطبيق »نسبة تغطية 

السيولة، ونسبة صايف التمويل املستقر ألول مرة .

■ السماح للمصارف باستخدام 50  %  من احتياطاتها لدى البنك املركزي لشراء 

حواالت خزينة بلغت اكثر من 4 ترليون دينار.

■ تطبيق سياسات وبرامج وانظمة واجراءات لضبط ومراقبة حركة العملة االجنبية 

)الدوالر(.

■ نفيذ برنامج االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض 

وتسهيالت دولية .

■ العمل على انشاء صندوق نقد استثماري مبشاركة كافة املصارف .

■ منح املصارف حرية حتديد الفائدة.

■ تعزيز نظام احلوكمة يف القطاع املصريف واصدار اول دليل للحوكمة املؤسساتية 

الخر  وفقا  احلوكمة  وقواعد  ومفاهيم  مبادئ  يتضمن  املصريف  القطاع  يف 

التطورات واملمارسات الدولية.

ويرى الباحثون ان من اهم السياسات التي اتبعها البنك املركزي العراقي اضافة 

الى ما سبقانه قد جتنب اللجوء الى السياسات التي من شأنها التأثير على االستقرار 
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العام لألسعار وأسعار الصرف وعلى النمو االقتصادي حيث انه لم يلجأ الى خفض 

مبيعاته من العملة االجنبية ألن ذلك يؤدي الى ارتفاع قيمة العملة االجنبية التي ستضر 

باملواطن وتؤثر بشكل مباشر على الدائنني واملستثمرين، كما انه لم يعمد الى تعومي 

سعر صرف الدينار الن مصدر الدوالر محتكر من احلكومة بحكم طبيعة االقتصاد 

وموارد الدولة لكنه قام بتخفيض الطلب على الدوالرمن خالل التأثير على مسببات 

القطاعات  حتفيز  االستيراد،  على  السيطرة  والسياسي،  االمني  )االستقرار  الطلب 

االقتصادية احلقيقة، توفير بيئة امنة( وليس عن طريق تقييد العرض او االجراءات.

واستطاع البنك املركزي العراقي رغم كل التحديات ان يحقق استقرارا يف سعر صرف 

العملةاملحلية كما انه دعم االستقرار املالي على مستوى استدامة املالية العامة واستقرار 

اجراء  كما عمل على  اي��رادات احلكومة  االنخفاض احلاد يف  ملواجهة  املصريف؛  القطاع 

مسح ومراجعة شاملة ألوضاع املصارف وحصر املصارف التي تواجه صعوبات خاصة يف 

العظمى  الغالبية  انتشال اوضاع  سيولتها ووضع برنامج واجراءات عاجلة ملعاجلتها ومت 

منها لتعزيز االستقرار املالي يف املصارف وجتنب الوقوع يف مخاطر العمليات املشبوهة، 

رقم  االرهاب  ومتويل  االموال  مكافحة غسل  لقانون  باالمتثال  كافة  املصارف  الزام  ومت 

وحدات مختصة يف  تأسيس  ومنها   ، به  املرتبطة  والقواعد  واللوائح  لسنة 2015   39

داخل املصارف تختص بعمليات املكافحة وادارة املخاطر واالمتثال اضافة الى قطع البنك 

املركزي شوطا تاريخيا مهما خالل سنتي 2015 و2016 يف تعزيز وتقوية االجراءات 

واالنظمة املتعلقة بذلك والتي حظيت بإشادة ودعم من قبل املنظمات الدولية املعنية ومنها 

منظمة العمل املالي  FATF )مركز الروابط للبحوث والدراسات االسترتيجية ،2017(.

4.4اوجه التشابه بني االقتصاد العراقي واالقتصاد الليبي:

■ ان االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة تصل الى اكثر من 97 %  يف 

ايراداته على دخله من النفط وهي ذات الصفة يف االقتصاد الليبي حيث انه 

اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة 98  %  يف ايراداته على دخله من النفط وهو يجعل 

كال االقتصادين يتصفان بالهشاشة وضعف الهيكلية وبالتالي قابليتهما للتأثر 

بشدة بالصدمات االقتصادية خصوصا عند انخفاض اسعار النفط.
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اثر  السياسية  واالح��زاب  الكتل  بني  واملحاصصة  السياسية  الصراعات  تفاقم   ■

بشكل كبير على استراتيجية األمن الوطني مما نتج عنه خلق ازمات اقتصادية 

يف كل من االقتصاد الليبي واالقتصاد العراقي .

■ ارتفاع نفقات احلرب يف كال الدولتني اضاف حتديا وسببا اساسيا يف االزمة 

االقتصادية واملالية .

■ سوء ادارة املال العام وتفاقم ظاهرة الفساد االداري واملالي والتى ادت الى الهدر 

الكبيرالموااللدولتني حيث لم تهتم احلكومات املتعاقبة بالتخطيط االقتصادي 

االستباقية  واملحددات  والضوابط  االسس  ووضع  العام  املال  الدارة  الصحيح 

للسيطرة على حركة االموال العامة خصوصا يف ظل عجز ميزانية الدولة لعدة 

سنوات متعاقبة .

دوره  ال��رؤى يف حتديد  وتشتت  اخلاص  القطاع  ودعم  وتشجيع  ■ ضعف حتفيز 

االساسي يف صناعة القرار االقتصادي وعدم تأمني بنى حتتية خللق مصادر 

متويل اضافية للموازنة العامة للدولة اضافة الى عدم توفير بيئة عمل مناسبة 

يف  للمساهمة  اخلاصة  االم��وال  رؤوس  مشجع جللب  استثماري  مناخ  لتأمني 

والعراقية  الليبية  االم���وال  رؤوس  هجرة  ال��ى  ادى  مما  االقتصادية  التنمية 

وانخفاضالنشاط االقتصادي للقطاع اخلاص.

■ قصور البيئة التشريعية الدارة االقتصاديف كال الدولتينوعدم انسجامها وتوافقها 

معالوضع اجلديد الدارة االقتصاد.

■ تفاقم ازمة النازحينتفاقمت ازمة النازحني مما اضطر احلكومة ان تتحمل أعباءاً 

االخرى  االنسانية  وتأمني احلاجات  لهم  املؤقت  السكن  لتأمني  اضافية  مالية 

مما اضاف للنفقات احلكومية تكاليف كبيرة كما ارتفعت نسبة البطالة والفقر 

بسبب ذلك وانعكس كل ذلك على كل من االقتصاد العراقي واالقتصاد الليبي .

■ ابعاد التكنوقراط واخلبرات االقتصادية املهنية من قيادة عملية التغيير املطلوبة 

يف ادارة االقتصاد نتيجة املحاصصة والتوافقية املعمول بها يف العملية السياسية 

يف الدولتني وهو ما ادى الى وصول قيادات اقتصادية وادارية غير كفوءة وال 
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متتلك قدرات وخبرات مهنية وتنفيذية ومنهجية يف ادارة املؤسسات االقتصادية 

املهمة وقد نتج عن ذلك عدم متكن احلكومات املتعاقبة من القيام باالصالح 

باالزمةماهي  الوصول  اهم االسباب يف  يعد احد  املنشود وهو ما  االقتصادي 

عليه احلال االن.

5.4 اوجه االختالف بني االقتصاد العراقي واالقتصاد الليبي:

تتمثل اوجه االختالف بني االقتصاد العراقي واالقتصاد الليبي يف النقاط االتية:

املركزي  البنك  يقيمه  مزاد  تعتمد على  العراقي  للدينار  الصرف  ■ سياسة سعر 

فيتحدد بذلك سعر الصرف من خالل قوى الطلب والعرض )الذي حتكم به 

البنك املركزي العراقي ( وعليه فرغم ازمة السيولة اال ان اسعار صرف الدينار 

العراقي ظل مستقرا الى حد ما ، يف حني ان سعر صرف الدينار الليبي تعرض 

لتذبذب وانخفاض كبير فى السوق املوازي مع ثبات سعر الصرف الرسمي 

■ اجتهت معظم املصارف العراقية خالل فترة االزمة لبيع العملة وتدنى مستوى 

تقدمي اخلدمات املصرفية االخرى مما فاقم االزمة يف حني ان املصارف الليبية 

رغم انخفاض معدل ادائها ومعاناتها املزمنة من نقص السيولة اال انها استمرت 

يف تقدمي خدماتها للمواطنني

يزال  ال  فيما  له  تابعة  الغير  الفروع  والغاء  العراقي  املركزي  البنك  توحيد  مت   ■

وحل  النقدية  السياسة  لتفعيل  الرئيس  العنوان  النقدية  السلطة  يف  االنقسام 

االزمات املالية التى تعصف بالبالد خصوصا ازمة السيولة.

■ بدأ املصرف املركزي العراقي يف تطبيق سلسلة من االجراءات واتخاذ القوانني 

الالزمة للخروج بالبالد من االزمة التى مير بها يف حني ان مصرف ليبيا املركزي 

لم يتخذ أي اجراءات واضحة بعد. 

■ حصل البنك املركزي العراقي على استقالليته لتمكينه من اداء مهمته من غير 

تدخل وفساد وهو ما جعله مؤسسة فعالة وضامنة ملصالح املجتمع ككل ، يف 

حني ان مصرف ليبيا املركزي ال يزال يرزح حتت وطأة التجاذبات السياسية مما 

اثر سلبا على ادائه ملهامه يف الدولة.
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1.5ازمة السيولة يف االقتصاد اليوناني

ان ازمة اليونان املالية والتي افرزت ازمة السيولة كانت نتاجا لسلسلة من ازمات 

املديونية املتكررة وذلك منذ عام 1980 وازدادت حدتها عند ظهور االزمة املالية يف 

عام 2008 وتعود االسباب التى اظهرت االزمة االقتصادية يف اليونان بهذه القتامة 

اوضاعه االقتصادية املتردية التى لم تؤهله الى دخول االحتاد النقدي االوروبي ورغم 

ذلك حتصل على هذه العضوية التى لم يستمر استثمارها وقتا طويال بل كانت مبثابة 

القوة القاهرة التى قادت الى مزيد من االنغماس يف هذه االزمة فمنذ عام 2001 

يعاني االقتصاد اليوناني من عجز يف امليزانية يفوق 7 %  الى اجمالي الناجت املحلي 

العجز  ه��ذا  بلغ  وق��د  املحلي  الناجت  اجمالي  من    % ال��ى 100  يصل  ودي��ن حكومي 

ذروته يف عام 2016 بنسبة 183 %  من اجمالي الناجت املحلي. ان عضوية اليونان 

لالحتاد النقدي جعلت سلطاتها املحلية غير قادرة على اتخاذ القرارات التي تخفف من 

حدة االزمة ولعل من اهمها تخفيض قيمة العملة التي ستقود الى انتعاش الصادرات 

معاناة  من  مزيد  الى  ادت  فرضها  التي  القيود  فهذه  الفائدة  معدالت  يف  والتحكم 

االفراد واالنكماش يف اجمالي الناجت املحلي. وتعد االسباب السياسية احد االسباب 

اساليب  اختيار  قدرتهم يف  السياسيني بضعف  بعض  اتصف  فقد  لالزمة  اجلوهرية 

محددة وواضحة تعمل على تخفيف ما ارتبط بهذا االقتصاد ومؤسساته من صعوبات 

افضل  حلول  نحو  تقود  وتوصيات  تشريعات  متابعة  يف  االلتزام  ضعف  الى  اضافة 

فاملواقف السياسية الضعيفة واملتذبذبة ادت الى جتنب الالعبني يف االسواق املالية 

العاملية من التعامل مع املديونية السيادية لليونان وخروج العديد من املستثمرين من 

.)Adam ,2017( املشاريع االستثمارية املرتبطة بالقطاع العام

2.5 اسباب ازمة السيولة يف اليونان: 

ميكن تلخيص اسباب االزمة االقتصادية والتي نتج عنها ازمة السيولة يف االقتصاد 

اليوناني فيما يلي:

 1 - سوء ادارة االقتصاد اليوناني وضعف كفاءة مؤسساته االقتصادية واملالية 

 2 - سياسات التمويل الضعيفة واستخدام هذه التمويالت يف غير مواضعها 
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 3 - االزمة املالية اخلانقة التي شهدتها منطقة اليورو يف منتصف العقد الثاني 

من االلفية الثالثة 2008 - 2009 

 4 - ادت عضوية اليونان لالحتاد النقدي االوروبي الى ضعف موقف احلكومة 

فى التحكم يف سياساتها النقدية التي يتحكم فيها املصرف املركزي االوروبي.

 5 - املبالغة يف االقتراض من االسواق املالية الدولية للتخفيف من عجز امليزانية.

 6 - ضعف ادارة الدولة واالداء الضعيف حلكومات متعاقبة.

 7 - االنفاق احلكومي املبالغ يف توزيعه.

 8 - ارتفاع االجور غير املرتبطة بزيادة االنتاجية.

 9 - االهمال الضريبي.

 10 - ضعف الثقة فيما تنشره مؤسسات الدولة من بيانات رقمية تشير ألوضاع 

االقتصاد احلقيقية. 

 11 - االنخفاض الشديد ألسعار الفائدة كما تقره السلطات النقدية االوروبية.

الدين 175 %  من إجمالي  بلغت نسبة  السداد حيث  القدرة على   12 - عدم 

الناجت املحلي.

الودائع مما سبب محدودية  املتردية ترتب عنها سحب   13 - اوضاع املصارف 

السيولة ومن ثم اختفائها بالكامل.

 14 - عدم االستفادة من القروض املتحصل عليها من املقرضني الدوليني لتوفير 

الدولة  على  املتراكمة  الديون  س��داد  يف  الستعمالها  نظرا  املصارف  سيولة 

ومؤسساتها.

 15 - ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أّثر بدوره على زيادة أسعار السلع و الصناعات.

3.5 االجراءات التي اتخذت للحد من ازمة السيولة:

جلأت اليونان الى اتخاذ عدة اجراءات للتخفيف من حدة االزمة متثلت فيما يلي:

وغير احلكومية  السندات احلكومية  بشراء  االوروب��ي  املركزي  املصرف  قام   -  1
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كمحاولة السترجاع ثقة املستمر ففي عام واحد مت اقتناء ما قيمته 78 مليار 

يورو لسندات مختلفة اآلجال.

2 - اعداد برنامج اصالحي من قبل املصرف املركزي االوروبي ،املفوضية االوروبية 

وصندوق النقد الدولي.

3 - تفعيل دور سوق اوراق املالية.

4 - تبني اصالحات جوهرية للقطاع املصريف اخلاص والعام.

واالنفاق  الضريبية  السياسات  االوروب��ي على  االحت��اد  املفرد من  االش��راف   -  5

احلكومي لتخفيض قيمة العجز يف امليزانية.

6 - التوقف عن أي زيادات يف املرتبات واملزايا.

7 - التوقف عن دفع أي قيم لتغطية االعمال والساعات االضافية.

8 - التوقف عن أي عالوات تدفع للقطاع العام.

9 - رسملة املصارف وضخ االموال لهذه االخيرة حتى تتمكن من مواصلة نشاطها.

. Euro System & Life Support 10 - ابقاء هذه املصارف حتت رعاية ما يسمى

 4.5 اوجه التشابه بني االقتصاد اليوناني واالقتصاد الليبي:

توجد اوجه تشابه فيما بني ازمة السيولة يف ليبيا وازمة السيولة يف اليونان ميكن 

بيانها فيا يلي:

■ ضعف الثقة يف سياسة الدولة فيما يخص تبني عمليات اصالح جادة للخروج 

من هذه االزمة.

دور  محدودية  حيث  منهما  كل  عند  النقدية  السياسة  على  السيطرة  ضعف   ■

السلطات النقدية يف اليونان نظرا لسيطر البنك املركزي االوروبي اما يف ليبيا 

فكان النقسام السلطة النقدية املتمثلة يف مصرف ليبيا املركزي الدور اجلوهري 

يف ضعف السيطرة على السياسة النقدية.

■ ضعف االداء املصريف مما ترتب عنه سحب الودائع واالموال يف كل من املصارف 

الليبية واملصارف اليونانية.
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■ عبء خدمات الدين للدائنني مما يكلف خزينة الدولة اليونانية رغم تزايد العجز 

الى  يدفع  ما  اعباء  الليبية  الدولة  خزينة  تتحمل  كذلك   ، الدولة  ميزانية  يف 

النازحني والتشكيالت املسلحة الى جانب االعباء املالية االخرى التى تتحملها 

خزينة الدولة رغم العجز يف ميزانيتها.

■  التباطؤ يف اتخاذ القرارات اجلادة حلل هذه االزمة او التخفيف من حدتها وهو 

االمر الذي تتصف به كال الدولتني.

6.5 اوجه االختالف بني االقتصاد اليوناني واالقتصاد الليبي:

■ بدأت اليونان يف تنفيذ خطة اصالح مالي ومع ذلك الزال االقتصاد يعاني من 

ازمات وانكماش يف معدالت النمو ، يف حني ان االقتصاد الليبي الزال بعيدا عن 

خطة اصالحات مالية شاملة.

وتدني سعر صرف  التضخم  معدالت  ارتفاع  الى  ليبيا  يف  السيولة  ازمة  ادت   ■

الدينار الليبي مقابل العمالت االجنبية ، اما يف االقتصاد اليوناني فقد ارتفعت 

معدالت التضخم نتيجة الزمة السيولة ولم يتدنى سعر صرف اليورو.

 1.6 االجراءات التى ميكن تبنيهاللحد من ازمة السيولة يف ليبيا:

من خالل دراسة اسباب واساليب عالج ازمة السيولة يف كل من العراق واليونان 

اساليب  الى عدة  الدراسة  ليبيا فقد خلصت هذه  السيولة يف  ازمة  اسباب  ودراسة 

واجراءات ميكن تطبيقها للحد من ازمة السيولة يف ليبيا:

 1 - توحيد السلطة النقدية املتمثلة يف املصرف املركزي وتبني اصالحات جوهرية 

للقطاع املصريف اخلاص والعام . 

برامج  تطبيق  من خالل  )ال��دوالر(  االجنبية  العملة  حركة  ومراقبة  - ضبط   2  

وانظمة وسياسات واجراءات واضحة ومحددة.

 3 - تكوين هيئة تهتم برسم سياسات واعداد استراتيجيات حلماية العملة املحلية 

.Currency board من التذبذب كمجلس العملة

 4 - انشاء صندوق نقد استثماري تسهم فيه كافة املصارف.
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 5 - اعداد استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد املالي ومتويل االرهاب. 

 6 - تخفيض نسبة االحتياطي القانوني لدى البنك املركزي بنسبة تسمح للمصارف 

بالتوسع مجاالت االستثمار.

 7 - تفعيل دور سوق االوراق املالية الليبي.

 8 - فتح حساب باسم املصرف املركزي يف سوق االوراق املالية لتسهيل تداول 

سندات اخلزانة.

الليبية  واالستثمارات  الودائع  واستغالل  اخلارجية  املديونية  عن  االبتعاد   -  9  

املتواجدة باخلارج.

 10 - اعداد الهيكلية والبنية الصحيحة اليجاد صيرفة اسالمية ذات جدوى. 

1.7 قائمة املراجع:

اوال : املصادر العربية:
 ، كامبريدج  ، جامعة  القانون  ودور  املالي  االقتصادي لالستقرار  النمو   ، آرنر   1 - دوجالس 

.2007

 2 - رضا صاحب ابوحمد ، ادارة املصارف مدخل حتليلي كمي معاصر ، دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ، عمان ،2002.

 3 - سمير النصيري، رؤية يف االصالح االقتصادي واملصريف ما بعد داعش ، رابطة املصرفيني 
العراقيني ، 2017.

 4 - سمير النصيري ، حتديات السياسة النقدية يف العراق ، شبكة االقتصاديني العراقيني ، 
. net.iraqieconomists.www منشور عبر املوقع االلكتروني

 5 - سمير النصيري ، منهجية االصالح االقتصادي واملصريف يف العراق شبكة االقتصاديني 
. net.iraqieconomists.www العراقيني ، منشور عبر املوقع االلكتروني

 6 - على العالق ، البنك املركزي العراقي من االستقرار النقدي الى االستقرار املالي وتعزيز 
التنمية 1947 - 2017 ، منشورات البنك املركزي العراقي ، 2017.

 7 - مختار الغافود ، فرج امزيكة ، محددات مخاطر السيولة باملصارف التجارية دراسة ميدانية 
عن مصرف اجلمهورية فرع زلينت ، مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ، العدد السابع ، 

.2016

 8 - مفلح عقل ، وجهات نظر مصرفية ، دار املجتمع العربي ، عمان ، 2006.
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 9 - مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،2017 ،منشور عبر املوقع االلكتروني

 http//:rawabetcenter.com/archives. 50847/

 10 - منشور مصرف ليبيا املركزي رقم )2( لعام 2016.

 11 - توضيحمصرفليبي��ااملركزيحوألزمةنقصالسيولة ، عبر املوقع االلكتروني

 https//:cbl.gov.ly. /

بيان  مع  النقدي  التدفق  كشف  باستخدام  ملخاطرالسيولة  حتليلية  أحمد،دراسة  نضال   -  12 
أثرها على كفاية رأساملال يف القطا ع املصريف دراسة تطبيقية يف مصرف الرافدين ،جامعة 
بغداد،املعهدالعاليللدراسات املحاسبية واملالية، مجلةكلي ةبغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، 

العدد السادس والثالثون ، 2013.

 13 - ياسني خلف اجلميلي ، االزمة املالية يف العراق اسباب وحلول ، منشور عبر املوقع االلكتروني

 http//:www.ahewar.org. 

ثانيا : املصادر االجنبية: 
1 - Adam Kindreich, The Greek financial crisis, 2017, www.econcrises.org.
2 - Waleed, Pasha &Akhtar,Exploring the Impact of Liquidity on Profitability: 

Evidence from Banking Sector of Pakistan, Journal of Internet Banking 
and Commerce, Vol. 21, No. 3, Dec. 2016.

3 - ZainabAbdussalam, The Barriers to Effective Marketization of Corporate 
Equity in Libya, University Of Gloucestershire, 2011.



101

املحطات اتلجارية الليبية وأهميتها يف نرش اثلقافة 
العربية اإلسالمية بأفريقيا خالل القرن اتلاسع عرش

■ د. املدين سعيد عمر

● لكية اآلداب غريان - جامعة اجلبل الغريب

املقدمة

احتلت واليــــة طرابلس الغرب خالل القرن التاسع عشر مكانة مميزة وحلقة وصل 

بني الشمال واجلنوب والغرب والشرق، وبني أوروبا وبالد ما وراء الصحراء، وعندما 

ذكر الرحالة األملانيG Rotifs أنه من يريد أن يتحكم يف السودان وتشاد يجب عليه 

االستالء على طرابلس الغرب فهو محق يف قوله، ألنها متثل البوابة الشمالية للقارة 

اإلفريقية)1( كما زار أغلب املدن التجارية الواقعة يف الصحراء من شرق البالد إلى 

غربها ونظراً ألهمية املوضوع نحاول يف هذا املقال طرح عدة تساؤالت منها:

 1. الدور الذي لعبه املوقع اجلغرايف لليبيا يف مساهمة نشر الثقافة اإلسالمية.

 2. أهم املحطات التجارية التي لعبت دوراً يف نشر الثقافة.

 3. أهم الطرق التجارية التي ساهمت يف ذلك.

 4. أهم الروابط التي تربط هذه املحطات مع املحطات اإلفريقية.

ولهذا متتعت املراكز التجارية بأهمية كبيرة يف تنشيط التبادل التجاري مع البلدان 

اإلفريقية باإلضافة إلى نشر الثقافة اإلسالمية والدين اإلسالمي.

أهمية التجارة: 

التجارة لها أهمية كبرى يف أوجه النشاط البشري الذي يقوم على تبادل منافعها 

يف  التقدم  على  تساعد  أنها  كما  عليه  احلصول  أو  إنتاجه  يستطيعون  ال  ملن  وتؤثر 

امليادين األخالقية والثقافية بفضل ما تتطلبه من إمكانيات مستمرة)2(. 
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وتفيدنا الكثير من املصادر العربية بأن اإلسالم قد انتشر يف أماكن وصل التجار 

املسلمون إليه يف مطلع قدومهم إلى أفريقيا، خاصة عندما ازدهرت احلركة التجارية)3(. 

وغير أن املوقع اجلغرايف للمحطات التجارية، يربط املدن التجارية يف أفريقيا مع املحطات 
التجارية يف والية طرابلس الغرب، التي تعد املنطلق للرحالت التجارية إلى أفريقيا)3(

وإن أهم ميزة متّيزت بها املراكز التجارية من خالل املوقع اجلغرايف لليبيا الذي 

أعطاها دوراً متنوعاً وحيوياً يف نشوء حركة جتارية هامة يف التبادل التجاري واالتصال 

احلضاري الذي مّت من مناطق يف غرب أفريقيا ووسطها، حيث جند بعض املدن كونها 

معبراً لطرق القوافل التجارية وأحكام الصلة بني الواحات املنتشرة يف الصحراء الليبية 

واملناطق األخرى وكانت التجارة الليبية عبر املحطات التجارية متتد من الشمال عبر 

الطرق اآلتية: - 

 1. طرابلس - غدامس – السودان. 

وكان هذا الطريق يرتبط بإقليم السودان، حيث تتجه القوافل من مرزق شماالً 

وقد وصفه بوفيل بأن هذا الطريق من أسهل الطرق لعبور الصحراء وكان قدمياً منذ 

العصر الروماني)4(.

طريق جبل نفوسة - غدامس - تدامكة - كاوار - غات:

شروس،  وهي  نفوسة  جبل  يف  القدمية  املــدن  أحد  من  الطريق  هذا  يبدأ  حيث 

القوافل  طرق  أحد  فهي  الليبية  الصحراء  يف  املشهورة  الواحات  من  وهي  وغدامس 

التجارية املمتدة إلى اجلنوب وتأتي كل الطرق املتجهة إلى بالد السودان)5(.

كما كانت عالقات جبل نفوسة مع بالد السودان الغربي واألوسط بحكم التبادل 

التجاري فأتيحت ظروف االختالط جعلت الطرفني يتفوق على ثقافة اآلخر، وكان من 

أهم العلماء الذين بذلوا جهود مضيئة يف نشر اإلسالم واللغة العربية يف بالد السودان 

الغربي هو يحي الفرسطاوي من الذين يتاجرون يف بالد السودان الغربي )6(.

 2. طرابلس – غات - أزغني – السودان. 

 وهي من الطرق التجارية التي عبرها التّجار للوصول إلى األماكن التجارية إلجراء 

عملية التبادل التجاري. 
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أّدى االختالط والتمازج لبروز عنصر بشري ال تزال مالمحه واضحة بني السكان 

يف  القرماليون  عليها  اعتمد  التي  التجارية  الطرق  أهم  ولعّل  احلاضر  الوقت  حتى 

واحات  عدة  يخترق  الذي  تشاد   - طرابلس  هو طريق  اإلفريقية  املنتوجات  استيراد 

منها واحة غدامس ومرزق وغات وباإلضافة إلى الطرق الفرعية األخرى التي متتد 

برنو، مروراً  )7( وطريق طرابلس –  منها غدامس)*(  الواحات  النيجر عبر  إقليم  إلى 

بفزان)*( والطريق الذي يبدأ من غدامس إلى بالد األوير عن طريق غات )8( ويعتقد 

أحد الباحثني أن اإلسالم والتجارة يرتبطان إلى حد كبير بطرق التجارة الواصلة من 

بالد املغرب، وبالد السودان عبر الصحراء الكبرى أو على طول الساحلي األطلسي إذ 

قامت هذه الطرق بدورها يف نشر اإلسالم من بالد السنغال وأعالي البحر ومنطقة 

بحيرة تشاد )9(.

هذا التأثير لم ينقطع طوال العهد اإلسالمي، وكانت اجلمعية اإلسالمية اجلديدة 

التي تنشأ يف السودان تقوم بدورها يف نشر اإلسالم يف املناطق الواقعة إلى اجلنوب 

عن طريق التجارة والطرق التجارية.

وقد أسهم التجار يف امتزاج الثقافة اإلسالمية مع الشعوب التي خالطوها فأثروا 

يف ثقافاتهم وعاداتهم وسلوكهم الشخصي وغالباً ما ينتهي بذلك إلى دخول كثير من 

الزنوج إلى اإلسالم، وكما كاد اإلسالم أن يتركز يف املراكز التجارية الهامة ويف املدن 

الكبرى وبعض هؤالء التجار كان يجمع بني التجارة والعلم، فإذا ما استقروا يف بعض 

وقاموا مبزاولة  املساجد  وإنشاء  الكرمي  القرآن  لتعليم  مدارس  فيها  أنشأوا  األماكن 

النشاط االقتصادي )10(.

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن املراكز التجارية أّدت دوراً مهماً يف نشر 

أفريقيا  التي تصل شرق  التجارية  بالطرق  وارتباطها  اإلفريقي،  الشمال  اإلسالم يف 

بغربها كما هو احلال يف وادي النيل الذي يرتبط بطرق شرق أفريقيا.

أهم املحطات التجارية التي ساهمت يف نشر الثقافة اإلسالمية يف أفريقيا:

اكتسبت العديد من املناطق الداخلية يف ليبيا)*( أهمية بالغة نظراً لوقعها على طرق 

املواصالت البرية املتجهة من الشمال إلى اجلنوب وبالعكس، وهي محطات جتارية لراحة 

الدواب واستبدالها، فاملوقع اجلغرايف لوالية طرابلس الغرب الذي يتوسط منطقة الشمال 
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اإلفريقية  لقارة  الرئيسي  واملعبر  الشمالية  أفريقيا  بوابة  اإلفريقي عادًة ما يطلق عليها 

دوراً  له  كان  املوقع  وهذا  املتوسط،  األبيض  البحر  على  املطلة  املوانئ  عبر  أوروبــا  نحو 

بارزاً يف أهمية وتوثيق االتصاالت بني الساحل والصحراء من جهة، وميثل حلقة الوصل 

بني مناطق ما وراء الصحراء وجنوب أوروبا من جهة أخرى، األمر الذي أّدى إلى ازدهار 

ووجود  األمن،  استتباب  البرية  الطرق  شهدت  حيث  الصحراء،  عبر  التجارية  املحطات 

البضائع املستوردة التي تأتي إلى الوالية عبر املوانئ البحرية فكانت الطرق الصحراوية 

بني الشمال واجلنوب ذات أهمية يف مساهمتها يف عملية التبادل التجاري وكذلك يف نشر 

الثقافة اإلسالمية بفضل هذه الطرق التي أّدت دوراً هاماً يف خدمة الدعوة اإلسالمية 

والتعلم اإلسالمي، مما يّدل على صلة انتشار اإلسالم وعلومه عن طريق التجارة، فإذا ما 

يؤمه املعلم،  ثقافياً  برزت مدينة جتارية يؤمها البائع والشاري، سرعان ما تصبح مركزاً 

حتى أصبح من الشائع أن مراكز االحتكاك التي تتبادل فيها السلع واألفكار)11(، وهي: - 

 1. طريق طرابلس – برنو: ويعد هذا الطريق من أقدم الطرق املؤدية إلى بلدان 

ما وراء الصحراء، حيث ينطلق هذا الطريق من طرابلس ثم غريان – إلى بني 

وليد ثّم سوكنه - إلى برنو ويعّد هذا الطريق من أشهر الطرق وأكثرها أمناً حتى 

الثلث األول من القرن التاسع عشر)12(.

 2. طريق طرابلس – متبكنتو : وتنطلق القوافل التجارية عبر هذا الطريق مارة 

اجلزائرية  األراضــي  إلى  وسيناون  غدامس،  كمحطة  جتارية  محطات  بعدة 

يواصلون منه إلى سوكوتو وكاشنه بالد الهوسا)13(.

 هذه الطرق ساهمت يف التبادل التجاري والثقايف ونحاول تسليط الضوء على أهم 

املحطات ذات األهمية يف نشر الثقافة اإلسالمية يف أفريقيا)14(.

محطة طرابلس: 

لم  التاسع عشر  القرن  التجارية يف خالل  املحطات  بني  التواصل  فكرة  أن  يبدو 

يكن هناك طرق معينة تفصل املحطات التجارية مبدن أفريقية باجلنوب الصحراوي 

ولكن كان يتم هذا االتصال عن طريق القوافل التجارية، وألهمية املحطات التجارية 

العبور  يتم  أو سياسية  الذي ساعد ذلك هو عدم وجود حواجز وحدود طبيعية  ألن 

بواسطتها عن طريق إذن من احلكومات.
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 وتعّد محطة طرابلس من أهم املراكز التجارية حيث تأتي يف املرتبة األولى ألهمية 

التجارية منذ عهود موغلة يف القدم، ومما حد املدن الثالث التي أسسها الفبيقيون )أويا – 

وليبتس - صبراته( فقد كانت ملتقى القوافل التجارية التي تتبادل فيها السلع عبر مينائها 

ويتم توزيعها إلى أفريقيا مع السلع القادمة من أوروبا وأيضاً إلى مواطن استهالكها، كما 

مركز للوكالء التجاريني لدى دول العالم املتعددة من العالم عربياً وأوربياً وأفريقياً ونظراً 

لكثافة احلركة التجارية بها فكثرة املشاكل األمر الذي أّدى إلى قيام محاكم جتارية فأنشئت 

يف 1858 أول محكمة جتارية، وذلك من أجل حل املشاكل التي نشئت نتيجة لالستقالل 

من بعض الوكالء التجاريني سواء عرب أو يهود من حيث االستقالل واالحتالل عنها)15(.

وكانت أهم الطرق لهذه املحطة التي تعبرها القوافل التجارية هي: طرابلس - غات –

أرغني – السودان وكذلك طريق طرابلس باجتاه مرزق ثم نيستي واواو جانقا وواوادي )16(.

يف هذا الصدد لعبت هذه املحطة التجارية دوراً هاًما يف نشر الثقافة اإلسالمية 

عبر هذه القوافل التجارية القادمة من اجلنوب اإلفريقي عبر املحطات التجارية التي 

سنحاول ذكر أهمها.

 1. محطة غات)*(:

تعد غات من ضمن املراكز التجارية التي ساهمت يف نشر اإلسالم يف أفريقيا لوقوعها 

عند ملتقى الطرق البرية التجارية املؤدية إلى أفريقيا، حيث تعد معبراً جتارياً للسودان 

وأفريقيا، الوسطى ومتيكتو)*( إذ حمل التجار العرب املتبعون لقوافلهم شعلة اإلسالم إلى 

املناطق اإلفريقية فيما وراء الصحراء، ونشروا معارفهم وثقافاتهم وتقدمهم احلضاري 

واملادي واملعنوي يف كافة امليادين، ألن التاجر العربي كان ميثل التاجر والداعية للعقيدة 

اإلسالمية يف آن واحد، ومع تزايد أعداد التاجر وتزاحمهم مع السكان املحليني، قاموا يف 

تلك املناطق فأنشأت املساجد والكتاتيت واملدارس الدينية فموقع هذه املحطة على اهم 

طريق وهو طريق احلجيج الذين يتوافدون من املغرب األقصى، ساهمت يف نشر الثقافة 

اإلسالمية من خالل الزيارات املتبادلة من خالل مرور احلجيج بقصد بيت اهلل احلرام.

كما كان للحركة التجارية عبر هذه املحطة هو انتقال الكتب ومرور األشخاص وهم 

يحملونها األمر الذي أدى إلى نشر الثقافة العربية اإلسالمية مع املناطق املجاورة لهذه 

املدينة)17(.
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 2. محطة سوكنة)*(:

تعد هذه املحطة مركزاً جتارياً هاماً للدخول مباشرة إلى بالد السودان كما أنها 

تتوسط جميع املحطات التجارية املنتشرة يف مختلف األراضي الليبية.

ترجع أهمية سوكنة كواحة تتوسط مناطق الشمال واجلنوب للوالية طرابلس الغرب، 

الرحالة  أحد  وفزان، والحظ  بني طرابلس  نشطة  الذي جعلها محطة جتارية  األمر 

األجانب عدة وجود التشابه بني سوكنة وغدامس)18(، منها: إن التجار يف سوكنة كما 

هو يف غدامس يعدون أهم حلقات سكانهما، وقد أعطى هذا املوقع املتميز لتلك الواحة 

سمة جتارية، ساهمت يف االتصاالت بني برنو ووسط السودان، وذلك من خالل عبور 

الطرق التي تربطها بزويلة الواقعة مشرق فزان، كما ساهم سكان تلك الواقعة بشكل 

موقع سوكنة اجلغرايف  مع  ارتبط  وكذلك  فــزان،  إلى  نقل جتار طرابلس  رئيسي يف 

مبرور القوافل التجارية بها، األمر الذي أّدى إلى ارتباطها باملرفقات التجارية داخل 

إقامة  وزلة، وقد ساعد ذلك التصال على  وتراغن وغات  وزويلة  الوالية، مثل مرزق 

عالقات جتارية معها )19(.

بها  التي متر  الواحات  لبعض  لسوكنة سمة جتارية  اجلغرايف  املوقع  أعطى  وقد 

الطرق البرية ومرور القوافل التجارية بوجه عام، ومرورها بطريق برنو وسط السودان 

بوجه خاص، وذلك عبر الطريق البري التجاري مع برنو، فتمر على سوكنة ومنها إلى 

زويلة ثم إلى طرابلس، كما ساهمت هذه الواحة يف نقل جتارة طرابلس إلى فزان حيث 

شاركهم يف ذلك بعض من جتار فزان وطرابلس وذلك عبر الطريق البّري املعروف عند 

األهالي بالطريق العامر » التي متر بورفلة وسوكنة، كما ترجع أهميتها إلى أنها كانت 

لهم خبرة يف  الذين  واألّدلة  باحلّراس  القوافل.)20( وتزويدها  لتزويد  رئيسياً  مصدراً 

املسالك الصحراوية ودروبها، فقد أّدت الثورات التي اندلعت يف منطقة اجلبل الغربي 

القوافل  وعرقلة سير  األمن  فقدان  إلى  املحمودي )1850 - 1858(  كثورة غومة 

التجارية عبر طرقها، األمر الذي أّدى إلى نقص يف السلع وكذلك اختالل التوازن بني 

العرض والطلب، مما أسهم يف ارتفاع األسعار لعدم استتباب األمن، لقد تأثرت هذه 

التي متر عبر  البرية  الطرق  القوافل على  السياسية وعرقلة سير  بالظروف  الواحة 

واحة سوكنة مّما أدى إلى ارتفاع األسعار داخل املدن، إال أن أهلها كانت لهم طرق 
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وأساليب يف كيفية التعامل ومعرفة الطرق التي لم تقلقها تلك الظروف السياسية وخير 

دليل على ذلك هو تعاون أحد التجار وبعض األّدالء مع الرحالة هنري بارث األملاني 

والرقاص املصاحب له)21(.

 وقد وجدت الطريقة السنوسية منطلقاً لها من الواحات الليبية كواحة اجلغبوب 

والكفرة يف نشر اإلسالم يف املناطق اإلفريقية وخاصة تشاد فكانوا يوفدون السكان 

ملنطقة واداي للتعلم يف زاوية اجلغبوب ثم يعودوا كدعاة يف بالدهم األصلية، ونشأ من 

ذلك أن أهل وادي صاروا يترددون يف الزوايا ووجد سلطان واداي من مصلحته أن 

يكون أحد أكثر أتباع املحصلني للطريقة التي احتكرت جتارة القوافل والتي كانت تتخذ 

من طريق بنغازي الكفرة أبشه حتت شعار التضامن اإلسالمي)22(.

السنوسي  عمر  احلاج  أن  الواحة  هذه  عن طريق  الثقافة  نشر  على  يؤكد  ومما   

العزالي كان يف مكتبه ما زيد عن ثمانني مجلد يف ذلك يريد بها أعمار أسواق برنوح 

)برنو( على سبيل املثل ال احلصر تفسير القرآن الكرمي خمسة أجزاء مثل البخاري 

110 جزاء مسائل للشيخ عليشي جزأان وغيرهم كثر)23(.

 3. محطة غدامس)*(: 

إن لقلة النشاط الزراعي والصناعي مبدينة غدامس، وضعف إنتاجها كان له األثر 

األكبر يف ممارسة سكان املدينة إلى االجتاه للنشاط التجاري األمر الذي جعل هذه 

املدينة أن تتميز كمحطة جتارية بني املحطات التجارية الواقعة على الطرق التجارية 

الصحراوية، املتجه غرباً وجنوباً ملدينة توات وعني صالح وغيرها من املحطات ذات 
األهمية التجارية)24(. 

وتشتهر هذه املحطة التجارية أيضاً لكونها ملتقى للعديد من الطرق التجارية حيث 

غدامس  ورقلة  كطريق  الصحراء  عبر  اجتاهات  أربعة  من  التجارية  القوافل  تصلها 

ويقطع هذا الطريق يف عشرة أيام)25(، وطرابلس غات.

الدراسات  بــأن  يذكر  حيث  التجارية،  املحطات  أقــدم  من  غدامس  محطة  تعد 

إلى  يعود  لها  املتاخمة  واألقطار  الصحراء  بني  والتفاعل  التواصل  بأن  االستكشافية 

عهود غابرة يف التاريخ، وزاد هذا التفاعل بعد الفتح اإلسالمي مناطق الشمال واجلنوب 

عبر الصحراء )26(.
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 كانت مدينة غدامس الطريق املفضل القادم إلى الصحراء وهي محطة رئيسية 

ألهالي املدن الساحلية للتوغل يف الصحراء الكبرى وكانت هذه املحطة مبثابة ميناء 

بري تأتي إليه القوافل محملة باملنتجات اإلفريقية فتفرغ هذه البضائع وتستبدل بها 

بضائع أخرى وهي منتجات قادمة من الشمال عبر البحر األبيض املتوسط)27(، وتعد 

من أهم الواحات يف بالد املغرب األدنى، وكانت تسمى سيدي موسى، تقع هذه الواحة 

التجارة  بتدفق  ليس  هاماً  شريان  غدامس  ومتثل  غدامس  إلى  املؤدي  الطريق  على 

بحسب بل هي أداة لنقل الثقافة واملفاهيم احلضارية وسط احلمادة احلمراء، عند 

ملتقى أودية ميمون، تاتاروت، مغرغر، وهي محطة الستراحة القوافل التجارية، وذلك 

لوجود املاء يف حوضها صيفاً وشتاءاً، وقد قام الرحالة األملاني غيرها ردرولفس، يف 

رحلته من طرابلس إلى غدامس 1865 - 1867 استبدال اإلبل التي استعملها يف 

السودان  ودول  الساحل  بني  يربط  كموقع  بالغة  أهمية  ولواحة غدامس  فيها،  رحلته 

وذلك الهتمام األهالي بالتجارة )28(.

حيث أخذ يتدفق التجار على هذه املحطة من جهة ومتبكتو مبالي من جهة أخرى يف 

الغرب، األمر الذي يؤكد أن الصحراء لم تكن بوماً حاجزاً أمام التواصل واالتصاالت 

وهذا ما أوضحته الدالالت التاريخية.

فقد لعبت هذه املحطة دوراً هاماً، وخير دليل على ذلك هو ما قام به الشيخ أبو 

بكر بن بلقاسم الغدامسي الذي كان تاجراً ومعلّماً و مكث بأجادس حتى تويف بها منذ 

ساهم كثيراً يف أواصر االتصاالت الثقافية من خالل جلوسه ملجالسها العلمية كمعلّم 

وناشر للثقافة اإلسالمية)29(. 

وهذا املوقع اجلغرايف املتميز جعلها تلعب دوراً هاماً من الناحية التجارية ملنطقة 

غرب أفريقيا، حيث نالت شهرة وثروات كمركز جتاري متقدم يف قيادة جتارة القوافل 

من الشمال واجلنوب، وكذلك كمركز مللتقى الطرق البرية لتجارة القوافل، وتعد غدامس 

من املعاير الهامة لتلك القوافل التجارية، إذ اعتمدت غدامس على حياتها االقتصادية 

على التجارة، وزارها العديد من الرحالة من بينهم الرحالة اإلجنليزي ألكسندر جوردن 

لينج يف أول رحلة له عام 1825م، خالل العهد العثماني حيث قال عنها » إنهم شعب 

الربح  ويتحملون  والكمبياالت  احلواالت  استخدام  يف  بارعون  الكلمة،  مبعنى  جتاري 
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إلى مراكش واجلزائر - تونس - طرابلس - مصراته يف  واخلسارة ومتتد جتارتهم 

الشمال وإلى السودان وتنيكت وحتى مالي يف اجلنوب )30(، األمر الذي يؤّكد أن وقوع 

غدامس على الطرق الصحراوية املارة بها، ومن بينها الطريق الرابط بني القيروان - 

ورقلة - غدامس – ثوات - غات - مرزق - بلما – النجيمي)31(. 

ومن املفيد القول أن هذه الطرق ساهمت مساهمة فّعالة يف نشر الثقافة العربية 

والسودان  العرب  من  والصالت  العالقات  توثيق  يف  كبير  دور  لها  وكــان  اإلسالمية 

األوسط سواء كان ذلك لنقل حضارته أم لتعزيز الروابط التجارية أو بإمداد شعوب 

الطرق  والتي أخذت هذه  املتعاقبة  البشرية  للتجهيزات  نتيجة  املنطقة بدماء جديدة 

املشار لها ملنافذ عدة، ومما ال شك فيه أن هذه الطرق لم تكن من ابتكار قوافل القرون 

الوسطى، بل كانت منذ فترة موغلة يف القدم، كما أن الصحراء أو الفيايف لم تكن بال 

ماء؟ أو عشب بل توفرت فيها املياه، يف بعض الواحات التي تعد مراكز جتارية ومن هنا 

تطرح تساؤالً مفاده ماذا كانت حتمل القوافل التجارية املتجهة مع هذه الطرق وماذا 

كانت جتلب إلى البالد؟

لإلجابة على هذا التساؤل نحاول للرجوع إلى بعض الكتب التاريخية بتتّبع تطور 

الصالت عبر العصور التاريخية ولوقوع هذه املحطة على الطرق الصحراوية، حيث 

جعلت الصحراء جسراً للروابط بني الشمال واجلنوب، ولتدفق هذه الهجرات املتبادلة، 

والية  تسمى  كانت  والتي  حالياً،  ليبيا  بني  العالقة  وكانت  احلياة  هذه  وازدهــرت  بل 

الطرق  ملتقى  يف  لوقوعها  غيرها  من  أكثر  العثماني  احلكم  إذبــان  الغرب  طرابلس 

التجارية، كما أسلفُت وخاصةً تلك املدينة املشار إليها، التي تعد محطة لتجميع وتوزيع 

القوافل التجارية املتبادلة، وازدادت عملية االتصاالت بدخول اإلسالم إلى دول اجلنوب 

واعتناقهم الدين اإلسالمي مما أسهم يف كثرة الوفود شماالً وجنوباً، األمر الذي جعل 

للتبشير بالدين اإلسالمي ونشره يف أفريقيا،  هذه املنطقة )غدامس( بوابة مفتوحة 

ومنذ نشأتها قامت بدور فكري وثقايف رائد)32(.

مما جتدر اإلشارة إليه يف منطقة غدامس كانت طرقها آمنة مما شجع الرحالة 

البحر  بعبور هذا  والكتب  العلماء  لقوافل  بها وسهل  واالستقرار  اإلقامة  األجانب يف 

سهلت  التي  هي  القوافل  أن  إال  عبوره  أحد  يستطع  لم  القوافل  لوال  الذي  الرملي، 
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التّجار مع بضاعتهم والعلماء والكتاب والتيارات الفكرية  بعبره  عبوره وأصبح معبراً 

من الشمال إلى اجلنوب والعكس، وأصبح التاجر هو الداعي وبيده اليمنى مصحفه 

تعالى،  اهلل  لوجه  اإلقامة  لهم  ويسهل  العلماء  ويصاحب  سلعته،  واليسرى  الشريف، 

ليسهل لهم بلوغ أهدافهم وهو نشر الدين اإلسالمي وثقافته عن طريق التعليم والوعظ 

واإلرشاء والفتاوي الدينية)33(.

مباشرة هو  اإلسالمي  الفتح  بعد  ليبيا  اإلســالم يف  انتشار  أن  قوله  املفيد  ومن   

فكانت  الكبرى،  الصحراء  سكان  نفوس  يف  اجلذور  عميقة  تكن  لم  املسحية  اختفاء 

أهمية طريق غدامس يف تأثيره يف مدينة متبكتو بنشر اللغة العربية خير دليل على 

ذلك، اشتاهر العلماء الذين أّلفوا كتبهم باللغة العربية ووصلت إلى أيدينا كأمثال أحمد 

بابا التمبكتي - السعدي - وغيرهم كثر ... حيث وصف الرحالة أهمية طريق غدامس 

– متبكتو يف نشر الثقافة اإلسالمية)34(.

نشر  يف  هاماً  دوراً  لها  كان  الغدامسية  العائالت  من  العديد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 

الثقافة اإلسالمية من خالل معامالتها التجارية ومن بني هذه العائالت، عائلة الثني التي 

كان لها دوراً من خالل تواجدها يف النيجر والزال بعض من هذه العائلة إلى الوقت احلالي. 

القارة  ذلك يف شرق  كان  بأفريقيا سواء  توطيد عالقاتهم  العرب يف  وبهذا جنح 

أو غربها أو وسطها ومع توطيد العالقات االقتصادية والثقافية، انتقلت احلضارات 

العربية اإلسالمية إلى عدد من الشعوب اإلفريقية انتقاالً مباشراً وكان ذلك عن طريق 

االحتكاك التجاري غير املباشر.

 4. محطة فزان:

القادمني مع طريق احلجيج  للحجاج  ومعبراً  التجارية  املحطات  أهم  تعد فزان من   

واحلاج القادم من بيت اهلل احلرام مبكة ألداء املناسك يف وقت معلوم من السنة املعروفة، 

فكانت فزان متثل ملتقى الطرق العابرة إلى مكة املكرمة، التي أعزها اهلل سبحانه وتعالى.

وتتميز هذه الطرق من شمال غرب أفريقيا والسودان الغربي، والسودان األوسط، 

فكانت فزان من املناطق احليوية بالنسبة للتجار واحلجاج املسافرين على طول اخلط 

هذا الطريق، فالطرق التجارية التي تربطها أفريقيا ما وراء الصحراء بشمال القارة 

وشرقها هي املعابر احلقيقية التي تسّرب منها اإلسالم وحركة الهجرات واملبادالت 
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التجارية ومن ثم انتقلت املؤثرات واألفكار والثقافات بني الشعوب واملناطق املختلفة 

مما جعل العديد من الكتاب والباحثني يربطون بني حركة التجارة وانتشار اإلسالم يف 

أفريقيا)35(.

انتشار اإلسالم والثقافة العربية يف أفريقيا:

 لقد انتشرت الثقافة العربية اإلسالمية يف أفريقيا بفضل ثالثة وسائل رئيسية، 

من أهمها طرق القوافل التي انطلقت من املحطات التجارية. 

 ازدادت األواصر والعالقات وترسخت عبر اإلسالم إلى القارة اإلفريقية: فاجتاز 

املؤرخني  اذهلت  سريعة  وهلة  يف  والشرق  الغرب  واجتــه صوب  الصحراء،  اإلســالم 

واعتنقه األهالي بسرعة، فاقت تصور املراقبني، فقد انتشر اإلسالم يف غرب القارة، 

وكان أول وجود اإلسالم يف مناطق كانو –برنو - يعود إلى 666 م وهي السنة التي 

التي قادها لفتح شمال أفريقيا، وأغلب الظن أن  وصلت فيها طالئع عقبة بن نافع 

الطريق الذي سلكه عقبة بن نافع وجنوده، كان يربط بني طرابلس وكانوا فكان هذا 

برنو   - كانو  من  اإلسالمي  التأثير  خاللها  من  يتدفق  قناة  ميثل  بعد  فيما  الطريق 

التي ساعدت  األسباب  أهم  من  ولكن  األوســط)36(،  السودان  من  أخرى  مناطق  إلى 

على انتشار اإلسالم وترسيخ التواصل الثقايف بني املسلمني بعضهم ببعض وبني أهل 

الديانات األخرى هي املبادئ اإلسالمية التي يؤمن بها املسلم، ويلزم نفسه بتطبيقها، 

فعالقة اإلخوة واملساواة واالهتمام بشئون اآلخرين والعمل على مساعدتهم تأتي يف 
مقدمة املبادئ اإلسالمية وهذه املبادئ تساوى بها املسلمون جميعاً.)37(

 وبانتشار اإلسالم ثم انتشار اللغة العربية لغة احلديث واملخاطبة والكتابة، فقبل 

العربية  اللغة  يف  التفنن  تنازعها  العرب  جزيرة  يف  الثقافية  الزعامة  كانت  اإلســالم 

اجلنوبية واللغة العربية الشمالية، وأن هذا التنافس انتهى باضمحالل لغة اجلنوب بعد 

أن اضمحلت الدول العربية اجلنوبية يف ميدان السياسة واالقتصاد وانتقلت زعامة 

البشرية  الهجرات  إلى موجات من  اإلفريقي  الشمال  تعرضت منطقة  وأنها  الشمال 

املتتالية منذ قرون عديدة قبل اإلسالم وقد انطلقت هذه الهجرات من شبه اجلزيرة 

العربية وهذا يؤكد على أن الوجود العربي يف املنطقة الشمالية من أفريقيا يرجع ما 

قبل اإلسالم)38(.
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 وكان للهجرات الفينيقية من بالد الشام والذين استوطنوا شمال أفريقيا ، ويف 

هناك  وكان  اجلــوار،  بقية  إلى  هجراتهم  توسعت  ثم  األمــر،  بداية  بالتحديد  قرطاج 

اتصاالت بني غرب شمال أفريقيا والصحراء حيث عبر القرطاجيون الصحراء بحثاً 

عن التجارة واستوطنوا هناك وتزوجوا بنساء محليات وهذا ما يؤكده املؤرخ الفوتس 

ديالفوس delafossc لدعم هذا االستدالل حول تأثير اللغات السامية على اللغات 

بعد  دعمه  تأكد  وفعاليته  التأثير  هذا  أن  إال  اإلسالم  قبل  ما  تعود  لفترة  السودانية 

انتشار اإلسالم واللغة العربية يف بعض املناطق ما وراء الصحراء)39(.

 وُتعد اللغة العربية أقدم لغة حية يف العالم وحتتل املرتبة السادسة من بني لغات 

القدمي  العالم  لغتي  أحد  كانت  العربية  اللغة  أن  التاريخ  كتب  وتؤكد  بها،  املتحدثني 

الذي ميثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأصبحت لغة الشمال لغة اآلداب واخلطابة والفكر 

الراقي)40( ولكن يثار هنا سؤال مفاده ملاذا انتشرت اللغة العربية يف منطقة الشمال 

اإلفريقي بكل سهولة ويسر وتأثر بها شعوب املنطقة، كما توطدت العالقات الثقافية 

ففهي  يجمعها مذهب  كان  إنه  هنا  نذكر  أن  وبكفى  مالي،  ودولة  العربي  املغرب  بني 

السودان  بفقها  اتصال  على  دائماً  العرب  فقهاء  وكان  املالكي،  املذهب  وهو  واحــد، 

الغربي، لتبادل الفتاوى والتأليف والرحالت، كما أن اتصال غدامس باملغرب العربي 

كان له دوراً كبيراً يف نشر الثقافة اإلسالمية واللغة إلى بلدان السودان الغربي)41(.

ويف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ازدادت املراكز الدينية للحركة السنوسية 

حيث عمت وساعدت على نشر الثقافة اإلسالمية يف دول الصحراء حيث وصل عدد 

املراكز الدينية املتمثلة يف الزوايا يف والية طرابلس الغرب وبالتحديد بطرابلس 45 زاوية 

ويف فزان والكفرة على أقصى احلدود النوبية بحوالي 21 مركز حيث وصل مجموعها 

إلى 146 زاوية للتعليم الديني مبا يف ذلك زوايا يف تونس ومصر والسودان)42(.

 يف هذا الصدد حاول الوالة العثمانيون بأن يتصدوا للردود الفعل من قبل تنامي 

كانت  التي  وإيطاليا  فرنسا  وخاصة  األوروبية  الدول  قادتها  التي  التبشيرية  احلركة 

تنوي احتالل تونس وليبيا، فأقامت عدة مدارس تعليمية دينية يدرس فيها الطالب 

قبل  الرحلة اخلطيرة من  لهذه  للتصدي  وذلك  واجلغرافيا  واحلساب  الكرمي  القرآن 

املستعمر)43(، فكان دور القبائل دوراً هاماً يف عروبة تشاد )44(.
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اخلامتة: - 

 مما سبق ذكره يتضح أن املحطات التجارية لها أهمية كبيرة يف وقوعها بالطرق 

اقتصادياً فحسب وإمنا  واألفارقة  العرب  تربط  تكن حلقة وصل  لم  التجارية  البرية 

كانت بوابة عبور الثقافات، إذ توافد من خاللها شتى العلوم واملعارف، وعن طريقها 

وتالحمت  الثقافات  ونشر  أفريقيا  داخــل  ليستقر يف  العرب  ديــار  من  اإلســالم  عبر 

األفكار وتبادلت األمم موروثها الثقايف االجتماعي، بل وتظافرت اجلهود لتنتج جيالً 

يحمل خصائص العرب واألفارقة ويتسلّح بالثقافة العربية اإلسالمية.

أفريقيا ساعد ذلك بدخول  العربية يف معظم  اللغة  انتشار  أن  املفيد قوله   ومن 

اإلسالم إليها، فأينما حل اإلسالم حلّت اللغة العربية ألنها لسانه وأداته يف مخاطبة 
اآلخرين، عالوة على كونها لغة العلم واحلضارة والتاريخ. )45(

الطرق  لهم  أتاحت  الذين  التّجار  طبقة  اإلســالم  انتشار  وسائل  بني  من  وكــان 

إلى اإلسالم)46(،  الكثيرين  وأفلحوا يف ضم  التحرك من خاللها،  الصحراوية سرعة 

والتي كانت واحة غدامس من أهم هذه املحطات التي ساهمت بدور فّعال يف نشر 

ونشر  العلم  يبدو  التجارة  يحملون  كانوا  الذين  التّجار  خالل  من  اإلسالمية  الثقافة 

اإلسالم بيٍد آخر. 
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خصائص انلمو اللغوي دلى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات
امللتحقني وغري امللتحقني 

برياض األطفال بمدينة طرابلس

■ د. نادية سعد غشير 

●  قسم رياض األطفال بكلية التربية قصر بن غشير - جامعة طرابلس

امللخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على خصائص النمو اللغوي لدى األطفال بعمر 
4 - 6 سنوات امللتحقني وغير امللتحقني برياض االطفال  مبدينة طرابلس يف ليبيا، 

وقد تكونت عينة الدراسة من األطفال الذين ترواحت أعمارهم مابني 4 - 6 سنوات، 

مت إختيارهم بطريقة عشوائية، بلغ عددهم الكلي ) 200 ( طفل وطفلة، مقسمني على 

مجموعتني، املجموعة األولى بلغ عددها )100 ( طفالُ من األطفال امللتحقني بالروضة، 

وكان عدد الذكور منهم )50( ذكراَ، وعدد اإلناث )50( أنثي، وكذلك املجموعة الثانية 

تكونت من )100( طفالُ من األطفال غير امللتحقني بالروضة، وكان عدد الذكور منهم 

أداة  املنهج الوصفي ، ومتتلت  )50( طفالً، وعدد األناث )50( طفلة، مت استخدام 

الدراسة يف بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6 ( سنوات من 

إعداد سهير كامل أحمد و بطرس حافظ بطرس )2008(، وقد طبقت األداة على كالً 

من أمهات األطفال غير امللتحقني بالروضة، وعلى معلمات وأمهات األطفال امللتحقني 

بالروضة، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية فى متوسطات درجات النمو 

اللغوي لصالح األطفال امللتحقني بالروضة، كما دلت النتائج أيضا على وجود فروق 

ذات داللة إحصائية فى متوسطات درجات النمو اللغوي بني الذكور واإلناث لصالح 

اإلناث ألطفال امللتحقات بالروضة.
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املقدمة:

تعد مرحلة الطفولة املبكرة مرحلة هامة من مراحل النمو اإلنساني، ألنها القاعدة 

الذي ترتكز عليها بقية املراحل العمرية األخرى، وكما أنها تشكل أساس بناء مقومات 

ومعالم شخصية الفرد فى حياته املستقبلية .

وملرحلة الطفولة املبكرة خصائص منائية تنفرد بها، والتي تبدو يف اجلوانب اجلسمية 

احلركية، احلسية، املعرفية، اللغوية، اإلنفعالية، اإلجتماعية، واخللقية، ومعرفة هذه 

اخلصائص تساعد يف فهم طبيعة سلوكيات األطفال، ومعرفة دوافع تصرفاتهم ، مما 

يسهل التعرف على أساليب تربيتهم والتعامل معهم وتوجيههم وإرشادهم، ومساعدتهم 

على حتقيق النمو السوي املتزن.

ومبا أن اللغة تشكل اخلاصية األساسية التي يتفرد بها اإلنسان عن سائر املخلوقات 

ملا تقوم به من دور هام يف التعارف والتواصل بني البشر.

وتأتي أيضاً أهمية إكتساب اللغة لألطفال بإعتبارها العامل احليوي واملهم لعملية 

التفاعل والتواصل مع اآلخرين املحيطني بهم، فاللغة هي الوسيلة التي يعبر بها األطفال 

عن رغباتهم، ومشاعرهم ، وأفكارهم وبإكتسابها يحدث تغير كبيراً لدى األطفال،. 

وتعد دراسة الطفولة عموما واإلهتمام بها من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم املجتمع 

اللغوي  النمو  الوعي، وبذلك تشكل دراسة خصائص  وتطوره وتعطي مؤشر على مستوى 

أحد الركائز الهامة التي تساعد القائمني على التربية وإعداد البرامج واألنشطة التربوية 

والتعليمية اخلاصة بتلك املرحلة يف التعرف على طبيعة النمو ومتطلباته مما يسهل عليهم 

إعداد اخلطط والبرامج النمائية والوقائية والعالجية التي تقدم لهذه الفئة العمرية .

ووطنه،  لنفسه  النافع  السوي  الصالح  املواطن  إعداد  إلى  تهدف  التربية  أن  ومبا 

ونظرا ألن الطفل هو رجل املستقبل الذي تبني عليه اآلمال يف حتقيق إزدهار مجتمعه، 

فينبغي أن تقوم الروضة ومؤسسات رعاية األطفال بدورها يف العمل على حتقيق النمو 

الشامل واملتكامل لكافة جوانب شخصية الطفل، وخصوصا النمو اللغوي، مبا توفره 

الروضة من بيئة غنية تتيح فرصة كبيرة للطفل يف اكتساب املهارات واخلبرات اللغوية 

من خالل البرامج واألنشطه التي تقدمها له. 
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مشكلة الدراسة: 

أن بناء الشخصية السوية لدى األطفال يعتمد عموما على مدى سالمة مظاهر 

منوهم يف كافة اجلوانب اجلسمية احلركية ، احلسية ، اإلنفعالية ، اللغوية ،اإلجتماعية 

اجلوانب،  تلك  منو  فى  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  هناك  أن  كما   ، واخللقية   ،

ووظائف  بتركيب  تختص  التي  الداخلية  العوامل  من  بعدد  يتأثر  اللغوي  النمو  فمثالً 

أعضاء وأجهزة النطق والكالم، اماالعوامل اخلارجية فتتمثل يف البيئة املحيطة بالطفل 

كاألسرة، واألقران، والروضة ، ووسائل اإلعالم وغيرها، ونظراً للدور الهام الذى ميكن 

أن تقوم به الروضة يف تنمية اللغة لدى األطفال من خالل التواصل والتفاعل املباشر 

مع عدد من الراشدين كاملعلمات ، واملشرفات ، واألقران ، ومن خالل البرامج التربوية 

التي يتم تقدميها أثناء األنشطة اليومية والتي منها ترديد األناشيد واألدعية واألذكار 

اللغوي وتنمية  التي تعمل على زيادة املخزون  وسماع القصص وغيرها من األنشطة 

املهارات اللغوية لدى األطفال 

ومن خالل عمل الباحثة يف مجال الطفولة املبكرة ، والزيارات امليدانية التي قامت 

بها للرياض أثناء إشرافها على التربية عملي لطالبات قسم رياض األطفال يف كلية 

التربية بجامعة طرابلس، وأيضاً من استطالع آراء بعض األمهات واآلباء الذين أشاروا 

أن الدافع األساسي من وراء إدخال أطفالهم إلى الروضة هو حتسني مستوى اللغة 

والنطق لديهم وتطوير منوهم اللغوي ، وإعتقادهم أن الروضة قد متنح أطفالهم فرصة 

للتفاعل والنمو املعريف واللغوي اجليد .

ومن خالل إطالع الباحثة عن عدد من الدراسات كدراسة حيدر مسير، وانصاف 

كامل )2011( ، ودراسة على أيوب )2017(، ودراسة النخلة مزهودي ، وعبلة العايبي 

)2017( التي تشير إلى أن تنمية لغة األطفال من املهام األساسية التي يعمل املربني 

والقائمني على ميدان التربية يف مجال رعاية الطفولة على القيام بها ، وذلك ألهمية 

الطفولة وخصوصا  يتطور يف مرحلة  الذى  اللغوي  النمو  واحليوي يف  الفعال  دورها 

املبكرة بشكل سريع،ال ومباأن اللغة هي الركيزة التي يعتمد عليها التواصل الفعال بني 

األفراد ، وألنها من أساسيات التفكير لذلك كله ينبغي إستغالل هذه املرحلة العمرية 
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محصوله  تثيرى  التي  واملفاهيم  والتعبيرات  املفردات  من  قدر  أكبر  الطفل  إلكساب 

املحلية فجاءت  لبيئة  املجال وخاصة يف  العربية يف هذا  الدراسات  ولندرة   ، اللغوي 

هذه الدراسة بغرض التعرف على ما إذا كان الطفل الذى يذهب الروضة يختلف يف 

منوه اللغوي عن الطفل الذى يبقي فى البيت حتى بلوغه السن التي تسمح له بدخول 

املدرسة األبتدائية وبناء على ماتقدم فقد تبلورت فكرة الدراسة احلالية لدى الباحثة 

والتي تركز على دراسة خصائص النمو اللغوي لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات 

امللتحقني وغير امللتحقني برياض األطفال مبدينة طرابلس وتسعي الدراسة لألجابة 
على التساؤل التالى :

هل توجد فــروق ذات داللــة إحصائية بني متوسط درجــات خصائص النمو اللغوي 
لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات امللتحقني وغير امللتحقني بالروضة؟

ويتفرع منه األسئلة التالية :

س1 - ما اخلصائص النمائية لدى لألطفال بعمر 4 - 6 سنوات؟

س2 - ما خصائص النمو اللغوي لدى األطفال ؟

س3 - ما الفروق فى خصائص النمو اللغوي لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات 

امللتحقني وغير  امللتحقني بالروضة بعمر )4 - 6 ( سنوات.

س4 - ما الفروق فى خصائص النمواللغوي لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات 

الذكور واإلناث امللتحقني وغير امللتحقني بالروضة .

أهمية الدراسة 

 1 -  األهمية النظرية: 

اخلصائص  بإيجاز  تستعرض  كونها  يف  احلالية  للدراسة  النظرية  األهمية  تبدو 

النمائية جلوانب النمو املختلفة لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة ، كما تركز 

بشئ من التفصيل على توضيح خصائص النمو اللغوي لديهم يف تلك املرحلة ، وتتجلي 

أيضاً هذه األهمية من قلة البحوث الوصفية )على حد علم الباحثة ( للتعرف على 

خصائص النمو لدى هذه الفئة العمرية فى ليبيا، كما تسهم الدراسة احلالية فى إثراء 
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■ د/ نادية سعد غشير 

التراث األدبي املتعلق بهذا املوضوع، وتساعد فى معرفة الفروق يف النمو اللغوي بني 

االطفال امللتحقني وغير امللتحقني بالرياض، وتساعد كذلك فى معرفة الفروق يف النمو 

اللغوي بني الذكور واإلناث من االطفال امللتحقني وغير امللتحقني بالرياض، مما قد 

يساعد يف تفعيل الدور التربوي الذي تقوم به الروضة فى تربية النشء وتنمية كافة 

جوانب النمو املتكامل لديهم 

وأخيرا تنبع أهمية الدراسة من أهمية مرحلة الطفولة املبكرة يف حد ذاتها لكونها 

أساس تكوين الدعائم األساسية يف بناء شخصية الفرد، والتي كلما كانت أقرب للسواء 

تكون شخصيته فى املستقبل سوية والعكس بالعكس.

2 - األهمية التطبيقية :

تتمثل أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية يف أن التعرف على نتائجها قد 

يسهم يف إعداد برامج لتوعية الوالدين واملربني بكيفية تربية األطفال والتعامل معهم 

لكي ينمو أسوياء.

الألزمة  واملقترحات  التوصيات  من  تقدمي عدد  نتائجها يف  من  اإلستفادة  يتم  كما 

لتوجيه املربني واملعلمني والقائمني على رعاية األطفال عموماً بتوظيفها يف إعداد برامج 

وأنشطة رياض األطفال اخلاصة بتنمية املهارات واخلبرات اللغوية ، وميكن أن يستفيد 

من الدراسة احلالية املختصني بالنطق وبرامج التدخل املبكر لتخفيف من حدة صعويات 

النطق يف مرحلة الطفولة املبكرة، ومعاجلة بعض اإلضطرابات اللغوية لدى األطفال .

أهداف الدراسة:

 تسعي هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية:

 1. التعرف على خصائص النمائية لدى األطفال بعمر 4 - 6 سنوات.

سنوات   )6  -  4( بعمر  األطفال  لدى  اللغوي  النمو  على خصائص  التعرف   .2  

امللتحقني وغير امللتحقني بالروضة .

 3. التعرف على الفروق فى خصائص النمو اللغوي لدى األطفال ا بعمر )4 - 6( 

سنوات مللتحقني وغير امللتحقني بالروضة.
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 4. التعرف على الفروق فى خصائص النمو اللغوي لدى األطفال بعمر )4 - 6 ( 

سنوات من الذكور واإلناث امللتحقني وغير امللتحقني بالروضة. 

مصطلحات الدراسة :

عرفت الباحثة مصطلحات الدراسة احلالية إجرائيا كالتالي: 

 1. النمو اللغوي : يقصد به إجرائيا درجة النمو اللغوي التي يحصل عليها الطفل 
امللتحق بالروضة من إجابة األم واملعلمة على بطارية تقدير اخلصائص النمائية 

لطفل الروضة )4 - 6( سنوات ، ودرجة النمو اللغوي التي يحصل عليها الطفل 

غير امللتحق بالروضة من إجابة األم فقط على البطارية ذاتها.

املسجلني  بعمر )4 - 6( سنوات  األطفال   2. األطفال امللتحقني بالروضة: هم 
بالروضة

 3. األطفال غير امللتحقني بالروضة: هم األطفال األطفال بعمر )4 - 6( سنوات 
الذين لم ينخرطوا يف رياض األطفال ويقيمون يف منازلهم.

حدود الدراسة :

مت حتديد الدراسة احلالية باحلدود التالية:

الذين  األطفال  وأمهات  معلمات  وهن  الدراسة  عينة  تتمثل يف   : احلــدود البشرية 
أجريت عليهم الدراسة.

احلدود املكانية : تتم هذه مبدينة طرابلس يف ليبيا.

احلدود الزمنية: وهي فترة الدراسة والتي تنقسم إلى مرحلتني :

 أ - املرحلة األولي : وهي مرحلة )الصدق والثبات ( يف البيئة الليبية لبطارية 

تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6( سنوات ومتتد من )1 - 3 

- 2018 –إلى 1 - 4 - 2018(

 ب - املرحلة الثانية : وهي مرحلة إجراء الدراسة األساسية ومتتد من )15 - 

10 - 2018 –إلى 30 - 10 - 2018(
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■ د/ نادية سعد غشير 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالَ اإلطار النظري:

تعريف النمو

يعرف محمد جاسم )2004( النمو هو )عبارة عن تغيرات تقدمية متهجة نحو 

حتقيق غرض ضمني هو النضج( وللنمو جانبني أساسيني هما :

 1 - اجلانب التكويني: هو نتاج التفاعالت الكيميائية يف اجلسم ، والتى تؤدى الى 

منو االعضاء اخلارجية والداخلية .

 2 - اجلانب النفسي : وهو يتضمن الوظائف العقلية واالجتماعية التى تتماشي 

مع تطور حياة الفرد يف محيط بيئته الطبيعية واالجتماعية التى يعيش فيها. )محمد 

جاسم ، 2004: 7(

 3 - مرحلة الطفولة املبكرة:

 وهى متثل الفترة الزمنية التي متتد ما بني )2 - 6( سنوات من عمر الطفل، وقد 

تنوعت تسمياتها وفقاً لألسس التي تستند عليها كالتالي: 

 1 - مرحلة الطفولة املبكرة؛ استنادا إلى األساس البيولوجي.

 2 - مرحلة ما قبل املدرسة؛ وفقاً لألساس التربوي.

 3 - مرحلة ما قبل العمليات؛ بناء على األساس املعريف لدى بياجيه.

وبالرغم من نوع التسمية التي تطلق عليها، فهي من أهم املراحل يف حياة اإلنسان؛ حيث 

ٌيبنى فيها الطفل شخصيته ليؤدي دوره يف احلياة. )محسن عطية، إيناس خليفة، 2008: 15(

أهمية مرحلة الطفولة املبكرة :

تعتبر مرحلة الطفولة املبكرة من أهم املراحل فى حياة االنسان والتي ينتقل فيها 

الطفل من االعتماد الكامل على اآلخرين فى اشباع حاجته الى االستقالل ، واعتماده 

على نفسه بشكل جزئى، كما يبدأ الطفل فى االنتقال من املنزل إلى بيئات أخرى مثل 

التنشئة  عملية  وتبدأ  اآلخرين،  مع  التفاعل  فرصة  له  يتيح  والروضة مما  احلضانة 

االجتماعية واكساب القيم واالجتاهات والعادات االجتماعية .
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أهم مطالب النمو فى مرحلة الطفولة املبكرة : 

مسبقاً  ويحققها  يتعلمها  أن  الطفل  على  ينبغي  التى  املهمات  هي  النمو  مطالب 

الكالم،  وتعلمه  النظافة،  عادات  الطفل  تعلم  يف  وتبدو   ، املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 

وتعلم استعمال العضالت الصغيرة، و التفربق بني اجلنسني، وتعلم ممارسة االستقالل 

الشخصي ، وتعلم مفهوم الذات االيجابي باإلضافة إلى تعلم مهارات القراءة والكتابة 

واحلساب والتمييز بني الصواب واخلطأ، وتعلم استكشاف البيئة املحيطة به، والتفاعل 

مع االخرين ، وتعلم العادات االجتماعية السليمة وتعلم قواعد وقوانني اللعب اجلماعي، 

كما يتعلم حتمل املسؤولية. )سهير كامل ، بطرس حافظ ، 2008: 6 - 7(

اخلصائص النمائية ألطفال مرحلة الطفولة املبكرة :

واحلركى،  اجلسمى،  النمو  يف  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  النمو  خصائص  تبدو 

احلسى والعقلى، واللغوى، واالنفعالى، واالجتماعى كالتالي:

1 - خصائص النمو اجلسمى: 

 يتميز النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بزيادة يف احلجم والطول وال��وزن، ويكون 

عليهم  تبدو  االطفال  أغلب  ولكن  السابقة،  املرحلة  من  أسرع  العضلي  النمو  معدل 

النحافة، مما قد يعرضهم لإلصابة ببعض العدوى واألمراض، ويبلغ النمو اجلسمي 

العام لدى الطفل يف سن الرابعة حتى السادسة ما بني 40 - 42 % من النمو اجلسمي 

العام والذي يتوقع أن يصل إليه الطفل عندما يكون يف العشرين من العمر.

)إيهاب الببالوي، أشرف عبد احلميد، 2004: 98، كرميان بدير، 2008: 74(

2 - خصائص النمو احلركي:

بالشدة،  الطفل  حركات  وتتسم  املستمر،  احلركي  بالنشاط  املرحلة  هذه  تتميز 

يف  محصوراَ  احلركي  النمو  يبدو  املرحلة  أول  ويف  وال��ت��ن��وع.   االستجابة  وسرعة 

العضالت الكبيرة، ثم يتدرج الطفل يف السيطرة على عضالته الصغيرة حتي يتمكن 

من ضبطها كنتيجة للتدريب املستمر، كما يكتسب الطفل مهارات حركية مثل: اجلري 

والقفزواحلجل والتسلق وركوب الدراجة ، ويتقن الطفل احلركات اليدوية التي تتطلب 

مهارة مثل احلفر، والدق، والرمي .
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■ د/ نادية سعد غشير 

ويف سن الرابعة يتبع الطفل ممرات الطرق املرسومة، ويزرر األزرار وميكنه القفز 

أثناء اجلري، ويطوي ورقة مربعة إلى مثلث ، أما يف سن اخلامسة يقلد رسم املثلث، 

واملربع ويربط حذائه ويرسم صورة بسيطة لإلنسان.  ويف سن السادسة يتمكن الطفل 

بعض  يشكل  كما   ، البسيطة  األشكال  ويرسم  واألفقية  الرأسية  اخلطوط  رسم  من 

األشكال بإستعمال الصلصال. ) صالح العمرية ،2005:72 - 73(

ثانيا خصائص النمو احلسي:

أهمية  يشكل  الذي  السمعي  التمييز  قوة  حيث  من  سريعاً  تطوراً  السمع  يتطور 

كبيرة للنمو اللغوي يف هذه املرحلة وتنمو لدى الطفل حاسة اإليقاع السمعي خاصة 

فيمايتعلق منها باإليقاعات السريعة ، ويتميز النظر بالطول ويسهل على الطفل رؤية 

اللونني  يثيره  كما  وتسميتها،  األلوان  ، وميكنه متييز  الكبيرة  ذات احلروف  الكلمات 

األحمر واألزرق، وتبرز أهمية حاستي الشم والتذوق حلماية الطفل من تناول األطعمة 

الضارة . )سامي ملحم ، 2004: 253(

ثالثا النمو العقلي واملعريف:

 فى هذه املرحلة يكون الفضول شديداً لدى الطفل، ويطلب تفسيراً لكل شيء، وتكثر لديه 

األسئلة، ، ويشير الباحثون أن حوالى 15 % من كالم الطفل عبارة عن أسئلة، وأيضاً تتكون لدى 

الطفل املفاهيم املختلفه عن الزمان، فيمكنه إدراك املدلول ملفاهيم مثل: )اليوم ، األمس، الغد(، 

ويدرك التسلسل الزمنى لألفكار واألعمال املتعاقبة، كما يدرك مدلول املكان واالتساع والعدد، 

ويدرك املفاهيم احلسية، بينما ال يستطيع إدراك املفاهيم املجردة إال يف املراحل التالية، أما الذكاء 

فيزداد بشكل ملحوظ، ويتعلم الطفل عن طريق املحاولة واخلطأ، واملمارسة واخلبرة، ويف بداية هذه 

املرحلة يستطيع الطفل التركيز واالنتباه الى االشياء التي تهمه، ولكن فيما بعد تزداد قدرته تدريجياً، 

تتسم املرحلة باللعب اخليالي؛ حيث ميتزج اخليال باحلقيقة لدى الطفل وهذا مايثير لديه الرغبة 

يف سماع القصص وروايتها، ويتذكر الطفل العبارات السهلة والبسيطة أكثر من تذكر العبارات 

الغامضة، ويستطيع تذكر األجزاء الناقصة يف الصورة.  ويتطور تفكير الطفل عبر مراحل؛ فهذه 

املرحلة من العمر توافق »طور ما قبل العمليات« وهو ينقسم إلى قسمني:

■ فترة ما قبل املفاهيم من )2 - 4( سنوات يتصف تفكير الطفل بالتمركز حول 

الذات أى أنه يحكم على األمور من وجهة نظره الشخصية فقط.
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■ فترة التفكير احلدسي من )4 - 6 ( وفيها يعتمد تفكير الطفل على احلواس 

أخر. )بطرس حافظ، 2008: 26، محمد الــرميــاوي، رمضان  أكثر من أى شيء  واخليال 

شعت، 2008: 225 - 230، سهير كامل 2010 : 70 - 73(

رابعًا النمو االنفعالي:

يتميز النمو االنفعالى يف هذه املرحلة لدى الطفل بظهور انفعاالت احلب والفرح والغيرة 

واخلجل ، كما تظهر لديه االستجابات االنفعالية اللفظية واحلركية، وتزداد احلدة االنفعالية 

نوبات  الطفل  الشديد، وتظهر لدى  والعناد  الشديد،  الشديدة، والغضب  الغيرة  وتبدو فى 

ومن  الفرح  إلى  الغضب  من  إنفعاالته  وتتنوع  والعدوان،  باالحتجاجات  املصحوبة  الغضب 

بتلبية  يقومان  اللذان  لوالديه  ثم حبه  البداية،  لذاته يف  ويتركز حبه  البكاء،  إلى  الضحك 

رغباته، وتزداد مخاوفه بشكل تدريجي من احليوانات والظالم والفشل واملوت.

املرحلة  هذه  على  يطلق  لذا   ، والتناقض  والتنوع  واملبالغة،  بالشدة  تتميز  عموما 

)مرحلة عدم التوازن اإلنفعالي( وتبدو مظاهره يف حدة املزاج، واملخاوف الشديدة ، 

والغيرة القوية. ) حافط بطرس، 2008، 22 - 29() محمود الرومياوي، 2009،  334 - 350(

خامسا خصائص النمو االجتماعي:

 تظهر لدي الطفل عالمات النمو االجتماعي والسلوكيات االجتماعية مثل: حب 

املقبولة  السلوكيات  بني  التمييز  على  القدرة  يف  ويتدرج  والكرم،  والقيادة،  السيطرة 

واملرفوضة اجتماعيا، وتبدأ لديه الرغبة يف االستقالل وتتسع دائرة عالقاته لتشمل 

أفراد األسرة، وجماعة األقران يف الروضة، كما يتصف سلوكه االجتماعي باالنطالق 

وامليل إلى االختالط ، وميكنه أن مييز بني األدوار االجتماعية التي ميارسها اآلخرون 

من حوله مثل األب واألم، واإلخوة، ويقلد شخصياتهم، ويفضل اللعب يف مجموعات 

صغيرة، وبشكل عام النمو االجتماعي للطفل يتوقف على نوع املعاملة التي يتلقاها. 

)إيهاب الببالوي، أشرف عبد احلميد، 2004 : 98، إيناس أبو ختلة، 2005 : 282، طارق عبد الرؤف، ربيع 

محمد ،2008 : 105، أحمد أبو أسعد، أسماء الصرايرة، 2010: 14(

سادسا النمو اللغوي :

تعريف اللغة : 
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عرفه معمر الهورانه )2006( »أن اللغة نظام من رموز صوتية، ومجموعة عالقات ذات 

داللة جمعية مشتركة، تستخدم للتواصل اإلنساني وللتعبير عن املشاعر واألفكار واحلاجات ، 

ويتسم هذا النظام بالضبط والتنظيم طبقاً لقواعد محددة؛ فاللغة وسيلة من وسائل اإلتصال 

االجتماعي، ووسيلة من وسائل النمو العقلي واملعريف واالنفعالي«) الهوارنة، 20:2006(

مطالب النمو اللغوي:

تتمثل مطالب أوحاجات النمو اللغوي للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة يف :

 1 - احلاجة إلى اكتساب املهارات اللغوية .

 2 - احلاجة إلى التعبير عن الذات.

 3 - احلاجة إلى فهم معاني األصوات والكلمات.

 4 - احلاجة إلى متييز التشابه واإلختالف. )كرميان بدير :2008، 90(

مراحل النمو اللغوي: مير النمو اللغوي يف مرحلة الطفولة مبرحلتني :

األولــى : مرحلة اجلمل القصيرة التي تتكون من ثالث إلى أربع كلمات تعبر عن 
معني ولكن من حيث التركيب اللغوي قد التكون صحيحة .

الثانية : مرحلة اجلمل الكاملة التي تتكون من أربع حتي ست كلمات وتتصف اجلمل 
بأنها مفيدة وتامة ومعقدة نوعا ما يف التعبير. )صالح الدين العمرية : 2005، 84 - 85(

 - خصائص النمو اللغوى يف مرحلة الطفولة املبكرة:

 تعد مرحلة الطفولة املبكرة أسرع مرحلة منو لغوى حتصيالً، وتعبيراَ وفهماً بالنسبة 

أهم مظاهره  كلمة، ومن  املرحلة )2500(  نهاية  اللغوى يف  املحصول  للطفل ويصل 

الفهم والوضوح،  التعبير عن حاجاته ورغباته مع  الكبيرة يف املفردات، ودقة  الزيادة 

وإختفاء الكالم الطفولى كاجلمل الناقصة واإلبدال واحلذف وغيرها، وميكنه صياغة 

معانى  على  والتعرف  والضمائر،  االزمنة  واستخدام  التركيب  صحيحة  طويلة  جمل 

األرقام. )سهير كامل 2010: 74 - 75(

 وميكن تتبع مظاهر النمو اللغوى لدى األطفال عبر سنوات مرحلة الطفولة املبكرة 

على النحو التالى:
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أ - خصائص النمو اللغوى لدى الطفل من )3 - 4( سنوات :

 يتميز النمو اللغوى لدى الطفل يف عمر )3 - 4( سنوات بالقدرة على االستخدام 

صيغ  وي��درك  املاضى،  الزمن  ويستخدم  اجلمع،  صيغة  ويعرف  للضمائر،  السليم 

التفضيل )أكبر، أصغر(، ويعرف ثالثة من حروف اجلر) يف - حتت – على(، وبعض 

متى(،   - أين   - ملاذا   ( األستفهام  أدوات  بعض  استخدام  والصفات، وميكنه  األفعال 

األسماء  ويعرف  أخت(،  ،اب،أخ،  أم  ، حذاء،  كتاب   ، املسميات )ساعة  بعض  ويدرك 

الرئيسية جلسمه ) رأس - عني – أنف - شعر،...(، كما يعرف أسماء بعض األطعمة 

واملشروبات، وميكنه نطق %65 من كلماته نطقاً سليماً، وأيضاَ يستطيع أن يقرأ بعض 

احلروف الهجائية.

ب - خصائص النمو اللغوى لدى الطفل من )4 - 5( سنوات :

 ويبدو النمو اللغوى لدى الطفل يف عمر )4 - 5( سنوات بقدرته على استخدام 

الكثير من قواعد اللغة مثل: األفعال، والصفات، والضمائر، والظروف، وحروف اجلر، 

وأدوات العطف، وميكنه أن مييز بني صيغ املفرد واجلمع، ويعرف أسماء األشارة )هذا، 

هذه..(، كما يستطيع الربط بني جملتني، ويسمى كثير من األشياء والكائنات من خالل 

الصور، ويسمى العديد من األدوات واألجهزة املستخدمة يف البيت والروضة، ويعرف 

أسماء األلوان الشائعة، وميكنه تقليد أصوات بعض احليوانات األليفة )القطة، الكلب، 

اخلروف، وغيره....( ويستطيع إعادة تكرار ثالثة أرقام بعد سماعها، وحفظ أغنية 

أونشيد أطفال، وينطق تقريباً %75 من كلماته نطقاً سليماً، وميكنه قراءة وكتابة بعض 

احلروف الهجائية. )سهير كامل، بطرس حافظ، 2008: 35 - 36(

ج -  خصائص النمو اللغوى لدى الطفل من)5 - 6( سنوات:

ويتضح النمو اللغوى لدى الطفل يف عمر )5 - 6( سنوات بأنه يجيد االستماع 

طويل،  صغير،  كبير،  والكائنات)  لألشياء  الصفات  تلقائياً  ويستخدم  اآلخرين،  إلى 

التذكير  صيغ  ويطلق  والشكل،  واحلجم  كاللون  األشياء  صفات  ويعرف  قصير...(، 

املفرد  ويعرف صيغ  واجلمادات،  احلية  الكائنات  من  املسميات  بعض  على  والتأنيث 

واملثنى واجلمع، والضمائر وصيغ األفعال املاضى واملستقبل، وميكنه التحدث بجملة 
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من  أو شاهدها  أح��داث قصة سمعها  يسلسل  أن  ويستطيع  كلمات،  تتكون من ست 

خالل الصور، ويدرك تفاصيل صورة شاهدها يف كتاب مصور، ويعرف متى يستخدم 

بعض العبارات مثل: )من فضلك، لو سمحت، أسف، شكرا(، ويتصف حديثه بالترابط 

والتعبير عن أفكاره، ويستطيع العد من واحد إلى عشرة أو أكثر، وينطق حوالى 85% 

من كلماته نطقاً سليماً، وميكنه قراءة وكتابة جميع احلروف الهجائية، وقراءة بعض 

الكلمات املكونة من حرفني أوثالثة. )سهير كامل 2010: 75 - 76(

مؤشرات النمو اللغوي لدى الطفل العادي وطفل الروضة :

سوف نستعرض مؤشرات النمو اللغوي لدى الطفل العادي غير املتلحق بالروضة، 

ثم نشير إلى مالحظة معلمة الروضة لتلك املؤشرات لدى الطفل امللتحق بالروضة

 1 - مؤشرات النمو اللغوي لدى الطفل العادي غير امللتحق بالروضة :

تبدو مؤشرات تطور اللغة لدى الطفل العادى الذي لم يلتحق بالروضة يف فهمه 

املتقدم لقواعد اللغة ولكن بشكل غير تام، مع تقدمه يف اإلستخدام املحدود لإللفاظ 

، كما يسعي الطفل إلى توسيع معجم مفرداته اللغوية بطريقته اخلاصة، وميكنه أن 

يشكل جمالً مركبة ، وكذلك يجرى احلوار مع الكبار من حوله بشكل أفضل، وتبدو 

محاوالت الكتابه لديه على شكل خربشات.

 2 - مؤشرات النمو اللغوي لدى الطفل امللتحق بالروضة :

تالحظ معلمة الروضة مؤشرات النمو اللغوي لدى الطفل بالصف التي تبدو يف 

تعميمه لبعض القواعد النحوية ؛ فمثالً يستخدم صيغة اجلمع لكلمة )كرسي ( فيقول 

)كرسيات( وهكذا، كما يواجه الطفل صعوبة يف نطق ولفظ مخارج احلروف، وميكنه 

استخدام الكلمات اجلديده التي يتعلمها من القصص، ومن اإلستماع إلى الكبار من 

حوله ، ومن خالل تفاعله مع أقرانه ، فالطفل يف الروضة يتطور عنده طول وتركيب 

اجلملة بشكل أسرع، وبالتالي ميكنه املناقشه ، مما يوسع دائرة أفكاره ويبدو ذلك من 

خالل حديثه، ومع بلوغ عمر أربع وخمس سنوات يتمكن معظم األطفال يف الروضة من 

كتابة احلروف التي تتكون منها أسمائهم.)ليلي زخريا ، وآخرون، 2007 ، 10 (

خالل  من  لديهم  اللغوي  التواصل  تنمية  على  األطفال  رياض  يف  البرامج  وتعمل 

األنشطة احلركية، واللعب املتنوع ، واللغة املحببة للطفل والتي تتميز بوظيفة جمالية 



130

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

جتعله يستمتع بأصوات الكلمات ويسر من النغمات املصاحبة إلستعماله اللغة، ودلك 

عندما يترمن بكلمات نشيد ما، وحني يردد الطفل عبارات وجمل متثيلية ما، كما يجذبه 

جمال اللغة يف صوت معلمته أثناء قراءتها كتاب أو قصة ما، كما تقوم املعلمة بدور 

حيوي وهام وهو ربط الطفل باللغة املسموعة مما يجعله شغوفا ومحبا لتلك اللغة.  

)سهير كامل ، بطرس حافظ ، 2008: 27 - 28(

العوامل املؤثرة على النمو اللغوي يف مرحلة الطفولة املبكرة:

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على النمو اللغوي لدى الطفل يف هذه املرحلة من أبرزها :

 1 - يؤثر اجلنس يف النمو اللغوي حيث تبدو الفروق واضحة بني اجلنسني فاإلناث 

يتكلمن أسرع من الذكور وهن أكثر تساؤالً وأكثر فصاحة وأحسن نطقاً ، ولديهن 

حصيلة مفردات لغوية أكثر من الذكور.

القدرة  من مظاهر منو  تعتبر مظهراً  فاللغة  اللغوي،  النمو  الذكاء يف  يؤثر   - 2 

العقلية العامة ، فالطفل الذكي يتكلم أبكر من الطفل الغبي، كما يتربط التأخر 

اللغوي الشديد بالضعف العقلي.

 3 - ويتأثر النمو اللغوي بكمية اخلبرات، ونوع املثيرات اإلجتماعية التي يتعرض 

لها الطفل ، فاخلبرات الكثيرة واملتنوعة تتيح للطفل فرصة مخالطة الراشدين 

وتساعده يف منو لغته، حيث أظهرت عدة دراسات أن الطفل الوحيد لألسرة 

يكون منوه اللغوي أفضل نتيجة إحتكاكه بالكبار ، وأن األطفال الذين ينحدورن 

من أسر الطبقة العليا يف املجتمع يكونون أثرى لغويا من أطفال الطبقات الدنيا.

 4 - دلت الدراسات أن األطفال الذين يعيشون يف مؤسسات ودور الرعاية يعانون 

فقر حاد يف اللغة كما يكون لديهم اضطراب وتأخر لغوي واضح.

 5 -  تؤثر العالقة بني الطفل وأمه يف منوه اللغوي ، فالعالقة السوية تؤدى إلى 

منو سليم والعالقة املضطربة يترتب عليها منو مضطرب.

 6 - يتأثر النمو اللغوي بالعوامل اجلسمية مثل سالمة حاسة السمع وكفاءة جهاز 

النطق. 
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 7 - يؤثر سرد احلكايات والقصص تأثيراُ كبيراً على النمو اللغوي يف هذه املرحلة، مع 

احلرص على اإللقاء املتقن، واشراك الطفل يف سرد تلك القصص. )سامي ملحم،2004: 

254()صالح العمرية ، 2005: 84 - 88(

نظريات النمو اللغوي :

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير كيف يتم النمو اللغوي لدى األطفال 

أوالَ / النظريات السلوكية واالجتماعية :

من أنصار هذا اإلجتاه كال من العالم سكنر وباندورا وتركز النظريات على أهمية 

يتعرض  التي  بالطفل مبا تتضمنه من أشخاص ومواقف  البيئة االجتماعية املحيطة 

لها واخلبرات التي تتاح له أثناء املواقف احلياتية ، حيث يري اآلخرين وهم يتكلمون 

يتعلم  الذي  األسلوب  بنفس  اللغة  يتعلم  الطفل  أن  سكنر  ويرى  فيقلدهم،  ويسمعهم 

الطفل أصواتا  والتعزيز، حيث يصدر  التقليد  ، من خالل  األخرى  السلوك  أنواع  به 

عشوائياً ومن خالل التغذية الراجعة التي يتحصل عليها من املحيطني به مثل: الوالدين 

للطفل ممايجعله  والتحدث  باالبتسامة  تلك األصوات  الذين يقومون بدعم  وغيرهم، 

يكرر تلك العملية، فيتعلم الطفل كيفية أنتاج اللغة وحتويلها إلى حديث مفيد من خالل 

تعميم اخلبرة . )شفيق عالونه، 2004، 250 - 251(

ثانيَا / النظريات الفطرية:

األساسي يف  ال��دور  لها  معينة  فطرية  تراكيب  هناك  أن  النظريات  هذه  أنصار  يرى 

 )1957( )N. Chomsky ( اكتساب األطفال للغة ومن أبرز أنصار هذا االجتاه تشومسكي

الذى افترض وجود أداة إلكتساب اللغة تنشط عندما يصل األطفال إلى مرحلة معينة من 

 Language ( مراحل منوهم ، وقد أطلق تشومسكي على هذه األداة أسم أداة إكتساب اللغة

Acquisition Device( والتي هذه بتصنيف ومعاجلة البيانات اللغوية التي يسمعها الطفل، 

العقل  أن  تشومسكي  يرى  كما  له،  املناسبة  اللغوية  املفردات  بعض  توفير  إلى  باإلضافة 

البشري له قدرة فطرية على إكتساب اللغة ، ويتعلم األطفال الرضع أن يتحدثوا بشكل 

طبيعي مثلما يتعلمون املشي، وبذلك تسمح القدرة الفطرية لألطفال الصغار أن يفهموا 

قاعدة اللغة التي يسمعونها )شفيق عالونه، 2004، 252 - 253، جمال عطية : 2008، 181 - 182(
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ثالثا النظريات املعرفية :

املعريف  بالنمو  اللغوي  النمو  إرتباط  على  أكد  الذى  بياجيه  اإلجت��اه  هذا  وميثل   

املعرفية  عملياته  تطور  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  لديه  اللغة  تطور  وأن  الطفل،  لدى 

، وأن الكلمات واجلمل ال تظهر لدى الطفل إال بعد إدراكه للمفاهيم التي جتسدها 

هذه الكلمات، ويشدد بياجيه على أهمية ودور العوامل البيئية والفطرية يف تطور لغة 

الطفل، وأن النمو اللغوي لدى الطفل يسير عبر ىمراحل مرتبطه بنموه املعريف والطفل 

يبدأ بإستخدام الكالم متمركزا حول ذاته ثم ينتقل تدريجياً إلى استخدام اللغة ذات 

الطابع اإلجتماعي، ففي البداية تكون لغته بسيطة غير مادية تعبر عن رغباته وحاجاته 

األساسية ثم تتطور لتصبح أكثر تعقيداً وجترداً .)عماد الزغول ، 2012، 206 - 207(

اللغوي وجدت أن هناك اتفاق  الباحثة لنظريات املفسرة للنمو  من خالل استعراض 

بني آراء جميع علماء النفس والباحثني على ان اللغة يتم إكتسابها يف الطفولة املبكرة وأن 

لهذه املرحلة أهمية كبيرة املبكرة يف منو وتطور لغة الطفل، بينما إختلفت آراء النظريات 

السابقة يف الكيفية التي تنتج بها اللغة ، فالبعض شدد على دور التعلم والوسط اخلارجي 

يف اكتسابها وتعلمها ، بينما جند البعض اآلخر يرى أن اللغة هي عبارة عن قدرة فطرية 

البيئة  العوامل  بني  والذى مزج  الثالث  اإلجتاه  برز  بها، يف حني  وهو مزود  الطفل  يولد 

الذى  الدور اجلوهري  اللغة، وبالتالي فإن كل ذلك يوكد على  والفطرية كأساس لظهور 

على  السابقة  التظريات  كل  تؤكد  كما  بعد،  فيما  الطفل  تكوين شخصية  اللغة يف  تلعبه 

أهمية السنوات األولى واعتبارها فترة حرجة جدا حيث تتشكل فيها اخلبرات واملهارات 

اللغوية التى تكون األساس للنمو املعريف ، والفكرى ، واالجتماعي يف املستقبل.

ثانيا الدراسات السابقة: 

 1 - دراسة حيدر حمد اهلل و إنصاف منصور )2011(م

والتي هدفت إلى التعرف على أثر العصف الذهني يف النمو اللغوي لطفل الروضة 

على  وزعت  والتمهيدي  الروضة  من  وطفلة  طفل   )48( من  الدراسة  عينة  وتكونت 

مجموعتني ضابطة وجتريبية بطريقة متكافئة من حيث املستوي واستخدمت الدراسة 

األول  جزئني  من  مكون  اللغوي  للنمو  مقياس  يف  األدوات  ومتثلت  التجريبي  املنهج 
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يختص بقياس النمو اللغوي لدى أطفال الروضة بعمر 4 - 5 سنوات ، والثاني لقياس 

إعــداد برنامج  كما مت  )5 - 6( سنوات  بعمر  التمهيدي  األطفال  لدي  اللغوي  النمو 

جللسات العصف الذهني لطفل الروضة وفق منهج وحدة اخلبرة املطبقة يف رياض 

األطفال احلكومية يف بغداد، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لصالح املجموعة التجريبية لكل من أطفال الروضة والتمهيدي، كما أظهرت عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغير اجلنس يف كال املجموعتني.

 2 - دراسة إيناس عليمات، ميرفت الفائز )2012( بعنوان »أثر برنامج تدريبي 

لغوي لتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى أطفال ماقبل املدرسة من ذوي اضطرابات 

اللغة يف عينة إردنية »

 هدفت الدراسة إلى إستقصاء فعالية برنامج تدريبي لغوي لتنمية مهارات اللغة 
عينة  تكون   ، إردنية  عينة  على  اللغوية  اإلضطرابات  ذوي  األطفال  لدى  اإلستقبالية 

اإلردني  املركز  اللغوية يف  اإلضطرابات  ذوي  األطفال  من  )20( طفالً  من  الدراسة 

مبستوى  يتمتعون  سنوات   )5  -  3( مابني  أعمارهم  ترواحت  واللغة  النطق  لتقومي 

ذكاء متوسط، كما أن األطفال اليعانون من إضطرابات أو إعاقات أخري ، مت توزيع 

، واألخري ضابطة  البرنامج  األولي جتريبية طبقت عليها  األطفال على مجموعتني 

يف  الدراسة  أدوات  ومتثلت  املركز  يف  املتبعة  الطريقة  بنفس  اللغوي  عالجها  تتلقي 

اللغة  ، وكذلك مت استخدام مقياس اضطرابات  الباحثتني  برنامج لغوي من تصميم 

أشارت  وقد  اللغوية،  االضطرابات  ذوي  املدرسة من  ماقبل  أطفال  لدى  االستقبالية 

تنمية  يف  التجريبية  املجموعة  لصالح  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  النتائج 
مهارات اللغة اإلستقبالية على بعدي )مهارة فهم املفردات ، ومهارة تكوين اجلمل (، كما 

أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث لصالح اإلناث.

 3 - دراسة معمر الهوارنة)2012(: والتي كانت بعنوان »دراسة بعض املتغيرات 

ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضة«

متثل الهدف يف دراسة بعض املتغيرات ذات العالقة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضة 
مثل املستوى اإلقتصادى واإلجتماعي والثقايف لألسرة وحجمها، واجلنس، ومستوى الذكاء، 
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من )110(  العينة  وتكونت  الوصفي  املنهج  استخدام  ومت  امليالدي،  والترتيب  واملخاوف 

الباحث  وق��ام   ، سنوات   )6  -  4( مابني  الزمنية  أعمارهم  ترواحت  وطفلة ممن  طفالً 

بطارية  والثقايف،  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  مقياس  الدراسة وهي  أدوات  بإعداد 

إختبارات القدرات النفسية اللغوىة لطفل الروضة ، ومقياس املخاوف ، وإستمارة جمع 

البيانات األولية، وأظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بني مستوى النمو اللغوي 

لدى الطفل واملستوى االقتصادي واإلجتماعي والثقايف لإلسرة ، وكذلك وجود عالقة ذات 

داللة إحصائية بني النمو اللغوي لدى الطفل ومستوي ذكائه، كما بينت النتائج وجود فروق 

دالة إحصائياً يف النمو اللغوي لصالح األطفال ذوي املخاوف املنخفضة. بينما دلت النتائج 

أنه التوجد فروق دالة إحصائياً يف النمو اللغوي بني اجلنسني )الذكور واإلناث(، وحجم 

األسرة الصغيرة والكبيرة، والترتيب امليالدي لألطفال.

 4 - دراسة علي أيوب)2017( يف فلسطني مبحافظة سلفيت والتي كانت بعنوان 

»أهمية مؤسسات رياض األطفال يف حتقيق التربية املتكاملة ألطفال ماقبل املدرسة » 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدي أهمية مؤسسات رياض األطفال يف حتقيق 
التربية املتكاملة ألطفال ماقبل املدرسة، ومت استخدام املنهج الوصفي وتكونت العينة 

من )120( مديرة ومربية ، ومتتلث أداة الدراسة يف استبيان وأظهرت النتائج أن نسبة 

حتقيق مؤسسات رياض األطفال للتربية املتكاملة بلغت )%68(، وذلك من حيث املبني 

واملوقع واملرافق، بينما أظهرت النتائج أن البرامج واألنشطة التربوية التي تتم داخل 

الروضة حتقق نسبة )%98( يف التربية .

 5 - النخلة مزهودي ، عبلة العايبي)2017(

هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الفهم واإلنتاج اللغويني لدى أطفال ماقبل املدرسة 
من سن 3 - 5 سنوات واستخدمت املنهج الوصفي تكونت العينة من )30( طفالً من 

 )Thiberge( الذكور واإلناث مت إختيارهم بطريقة عمدية، واستخدام إختبار تيبرج

الروضة  اكتساب طفل  إلى  النتائج  وأشارت  اللغويني  واإلنتاج  الفهم  لقياس مستوى 

مرتقعة  بنسب  األل��وان  بني  التمييز   ، والعدد   ، واحلجم   ، الذهنية  والصور  املفاهيم 

داللة  ذات  فروق  التوجد  كما  املكانية،  البنية  ملفهوم  اكتسابه  نسبة  انخفضت  بينما 
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 إحصائية يف مستوى الفهم واإلنتقاد اللغويني لدى األطفال يف متغيري اجلنس والعمر

تعقيب على الدراسات السابقة :

بعض  ثأتير  حيث  من  األطفال  ل��دى  اللغوي  النمو  السابقة  ال��دراس��ات  ناقشت 

وإنصاف  حمداهلل  حيدر  دراس��ة  يف  ورد  كما  وذلك  عليه،  والبرامج  اإلستراتيجيات 

ناقشت  بينما   ، الفائز )2012(  وميرفت  عليمات  إيناس  ودراسة  منصور)2011(، 

واالجتماعي  االقتصاد  كاملستوى   « اللغوي  النمو  يف  املؤثرة  العوامل  أخرى  دراس��ات 

الثقايف لألسرة، والذكاء، واجلنس، وحجم األسرة، واملخاوف، والترتيب امليالدي« كما 

يف دراس��ة معمر ال��ه��وران��ة)2012( ، يف حني ناقشت دراس��ة على أي��وب )2017( 

أهمية مؤسسات رياض األطفال يف النمو والتربية املتكاملة، بينما ركزت دراسة النخلة 

الفهم  حيث  من  اللغوى  النمو  مستوى  تقييم  على   )2017( العايبي  وعبلة  مزهودي 

واإلنتاج .

ضمنت كل السابقة دراسات من املجتمع العربي والبيئات املشابهة للبيئة املحلية

شملت بعض الدراسات السابقة أمهات أومعلمات األطفال كما يف دراسة على أيوب 

)2017( ويف دراسات أخرى ركزت على األطفال فقط كدراسة معمر الهوارنة)2012( 

وكذلك يف الدراسات التجريبية كدراسة حيدر حمداهلل وإنصاف منصور)2011 (، 

ودراسة إيناس عليمات وميرفت الفائز )2012(

كافة  منو  يف  تؤثر  الرياض  مؤسسات  أن  السابقة  ال��دراس��ات  بعض  من  واتضح 

اجلوانب بشكل كبير كما ورد يف دراسة على أيوب)2017(.

على  تركز  حيث  موضوعها  يف  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  تختلف 

دراسة الفروق يف النمو اللغوي بني أطفال الروضة واألطفال الذين يبقون يف بيوتهم 

حتي سن املدرسة، 

كما تختلف يف طريقة احلصول عن البيانات، ويتم ذلك بواسطة إجابة أم الطفل 

إذا كان مازال يف املنزل أو معلمته وأمه إذا كان ملتحق بالروضة.
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فروض الدراسة 

بعد اإلطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة توصلت الباحثة إلى صياغة 

الفروض التالية:

■ توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات خصائص النمو اللغوي 

لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات امللتحقني وغير امللتحقني برياض األطفال 

لصالح امللتحقني.

■ التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات خصائص النمو اللغوي 

لدى الذكور واإلناث من األطفال بعمر )4 - 6( سنوات امللتحقني وغير امللتحقني 

برياض األطفال

األجراءات امليدانية للبحث:

املنهج :

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي بإعتباره أسلوب الدراسة امليدانية، حيث 

حتصلت الباحثة على بيانات العينة عن طريق إجابة األمهات، واملعلمات على األداة 

املستخدمة يف البحث عن األطفال بعمر 4 - 6 سنوات.

العينة :

 ( عددهم  بلغ  الذين  طرابس  مبدينة  األطفال  أمهات  من  الدراسة  عينة  تكونت   
200 ( طفل وطفلة مقسمني على مجموعتني األولى بلغ عددها )100 ( من األطفال 

امللتحقني بالروضة، وقد كان عدد الذكور )50( ذكراَ ، وعدد اإلناث )50( أنثي، وكذلك 

املجموعة الثانية تكونت من )100( من األطفال غير امللتحقني بالروضة والذين بلغ 

أيضاً عدد الذكور منهم )50( طفالً، وعدد األناث )50( طفلة تترواح أعمارهم مابني 

)4 - 6( سنوات مت إختيارهم بطريقة عشوائية. 

أداة الدراسة : 

بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6( سنوات

وصف األداة :

 تتكون بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6( سنوات من سبع 
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 ، الطفل وهى: اجلانب اجلسمي احلركي  لدى  للنمو  تغطى سبعة جوانب  اختبارات 

واجلانب احلسي ، واجلانب العقلي واملعرفى، واجلانب اللغوى ، واجلانب االجتماعي، 

واجلانب األنفعالى، واجلانب اخللقى، وذلك بهدف التعرف على اخلصائص النمائية 

لكل جانب من اجلوانب، وكان عدد الفقرات )22( فقرة لكل إختبار.

كيفية تطبيق وتصحيح أداة الدراسة:

بعد احلصول على موافقة مديرة روضة البراعم الواقعة مبنطقة بن عاشور مبدينة 

طرابلس، قامت الباحثة بتوزيع أداة الدراسة على املعلمات، كما طلبت منهن إرسال 

نفس االداة إلى أم الطفل مع تأكيدها على اإللتزام بالتعليمات التي تنص عليها األداة 

املستخدمة ، كما وزعت املقياس على أمهات أطفال غير ملتحقني بالروضة، وتضع األم 

أو املعلمة عالمة )صح( أسفل االختيار املناسب ، والذى ينطبق على الطفل مع العلم 

أنه ال توجد إجابات صحيحة وإجابات خاطئة، وإمنا كل عبارة تعبر عن وصف دقيق 

للسلوك الذى يقوم به الطفل .

تقنني اإلداة :

قامت الباحثة بتقنني البطارية على البيئة الليبية كمايلي:

الروضة  لطفل  النمائية  للبطارية  السيكومترية  بإيجاد اخلصائص  الباحثة  قامت 

بعمر )4 - 6( سنوات يف البيئة ، وتكونت عينة التقنني من )400( طفل من أطفال 

برياض  والثاني  املستوى األول  إلى مجموعتني من  الروضة مبدينة طرابلس مقسمة 

األطفال قوام كل منها )200( طفالً من الذكور واإلناث

جدول )1( توزيع عينة التقنني

املجموعإناثذكورالبيان

100100200املستوى األول

100100200املستوى الثاني

200200400املجموع
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حيث قامت الباحثة بإيجاد معامالت الصدق وذلك على النحو التالي:

 أوالً صدق بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6( سنوات

الصدق التالزمي:

قامت الباحثة بإيجاد الصدق التالزمي للبطارية مع بطارية اختبار جوانب النمو 

لطفل الروضة إعداد هدى قتاوي 1995كما يتضح يف اجلدول )2(

جدول )2( معامالت صدق اختبارات بطارية تقدير اخلصائص النمائية الروضة )=400(

الداللةمعامل الصدقاإلختبارات

دال عن مستوى 0.690.01خصائص النمو اجلسمي واحلركي

دال عن مستوى 0.590.01خصائص النمو احلسي

دال عن مستوى 0.610.01خصائص النمو العقلي واملعريف

دال عن مستوى 0.570.01خصائص النمو اللغوي

دال عن مستوى 0.620.01خصائص النمو اإلنفعالي

دال عن مستوى 0.610.01خصائص النمو االجتماعي

دال عن مستوى 0.640.01خصائص النمو اخللقي

دال عن مستوى 0.620.01الدرجة الكلية للبطارية

يتضح من اجلدول )2( ارتفاع معامالت الصدق التالزمي بطريقة املحك اخلارجي 

مما يدل على صدق البطارية.

ثبات البطارية :

   قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقتني وهما معامل الثبات بطريقة 
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قوامها )400( طفل  وذلك على عينة  التطبيق،  إعادة  وبطريقة   ، النصفية  التجزئة 

وطفلة، وذلك على النحو التالي:

 1 - ثبات البطارية بطريقة التجزئة النصفية :

   قامت الباحثة بإيجاد معامالت اإلرتباط بني نصفي كل إختبار من اإلختبارات 

املكونة ذلك للبطارية ثم إيجاد معامل الثبات لكل إختبار بإستخدام معادلة سبيرمان، 

كما موضح يف اجلدول )3( 

جدول )3( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

معامل ثبات نصف اإلختباراتر.م
اإلختبار

معامل الثبات ككل

0.880.94إختبار خصائص النمو اجلسمي واحلركي1

0.870.93إختبار خصائص النمو احلسي2

0.910.95إختبار خصائص النمو العقلي واملعريف3

0.890.94إختبار خصائص النمو اللغوي4

0.860.92إختبار خصائص النمو االنفعالي5

0.880.94إختبار خصائص النمو اإلجتماعي6

0.940.94إختبار خصائص النمو اخللقي7

0.880.94الدرجة الكلية للبطارية

يتضح من جدول )3( أن جميع معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات البطارية

 2 - ثبات البطارية بطريقة إعاة التطبيق :

قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقة إعادة تطبيق البطارية بفاصل زمني 
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قدره أسبوعان ، وذلك كما يف اجلدول )4( 

جدول )4 ( معامالت ثبات البطارية بطريقة إعادة التطبيق

معامل الثبات اإلختباراتر.م

0.94إختبار خصائص النمو اجلسمي واحلركي1

0.92إختبار خصائص النمو احلسي2

0.96إختبار خصائص النمو العقلي واملعريف3

0.91إختبار خصائص النمو اللغوي4

0.95إختبار خصائص النمو االنفعالي5

0.93إختبار خصائص النمو اإلجتماعي6

0.92إختبار خصائص النمو اخللقي7

0.93الدرجة الكلية للبطارية

يبني جدول )4 ( أن جميع معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على ثبات البطارية 

املعاجلة اإلحصائية : مت استخدام برنامج )SPSS( اإلحصائي يف املعاجلة لنتائج 

البيانات التي مت احلصول عليها بواسطة أداة الدراسة

نتائج الدراسة وتفسيرها 

 أوالً عرض النتائج: توصلت الدراسة احلالية إلى النتائج التالية 

الفرض األول:

 - توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات خصائص النمو اللغوي 

لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات امللتحقني وغير امللتحقني برياض األطفال لصالح 

امللتحقني.

و للتحقق من صحة ذلك الفرض ، استخدمت الباحثة اختبار حتليل التباين احادى 

االجتاه كما يتضح فى جدول )5 (
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جدول ) 5 ( الفروق بني درجات األطفال امللتحقني وغير امللتحقني بالروضة من الذكور و 
االناث على بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة )4 - 6( سنوات ) ن=001(

مصدر التبايناملتغيرات
مجموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

الداللةف

اخلصائص 
احلركية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

1547.3
6572.2

3
196

515.7
33.515.3

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
احلسية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

921.1
7223.8

3
196

307.1
36.88.33

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
املعرفية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

999.4
6275.1

3
196

333.1
32.0110.4

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
اللغوية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

342.8
6365.5

3
196

114.2
32.43.51

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
االنفعالية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

3668.09
12078.7

3
196

1222.6
61.619.8

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
االجتماعية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

367.9
5434.3

3
196

122.6
27.74.4

دالة عند 
مستوى 
0.01

اخلصائص 
اخللقية

بني املجموعات 
داخل املجموعات

1785.6
7226.2

3
196

595.2
36.816.1

دالة عند 
مستوى 
0.01

ف = 3.78 عند مستوى 0.01                ف =  2.6  عند مستوى0.05

و نظرا ألن )ف ( دالة احصائيا عند مستوى 0.01 ,استخدمت الباحثة اختبار 

توكى اليجاد داللة الفروق بني متوسطات درجات االطفال الذكور و االناث امللتحقني 

لطفل  النمائية  اخلصائص  تقدير  بطارية  أبعاد  على  بها  امللتحقني  غير  و  بالروضة 

الروضة )4 - 6( سنوات كما يتضح فى جدول ) 5( وقد بينت النتائج أن هناك فروق 
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الفرض الثاني:

التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات خصائص النمو اللغوي 

امللتحقني  وغير  امللتحقني  بعمر )4 - 6( سنوات  األطفال  واإلن��اث من  الذكور  لدى 

برياض األطفال . 

   قامت الباحثة بايجاد الفروق بني متوسطات درجات االطفال الذكور و االناث 

امللتحقني بالروضة و غير امللتحقني بها من حيث خصائص النمو اللغوي باستخدام 

اختبار توكى كما يتضح فى جدول )6( 

جدول )6(

الفروق بني متوسطات درجات االطفال الذكور و االناث امللتحقني بالروضة و غير 

امللتحقني من حيث اخلصائص اللغوية  باستخدام اختبار توكى

م4م3م2م1املجموعات 

2.81.50.44 - االطفال الذكور امللتحقني بالروضة )م1( =56.3

3.3*1.3 - االطفال االناث امللتحقني بالروضة )م2( =59.2

1.9 - االطفال الذكور الغير ملتحقني بالروضة )م3( =57.8

 - االطفال االناث الغير ملتحقني بالروضة )م4( =55.8

** دالة عند مستوى 0.01

* دالة عند مستوى 0.05 لغير امللتحقني 

تفسيرالنتائج:

من النتائج السابقة توصلت الباحثة أن الفروق بني األطفال امللتحقني وغير امللتحقني 

بالروضة كانت دالة لصالح األطفال املنخرطني بالرياض فى كافة جوانب النمو ، كما 

أشارت النتائج أن هناك بعض اجلوانب كانت فيها الفروق بازرة جدا ،وهى اجلانب 

األنفعالى، ثم اجلانب اخللقى ، ثم اجلانب احلركي، ثم اجلانب املعرفى ، ويليها اجلانب 

احلسي ثم اجلانب اآلجتماعي وأخيراً اجلانب اللغوى، 
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 وترى الباحثة أن هذه النتيجة تفيد أن الروضة تساعد الطفل على التخلص من بعض 

املشاعر األنفعالية السلبية مثل األنانية املفرطة ، وتساعده على املشاركة األنفعالية فى 

التعبير عن املشاعر من خالل تكوين صداقات يظهر فيها مشاعر احلب والود لألخرين .

كما أن هذه الفروق تدل على الروضة تعطى الفرصة للنمو اخللقى لدى الطفل 

بشكل سوى ملا تييحه من فرصة ممارسة اللعب املنظم واحترام قواعد اللعب اجلماعى 

، وتدريبه على اإلستئذان والشكر ، وتدربه على عدم إلقاء املهالت فى غرفة الصف، 

كما تسهل له التدريب على احلركة الهادفة التى تساعد على منوه احلركى ، من خالل 

إتاحة الفرصة له اللعب فى مساحات واسعة وتفريغ طاقتة بأسلوب مالئم.

وهذه النتيجة عموماً تؤيد أن الطفل الذى ينخرط بالروضة قد يكون مستوى منوه 

أفضل من الطفل الذى اليلتحق بالروضة وقد يرجع ذلك ملا توفره الروضة من مبني 

وأدوات ومرافق 

وكذلك ملا تقدمه الروضة من خدمات وانشطة وبرامج تساعد على النمو السوي 

واملتكامل وهذا ماتؤيده دراسة علي أيوب الذى أشار أن مؤسسات الروضة حتقق النمو 

املتكامل يف تربية األطفال بنسبة )%68 ( كمرافق وموقع ومبني للروضة كما تصل 

نسبة حتقيق النمو املتكامل بواسطة األنشطة والبرامج نسبة )98%( . 

بني  الفروق  درجة  أن  النتائج  أظهرت  فقد  اللغوي  النمو  بخصائص  يتعلق  فيما  أما 

األطفال املتلحقني وغير امللتحقني بالروضة بلغت)3.51( وهي دالة عند مستوى )0.01(

وهذا أشار إليه معمر الهوارنة ) 2012 : 237( أن نتائج الدراسات أكدت أهمية 

دور احلضانة ورياض األطفال يف إمناء خبرة الطفل واكسابه مفردات جديدة

كما يعزز تلك النتائج ما أشارت اليه كرميان بدير )2008: 89( أن اكتساب اللغة 

يزيد من قدرة التواصل والتفاعل مع اآلخرين كما ميكنه من التعبير عن مشاعره وُيعرف 

اآلخرين بإحتياجاته وميكنه مناقشة خبراته واألحداث اليومية التي يتعرض لها .

وتدعم النتائج احلالية رأى مها بسيوني)2008: 250( أن منو قدرة الطفل اللغوية 

مرحلة الطفولة املبكرة تعتبر من أهم وسائل التواصل والربط بينه وبني اآلخرين أما 

واإلناث  الذكور   األطفال  بني  اللغوي  النمو  الفروق يف خصائص  بدرجة  يتعلق  فيما 
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املتلحقني وغير امللتحقني بالروضة بلغت )3. 3( وهي دالة دالة عند مستوى 0.01 

ويؤيد ذلك ما أكده كال من سامي ملحم )2004: 254( ، صالح العمرية )2005: 

88( أن اجلنس له تأثير على النمو اللغوي وان البنات يتكمن أكثر وأسرع من الذكور 

كما لديهن حصيلة مفردات لغوية أكبر من الذكور ونطقهن للكلمات واجلمل أفضل.

وفقًا للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة تقترح الباحثة بعض التوصيات واملقترحات :

أوالً التوصيات :

وفقاُ للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة احلالية توصي الباحثة ببعص التوصيات 

الهامة على النحو التالي:

 1 - العمل على إدراج مرحلة رياض األطفال فى السلم التعليمى وإعتبارها مرحلة 

تربوية أساسية تستند عليها املراحل التربوية والتعليمية الالحقة.

 2 -  دعم وتشجيع دور الروضة يف تنمية النمو اللغوي لدى األطفال، باإلضافة 

إلى رعاية جوانب النمو املختلفة األخرى لديهم.

البيئة املحيطة بالطفل يف البيت والروضة، من خالل توفير   3 -  تنويع وإثراء 

الكتب والصور والرسوم اجلذابة واملشوقة .

 4 - إستخدام القائمني على تربية األطفال كالوالدين وغيرهم للقصص واحلكايات 

االهتمام  مع  للطفل  اللغوي  الرصيد  وإث��راء  لتنمية  كاسلوب  الهادفة  التربوية 

بالسرد املتقن لتك القصص واحلكايات.

 5 - إقامة الدورات التدريبية ملعلمات رياض األطفال على كيفية أستعمال أنشطة 

اللغة املختلفة كالقصة، واإلناشيد ، والدراما ، ومسرح الدمي والعرائس لتنمية 

مهارات اللغة لدى األطفال.

 1 - إقامة الدورات التدريبية يف )علم نفس النمو – مهارات التواصل مع األطفال( 

للمديرات واملعلمات واملشرفات برياض األطفال.

 2 - إقامة ورش ودرورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال يف البرامج التي تستخدم 

يف تنمية املهارات اللغوية لدى األطفال مثل :)برامج البدايات املمتازه – البرنامج 

االجتماعي التعليمي - البرامج املوجهة معرفيا وغيرهم(.
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● خصائص النمو اللغوي لدى األطفال بعمر )4 - 6( سنوات الملتحقين وغير الملتحقين  برياض األطفال بمدينة طرابلس

■ د/ نادية سعد غشير 

 6 -  توفير فرص التواصل بني الوالدين ومعلمات أطفال الروضة لتبادل املعلوما 

ت الصعوبات التى قد تعيق النمو اللغوي السوى للطفل.

للتعرف على  للوالدين واملربني عموماً  التدريبية  وال��دورات  الندوات   7 - إعداد 

اخلصائص النمائية لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة .

ثانيًا املقترحات:

إستكماالً للجهد والفائدة التي أسفرت عنها الدراسة تقترح الباحثة إجراء عدداُ 

من الدراسات حول :

 1 - دراسة العوامل املؤثرة على النمو اللغوي لدى األطفال.

 2 - مقارنة اإلضطرابات اللغوية الشائعة لدى األطفال امللتحقني وغير امللتحقني 

بالروضة .

 3 - دراسة العالقة بني النمو اللغوي والنمو املعريف لدى األطفال.

 4 - إعداد برنامج إرشادى لتنمية املهارات اللغوية لدى األطفال بإستخدام القصة.

 5 - إعداد برنامج إرشادى لتنمية املهارات اللغوية لدى األطفال بإستخدام الدراما 

ومسرح العرائس.

لتنمية  القصة  استخدام  نحو  الرياض  ومعلمات  مديرات  إجتاهات  دراسة   -  6  

املهارات اللغوية لدى األطفال.

 7 - دراسة تأثير التدريب على قراءة الصور يف تنمية املهارات اللغوية لدى طفل 

الروضة.

 -  قائمة املراجع:
 1. إيناس عليمات ، ميرفت الفائز.)2012(.أثر برنامج تدريبي لغوي لتنمية مهارات اللغة اإلستقبالية 

لدى أطفال ماقبل املدرسة من ذوي إضطرابات اللغة، العدد )1( املجلد الثامن ،ص35 - 46. 

 2. إيهاب الببالوي، أشرف محمدعبد احلميد. )2004(. التوجيه واإلرشاد النفسي املدرسي »إستراتيجية 
عمل األختصاصي النفسي ملدارس العاديني وذوي اإلحتياجيات اخلاصة«، الرياض: دار الزهراء.

 3. على أحمد نافز أيوب .)2017(. أهمية مؤسسات رياض األطفال يف حتقيق التربية املتكاملة ألطفال 
ماقبل املدرسة، مجلة العلوم التربوية والنفسية ،العدد )4( املجلد األول .

 4. جمال عطية فايد.)2008( .علم نفس النمو يف الطفولة املبكرة ، القاهرة :دار اجلامعة اجلديدة.
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 5. بطرس حافظ بطرس. )2008(. املشكالت النفسية وعالجها، عمان: األردن، دار املسيرة.

 6. حيدر مسير حمداهلل، إنصاف كامل منصور.)2011( .مجلة البحوث التربوية والنفسية – العدد)31 
(، ص24 - 73.

 7. سامي محمد ملحم.)2004(.علم نفس النمو،عمان : دار الفكر.

 8. سهير كامل أحمد ، بطرس حافظ بطرس .)2008(. بطارية تقدير اخلصائص النمائية لطفل الروضة 
)4 - 6 ( سنوات »كراسة تعليمات«القاهرة : مكتبة اإلجنلو .

 9. سهير كامل أحمد. )2010(. علم نفس املراحل العمرية، اإلسكندرية: دار الزهراء: الرياض.

 10. شفيق فالح عالونه.)2004( .سيكولوجية التطور اإلنساني من الطفولة إلى الرشد، عمان : دار 
املسيرة .

 11. صالح الدين العمرية. )2005(. علم النفس النمو، عمان: مكتبة العربي. 

 12. عمادعبد الرحيم الزغول. )2012(.مبادئ علم النفس التربوي ، األمارات : دار الكتاب اجلامعي ، 
ط/الثانية.

 13. كرميان بدير. )2008(. تقومي منو الطفل، عمان: دار الفكر.

 14. ليلي زخريا وآخرون .)2007( .رزمة التعلم النشط – دليل معلمة الروضة مفاهيم وأنشطة 3 - 6 
سنوات – املجموعة األولي ، مؤسسة التعاون ، وورشة املوارد العربية.

 15. محسن على عطية، إيناس خليفة. )2008(. املشكالت السلوكية لطفل الروضة، عمان: دار املناهج 
للنشر

 16. محمد جاسم محمد.)2004(. النمو والطفولة فى رياض األطفال، عمان :مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع.

 17. محمود عودة الرمياوى، رمضان اسماعيل شعت. )2008(. منو الطفل ورعايته، القاهرة : الشركة 
العربية املتحدة للتسويق والتوريدات.

 18. محمود عودة الرمياوي.)2009(.علم النفس التطورى، عمان : دار الفكر.

 19. معمر نواف الهورانة .)2006(.مدي فاعلية برنامج لعالج التأخر اللغوي لدى عينة من تالميذ التعليم 
األساسي، رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية.

 20. معمر نواف الهورانة .)2012(.دراسة بعض املتغيرات ذات الصلة بالنمو اللغوي لدى أطفال الروضة، 
مجلة جامعة دمشق، املجلد )28(، العدد)األول( ص223 - 263.

 21. مها إبراهيم البسيوني.)2008(.كيف تكونني معلمة متميزة، القاهرة : عالم الكتب.

 22. النخلة مزهودي ، عبلة العايبي.)2017(. تقييم مستوى الفهم واإلنتاج اللغويني لدى أطفال ماقبل 
املدرسة من سن 3 - 5 سنوات ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، قسم علم 

النفس والفلسفة ،جامعة زيان عاشور اجللفة .
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استكشاف خماطر نظم املعلومات املحاسبية 
االلكرتونية يف املصارف اتلجارية الليبية

■ أ. رباب حسين علي بلحوق■ د. الصديق عثمان الساعدي

● أستاذ مشارك - كلية المحاسبة
 - جامعة غريان 

● محاضر مساعد - كلية المحاسبة

 - جامعة الزنتان 

»دراسة تطبيقية على املصارف التجارية العاملة يف ليبيا«

ملخص 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع مخاطر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية 

يف املصارف التجارية الليبية، وأيضاً التعرف على اإلجراءات املطبقة باملصارف التجارية 

اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  أمن  تهدد  التي  املخاطر  من  للحماية  الليبية 

أجريت الدراسة على عينة من املصارف التجارية العاملة يف ليبيا، حيث مت تصميم 

صحيفة استبيان جلمع البيانات األولية، وزع عدد 100 صحيفة على مديري املصارف 

ومديري الفروع واملحاسبني واملراجعني واملوظفني العاملني باملصارف التجارية العاملة 

 Package )SPSS( يف ليبيا التي شملتها الدراسة، واستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

Statistical for Social Science يف حتليل البيانات واختبار الفرضيات، وعلى الرغم 

من أن معظم اجابات املشاركني يف الدراسة أوضحت قلة حدوث الكثير من املخاطر 

التي تهدد أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية، إال أن بعض االجابات بينت حدوث 

بعض املخاطر املتعلقة بإدخال البيانات وبعض املخاطر املتعلقة بالبيئة كما أشارت بعض 

اجابات املشاركني يف الدراسة إلى وجود اجراءات حماية إال أنها غير كافية ملواجهة 

التجارية  املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف املصارف  التي تهدد أمن نظم  املخاطر 

الليبية، وتوصي الدراسة بضرورة االهتمام بإدخال البيانات واملعلومات املحاسبية يف 
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نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية بشكل سليم وأمن، وبضرورة إنشاء قسم خاص 

بتكنولوجيا املعلومات يف كافة املصارف حلماية أمن املعلومات، وضرورة وضع اجراءات 

تضمن استمرارية عمل نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية وذلك للعمل يف األزمات 

والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

1. مقدمة:

بني  املنافسة  حجم  وازدي��اد  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  يف  السريع  التطور  إن 

منظمات االعمال يف مجال استخدام تكنولوجيا املعلومات أدى إلى حدوث تغييرات 

كبيرة يف العديد من املجاالت وعلى جميع املستويات، وكانت املحاسبة من أهم املجاالت 

التي تأثرت بهذا التغيير، حيث شهد العصر احلالي حتوالً سريعاً نحو استخدام نظم 

العمل  انتقال  نالحظ  الليبية  البيئة  إلى  وبالنظر  اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات 

إلى  اليدوي  النظام  من  واملؤسسات  القطاعات  من  العديد  يف  املحاسبي  النظام  يف 

النظام اإللكتروني وخاصة يف املصارف التجارية، ملا يتميز به من سرعة ودقة وتنوع 

يف التطبيقات وإجناز األعمال، ويف املقابل فإن هذا التقدم التكنولوجي لم يصاحبه 

التكنولوجيا،  هذه  مستخدمي  من  البشرية  والكفاءات  القدرات  يف  مماثالً  تطوراً 

الرقابية األمر الذي أدى إلى ظهور مخاطر حتد من  وكذلك اإلج��راءات والضوابط 

األساس  هذا  وعلى  اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  استخدام  وكفاءة  فاعلية 

رقابية  وسائل وضوابط  يتضمن  أن  يجب  اإللكتروني  املحاسبي  املعلومات  نظام  فإن 

دقيقة، وبالتالي على إدارة نظم املعلومات يف املنظمة أو املنشأة ضرورة توفير الوسائل 

واألساليب الالزمة لضمان استمرارية عمل تلك النظم بشكل صحيح، مع التخطيط 

الدقيق ملواجهة جميع املخاطر التي ميكن أن تؤدي إلى تعطلها أو توقفها عن العمل، 

وبناء على ما سبق نرى أن هناك حاجة للتعرف على املخاطر املختلفة التي تهدد أمن 

نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف املصارف التجارية الليبية، لذلك جاءت هذه 

املحاسبية  املعلومات  تواجه نظم  التي  املخاطر  التعرف على أهم  الدراسة مستهدفة 

اإللكترونية يف البيئة املصرفية الليبية ومدى توفر إجراءات حماية كافية ملواجهة هذه 

املخاطر.
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2. مشكلة الدراسة: 

استخدمت تكنولوجيا نظم املعلومات يف العمل املصريف منذ أوائل الستينيات من 

القرن املاضي، وقد غيرت الكثير من أساليب إنتاج وتقدمي اخلدمات املصرفية، وتعددت 

استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف املصارف، مثل تبادل البيانات إلكترونياً، ومعاجلة 

صور الوثائق، والقيام بالعمل املصريف عن بعد، ونظم التحويل اإللكترونية لألموال من 

نقطة الشراء، وكان ذلك منذ بداية الثمانينيات من القرن املاضي حيث يشهد القطاع 

التكنولوجية نتيجة احتدام املنافسة، ودخول منافسني  تطور الوسائل  املصريف يومياً 

جدد إلى القطاع املصريف )جل، 2010، ص14(، إالاَ أن كثيراً ما يرافق هذا االستخدام 

اإللكترونية  املحاسبية  املعلومات  لنظم  واحلماية  األمن  ولتوفر  املخاطر،  من  العديد 

البد من اكتشاف املخاطر التي تواجه هذه النظم، لذلك فإن استكشاف مخاطر نظم 

املعلومات املحاسبية اإللكترونية أصبحت مطلبا ملحاً وحاجة أساسية، ونظراً للتطور 

السريع يف استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة يف البيئة التجارية الليبية، وخاصة 

لتغطية  اإللكترونية،  املعلومات  نظم  على  متزايد  بشكل  يعتمد  الذي  املصارف  قطاع 

جميع مجاالت نشاطه، خاصة املحاسبي منها األمر الذى يجعلها عرضة للكثير من 

على  للتعرف  كمحاولة  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  املجال،  بهذا  تتعلق  التي  املخاطر 

املخاطر التي تواجه أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف املصارف التجارية 

العاملة يف ليبيا، ومن ذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤلني اآلتيني:

 1 - ماهي املخاطر التي تواجه نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف املصارف 

التجارية الليبية؟

 2 - هل هناك اجراءات حماية كافية ملواجهة مخاطر نظم املعلومات املحاسبية 

اإللكترونية يف املصارف التجارية الليبية؟ 

3. أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف اآلتية: 

 1 - التعرف على أنواع مخاطر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف املصارف 

التجارية الليبية. 



150

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

 2 - التعرف على إجراءات احلماية املطبقة يف املصارف التجارية الليبية للحماية 

من املخاطر التي تهدد أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

4. فرضيات الدراسة:

استناداً إلى تساؤالت الدراسة وأهدافها، مت صياغة فرضيات الدراسة، على النحو 

اآلتي: 

املحاسبية  املعلومات  نظم  أم��ن  تهدد  مخاطر  توجد  ال  االولــــى:  األســاســيــة  الــفــرضــيــة 
اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

وتندرج حتت هذه الفرضية األساسية االولى الفرضيات الفرعية اآلتية:

الفرضية الفرعية األولى: ال توجد مخاطر تتعلق بإدخال البيانات تهدد أمن نظم املعلومات 
املحاسبية اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الثانية: ال توجد مخاطر تتعلق بالتشغيل تهدد أمن نظم املعلومات 
املحاسبية اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

نظم  أمن  تهدد  باملخرجات  تتعلق  مخاطر  توجد  ال  الــثــالــثــة:  الفرعية  الفرضية 
املعلومات املحاسبية اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الرابعة: ال توجد مخاطر تتعلق بالبيئة تهدد أمن نظم املعلومات 
املحاسبية اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

الفرضية االساسية الثانية: ال توجد إجراءات حماية كافية ملواجهة مخاطر نظم 
املعلومات املحاسبية اإللكترونية املستخدمة يف املصارف التجارية الليبية محل الدراسة.

5. أهمية الدراسة:

ميكن حتديد أهمية الدراسة يف النقاط اآلتية:

 1 - االستخدام املتزايد لنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف قطاع املصارف 

يف ليبيا وندرة األبحاث والدراسات التي تتطرق لهذا املوضوع بشكل عام ويف 

ليبيا بشكل خاص.

املحاسبية  املعلومات  نظم  الدراسة سوف متكن مستخدمي  نتائج هذه  إن   -  2 
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اإللكترونية من فهم وتقييم حالة أمن نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف 

املصارف التجارية الليبية، والتعرف على نواحي القصور بها، ومن ثم إمكانية 

وتعزيز  املختلفة،  القصور  أوجه  لتاليف  املناسبة  التصحيحية  القرارات  اتخاذ 

الضوابط الرقابية األمنية لتلك النظم مبا يحقق االستفادة املثلي من تكنولوجيا 

املعلومات يف املصارف التجارية الليبية. 

 3 - كما تبرز أهمية الدراسة فيما ميكن أن تسهم به يف إثراء املكتبة العلمية حول 

أهم املخاطر التي تهدد نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

6. حدود الدراسة:

حتاول الدراسة التعرف على املخاطر التي تهدد نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية 

املستخدمة بقطاع املصارف احلكومية وفروعها الواقعة يف نطاق منطقة اجلبل الغربي 

وفرع  األندلس  حي  فرع  منها  وفروعه  الوطني  التجاري  )املصرف  وهي  وطرابلس 

أبو سليم وفرع سوق الثالثاء، ومصرف اجلمهورية وفروعه منها فرع الرجبان وفرع 

الرحيبات وفرع جادو، ومصرف الصحارى وفروعه منها فرع حي األندلس وفرع حي 

األكواخ وفرع سوق اجلمعة، ومصرف الوحدة وفروعه منها فرع السواني وفرع الزنتان 

وفرع جادو، ومصرف شمال أفريقيا وفروعه منها فرع جادو وفرع قرجي( فقط، وال 

تتطرق إلى املصارف اخلاصة واملتخصصة وال املنشآت األخرى كالشركات التجارية 

أن  يعتبر  باعتبار أن قطاع املصارف احلكومية  الصناعية احلديثة وغيرها وذلك  أو 

سنوات،  منذ  مستخدم  النظام  وهذا  اآللي  الطابع  عليه  يغلب  بها  املحاسبي  النظام 

كما تقتصر الدراسة على استكشاف مخاطر نظم املعلومات املحاسبية للتعرف على 

أنواعها وأسباب حدوثها وكذلك التعرف على إجراءات احلماية املتخذة يف املصارف 

التجارية الليبية خالل فترة اجراء الدراسة )2016 - 2018( فقط.

7. االدب املحاسبي والدراسات السابقة

1.7 املخاطر التي تواجه نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية  

حيث  اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  تواجه  التي  املخاطر  أهم  يلي  فيما 

ُتقسم هذه املخاطر كاآلتي: 
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أوال: مخاطر تتعلق باملوارد البشرية: 

أو خالل  املعلومات  نظم  أو  التجهيزات  أثناء تصميم  املخاطر عادة  وحتدث هذه 

عمليات البرمجة أو االختبار أو التجميع للبيانات أو أثناء إدخالها إلى النظام، أو يف 

العظمى  الغالبية  األخطاء  هذه  وتشكل  للمستخدمني،  الصالحيات  حتديد  عمليات 

للمشكالت املتعلقة بأمن وسالمة نظم املعلومات يف املنشآت )احلميدي وآخــرون، 2004، 

ص267(، وعلى الرغم من أن أجهزة احلاسب نفسها هي أجهزة دقيقة، وميكن االعتماد 

عليها إلى درجة عالية، إال أن ذلك ال يعني أن النظام محصناً من املخاطر واألخطاء، 

فالبيانات يتم إدخالها إلى احلاسب من قبل أفراد، والبرامج التي ُتشغل احلاسب يتم 

يِعرض  وأن  البد  البشري  العنصر  وجود  فإن  وعليه  أيضاً،  أفراد  قبل  من  تصميمها 

النظام إلى بعض املخاطر الناجتة عن التصرفات غير الصحيحة، أو تعطل األجهزة 

عن العمل ألي سبب من األسباب )العيسى، 2003، ص220(. 

مثل أخطاء احلذف،  التشغيل  أو األخطاء أخطاء اخصائي  املخاطر  وتشمل هذه 

أو  املرسومة،  اإلج��راءات  اتباع  يف  العاملني  إهمال  بسبب  املقصود،  غير  التكرار  أو 

بسبب سوء التدريب، والذي قد يترتب عليه فقدان البيانات، أو إدخالها بطريقة غير 

سليمة، مما يؤدي إلى تغيير البيانات، أو امللفات )أرحيم، 2006، ص101(، اشار حسني 

)2006، ص371( إلى أن أحد املبرمجني يف نظام املصارف استطاع أن يعدل من برنامج 

احلساب  إلى  العشرية  الكسور  فروق  بإضافة  البرنامج  يقوم  لكي  الفائدة  احتساب 

الشخصي لهذا املبرمج، واتضح أنه من الصعب جداً اكتشاف مثل هذا التالعب نظراً 

لعدم توقع أن يشتكي العميل ملجرد اختالف ال يتجاوز 10 أو 20 قرش يف حساب 

الفائدة اخلاص به. 

ثانيا: مخاطر الشبكات: 

تعتبر املخاطر املتعلقة بشبكات األعمال من املخاطر التي يصعب تقييمها، ألن لها 

متطلبات كثيرة للحماية وعلى مستويات مختلفة داخل النظام، وكذلك بالنسبة للخدمات 

اخلارجية التي تتفاعل مع النظام )هاشم، 2005، ص174(، أيضاً أصبحت حماية شبكات 

احلاسب من االختراق مشكلة معقدة تتزايد بتقدم تكنولوجيا احلاسبات، أن تتوقف 
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الشبكة عن العمل نتيجة عطل األجهزة، أو فقد البيانات أو البرامج بسبب حادث أو 

غيره، وال يغيب عن الذهن ما يترتب على ذلك من تكاليف، ومصاريف إضافية، كما قد 

يحدث عرقلة خلدمة الشبكة، واملقصود بعرقلة اخلدمة هو حدوث انقطاع يف خدمة 

االتصال بالشبكة، أو باخلدمات التي تقدم للمستفيدين داخل الشبكة، وتتعدد الوسائل 

مساحات  وهمية متأل  حزم  إرس��ال  الوسائل  هذه  من  اخلطر،  هذا  تسبب  قد  التي 

الذاكرة الوسطية ومتنع الشبكة من مواصلة العمل، ومن هذه الوسائل أيضاً تخريب 

معلومات جتزئة الرسائل بحيث إذا حاول النظام مستقبال إعادة تركيبها عند الوصول، 

التوجه نحو  فإن هذه املحاولة تتسبب يف تخريب النظام، وهنا تتضح أهمية سرعة 

على  أثار خطيرة  لها  استمراريتها  الشبكات، ألن  الضعف يف  نقاط  وعالج  اكتشاف 

جودة مخرجات نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

ثالثا: مخاطر متعلقة باألجهزة ووسائط التخزين والبرامج: 

نتيجة لتصرفات من داخل  والبرامج  التخزين    قد يكون تلف األجهزة ووسائط 

املنشأة، أو نتيجة ملؤثرات من خارجها، وقد اشار هاشم )2005، ص175(، إلى تعرض 

أو نتيجة لتعرضها حلوادث  التكنولوجي  بالتقادم  األجهزة واملعدات لهذا اخلطر إما 

أجزاء  سرقة  أو  األجهزة،  مع  التعامل  يف  العنف  أو  املتعمد،  التخريب  مثل  مختلفة 

منها، أو تغير تردد التيار الكهربائي، أو انقطاعه، أو تلف أو توقف أجهزة التكييف، أو 

التدفئة، كما أن مشكالت البيئة املحيطة باحلاسب تعتبر من األخطار التي تعمل على 

تدمير الوجود املادي لألجزاء املادية للحاسب والتجهيزات اخلاصة به، لذا من املعتاد 

أن نرى مواسير املياه أو البخار متر داخل غرفة احلاسب، وقد يؤدي التسرب من هذه 

املواسير أو انفجارها إلى خسائر ضخمة، ويف العديد من احلاالت يحدث حريق بغرفة 

احلاسب املضادة للحريق، نتيجة حدوث حريق بغرفة مجاورة، أو بالطابق األعلى.

وقد توصل الفيومي، )1993، ص273 - 274( إلى أن وسائط التخزين من املحتمل 

فسادها نتيجة تعرضها إلشعاعات خارجية، حيث أشار أن أحد املراكز واجه مشكلة 

حدوث أضرار باألشرطة املمغنطة ولم يتمكن مدير املركز من معرفة السبب املباشر، 

كانت تخزن يف قاع دوالب حفظ األشرطة  التالفة  أن األشرطة  اكتشف  وباملالحظة 
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وباملصادفة مت اكتشاف أن هذه املشكالت تنتج من استخدام مكنسة كهربائية لتلميع 

األرضية والتي تؤدي إلى توليد مجال مغناطيسي يفسد منط التسجيل املغناطيسي 

من  التأكد  فإن ض��رورة  لذلك  ال��دوالب،  من  األسفل  بالرف  املوجودة  األشرطة  على 

مستويات األمن املتعلقة بهذا اخلطر تعتبر مهمة، باإلضافة إلى تقدمي التقارير الدورية 

التي توضح مستويات االلتزام باألمن.

رابعا: مخاطر الفيروسات والبرامج الضارة: 

انتشرت يف عالم احلاسبات اإللكترونية نوعية من البرامج أطلق عليها اسم برامج 

الفيروسات، وهي برامج غير مشروعة تتمثل يف مجموعة كودية من التعليمات التي 

ميكن أن تنتشر يف النظام وقت تشغيل البيانات ألداء مهام غير مشروعة دون ترك أي 

أثر إلكتروني يفيد يف مالحظة هذه البرامج وتقييم نظم الرقابة الداخلية، كذلك ميكن 

استخدام هذه البرامج غير املشروعة إلحباط عمل املراجع عن طريق التعرف على 

العمليات االختبارية الفجائية التي يقوم بها املراجع دون علم املنشأة، حيث يتعامل معها 

هذا الفيروس ويوهمها بصحة نقاط الرقابة داخل نظام املعلومات املحاسبي للشركة 

)البحيصي و الشريف، 2008(، كما بإمكان الفيروسات استنساخ نفسها بعدة نسخ يف الذاكرة 

الداخلية أو اخلارجية، مما يتسبب يف استغالل املساحات التخزينية املتوفرة بهدف 

منع املستفيدين من استثمار هذه املواقع التخزينية يف خزن بياناتهم وبرامجهم، ايضا 

بإمكان بعض الفيروسات اتالف املسارات التي حتوي برامج التحميل والتشغيل التي 

يفترض أن تستقر يف ذاكرة احلاسب عند بدء تشغيله لتقدمي اخلدمة ملستخدمي هذا 

احلاسب، لذلك فإن سرعة التوجه نحو التحديث املستمر لبرامج كشف الفيروسات 

يعتبر أمر يف غاية األهمية، وذلك لتفادي املخاطر التي ميكن أن حتدثها الفيروسات 

وما لها من آثار خطيرة على جودة مخرجات نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

خامسا: املخاطر البيئية: 

 تتعرض نظم املعلومات إلى تهديد طبيعي ناجت عن الكوارث الطبيعية )احلرائق، 

)الكهرباء،  بيئية  صبغة  ذات  طبيعية  وتهديدات  والفيضانات(  وال��زالزل،  والبراكني، 

بعض  اشار  ولقد  االنفجارات(،  عن  الناجتة  واملشكالت  التبريد،  وأنظمة  واحل��رارة، 
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الكُتاب منهم على سبيل املثال )الفيومي، 1993، دواد، 2000، الهيثي والربيحات، 2005(، إلى أن 

احلرائق تؤدي إلى تدمير أجهزة احلاسب، وتلف البرامج والبيانات والتي قد يستلزم 

إعادة جتميعها تكاليف أكبر من تكلفة احلاسب نفسه، وقد يستغرق األمر عدة سنوات 

حتى يستطيع املشروع استرداد مكانته، كما أن الزالزل واألعاصير والفيضانات )زلزال 

من ضعف  الرغم  على  أن��درو(،  إعصار   - بنجالدش  فيضانات   - فرانسيسكو  سان 

احتماالتها وندرة حدوثها، إال أنها تكون عادة مدمرة وأضرارها خطيرة على مكونات 

احلاسب وبرمجياته، انقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي يؤدي إلى تسجيل غير صحيح 

باملخزن الداخلي للحاسب نتيجة حدوث قراءة خاطئة من وحدة االسطوانات املمغنطة، 

كما اشار كل من )هاشم، 2005، الفيومي، 1993(، أن توقف ملورد املنتج عن ممارسة النشاط 

بصفة عامة، أو توقفه عن التعامل مع املنشأة بصفة خاصة، وعدم توفر قطع غيار 

بالسوق املحلي قد يؤدي إلى ضياع أسابيع من زمن احلاسب إلى أن يتم استيراد هذه 

القطع، لذا فإن ضرورة تاليف ذلك اخلطر تكْمن يف التعامل مع مورد له شهرة لضمان 

استمراريته مع االتصال املستمر به ملتابعة عمليات الصيانة والتحديث.

سادسا: اجراءات احلماية من املخاطر التي تواجه نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية: 

تعتبر قضية تطبيق أمن املعلومات قضية مهمة جداً لدى املنشآت التي تعتمد يف 

بإدارة رشيدة،  إال  يكون  املعلومات ال  أمن  املعلومات، وحتقيق  تكنولوجيا  عملها على 

وإجراءات تشغيلية جيدة، لذلك أصبحت قضية أمن املعلومات أساساً إدارية وليست 

اإلج��راءات وأساليب احلماية  العديد من  اتباع  املنشآت  فإنه على  لذلك  تكنولوجية، 

عاتق  على  يقع  حيث  اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  تهدد  التي  املخاطر  من 

اإلدارة العليا للمنشاة االلتزام بشكل قوي بتطبيق أمن املعلومات، كما أن اإلدارة العليا 

التزام قوي لتطبيق أمن املعلومات، لذا يجب  إلى  لتكنولوجيا املعلومات حتتاج أيضاً 

احلماية  اج��راءات  تنفيذ  يف  املعلومات  تكنولوجيا  موظفي  متابعة  املنشأة  إدارة  على 

املطلوبة، ايضا ينبغي على إدارة املنشأة أن تضع قواعد خاصة حلماية أمن املعلومات 

ومعاقبة املوظفني املخلني بهذه القواعد، ولكي تكون املنشأة آمنة فال بد لها من حتقيق 

األهداف اجلوهرية ألمن املعلومات وهي السرية، واملوثوقية والتعرف أو التحقق من 
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هوية الشخصية وسالمة املحتوى واستمرارية توفر املعلومات أو اخلدمة، عدم اإلنكار 

وهي تعتبر أيضاً من الدعائم األساسية لتطبيق أمن املعلومات يف أي منشأة.

ان املنشآت املهتمة جداً باحلماية الشاملة يجب أن متر إجراءات تطبيقها خالل 

عملية تدعى التخطيط – احلماية – االستجابة، يشمل التخطيط احلماية الشاملة، 

وذلك من خالل  املعلومات،  بأمن  املتعلقة  املخاطر  املرحلة حتليل  ويندرج حتت هذه 

التهديدات،  شدة  وحتليل  املتوقعة،  التهديدات  كل  تعريف  وهو  التهديدات،  حصر 

وتطبيق االجراءات املضادة، ووضع االولويات، أي تعريف االجراءات املضادة حسب 

األهم فاألقل أهمية، حيث يتم تطبيق هذه السياسات على نطاق واسع داخل املنشأة، 

لدى  الغش  حاالت  كشف  ذلك  من  والغرض  ملوظفيها،  بإجازة  املنشأة  تسمح  فمثالً 

املوظفني، ووضع إجراء إداري مركزي حلماية أجهزة املوظفني من الفيروسات، وتشمل 

البرامج  وتنزيل  النار  جدران  مثل  باحلماية  اخلاصة  األجهزة  تركيب  احلماية  طرق 

يتم  وأن  املطلوبة،  يتناسب مع سياسات احلماية  مبا  برمجياً  لها، وإعدادها  الالزمة 

الوقت،  مع  مفيدة  غير  تصبح  احلماية  أدوات  ألن  باستمرار،  احلماية  حتديث طرق 

وتشمل أيضاً فحص طرق احلماية واإلعدادات اخلاصة بها باستمرار، وهو ما يسمى 

لتعريف  رسمية  تقارير  انتاج  تشمل  إج��راءات صارمة  وضع  املعلومات،  أمن  بتدقيق 

وحتديد حادث االختراق وحتديد املهاجمني وإيقافهم وإصالح الدمار الناجت، ويف بعض 

احلاالت معاقبة املهاجمني.

2.7 الدراسات السابقة:

يعتبر موضوع نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية من املوضوعات الهامة واحلديثة 

الباحثني حول  ليبيا حسب علم  املنشورة يف  والبحوث  الدراسات  لقلة  نسبيا، ونظراً 

موضوع مخاطر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية، فيما يلى بعض الدراسات التي 

التي تتشابه ظروفها الى حد كبير مع ظروف  تناولت هذا املوضوع يف بعض الدول 

البيئة الليبية لالستفادة منها يف إجراء هذه الدراسة.

دراسة البحيصي والشريف )2008(، استكشفت املخاطر التي تهدد نظم املعلومات 
تكرارها،  ومعدالت  غزة  قطاع  يف  العاملة  املصارف  بيئة  يف  اإللكترونية  املحاسبية 
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املصارف  تلك  تتبعها  التي  احلماية  اجراءات  على  التعرف  وكذلك  وأسباب حدوثها، 

إلى  وخلصت  اإللكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  تهدد  التي  املخاطر  من  للحد 

اعتماد املصارف العاملة يف قطاع غزة يف عملها بشكل كبير على النظام اآللي، وكذلك 

قلة حدوث مخاطر نظم املعلومات املحاسبية بشكل متكرر، إال أن مخاطر اإلدخال غير 

إلى أشخاص  واملعلومات  البيانات  السر وتوجيه  كلمة  املوظفني يف  املتعمد واشتراك 

املعلومات  نظم  مخاطر  حدوث  وأن   ، تكراراً  املخاطر  أكثر  بذلك،  لهم  مصرح  غير 

اخلبرة  قلة  نتيجة  املصرف  تتعلق مبوظفي  أسباب  إلى  ترجع  اإللكترونية  املحاسبية 

والوعي والتدريب، إضافة إلى أسباب تتعلق بإدارة املصرف نتيجة لعدم وجود سياسات 

واضحة ومكتوبة وضعف اإلجراءات واألدوات الرقابية املطبقة لدى املصرف، وأخيراً 

أظهرت نتائج الدراسة أن املصارف التي شملتها الدراسة تتبع إجراءات حماية كافية 

ملواجهة نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

دراسة زويلف )2009(، قامت بتسليط الضوء على التهديدات التي قد تواجه أمن 
نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية، والتعرف على مدى وجودها يف شركات التأمني 

األردنية، وحتديد أهم التهديدات التي يتعرض لها أمن هذه النظم يف تلك الشركات، 

املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف  النتائج أن أهم تهديدات أمن نظم  وقد أظهرت 

قبل  من  خاطئة  لبيانات  املتعمد  غير  االدخ��ال  يف:  تتمثل  األردنية  التأمني  شركات 

واالشتراك  الشخصية،  األغراض  يف  واستخدامه  احلاسوب  وقت  وسرقة  املوظفني، 

املوظفني،  قبل  للبيانات من  متعمد  بتدمير غير  والقيام  السر(،  املرور)كلمة  كلمة  يف 

وتوصل موظفني غير مصرح لهم للبيانات والنظام، وإدخال فيروس احلاسوب للنظام، 

وتوجيه املخرجات عن طريق اخلطأ ألشخاص غير مصرح لهم باستالمها، والكشف 

بشكل غير شرعي عن البيانات واملعلومات بعرضها على شاشة احلاسوب أو طباعتها 

على الورق.

املعلومات  نظم  أمن  مخاطر  على  التعرف  إلى  هدفت  الــصــاح )2009(،  دراســـة 
املصارف  يف  املالية  القوائم  ومصداقية  صحة  على  وأثرها  اإللكترونية  املحاسبية 

األردنية  التجارية  املصارف  أن  أهمها  نتائج من  إلى  وقد خلصت  األردنية،  التجارية 
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وتعتبر  االلكترونية،  املحاسبية  املعلومات  نظم  امن  تهدد  مخاطر  عدة  إلى  تتعرض 

مخاطر أمن نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية مؤثرة على صحة ومصداقية القوائم 

املالية وأن االجراءات الرقابية التي تضعها املصارف التجارية األردنية حتد من مخاطر 

نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية وأثرها على صحة ومصداقية القوائم املالية.

دراسة البحيصي )2011(، ناقشت املخاطر التي تهدد نظم املعلومات املحاسبية 
اإللكترونية يف الشركات الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة، وقد أظهرت النتائج أن من 

للبيانات  املتعمد  املعلومات املحاسبية اإللكترونية مخاطر االدخال  أهم مخاطر نظم 

املقصود  الكهربائي، واإلتالف غير  التيار  وانقطاع  املستخدمني،  اخلاطئة عن طريق 

للبيانات من قبل املستخدمني، واشتراك العاملني يف كلمات املرور، ودخول الفيروسات 

لها  تتعرض  التي  املخاطر  أن  أوضحت  كما  الطبيعية،  غير  والكوارث  األنظمة،  إلى 

الشركات الفلسطينية تختلف فيما بينها يف درجة تكرار وأهمية املخاطر حسب نوعية 

نظام املعلومات املستخدم وحسب مدى االرتباط بشبكة األنترنت، إال أنه ليس هناك 

وأهمية  تكرار  ودرجة  املؤسسة(  إليه  تنتمي  الذي  )القطاع  املؤسسة  نوع  بني  ارتباط 

املخاطر التي تتعرض لها الشركات يف الدول األخرى، خاصة النامية منها.

دراسة العبيدي )2012(، هدفت إلى التعرف على مخاطر استخدام نظم املعلومات 
املحاسبية اإللكترونية وأثرها على فاعلية عملية التدقيق يف الشركات املساهمة العامة 

املدرجة يف بورصة عمان، وتكون مجتمع الدراسة من ثالثة فئات )املديرون املاليون، 

واملدققون الداخليون، واملدققون اخلارجيون(، وتوصلت إلى نتائج من أهمها وجود أثر 

فاعلية عملية  االلكترونية على  املحاسبية  املعلومات  بنظم  البيئية اخلاصة  للمخاطر 

التدقيق يف الشركات املساهمة العامة األردنية، كما كشفت عن وجود أثر ملخاطر إدخال 

نظم املعلومات، تشغيل البيانات، ومخرجات نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية على 

فاعلية عملية التدقيق يف الشركات املساهمة العامة األردنية، وأن معظم هذه املخاطر 

تتعلق بعدم اخضاع البرامج اإللكترونية للتحديث والتطوير املستمرين، ووجود خلل يف 

احلواسيب املستخدمة يف تطبيق النظام، وافتقار املكلفني بتطبيق النظام إلى املؤهالت 

العلمية واخلبرة العملية الالزمة. 

تكنولوجيا  استخدام  مخاطر  أثر  تقصي  إلى  هدفت   ،)2013( الدالهمة  دراســة 
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املعلومات على أداء نظم املعلومات املحاسبية من وجهة نظر مراجعي احلسابات يف 

اململكة العربية السعودية، وقد أظهرت النتائج وجود أثر ملخاطر استخدام تكنولوجيا 

املعلومات على أداء نظم املعلومات املحاسبية بدرجة كبيرة، والتي متثلت مبخاطر عدم 

حتديد صالحيات الدخول على النظم املحاسبية، ومخاطر أعطال امللفات، ومخاطر 

التشغيل، كما أكدت على ضرورة تبنى ضوابط الرقابة العامة لنظم املعلومات املحاسبية 

اإللكترونية حلمايتها من مخاطر استخدام تكنولوجيا املعلومات. 

دراسة الساعدي واقجام )2014(، تناولت دور املراجع الداخلي يف مواجهة أخطار 
لتكرير  الزاوية  شركة  حالة  دراسة  خالل  من  االلكترونية  املحاسبية  املعلومات  نظم 

النفط، وأشارت إلى أن اإلدخال املتعمد أو غير املتعمد لبيانات غير سليمة من قبل 

وغير  الطبيعية  والكوارث  النظام،  إلى  الكمبيوتر  فيروس  وإدخ��ال  الشركة،  موظفي 

الطبيعية كانقطاع التيار الكهربائي، واشتراك بعض املوظفني يف استخدام نفس كلمة 

االلكترونية  املحاسبية  املعلومات  نظم  أمن  تواجه  التي  املخاطر  أهم  من  تعد  السر 

بالشركة، كما أشارت النتائج إلى وجود إجراءات حماية كافية ملواجهة املخاطر التي 

تواجه نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية بالشركة.

املحاسبية  املعلومات  نظم  تواجه  التي  املخاطر  ناقشت   ،)2015( زهيري  دراســة 
االلكترونية يف املصارف العاملة يف سورية، وأهم أسباب حدوثها، واجراءات مواجهتها، 

وأفضت نتائج الدراسة إلى أن أهم املخاطر التي تواجه املصارف السورية تتمثل يف 

املرور،  كلمات  يف  واملشاركة  املوظفني  قبل  من  اخلاطئة  للبيانات  العرضي  االدخ��ال 

والتدمير غير املتعمد للبيانات من قبل موظفي املصارف، وتوجيه البيانات واملعلومات 

إلى أشخاص غير مصرح لهم بذلك، وإدخال فيروس الكمبيوتر إلى النظام، والكوارث 

الطبيعية وغير الطبيعية، تعد من أهم املخاطر التي تواجه أمن نظم املعلومات املحاسبية 

االلكترونية يف املصارف السورية.

هدفت إلى التعرف على مخاطر استخدام  دراســة أبو شيبة والفطيمي )2017(، 
نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية يف املصارف العاملة يف بلدية مصراته، والتعرف 

على أهم األسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك املخاطر واإلج��راءات التي حتول دون 

وقوع تلك املخاطر، وقد أظهرت النتائج أن حدوث مخاطر استخدام نظم املعلومات 
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اخلبرة  قلة  نتيجة  املصرف  مبوظفي  تتعلق  أسباب  إلى  ترجع  اإللكترونية  املحاسبة 

سياسات  وجود  لعدم  املصرف  ب��إدارة  تتعلق  أسباب  إلى  إضافة  والتدريب،  والوعي 

واضحة ومكتوبة وضعف اإلجراءات واألدوات الرقابية املطبقة لدى املصرف.

من خالل العرض السابق ألهم الدراسات التي تناولت موضوع مخاطر نظم املعلومات 

املحاسبية االلكترونية تبني للباحثني أنها تناولت املوضوع من وجهات نظر مختلفة وركزت 

على واقع نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية يف بعض البلدان العربية وحاجتها الى 

االهتمام والتطوير، ومعاجلة املخاطر التي تواجه نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية 

مخاطر  أهمها  مختلفة  مجموعات  السابقة يف  الدراسات  معظم  نتائج  حددتها  والتي 

متعلقة بإدخال البيانات ومخاطر متعلقة بتشغيل البيانات ومخاطر متعلقة باملخرجات 

يف  أجريت  أنها  إال  الدراسات  هذه  نتائج  تشابه  من  الرغم  وعلى  البيئية,  واملخاطر 

أو مجتمع خصوصيات وظروف متيزه  بيئة  بيئات ومجتمعات مختلفة والشك أن لكل 

واألبحاث  الدراسات  إجراء  إلى  كل مجتمع  يعني حاجة  املجتمعات مما  عن غيره من 

املحلية  للبيئة  اجلديد  إضافة  الدراسة  هذه  حتاول  وبذلك  وظروفه،  بواقعه  اخلاصة 

وستسهم يف ملء جزء يف هذا املجال، لذلك مت اجراء هذه الدراسة للوقوف على مزيد 

من اآلراء للتعرف على أنواع املخاطر التي تواجه نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية يف 

املصارف التجارية الليبية وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف كونها دراسة 

استكشافية ملخاطر نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية وحتديد مدى اتخاذ اجراءات 

ليبيا وهو ما مييزها  التجارية يف  الكافية ملواجهة هذه املخاطر يف املصارف  احلماية 

حتديداً عن دراسة )الساعدي واقجام، 2014(، وكذلك أنها استهدفت عينة من املصارف لم 

تستهدفها الدراسات السابقة وهو ما مييزها عن دراسة )أبو شيبة والفطيمي، 2017(. 

8. اإلطار العام للمنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية:

  يهدف هذا اجلزء إلى معرفة املنهجية التي اتبعها الباحثان يف إجراء الدراسة 

امليدانية، وهي على النحو اآلتي:

 1.8 مجتمع الدراسة وعينتها: 

يتكون مجتمع الدراسة من مديري املصارف ومديري الفروع واملحاسبني واملراجعني 

الدراسة  استهدفتها  والتي  ليبيا  يف  العاملة  التجارية  باملصارف  العاملني  واملوظفني 
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املتمثلة يف )املصرف التجاري الوطني وفروعه منها فرع حي األندلس وفرع أبو سليم 

وفرع سوق الثالثاء، ومصرف اجلمهورية وفروعه منها فرع الرجبان وفرع الرحيبات 

األكواخ  وفرع حي  األندلس  منها فرع حي  وفروعه  الصحارى  وفرع جادو، ومصرف 

وفرع سوق اجلمعة، ومصرف الوحدة وفروعه منها فرع السواني وفرع الزنتان وفرع 

جادو، ومصرف شمال أفريقيا وفروعه منها فرع جادو وفرع قرجي(، ونظراً لصعوبة 

استخدام طريقة احلصر الشامل جلمع البيانات العتبارات الوقت والتكلفة واجلهد، 

لذلك سوف يستخدم يف هذه الدراسة أسلوب املعاينة. 

 1.8 أداة جمع البيانات: 

  ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم استمارة استبيان، جلمع البيانات واملعلومات، 

تتعلق بخصائص  الفقرات  من  األول خاص مبجموعة  اجلزء  أج��زاء،  إلى ستة  قسم 

املشاركني يف الدراسة، أما اجلزء الثاني يهدف إلى التعرف على مدى حدوث مخاطر 

حدوث  مدى  على  التعرف  إلى  يهدف  الثالث  اجل��زء  أما  البيانات،  بإدخال  متعلقة 

مخاطر تشغيل البيانات، أما اجلزء الرابع يهدف إلى التعرف على مدى حدوث مخاطر 

املخرجات، أما اجلزء اخلامس يهدف إلى التعرف على مدى حدوث املخاطر البيئية، 

أما اجلزء السادس يهدف إلى التعرف على مدى وجود إجراءات للحماية من املخاطر 

التي تهدد نظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية باملصارف التجارية العاملة يف ليبيا.

 1.8 حتكيم استمارة االستبيان:

 وللتحقق من صدق استمارة االستبيان مت عرضها على مجموعة من املحكّمني من 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الليبية، وذوي اخلبرة واملتخصصني يف مجاالت نظم 

املعلومات االلكترونية واملحاسبة واإلحصاء، وكذلك على بعض ممارسي نظم املعلومات 

املحاسبية االلكترونية، وذلك ملراجعتها والتأكد من مدى صالحيتها للدراسة، كذلك 

التأكد من مدى تغطية فقرات االستبيان ملختلف جوانب مشكلة الدراسة وفرضياتها 

وأهدافها، وقد مت األخذ بآراء ونصائح املحكمني يف تعديل بعض الفقرات واستبعاد 

البعض األخر وإضافة فقرات جديدة، وبعد عملية التحكيم مت توزيع )100( استمارة 

استبيان على املشاركني يف الدراسة، مت استرداد عدد )88( استمارة صاحلة للتحليل. 

9. حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة:
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 بعد جتميع استمارات االستبيان استخدمت الطريقة الرقمية يف ترميز إجابات 

املشاركني يف الدراسة وفق مقياس لكرت اخلماسي كما هو موضح باجلدول رقم )1(:

اجلدول رقم )1(ترميز االجابات مبقياس لكرت اخلماسي

موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدةاالجابة

12345الرمز

 من خالل اجلدول السابق نالحظ أن متوسط الدرجات )3(، لذا سوف يتم اختيار 

لذلك مت  ام ال،  الدراسة يختلف عن )3(  املشاركني يف  اجابات  كان متوسط  اذا  ما 

 Statistical Package for Social )SPSS( استخدام حزمة البرمجيات اجلاهزة

Science يف حتليل البيانات واختبار الفرضيات كما يلي:

1.9  خصائص املشاركني يف الدراسة:

الدراسة حسب  للمشاركني يف  والنسبي  التكراري  التوزيع  يبني  اجلدول رقم )2( 

كذلك  العملية،  وخبراتهم  يشغلونها  التي  والوظائف  العلمية  وتخصصاتهم  مؤهالتهم 

إجاباتهم حول نوع النظام املحاسبي املطبق باملصرف الذي يعملون فيه. 

اجلدول رقم )2( خصائص املشاركني يف الدراسة

النسبة %العدداملؤهل العلمي:

11 %10تعليم متوسط

34 %29دبلوم عالي

50 %44بكالوريوس

5 %5ماجستير

100 %88املجموع

التخصص العلمي:

60 %53محاسبة

15 %13إدارة أعمال



163

● استكشاف خماطر نظم املعلومات املحاسبية االلكرتونية يف املصارف اتلجارية الليبية »دراسة تطبيقية ىلع املصارف اتلجارية العاملة يف يلبيا«

■ د. الصديق عثمان الساعدي      ■ أ. رباب حسين علي بلحوق

النسبة %العدداملؤهل العلمي:

3 %3اقتصاد

16 %14حاسوب

6 %5متويل ومصارف

100 %88املجموع

الوظيفة:

42 %37محاسب

9 %8مبرمج نظم

34 %30رئيس قسم

13 %11مدير ادارة

2 %2مدير عام

100 %88املجموع

اخلبرة العملية:

15 %13أقل من 5 سنوات

25 %22من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات

60 %53من 10 سنوات فأكثر

100 %88املجموع

طبيعة النظام املحاسبي باملصرف:

5 %4يدوي

27 %24آلي

68 %60خليط

100 %88املجموع
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الدراسة من حملة شهادات  املشاركني يف  اغلبية  أن  السابق  يتضح من اجلدول   

التعليم العالي حيث بلغت نسبتهم 89 % من اجمالي املشاركني، وأن أغلب املشاركني 

أيضا من املتخصصني يف املحاسبة حيث بلغت نسبتهم 60 % من اجمالي املشاركني، 

كما يتضح من اجلدول السابق أن هناك تنوع يف وظائف املشاركني يف الدراسة حيث 

من ضمنهم محاسبني ومبرمجني نظم باإلضافة إلى وظائف ادارية من رئيس قسم إلى 

مدير إدارة ومدير عام، وأن 85 % من املشاركني خبرتهم العملية تتجاور 5 سنوات، وأن 

95 % من املشاركني أجابوا انهم يستخدمون النظم االلكترونية يف النظام املحاسبي 

مبصارفهم، وهذا يدل على ان املشاركني يف الدراسة على مستوى علمي عالي وخبرة 

عملية جيدة ولديهم املعلومات والدراية الكافية للتعامل مع أداة الدراسة )االستبيان( 

واالجابة على االسئلة بدقة وموضوعية، كما أن تنوع وظائف املشاركني يؤدي إلى التنوع 

يف البيانات املتحصل عليها كل حسب وظيفته، باإلضافة إلى أن استخدام املشاركني 

النظام املحاسبي مؤشر جيد على إمكانية تعرضهم ملخاطر نظم  للحاسب اآللي يف 

املعلومات املحاسبية االلكترونية املقترحة للدراسة وحتديد انواعها وإجراءات احلماية 

الثقة يف  وزي��ادة  املشاركني  اجابات  االعتماد على  الباحثان من  ذلك ميكن  كل  منها، 

معلومات ونتائج الدراسة.

2.9 التحليل االحصائي للبيانات: 

 يهدف هذا اجلزء إلى عرض نتائج التحليل االحصائي لبيانات الدراسة واختبار 

فرضياتها باستخدام اختبار )One Sample T - Test( على النحو اآلتي:

أوال: فيما يتعلق مبدى حدوث املخاطر املتعلقة بإدخال البيانات:

التجارية محل  باملصارف  البيانات  بإدخال  املتعلقة  املخاطر  ملعرفة مدى حدوث   

لإلجابة مبدى  الدراسة  يف  املشاركني  على  املخاطر  من  مجموعة  اقترحت  الدراسة 

موافقتهم على حدوث هذه املخاطر، حيث يوضح اجلدول رقم )3( املتوسط احلسابي 

واالنحراف املعياري وقيمة t وقيمة الداللة االحصائية P - value((، لكل خطر من 

املخاطر املقترحة باجلدول رقم )3(.
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اجلدول رقم )3( نتائج االختبار االحصائي للمخاطر املتعلقة بإدخال البيانات

املتوسطاملخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
االنحراف 

املعياري
t قيمةP - value

1
اإلدخال غير املتعمد لبيانات غير 

سليمة بواسطة املوظفني.
3.2951.2522.210.015

2
غير  ل��ب��ي��ان��ات  املتعمد  اإلدخ����ال 

سليمة بواسطة املوظفني.
2.8181.601 - 1.070.885

3
للبيانات  املتعمد  غير  التدمير 

بواسطة املوظفني.
3.0911.2380.6900.246

4
التدمير املتعمد للبيانات بواسطة 

املوظفني.
2.7731.603 - 1.330.907

5
التأخير غير املتعمد إلدخال بعض 

البيانات واملعلومات. 
3.4771.0724.180.000

6
بعض  إلدخ���ال  املتعمد  التأخير 

البيانات واملعلومات.
2.9321.552 - 0.410.659

0.080.533 - 2.9891.273إدخال البيانات أكثر من مرة.7

8
ق��اع��دة  يف  حت���ري���ف  أو  ض���ي���اع 

البيانات املوجودة.
2.7161.304 - 2.040.978

1.760.959 - 2.7501.333حذف بعض البيانات الصحيحة.9

10
إلى  الكمبيوتر  ف��ي��روس  إدخ���ال 

النظام املحاسبي.
2.5341.430 - 3.060.999

من خالل اجلدول السابق رقم )3( نالحظ أن النتائج أشارت إلى أن املشاركني 

أجابوا بعدم املوافقة على حدوث مخاطر االدخال املتعمد لبيانات غير سليمة بواسطة 

موظفي  بواسطة  للبيانات  املتعمد  غير  والتدمير  املتعمد  التدمير  ومخاطر  املوظفني 
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املصرف، والتأخير املتعمد إلدخال بعض البيانات واملعلومات، إدخال البيانات أكثر من 

مرة، وضياع أو حتريف يف قاعدة البيانات املوجودة، وحذف بعض البيانات الصحيحة، 

وإدخال فيروس الكمبيوتر إلى النظام املحاسبي، كما اشارت النتائج باجلدول السابق ان 

املشاركني يف الدراسة اجابوا باملوافقة على حدوث مخاطر اإلدخال غير املتعمد لبيانات 

غير سليمة بواسطة املوظفني، والتأخير غير املتعمد إلدخال بعض البيانات واملعلومات.  

ثانيا: فيما يتعلق مبدى حدوث املخاطر املتعلقة بتشغيل البيانات:

التجارية محل  باملصارف  البيانات  بتشغيل  املتعلقة  املخاطر   ملعرفة مدى حدوث 

لإلجابة مبدى  الدراسة  يف  املشاركني  على  املخاطر  من  مجموعة  اقترحت  الدراسة 

موافقتهم على حدوث هذه املخاطر، حيث يوضح اجلدول رقم )4( املتوسط احلسابي 

واالنحراف املعياري وقيمة t وقيمة الداللة االحصائية ) P - value(، لكل خطر من 

املخاطر املقترحة باجلدول رقم )4(.

اجلدول رقم )4(نتائج االختبار االحصائي للمخاطر املتعلقة بتشغيل البيانات

االنحراف املتوسطاملخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
املعياري

t قيمةP - value

للبيانات 1 ال��ش��رع��ي  غير  ال��وص��ول 
والنظام بواسطة املوظفني.

2.5571.221 - 3.400.999

بواسطة 2 والنظام  للبيانات  الوصول 
أشخاص من خارج املصرف.

2.4431.294 - 4,040.998

3.050.998 - 2.5681.329اشتراك املوظفني يف كلمة املرور.  3

2.380.990 - 2.6481.398عدم التغيير املنتظم لكلمات املرور.4

ب��ه لنظم 5 االس��ت��خ��دام غير امل��ص��رح 
املعاجلة.

2.6141.179 - 3.080.870

واستخدامه 6 احلاسوب  وقت  سرقة 
يف األغراض الشخصية.

2.4431.153 - 4.530.867

غير 7 بطريقة  ال��ب��رام��ج  اس��ت��خ��دام 
مرخص بها.

2.4771.222 - 4.010.998
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االنحراف املتوسطاملخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
املعياري

t قيمةP - value

عمل نسخ إضافية غير قانونية من 8
البرنامج.

2.5451.259 - 3.390.977

اع���ت���راض وص�����ول ال��ب��ي��ان��ات من 9
اخلوادم إلى أجهزة املستخدمني.

2.7501,147 - 2.040.978

احتياطية 10 بنسخة  االح��ت��ف��اظ 
قبل  م��ن  وامل��ع��ل��وم��ات  للبيانات 
امل��وظ��ف��ني غ��ي��ر م��رخ��ص��ة )غير 

مصرح بها( من قبل اإلدارة.

2.5571.321 - 3.150.999

من خالل اجلدول السابق رقم )4( نالحظ أن النتائج أشارت إلى أن املشاركني 

أجابوا بعدم املوافقة على حدوث املخاطر املقترحة باجلدول السابق واملتعلقة بتشغيل 

والنظام  للبيانات  الشرعي  غير  الوصول  على  املوافقة  بعدم  أجابوا  حيث  البيانات، 

بواسطة املوظفني، وال الوصول للبيانات والنظام بواسطة أشخاص من خارج املصرف، 

وال  امل��رور،  لكلمات  املنتظم  التغيير  وعدم  امل��رور،  كلمة  يف  املوظفني  اشتراك  وعدم 

يف  واستخدامه  احلاسوب  وقت  سرقة  املعاجلة.  لنظم  به  املصرح  غير  االستخدام 

األغراض الشخصية، وكذلك عدم استخدام البرامج بطريقة غير مرخص بها، وعمل 

نسخ إضافية غير قانونية من البرنامج، وعدم اعتراض وصول البيانات من اخلوادم 

إلى أجهزة املستخدمني، وال االحتفاظ بنسخة احتياطية للبيانات واملعلومات من قبل 

املوظفني غير مرخصة )غير مصرح بها( من قبل اإلدارة.  

ثالثا: فيما يتعلق مبدى حدوث املخاطر املتعلقة املخرجات:

 ملعرفة مدى حدوث املخاطر املتعلقة باملخرجات باملصارف التجارية محل الدراسة 

الدراسة لإلجابة مبدى موافقتهم  اقترحت مجموعة من املخاطر على املشاركني يف 

على حدوث هذه املخاطر، حيث يوضح اجلدول رقم )5( املتوسط احلسابي واالنحراف 

املعياري وقيمة t وقيمة الداللة االحصائية ) P - value(، لكل خطر من املخاطر 

املقترحة باجلدول رقم )5(.
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اجلدول رقم )5( نتائج االختبار االحصائي للمخاطر املتعلقة باملخرجات

املتوسطاملخاطـرم
االنحراف 

املعياري
t قيمةP - value

1
من  معينة  بنود  تدمير  أو  طمس 

املخرجات.
2.7501.289 - 1.820.964

2.990.988 - 2.5571.388خلق مخرجات زائفة/غير صحيحة.2

2.930.988 - 2.5571.421سرقة البيانات / املعلومات.3

4
من  بها  م��ص��رح  غير  نسخ  عمل 

املخرجات.
2.5111.194 - 3.840.999

5

للبيانات  ب��ه  امل��رخ��ص  غير  الكشف 

على  عرضها  طريق  عن  واملعلومات 

شاشات العرض أو طبعها على الورق.

2.5111.135 - 4.040.997

6
بواسطة  املعلومات  وت��وزي��ع  طبع 

أشخاص غير مصرح لهم بذلك.
2.4201.275 - 4.260.994

7

املطبوعات واملعلومات املوزعة يتم 

إلى أشخاص غير  توجيهها خطأ 

مخول لهم باستالمها.

2.4201.172 - 4.950.993

8

تسليم املستندات احلساسة إلى أشخاص 

بغرض  األمنية  الناحية  فيهم  تتوافر  ال 

متزيقها أو التخلص منها.

2.3181.291 - 4.950.994

9
مناسب  غير  وتصحيح  مراجعة 

للبيانات بعد ترميزها.
2.4431.153 - 4.530.988

10

احتياطية  ب��ن��س��خ��ة  االح��ت��ف��اظ 

املوظفني  ق��ب��ل  م��ن  ب��امل��خ��رج��ات 

)غير مصرح بها( من قبل اإلدارة.

2.4431.338 - 3.900.977

توضح النتائج باجلدول رقم )5( ان املشاركني يف الدراسة أجابوا بعدم املوافقة على 
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حدوث املخاطر املتعلقة باملخرجات واملقترحة باجلدول السابق، حيث اجابوا بعدم طمس 

زائفة/غير صحيحة، سرقة  املخرجات، وعدم خلق مخرجات  معينة من  بنود  تدمير  أو 

البيانات/املعلومات، وعدم عمل نسخ غير مصرح بها من املخرجات، والكشف غير املرخص 

به للبيانات واملعلومات عن طريق عرضها على شاشات العرض أو طبعها على الورق، وعدم 

طبع وتوزيع املعلومات بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بذلك، واملطبوعات واملعلومات 

املوزعة يتم توجيهها خطأ إلى أشخاص غير مخول لهم باستالمها، وعدم تسليم املستندات 

احلساسة إلى أشخاص ال تتوافر فيهم الناحية األمنية بغرض متزيقها أو التخلص منها، 

بنسخة  االحتفاظ  وعدم  ترميزها،  بعد  للبيانات  مناسب  غير  وتصحيح  مراجعة  وعدم 

احتياطية باملخرجات من قبل املوظفني غير مرخصة )غير مصرح بها( من قبل اإلدارة.

رابعا: فيما يتعلق مبدى حدوث املخاطر املتعلقة بالبيئة:

الدراسة  محل  التجارية  باملصارف  بالبيئة  املتعلقة  املخاطر  مدى حدوث  ملعرفة   

الدراسة لإلجابة مبدى موافقتهم  اقترحت مجموعة من املخاطر على املشاركني يف 

على حدوث هذه املخاطر، حيث يوضح اجلدول رقم )6( املتوسط احلسابي واالنحراف 

املخاطر  من  لكل خطر   ،))P - value االحصائية الداللة  وقيمة   t وقيمة  املعياري 

املقترحة باجلدول رقم )6(.

اجلدول رقم )6( نتائج االختبار االحصائي للمخاطر املتعلقة بالبيئة

املتوسطاملخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
االنحراف 

املعياري
t قيمةP - value

1
)احلرائق  مثل  الطبيعية  الكوارث 

والزالزل واألعاصير،.........(.
3.4201.1423.450.000

2
الكوارث غير الطبيعية مثل )انقطاع 

التيار الكهربائي،........(.
3.3751.4722.390.010

3
لهم  أشخاص غير مصرح  توصل 

إلى البيانات والنظام.
2.6931.449 - 1.990.975

3.0571.1880.450.327الفيروسات الرقمية املعروفة.4
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املتوسطاملخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
االنحراف 

املعياري
t قيمةP - value

3.6361.0745.560.000التطور التكنولوجي السريع.5

6
املخاطر القانونية )مكافحة غسيل 

األموال،..........(.
3.4321.1123.640.000

3.3410.9933.220.001احلرارة والرطوبة العالية7

8
والضوابط  األدوات  كفاية  ع��دم 

الرقابية املطبقة.
3.2501.1372.060.021

0.690.753 - 2.9310.932املجال املغناطيسي العالي.9

0.350.636 - 2.9551.222عوامل التأكل.10

3.8301.2806.080.000مشاكل التيار الكهربائي11

3.1931.2211.480.007عدم التأمني الكايف للنظم12

النتائج باجلدول رقم )6( ان املشاركني يف الدراسة أجابوا بعدم املوافقة  توضح 

على حدوث مجموعة من املخاطر املتعلقة بالبيئة واملقترحة باجلدول السابق، حيث 

اجابوا بعدم توصل أشخاص غير مصرح لهم من خارج املصرف )قراصنة املعلومات( 

إلى البيانات والنظام، وعدم وجود الفيروسات الرقمية املعروفة، وقلة حدوث املجال 

املغناطيسي العالي، وعدم وجود خطر عوامل التأكل، كما تبني النتائج باجلدول رقم 

)6( ان املشاركني أجابوا باملوافقة على حدوث مجموعة من املخاطر املتعلقة بالبيئة، 

والبراكني  وال��زالزل  )احلرائق  مثل  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  بحدوث  أجابوا  حيث 

يف  تتمثل  األنسان(  صنع  )من  الطبيعية  غير  والكوارث  والفيضانات(،  واألعاصير 

احلرائق املفتعلة واالنفجارات وانقطاع التيار الكهربائي، والتطور التكنولوجي السريع، 

التحديد  االتفاقيات – عدم  - مخالفة  األموال  )مكافحة غسيل  القانونية  واملخاطر 

األدوات  كفاية  وع��دم  العالية،  والرطوبة  واحل��رارة  وااللتزامات(،  للحقوق  الواضح 

والضوابط الرقابية املطبقة، ومشاكل التيار الكهربائي، وعدم التأمني الكايف للنظم.
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التي تهدد نظم  املخاطر  إجـــراءات للحماية من  خامسًا: فيما يتعلق مبــدى وجــود 
املعلومات املحاسبية اإللكترونية.

 ملعرفة مدى وجود إجراءات للحماية من املخاطر التي تهدد نظم املعلومات املحاسبية 

اإللكترونية باملصارف التجارية محل الدراسة اقترحت مجموعة من إجراءات احلماية 

من تلك املخاطر على املشاركني يف الدراسة لإلجابة مبدى موافقتهم على وجود هذه 

املعياري  واالنحراف  احلسابي  املتوسط   )7( رقم  اجلدول  يوضح  حيث  االج��راءات، 

املقترحة  املخاطر  الداللة االحصائية P - value((، لكل خطر من  t وقيمة  وقيمة 

باجلدول رقم )7(.

اجلدول رقم )7( نتائج االختبار االحصائي املتعلقة باجراءات احلماية

االنحراف املتوسطاإلجراءات م
P - valueقيمة tاملعياري

1
ق���رارات  ب��إص��دار  اإلدارة  ت��ق��وم 

لتجنب مخاطر أمن املعلومات.
3.6130.8776.570.000

2
أمن  بتطبيق  املصرف  إدارة  تهتم 

املعلومات.
3.7160.9587.010.000

3
تتابع اإلدارة موظفي نظم املعلومات 

يف تنفيذ إجراءات احلماية.
3.7610.8977.960.000

4
املعلومات  حلماية  ق��واع��د  وض��ع 

ومعاقبة املوظفني املخلني.
3.5911.0795.140.000

5
ت���وج���د خ���ط���ة ح���م���اي���ة ش��ام��ل��ة 
والتدقيق يف اإلجراءات الداخلية.

3.2611.2551.950.027

6
تطبق إدارة املصرف أهداف حماية 
املعلومات مثل اخلصوصية، وجتنب 

تغيير البيانات غير املصرح بها.
3.3981.1803.160.001

7

حت���ل���ي���ل امل����خ����اط����ر اخل���اص���ة 
التقنية  اختيار  مثل  باملعلومات 
امل��ن��اس��ب��ة، واإلج�����راءات ال��الزم��ة 

جلعل هذه التقنية فعالة.

3.1251.0811.080.140



172

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

االنحراف املتوسطاإلجراءات م
P - valueقيمة tاملعياري

8
تركيب طرق احلماية مثل جدران 

احلماية ومضادات الفيروسات.
3.0681.2300.520.303

9
حت��دي��ث ط���رق احل��م��اي��ة حسب 
تغيرات بيئة تكنولوجيا املعلومات.

3.1481.2181.140.129

10
برامج  لتطوير  استراتيجية  توجد 
املحاسبية  املعلومات  لنظم  األمن 

اإللكترونية.
3.0681.0700.600.276

11
اك��ت��ش��اف االخ����ت����راق، وحت��دي��د 

ووصف نوع االختراق.
2.9091.274 - 0.670.747

12
ت��س��ت��خ��دم وس���ائ���ل ح��م��اي��ة من 

الكوارث الطبيعية/غير طبيعية.
2.6251.359 - 2.590.994

13
توجد وسائل بديلة لتقدمي اخلدمة 
إلى  التعرض  اإللكترونية يف حال 

كارثة طبيعية/غير طبيعية.
2.5001.241 - 3.780.999

توضح النتائج باجلدول رقم )7( ان املشاركني يف الدراسة أجابوا باملوافقة على 

عدم وجود مجموعة من اجراءات احلماية املقترحة باجلدول السابق والتي تشير إليها 

الفقرات من 7 إلى 13 حيث أجابوا بعدم وجود حتليل املخاطر اخلاصة باملعلومات 

مثل اختيار التقنية املناسبة، واإلجراءات الالزمة جلعل هذه التقنية فعالة، وعدم تركيب 

طرق احلماية مثل جدران احلماية ومضادات الفيروسات، وعدم حتديث طرق احلماية 

حسب التغيرات احلاصلة يف بيئة تطور تكنولوجيا املعلومات، وال توجد استراتيجية 

لتطوير برامج األمن لنظم املعلومات املحاسبية اإللكترونية اكتشاف حوادث االختراق 

من خالل التقارير، وحتديد ووصف نوع االختراق، وال يستخدم املصرف يف منظومته 

اإللكترونية وسائل حماية من الكوارث الطبيعية/غير طبيعية، وال توجد وسائل بديلة 

لتقدمي اخلدمة اإللكترونية يف حال التعرض إلى كارثة طبيعية/غير طبيعية.

باملوافقة على وجود  أجابوا  الدراسة  املشاركني يف  ان  السابق  باجلدول  النتائج  تبني  كما 

مجموعة من إجراءات احلماية والتي تشير إليها الفقرات من 1 إلى 6، حيث أجابوا بان إدارة 
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املصرف تقوم بإصدار قرارات لتجنب مخاطر أمن املعلومات، وتهتم بتطبيق أمن املعلومات، كما 

تتابع اإلدارة موظفي نظم املعلومات يف تنفيذ إجراءات احلماية، وتقوم بوضع قواعد خاصة 

شاملة  حماية  خطة  توجد  كما  القواعد،  بهذه  املخلني  املوظفني  ومعاقبة  املعلومات  بحماية 

ومعمقة تشمل إغالق منافذ االختراق، والتدقيق يف اإلجراءات الداخلية، وإدارة املصرف ايضا 

تطبق أهداف حماية املعلومات مثل اخلصوصية، وجتنب تغيير البيانات غير املصرح بها.

 9.1 اختبار فرضيات الدراسة:

■ اجلدول رقم )8( يوضح نتائج اختبار فرضيات الدراسة:

اجلدول رق )8( نتائج اختبار فرضيات الدراسة

P - valueقيمة tاالنحراف املعيارياملتوسطالفرضية

توجد  ال  األولـــــــــى:  الـــفـــرعـــيـــة  الـــفـــرضـــيـــة 
مخاطر متعلقة بإدخال البيانات تهدد نظم 

املعلومات املحاسبية االلكترونية.
2.93751.39541.330 - 0.905

توجد  ال  الـــثـــانـــيـــة:  الـــفـــرعـــيـــة  الـــفـــرضـــيـــة 
مخاطر متعلقة بتشغيل البيانات تهدد نظم 

املعلومات املحاسبية االلكترونية.
2.56021.250610.43 - 0.980

توجد  ال  الـــثـــالـــثـــة:  الـــفـــرعـــيـــة  الـــفـــرضـــيـــة 
نظم  ت��ه��دد  باملخرجات  متعلقة  مخاطر 

املعلومات املحاسبية االلكترونية.
2.89321.267411.86 - 0.875

توجد  ال  الــــرابــــعــــة:  الـــفـــرعـــيـــة  الـــفـــرضـــيـــة 
مخاطر متعلقة بالبيئة تهدد نظم املعلومات 

املحاسبية االلكترونية.
3.25951.22726.870.000

الفرضية األساسية األولى: ال توجد مخاطر 
االلكترونية  املحاسبية  املعلومات  نظم  تهدد 

باملصارف التجارية العاملة يف ليبيا.
2.92381.30364.07 - 0.998

الـــثـــانـــيـــة: ال توجد  الــفــرضــيــة األســـاســـيـــة 
مخاطر  ملواجهة  كافية  حماية  إج���راءات 
يف  االلكترونية  املحاسبية  املعلومات  نظم 

املصارف التجارية العاملة يف ليبيا.

3.21341.19806.050.000
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أظهرت النتائج باجلدول السابق بالنسبة للفرضية الفرضية االولى أن قيمة الداللة 

 0.05 املعنوية  مستوى  من  أكبر  وهي   0.905 تساوي   )P - value( االحصائية 

وهذا يعني قبول الفرضية التي تنص على أنه ال توجد مخاطر تتعلق بإدخال البيانات 

تهدد نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية باملصارف التجارية يف ليبيا، أما بالنسبة 

 )P - value( للفرضية الفرعية الثانية أظهرت النتائج أن قيمة الداللة االحصائية

الفرضية  قبول  يعني  وهذا   0.05 املعنوية  مستوى  من  أكبر  وهي   0.980 تساوي 

املعلومات  نظم  تهدد  البيانات  بتشغيل  متعلقة  مخاطر  توجد  ال  انه  على  تنص  التي 

املحاسبية االلكترونية يف املصارف التجارية يف ليبيا، أما بالنسبة للفرضية الفرعية 

تساوي   )P - value( االحصائية  الداللة  قيمة  أن  السابق  اجل��دول  يوضح  الثالثة 

0.875 وهي أكبر من مستوى املعنوية 0.05 لذلك يعني قبول الفرضية التي تنص 

على أنه ال توجد مخاطر متعلقة باملخرجات تهدد نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية 

يف املصارف التجارية يف ليبيا، كما أظهرت النتائج باجلدول السابق بالنسبة للفرضية 

الفرعية الرابعة أن قيمة الداللة االحصائية )P - value( تساوي 0.000 وهي اقل 

من مستوى املعنوية 0.05 وهذا يعني رفض الفرضية التي تنص على أنه ال توجد 

مخاطر متعلقة بالبيئة تهدد نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية يف املصارف التجارية 

العاملة يف ليبيا، كما يتضح من اجلدول السابق ومن خالل نتائج االختبار للفرضيات 

الفرعية أن نتائج االختبار بالنسبة للفرضية االساسية االولى أظهرت ان قيمة الداللة 

االحصائية )P - value( تساوي 0.998 وهي أكبر من مستوى املعنوية 0.05 وهذا 

يعني قبول الفرضية األساسية األولى والتي تنص على أنه ال توجد مخاطر تهدد نظم 

املعلومات املحاسبية االلكترونية يف املصارف التجارية العاملة يف ليبيا، أما بالنسبة 

 )P - value( للفرضية االساسية الثانية أظهرت النتائج أن قيمة الداللة االحصائية

الفرضية  رفض  يعني  وهذا   0.05 املعنوية  مستوى  من  أقل  وهي   0.000 تساوي 

االساسية الثانية والتي تنص على أنه ال توجد إجراءات حماية كافية ملواجهة مخاطر 

نظم املعلومات املحاسبية االلكترونية يف املصارف التجارية العاملة يف ليبيا.
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10. النتائج والتوصيات:

أوال: النتائج:

 1. عدم املوافقة على حدوث مخاطر االدخال املتعمد لبيانات غير سليمة بواسطة 

بواسطة  للبيانات  املتعمد  غير  والتدمير  املتعمد  التدمير  ومخاطر  املوظفني 

موظفي املصرف، والتأخير املتعمد إلدخال بعض البيانات واملعلومات، إدخال 

البيانات أكثر من مرة، وضياع أو حتريف يف قاعدة البيانات املوجودة، وحذف 

بعض البيانات الصحيحة، وإدخال فيروس الكمبيوتر إلى النظام املحاسبي.

 2. حدوث مخاطر اإلدخال غير املتعمد لبيانات غير سليمة بواسطة املوظفني، 

والتأخير غير املتعمد إلدخال بعض البيانات واملعلومات.  

 3. عدم املوافقة على حدوث املخاطر املقترحة باجلدول السابق واملتعلقة بتشغيل 

البيانات، حيث أجابوا بعدم املوافقة على الوصول غير الشرعي للبيانات والنظام 

بواسطة املوظفني، وال الوصول للبيانات والنظام بواسطة أشخاص من خارج 

املصرف، وعدم اشتراك املوظفني يف كلمة املرور. 

لنظم  به  املصرح  غير  االستخدام  وال  امل��رور،  لكلمات  املنتظم  التغيير  عدم   .4  

املعاجلة. سرقة وقت احلاسوب واستخدامه يف األغراض الشخصية، وكذلك 

غير  إضافية  نسخ  وعمل  بها،  مرخص  غير  بطريقة  البرامج  استخدام  عدم 

قانونية من البرنامج، وعدم اعتراض وصول البيانات من اخلوادم إلى أجهزة 

قبل  من  واملعلومات  للبيانات  احتياطية  بنسخة  االحتفاظ  وال  املستخدمني، 

املوظفني غير مرخصة )غير مصرح بها( من قبل اإلدارة.  

باجلدول  واملقترحة  باملخرجات  املتعلقة  املخاطر  حدوث  على  املوافقة  عدم   .5  

السابق، حيث اجابوا بعدم طمس أو تدمير بنود معينة من املخرجات، وعدم 

خلق مخرجات زائفة/غير صحيحة، سرقة البيانات/املعلومات، وعدم عمل نسخ 

غير مصرح بها من املخرجات، والكشف غير املرخص به للبيانات واملعلومات 

عن طريق عرضها على شاشات العرض أو طبعها على الورق، وعدم طبع وتوزيع 

واملعلومات  واملطبوعات  بذلك،  لهم  مصرح  غير  أشخاص  بواسطة  املعلومات 
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املوزعة يتم توجيهها خطأ إلى أشخاص غير مخول لهم باستالمها.

واملقترحة  بالبيئة  املتعلقة  املخاطر  من  مجموعة  حدوث  على  املوافقة  عدم   .6  

باجلدول السابق، حيث اجابوا بعدم توصل أشخاص غير مصرح لهم من خارج 

الفيروسات  والنظام، وعدم وجود  البيانات  إلى  املعلومات(  املصرف )قراصنة 

خطر  وجود  وعدم  العالي،  املغناطيسي  املجال  حدوث  قلة  املعروفة،  الرقمية 

عوامل التأكل. 

أجابوا بحدوث مخاطر  بالبيئة، حيث  املتعلقة  املخاطر   7. حدوث مجموعة من 

الكوارث الطبيعية مثل )احلرائق والزالزل والبراكني واألعاصير والفيضانات(، 

املفتعلة  احل��رائ��ق  يف  تتمثل  األن��س��ان(  صنع  )م��ن  الطبيعية  غير  وال��ك��وارث 

واالنفجارات وانقطاع التيار الكهربائي، والتطور التكنولوجي السريع، واملخاطر 

التحديد  ع��دم   – االتفاقيات  مخالفة   - األم��وال  غسيل  )مكافحة  القانونية 

الواضح للحقوق وااللتزامات(، واحلرارة والرطوبة العالية، وعدم كفاية األدوات 

الكايف  التأمني  وعدم  الكهربائي،  التيار  ومشاكل  املطبقة،  الرقابية  والضوابط 

للنظم.

 8. عدم وجود حتليل املخاطر اخلاصة باملعلومات مثل اختيار التقنية املناسبة، 

واإلجراءات الالزمة جلعل هذه التقنية فعالة، وعدم تركيب طرق احلماية مثل 

حسب  احلماية  طرق  وعدم حتديث  الفيروسات،  ومضادات  احلماية  ج��دران 

بيئة تطور تكنولوجيا املعلومات، وال توجد استراتيجية  التغيرات احلاصلة يف 

حوادث  اكتشاف  اإللكترونية  املحاسبية  املعلومات  لنظم  األمن  برامج  لتطوير 

يستخدم  وال  االخ��ت��راق،  نوع  ووص��ف  وحتديد  التقارير،  خالل  من  االختراق 

الطبيعية/غير  الكوارث  من  حماية  وسائل  اإللكترونية  منظومته  يف  املصرف 

طبيعية، وال توجد وسائل بديلة لتقدمي اخلدمة اإللكترونية يف حال التعرض إلى 

كارثة طبيعية/غير طبيعية.

وتهتم  املعلومات،  أمن  لتجنب مخاطر  ق��رارات  بإصدار  تقوم  املصارف  إدارات  ان   .9  

بتطبيق أمن املعلومات، كما تتابع اإلدارة موظفي نظم املعلومات يف تنفيذ إجراءات 
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املخلني  املوظفني  ومعاقبة  املعلومات  بحماية  خاصة  قواعد  بوضع  وتقوم  احلماية، 

بهذه القواعد، كما توجد خطة حماية شاملة ومعمقة تشمل إغالق منافذ االختراق، 

والتدقيق يف اإلجراءات الداخلية، وإدارة املصرف ايضا تطبق أهداف حماية املعلومات 

مثل اخلصوصية، وجتنب تغيير البيانات غير املصرح بها.

ثانيا: التوصيات:

 1. الرفع من كفاءة مشغلي النظم املحاسبية االلكترونية بإحلاقهم يف دورات تدريبية 

مكثفة على استخدامات ومهارات احلاسب اآللي لتجنب مخاطر االدخال غير 

املعتمد لبيانات غير سليمة من قبل املوظفني.

 2. توعية املوظفني بضرورة إدخال البيانات يف الوقت املناسب وعدم التأخير يف 

إجناز العمليات لتجنب مخاطر التأخير غير املتعمد يف إدخال البيانات.

الوسائل  وق��درة  كفاءة  من  والرفع  االلكترونية  التشغيل  بيئة  على  املحافظة   .3  

والفيضانات  وال��زالزل  كاحلرائق  الطبيعية  الكوارث  مخاطر  لتجنب  الالزمة 

وغيرها وكذلك توفير وسائل احلماية من الكوارث الغير طبيعية احلرائق املفتعلة 

واالنفجارات وانقطاع التيار الكهربائي، والتطور التكنولوجي السريع وغيرها.

 4. حتليل املخاطر اخلاصة باملعلومات مثل اختيار التقنية املناسبة، واإلجراءات 

الالزمة جلعل هذه التقنية فعالة، وتركيب طرق احلماية مثل جدران احلماية 

احلاصلة يف  التغيرات  احلماية حسب  الفيروسات، وحتديث طرق  ومضادات 

بيئة تطور تكنولوجيا املعلومات.

املحاسبية  املعلومات  لنظم  األمن  برامج  لتطوير  استراتيجية  وجود  ضرورة   .5  

اإللكترونية واكتشاف حوادث االختراق من خالل التقارير، وحتديد ووصف نوع 

االختراق، واستخدام وسائل حماية من الكوارث، وتوفير وسائل بديلة لتقدمي 

اخلدمة اإللكترونية يف حال التعرض إلى كارثة طبيعية أو غير طبيعية.

 6. حث الباحثني واملهتمني بنظم املعلومات املحاسبية االلكترونية على إجراء املزيد 

من الدراسات حول استكشاف مخاطر نظم املعلومات االلكترونية والتعرف على 

انواعها وحتديد اسبابها ووضع وسائل وإجراءات احلماية الالزمة ملواجهتها. 
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اثلقافة االسالمية بني االصالة واتلجدد
■ د. حسن عمر قريشين

● قسم اللغات – جامعة طرابلس 

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد العربي االمني 
وعلى أله وصحبه إلى يوم الدين

استطاع العرب املسلمني يف إقامة اروع حضارة إنسانية وخاصة يف االندلس امتازت 

التي  إنسانيتها  هي  احلضارة  هذه  يف  ذلك  كل  يف  وااله��م  وعلومها  مجاالتها  بتنوع 

عكست بها انسانية التحرك العربي االسالمي وتسامحها الديني واهتمامها باإلنسان 

وتنمية حسه وذوقه وعقله ليتغدى بالعلوم الثقافية االسالمية النابعة من القرآن الكرمي 

الذي نزل على سيدنا محمد العربي االمني يوضح للناس كافة ما لهم وما عليهم من 

حقوق وواجبات اجتاه دينهم االسالمي السمح وبني لهم طريق اخلير يتبعوه وطريق 

الشر ليجثنبوه، فعلى كل مسلم أن يسعى إلى احلصول على ثقافة اسالمية نقية خالية 

وبذلك  جمعا  االسالمي  العالم  العجمة  االسالمية  الثقافة  تسود  حتى  التشويه  من 

يستطيع املثقف االسالمي من التأثير يف الثقافات االخرى السائدة يف العالم ويواكب 

كل التطورات احلديثة يف تغذية الثقافة االسالمية لتسود كل الثقافات األخرى.

واستمر املثقفون اإلسالميون يف نشر البحوث العلمية بكل شفافية ووضوح . 

املطلب األول : الثقافة لغة واصطالحا:

التعلم،  والذكاء وسرعة  والفطنة  تعني احلذق  املختلفة  القواميس  لفة يف  الثقافة 

والثقيف هو الفطني احلاذق، أي يقال ثقف العلم والصناعة أي حذتهما والشيء ظفر 

به. ويف القرآن الكرمي ﴿ َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم﴾ ، فيقال ثقف ثقفاً وثقفاً ورجل 

ثقف لقٌف: إذا كان محكماً ملا يتناوله من األمور.
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التهذيب  مبعنى  وهي  الزم��اً  الفعل  كان  إذا  والفطنة  احل��ذق  الثقافة  فمعنى  إذن 

والتقومي إذا كان الفعل متعدياً.

وبلوغ  املعرفة،  من  أنواع شتى  البارعة يف  املشاركة  املجازية حديثاً:  معانيها  ومن 

الفرد واجلماعة مبلغاً أسمى يف كسب املعلومات، وتعني الثقافة أيضاً استساغة القيم 

الفكرية اإلنسانية وأسلوب اإلدراك احلضاري.

والثقافة أيضاً عند املفكرين املعاصرين: هي احلصيلة الطبيعية للقراءة الواعية والدراسة 

املستمرة لنظريات اآلخرين وجتاربهم، والتأمل يف نظرياتهم، وإدراك مشاعرهم، أي أنها 

)منح  املعاصرين  املفكرين  بعض  يقول  كما  تعني  أنها  والتعليم،  التقومي  مجرد  من  أعمق 

اإلنسان حيوات متعددة بدال من احلياة الواحدة وأعماراً طويلة مع العمر املحدود(.

قال األستاذ العقاد: )إن القراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة واحدة 

يف مدى عمر اإلنسان الواحد، ألنها تزيد هذه احلياة من ناحية العمق وإن كانت ال 

تطيلها من ناحية احلساب(.

وهي مبفهومها احلضاري وتأثيرها االجتماعي متنح األمة طابعها املميز يف فهمها 

لطبيعة احلياة والتزامات اإلنسان، وحتديد مركزه يف مجتمعه ومعرفة عالقته مبواطنيه 

وبالناس خارج وطنه وكيفية تفاعله مع القوى والعناصر اإلنسانية والكونية.

والثقافة – بعبارة مختصرة بينة- هي ما تعكسه حضارة معلومة تضم ثمرات الفكر 

من أخالق وعلم وقانون وفنون.

بني  دقيقاً  فرقاً  هنالك  أن  تعريفات  من  ذكرنا  ما  بعدما  نتبني  أن  نستطيع  وهنا 

الثقافة والعلم. فاملفهوم الصحيح ملعنى )الثقافة(: أنها نظرية سلوك أكثر منها نظرية 

معرفة، إذ أنها تهيئ اإلنسان للحياة احلضارية وتعينه على التطور االجتماعي املطلوب.

املطلب الثاني : مصادر الثقافة اإلسالمية:

إن مما مييز الثقافة اإلسالمية أنها ربانية املنبع، نبوية اإلرشاد، تاريخية النسب، 

حيث أنها تنمي إلى تاريخ له أصالته ومكانته وجالله، ومن املعلوم أن لها مصادرها 

األساسية التي تتلخص يف مايلي:
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أوال: القرآن الكرمي:

إن القرآن الكرمي كالم اهلل ووحيه وتنزيله على سيدنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  قال اهلل تعالى: 

ُمنِْذِريَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنٍي﴾.
ْ
ِبَك ِلَُكوَن ِمَن ال

ْ
وُح األِمنُي * َعَ قَل ﴿ نََزَل بِِه الرُّ

)إن الروح األمني هو جبريل � نزل بهذا القرآن الكرمي من عند اهلل على قلب 

رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  وهو أمني على ما نزل به حفيظ عليه، نزل به على قلبه فتلقاه تلقياً 

مباشراً ووعاه وعياً مباشراً، نزل به على قلبه ليكون من املنذرين بلسان عربي مبني 

هو لسان قومه الذي يدعوهم به ويتلو عليهم، وهم يعرفون مدى ما ميلك البشر أن 

يقولوا، ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كالم البشر وإن كان بلغتهم، وأنه بنظمه 

ومبعانيه ومبنهجه وتناسقه يشير بأنه آت من مصدر غير بشري بيقني(.

أن يكون  مصدرها األساسي األول هذا القرآن  الثقافة اإلسالمية شرفاً  ويكفي 

يٍدۢ ﴾. ْن َحِكيٍم َحِ ِفِهۢ ۢ تزَِنيٌل ِمّ
ْ
 ِمْن َخل

َ
َِٰطُل ِمنۢ َبنْيِ يََديِْه َول ِتيِه ۢلْ

ْ
 يَأ

َّ
الذي ﴿ ل

ولقد بني احلق سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العزيز يهدي للتي هي أقوم فقال 

َيْعَملُوَن  يَن  ِ
َّ

ُمْؤِمِننَي ال
ْ
ال  ُ َوُيبَِشّ قَْوُم 

َ
أ لِلَِّت ِهَ  َيْهِدي  ُقْرآَن 

ْ
ال إَِنّ هَذا  عز من قائل: ﴿ 

ِلًما﴾ .
َ
ْعتَْدنا لَُهْم َعذابًا أ

َ
ِخَرِة أ

ْ
يَن ل يُْؤِمنُوَن بِال ِ

َّ
َنّ ال

َ
ْجًرا َكِبرًيا )( َوأ

َ
َنّ لَُهْم أ

َ
اِلاِت أ الَصّ

فهو تعالى يبني يف هذه اآلية الكرمية أن القرآن الذي أنزله على رسوله محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  

بأنه هدس ألقوم الطرق وأوضح السبل ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات على 

مقتضاه أن لهم عذاباً أليماً أي يوم القيامة.

ولقد آتي اهلل عز وجل رسوله محمد ملسو هيلع هللا ىلص هذا القرآن الكرمي وعلمه ما لم يكن يعلم، 

وكان فضل اهلل عليه عظيماً.

وأن  وتوازنها  اعتدالها  األمة  هذه  على  يحفظ  أن  أراد  أنه  سبحانه  حكمته  ومن 

يجعلها وسطاً يف عقائدها وأخالقها وعباداتها ومعامالتها، فعلى الصعيد االجتماعي 

ثقافة  الكرم  القرآن  فثقافة  يحييها،  ما  إلى  ودعوتها  مقاييسها  بتصحيح  لذلك  مهد 

شمولية أي استوعبت جميع مناحي احلياة، ومما بدل على ذلك أنه ملا اتفقت جماعة 

من الصحابة على أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء وال يأكلوا حلماً ودسماً ويلبسوا 
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املسوح وال يأكلوا من الطعام إال قوتاً ويسيحوا يف األرض كهيئة الرهبان( أنزل لتقومي 

ُموا َطِيّبَاِت  َِرّ  تُ
َ

يَن آَمنُوا ل ِ
َّ

َها ال ُيّ
َ
هذا االنحراف عن دواعي الفطرة قوله تعالى: ﴾ يَا أ

ُمْعتَِديَن﴾.
ْ
ُبّ ال  ُيِ

َ
 َتْعتَُدوا إَِنّ الَلَهّ ل

َ
َحَلّ الَلُّ لَُكْم َول

َ
َما أ

ومن عجائب اإلحاء التعبيري يف القرآن أن انحراف أولئك الصحابة شبه يف اآلية  

الكرمية باالعتداء والعدوان.

وعلى الصعيد التربوي أراد احلق سبحانه وتعالى بثقافة القرآن الكرمي أن حطم 

العصبية اجلاهلية الرعناء، وأن يستبدل التقوى بتفاخرها باألباء، فمهد بذلك برفع 

العبيد األرقاء إلى مقام السادة االحرار، إن بالالً احلبشي األسود يصعد إلى ظهر الكعبة 

املشرفة ويؤذن ويوم فتح مكة، فيستنكر املشركون قائلني: )أهذا العبد األسود يؤذن على 

ظهر الكعبة( نزل على قلب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أية تضع املوازين القسط لألشخاص والقيم 

نَاُكْم 
ْ
نَثٰ وََجَعل

ُ
ن َذَكٍر َوأ َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ ُيّ

َ
واألشياء هي قوله تعالى: ﴿ يَا أ

ْتَقاُكْم ۢ إَِنّ الَلَهّ َعِليٌم َخِبرٌي﴾.
َ
َرَمُكْم ِعنَد الَلِهّ أ

ْ
ك

َ
وا ۢ إَِنّ أ

ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُ
فلم يزيد قلوبهم بحلية اإلميان  الصادق والعبادة اخلالصة واخللق النبيل، إال بعد 

أن مهد لذلك بتقبيح تقاليدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة شيئاً فشيئاً، وساعده نزوله 

املنجم على حفظ أياته يف الصدور كما قوى من عزائمهم يف الشدائد، فكان دستور 

حياتهم علماً وعمالً، وكان املدرسة الصاحلة التي تثقفوا فيها وصاغت منهم رجاالً 

عرفهم التاريخ، منهم حبر األمة وترجمان  القرآن عبداهلل بن عباس- � وعن أبيه 

- الذي قال: ) نزله جبريل بجواب كالم العباد وأعمالهم(.

أتاحها  التي  املثالية  التربية  من  النوع  هذا  إلى  يشير  كان  إمنا  الكرمي  والقرآن 

للمؤمنني حيث أن كتابهم نزل منجماً حسب احلوادث والوقائع قال اهلل تعالى: ﴿َوقُْرآنًا 

َاُه تزَِنيًل ﴾.
ْ

نل ٰ ُمْكٍث َونََزّ ُه َعَ انلَّاِس َعَ
َ
فََرْقنَاُه ِلَْقَرأ

لتعم  فهو كتاب وقرآن وفرقان وذكر وتنزيل، فرقة اهلل عز وجل أي أنزله منجماً 

إذا  بينها وفرق الصبرة  إذا باعد  غير مجتمع يقال: فرق األشياء أي  معارفه مفرقاً 

جزءها، ويطلق الفرق على البيان ألن البيان يشبه تفريق األشياء املختلطة فيكون معنية 

اِس َعلَٰى ُمْكٍث )فهما علتان أن يقرأ على الناس  فرقناه، بيناه وفصلناه ِلَتْقَرأَُه َعلَى الَنّ



184

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

وتلك علة جلعله قرآنا، وأن يقرأ على مكث أي مهل وهي علة لتفريقه واحلكمة يف 

ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أبت يف نفوس السامعني وتثقيفهم وطوى بيان احلكمة 

لالجتزاء مبا يف قوه تعالى: )تقرأه على الناس على مكث( من احتاد احلكمة وهي ما 

نَاُه تَْرِتيًل ﴾.
ْ
صرح به قوله تعالى: ﴿ َكَذلَِك نِلُثَِبَّت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّل

هذا هو القرآن الكرمي الذي يعتبر املصر األساسي األول للثقافة اإلسالمية .

ثانيا : السنة املطهرة:

املصدر الثاني من مصادر الثقافة اإلسالمية السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن 

الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص املشتملة على أقواله وإعماله وأوامره ونواهيه وإرشاداته وتوجيهاته 

فحياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حافلة بذلك جميعه، قال اهلل تعالى ﴿ َوَما آتَاُكُم الَرُّسوُل فَُخُذوُه 

ِعَقاِب.﴾.
ْ
َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَاْنتَُهوا ۢ َواَتُّقوا الَلَهّ ۢ إَِنّ الَلَهّ َشِديُد ال

 َوْحٌ يُوَحٰ )( : )وقال سبحانه: 
َّ

َهَوٰى )( إِْن ُهَو إِل
ْ
وقال عز من قائل ﴿ َوَما يَنِطُق َعِن ال

بُّوَن اهلل فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم اهلل َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوَبُكْم َواهلل َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾. ِ
ُ

)}قُْل إِن ُكنتُْم ت
َحَسنٌَة لَِّمن َكَن يَرُْجو الَلَهّ  ْسَوٌة 

ُ
أ الَلِهّ  ِف رَُسوِل  ﴿لََّقْد َكَن لَُكْم  سبحانه:  وقال 

ِخَر وََذَكَر الَلَهّ َكِثرًيا﴾.
ْ

َْوَم ال َوالْ
وهنالك الكثير من اآليات التي تأمرنا على األخذ مبا جاء به الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص 

ن 
َ
ْمِرهِ أ

َ
يَن ُيَاِلُفوَن َعْن أ ِ

َّ
يَْحَذِر ال

ْ
وحذرنا احلق سبحانه من مخالفة أمره، فقال: ﴿ فَل

ِلٌم ﴾.
َ
ُهْم َعَذاٌب أ ـَ ْو يُِصيب

َ
تُِصيبَُهْم فِتْنٌَة أ

ولقد أكد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أهمية إتباع أمره يف أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو هريرة 

رضى اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )دعوني ما تركتكم فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة 

سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم شيء اجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 

منه ما استطعتم( متفق عليه. 

ومنها ما رواه أبو جنيح العرياض بن ساريه- � - عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: )وعظنا رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهلل كأنها 

موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 
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حبشي، فأنه من يعش منكم فسيرى اختالفا فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
املهدين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة(.

ومنها ما رواه أبوهريرة - � - عنه ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: )كل أمتي يدخلون اجلنة إال من 

أبي، قيل ومن يأبى يا رسول اهلل؟ قال: من أطاعني فقد دخل اجلنة ومن عصاني فقد أبي(.

إذن فالثقافة االسالمية مصدرها الثاني حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

إن أفراد األمة جميعهم مبا فيهم حاكمهم ومحكومهم ال ميلكون مخالفة شرع اهلل 

عز وجل وال سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فإذا شرعت األمة ما يخالف ذلك لم يكن لثقافتها مكان 

ألنها خالفت مصادر ثقافتها، لذلك من الواجب عليها أن تقوم حياتها على هذا املنهاج 

الوضي وأن حترسه وأن ال تخالفه.

ثالثا: التاريخ اإلسالمي:

املصدر الثالث من مصادر الثقافة اإلسالمية تاريخ املسلمني عبر عهوده املتتالية 

منذ العهد النبوي الكرمي إلى اآلن- أي الثقافة اإلسالمية - ربانية املنبع، نبوية اإلرشاد، 

أنها تنتمي إلى تاريخ عريق يشتمل على مناذج رائعة وأمثلة  تاريخيه املرجع ، حيث 

كثيرة يف احلضارة اإلنسانية.

يقول الدكتور عبدالكرمي عثمان: )إن الثقافة االسالمية جتمع بني الغايات والوسائل 

وبني العلم واإلميان، وكونها تستمد كيانها من مبادئ الدين ال يعني تخليها عن العقل 

والعلم،  فاعتماد الثقافة اإلسالمية عليهما واحتفاؤها بهما ال يحتاج إلى بيان(.

 قال العالمة سيد قطب: )إن العقل والعلم ليسا بديال عن العلم واحلضارة وال عدوا 

لهما، وإمنا هو إطار ومحور لهما يف حدود إطاره ومحوره الذي يحكم شؤون احلياة(.

ولذلك جند صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مناذج رائعة تربوا على الثقافة اإلسالمية عندما 

التي  العالية  النماذج  تلك  إلى  وص��ارت  به  فارتفعت  اإللهي،  النور  أرواحهم  تشربت 

تشرف بها البشرية يف جمع اعصارها وجميع أحوالها.

أمام  مفتوحة  محاولة  ومشاعرهم  وأفكارهم  بأعمالهم  واإلقتداء  بهم  التأسي  إن 

املسلمني يف كل جيل يصلون منها ما تقدر نفوسهم عليه.



186

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

وهكذا من جاء بعدهم من أئمة الهدي والدين وتبعهم بإحسان حيث وجدوا هذا 

التاريخ العظيم فاستلهموا منه ثقافتهم اإلسالمية والعربية.

واخلالصة علينا أن نعلم أن املنهج اإللهي ليس عدواً لإلبداع اإلنساني وكذلك السنة 

املطهرة والسيرة العطرة وإمنا هو منشئ لهذا اإلبداع وموجه له الوجهة الصحيحة كي 

ينهض اإلنسان مبقام اخلالفة يف األرض. هذا املقام الذي منحه اهلل إياه وأقدره عليه 

ووهبه من الطاقات املكونة وسخر له من القوانني الكونية ما يعينه على حتقيق مقامه 

هذا على أن يتقيد بشروط اخلالفة - فيعمل ويتحرك يف نطاق ما شرعه العليم احلكيم.

املطلب الثالث: مدلوالت الثقافة اإلسالمية:

وتأثير  واصطالحاًَ  لغة  الثقافة  ملعنى  األول  املطلب  يف  أوضحناه  ما  ضوء  وعلى 

الثقافة  الفرد املثقف واجلماعة املثقفة على سواء، وعلى أساس مفهوم  حضارياً يف 

على أنها نظرية سلوك أكثر منها نظرية علم مجرد، نأتي اآلن إلى احلديث عن الثقافة 

اإلسالمية العربية كضرورة اجتماعية للمسلمن عامة وللجيل الناشئ بصفة خاصة.

فنحن يف هذا البحث حول )مفهوم الثقافة اإلسالمية( نتحدث يه على أن الثقافة 

اإلسالمة هي املدلوالت الصحية عن احلق سبحانه وتعالى، وهذا الكون الفسيح وعن 

اإلنسان املستخلف فيه، وعن احلياة التي يعيشها.

أما مدول الثقافة اإلسالمية عن اهلل سبحانه كخالق هذا الكون وما فيه ومن فيه، 

فاهلل سبحانه وتعالى هو خالق كل شء ، قال اهلل تعالى: ﴿ قل اهلل خالق لك يشء وهو 

الواحد القهار﴾ .
فهي الوحدانية يف اخللق، وهي الوحدانية يف القهر، أقصى درجات السلطان.

َعِليُم*﴾.
ْ
َلُق ال

ْ
وقال سبحانه: ﴿ إَِنّ َرَبَّك ُهَو ال

َعِليُم ﴾.
ْ
ُق ال

ّ
ََل

ْ
وقال أيضا: ﴿ بََل َوُهَو ال

الدليل  لنا  الثقافة اإلسالمية تبني  وإلى جانب فهم اإلنسان عن اهلل كخالق فإن 

َنْعبُُد  إِيَّاَك  تعالى وحده وال معبود بحق سواه ﴿  للعبادة، فهي اهلل  بالنسبة  الصحيح 

َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي ﴾.
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فالثقافة اإلسالمية توحي إذا أمت احلامد حمد ربه يأخذ يف التوجه إليه سبحانه 

بإطهار اإلخالص له، انتقاال من اإلفصاح من حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه 

حقه تعالى على عبده من إفراده تعالى بالعبادة واالستعانة.

وسر  وتأثيرها،  العبادة  سر  عن  البحث  اإلسالمية  الثقافة  أهم  من  أنه  ولنعلم 

صفاته  لكمال  مظهرا  ليكون  العالم  هذا  خلق  تعالى  اهلل  أن  وذلك  لنا،  مشروعيتها 

تعالى: الوجود، العلم، القدرة، وجعل قبول اإلنسان للكماالت التي مبقياسها يعلم نسبة 

مبلغ علمه وقدرته من علم اهلل تعالى وقدرته، وأودع فيه الروح والعقل اللذين بهما 

يزداد التدرج يف الكمال، ليكون غير قانع مبا بلغه من املراتب يف أوج الكمال واملعرفة 

وأرشده وهداه إلى ما يستعني به على مرامه ليحصل له باالرتقاء العامل، رقى آجل ال 

يضمحل، وجعل استعداده لقبول اخليرات كلها عاجلها وآجلها متوقفاً على التلقني من 

السفرة املوحي إليهم بأصول الفضائل.

وملا توقف ذلك على مراقبة النفس يف ثغراتها وشرداتها، وكانت تلك املراقبة حتتاج 

إلى تذكر املجازي باخلير وضده شرعت العبادة لتذكر ذلك املجازي، كما أن الثقافة 

اإلسالمية تبني على أن يف ذلك التذكر دوام الفكر يف هذا امللكوت الفسيح، فظهر أن 

العبادة هي طريق الكمال الذاتي واالجتماعي مبدأ ونهاية.

 ِلَْعبُُدوِن ﴾، وال شك أن داعي الثقاة 
َّ

نَس إِل ِ
ْ

َنّ َوال ِ
ْ
قال اهلل تعالى: ﴿ َوَما َخلَْقُت ال

له، ولذلك قال اهلل  التعظيم واإلجالل  العبادة له سبحانه، وداعيها  أن  هنا عن اهلل 

ُذنُوَبُكْم ۢ َوالَلُّ  َوَيْغِفْر لَُكْم  فَاتَِّبُعوِن ُيِْببُْكُم الَلُّ  بُّوَن الَلَهّ  ِ
ُ

ْل إِن ُكنتُْم ت
قُ تعالى: ﴿ 

إتباع  بأن  الصحيح  الفهم  هي  اإلسالمية  الثقافة  بأن  يشعر  فذلك   ،﴾ رَِّحيٌم  َغُفوٌر 
الشريعة يوجب محبة اهلل وأن املحب يود أن يحبه حبيبه.

الكون مسخر  الكون، ألن  الصحيح عن  الفهم  أنها  على  اإلسالمية  الثقافة  وكون 

َماَواِت  ي َخلََق الَسّ ِ
َّ

من قبل اهلل عز وجل لإلنسان لينتفع به، قال اهلل تعالى:﴿ الَلُّ ال

َك 
ْ
ُفل

ْ
َر لَُكُم ال ْخَرَج بِِه ِمَن اثلََّمَراِت ِرْزقاً لَُكْم وََسَخّ

َ
َماِء َماًء فَأ نَْزَل ِمَن الَسّ

َ
رَْض َوأ

َ ْ
َواأل

َدائِبنَْيِ  َقَمَر 
ْ
َوال ْمَس  الَشّ لَُكُم  َر  وََسَخّ  )( ْنَهاَر 

َ ْ
األ لَُكُم  َر  وََسَخّ ْمِرهِ 

َ
بِأ َْحِر  الْ ِف  ِلَْجِرَي 

 
َ

ل الَلِهّ  نِْعَمَة  وا  َتُعُدّ َوإِْن  ُُموُه  لْ
َ
َسأ َما   ّ

لُكِ ِمْن  َوآَتَاُكْم   )( َوانلََّهاَر  اللَّيَْل  لَُكُم  َر  وََسَخّ
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اٌر ﴾. نَْساَن لََظلُوٌم َكَفّ ِ
ْ

ُْصوَها إَِنّ ال
ُ

ت
إن من معجزات هذا الكتاب العزيز أ�نه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس 

إلى عقدة التوحيد، ويحول كل ومضة يف صفحة الكون أو يف ضمير اإلنسان إلى دليل 

أو إيحاء أو مفهوم، وهكذا يكون الكون بكل ما فيه معرضاً آليات اهلل تبدع فيه يد 

القدرة وتتجلى أثارها يف كل مشهد ومنظر، ويف كل صورة فيه وظل أنه ال يعرض قضية 

األلوهية والعبودية يف جدل ذهني وال يف الهوت جتريبي وال يف فلسفة )ميتافيزيقية( 

إليه  ذلك العرض امليت اجلاف الذي ال ميس القلب البشري وال يؤثر فيه وال وحى 

إمنا هو يعرض هذه القضية يف مجال املؤثرات واملوحيات الواقعية من مشاهد الكون 

ومجال اخللق وملسات الفطرة وبديهيات اإلدراك يف جمال وروعة واتساق.

النابتة  والثمرات  السماء  من  النازل  امل��اء  خط  يتبعه  واألرض  السماوات  فخط 

ثم  ب��األرزاق..  واألنهار جتري  الفلك  البحر جتري فيه  امل��اء، فخط  بهذا  من األرض 

تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد خط الشمس والقمر فخط آخر يف لوحة 

األرض  متصل بالشمس والقمر: خط الليل والنهار ثم اخلط الشامل األخير الذي يلون 

الصفحة كلها ويظللها.

كل ذلك مسخر لإلنسان، مسخر لهذا املخلوق الصغير، السماوات ينزل منها املاء 

واألرض تتلقاه والثمرات تخرج من بينهما، والبحر جتري فيه االفلك بأمر اهلل مسخرة، 

واألنهار جتري املاء واألرزاق يف مصلحة اإلنسان، والشمس والقمر مسخران ذائبان ال 

يفتران والليل والنهار يتعاقبان، أفكل ذلك لإلنسان؟ ثم ال يشكر.

األرض  اإلنسان كمستخلف يف هذه  الصحيح عن  الفهم  اإلسالمية هي  والثقافة 

رِْض َوَرَفَع َبْعَضُكْم فَْوَق 
َ ْ
ي َجَعلَُكْم َخَلئَِف األ ِ

َّ
لعمارتها، قال اهلل تعالى: ﴿ َوُهَو ال

ِعَقاِب َوإِنَُّه لََغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾.
ْ
يُع ال َبْلَُوُكْم ِف َما آتَاُكْم ۢ إَِنّ َرَبَّك َسِ

ّ
َبْعٍض َدرََجاٍت ِل

لَيَْستَْخِلَفنَهُّهْم ِف  اِلَاِت  ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَهّ آََمنُوا  يَن  ِ
َهّ

ُ ال ﴿ وََعَد اللَهّ وقال سبحانه: 

َهُّهْم  نلَ ُبَدِهّ
َ

ي اْرتََض لَُهْم َول ِ
َهّ

َنَهّ لَُهْم ِدينَُهُم ال َُمكِهّ يَن ِمْن َقبِْلِهْم َولَ ِ
َهّ

رِْض َكَما اْستَْخلََف ال
َ ْ
األ

ُهُم  َِك 
َ

ول
ُ
فَأ َذلَِك  َبْعَد  َوَمْن َكَفَر  َشيْئًا  ِب  ُكوَن  يُْشِ  

َ
َيْعبُُدونَِن ل ْمنًا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َبْعِد  ِمْن 

رِْض ِمْن َبْعِدِهْم نِلَنُْظَر 
َ ْ
نَاُكْم َخَلئَِف ِف األ

ْ
َفاِسُقوَن ﴾ وقال عز من قائل: ﴿ ُثمَهّ َجَعل

ْ
ال
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َكيَْف َتْعَملُوَن﴾.
يَن آَمنُوا  ِ

َهّ
ا َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَِفنَي ِفيِه ۢ فَال نِْفُقوا ِممَهّ

َ
ِ َورَُسوِلِ َوأ وقال تعالى: ﴿آِمنُوا بِاللَهّ

ْجٌر َكِبرٌي﴾.
َ
ْنَفُقوا لَُهْم أ

َ
ِمنُْكْم َوأ

والثقافة اإلسالمية هي فهم اإلنسان لتصرفاته احلسنة والسيئة، فيأتي باحلسنات 

 ۢ ويبتعد عن السيئات، مدركاً معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًا فَِلنَْفِسِه 

َعِبيِد﴾.
ْ
ٍم لِل

َهّ
َساَء َفَعلَيَْها ۢ َوَما َربَُّك بَِظل

َ
َوَمْن أ

ا يََرُه ﴾. ٍة َشًّ ا يََرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَهّ ٍة َخرْيً وقوله جل ذكره: ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَهّ

وإلى جانب هذا جند الثقافة اإلسالمية أنها الفهم الصحيح حلياة اإلنسان كمجال 

اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  يَن  ِ
َهّ

َها ال يُّ
َ
أ يَا   ﴿ تعالى:  لعمله على أسس إسالمية محكمة، قال اهلل 

ِْه 
َ

ُه إِل
نَهّ
َ
ِبِه َوأ

ْ
َمرِْء َوقَل

ْ
َ َيُوُل َبنْيَ ال نَهّ اللَهّ

َ
ِ َولِلرَهُّسوِل إَِذا َدَعُكْم لَِما ُيِْييُكْم َواْعلَُموا أ لِلَهّ

وَن ﴾ فاحلياة معناها يف اآلية الكرمية اإلصالح أي ما يصلح اإلنسانية، فعن  َْشُ
ُ

ت
خبيب أبن عبدالرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعد بن املعلى 

رضى اهلل عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته 

ِ َولِلرَهُّسوِل  يَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا لِلَهّ ِ
َهّ

َها ال يُّ
َ
فقال: )ما منعك أن تأتيني؟ الم يقل اهلل: ﴿ يَا أ

إَِذا َدَعُكْم لَِما ُيِْييُكْم ﴾ . ثم قال ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن أخرج 
فذهب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج فذكرت له.

قال مجاهد يف تفسير قوله تعالى: ﴿ لَِما ُيِْييُكْم ﴾ أي للحق، وقال قتادة: هو هذا 

القرآن فيه النجاة والبقاء واحلياة، وقال السدي: ففي اإلسالم أحياؤهم بعد موتهم بالكفر.

وااللتزام مبنهجها  السبيل يف إصالح اإلنسان  الثقافة اإلسالمية وحدها هي  إن 

ودعوتها وإتباعها ضرورة دينية بل ضرورة احلياة واألحياء وفيها الفالح والسعادة وبها 

النجاح، وفيها الدعوة احلكيمة وجماع األمان حلياة اإلنسان ضد أي انحراف أو تزيف 

أو شقاء، ألن يف الثقافة اإلسالمية حراسة وتزكية له وبغيرها يأتي اخلوف وينعدم 

الطهر، ولنا يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القدرة الطيبة واألسوة احلسنة قال اهلل تعالى: ﴿ لقد 

كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخر وذكر اله كثيراً﴾.



190

العدد الثاني ـ ديسمبر 2018م

املطلب الرابع: مزايا الثقافة اإلسالمية:

نتكمل حولها  أو  أو نكتب فيها  للثقافة اإلسالمية مزايا خالدة فحني نذكرها  إن 

أو  قدمية  كانت  سواء  األجنبية  الثقافات  وبني  بينها  الواضح  الفرق  فورنا  من  نتبني 

حديثة، عربية أم شرقية، ذلك أن للثقاة اإلسالمية امتيازات تتلخص أهميتها فيما يلي:

إلى  تنظر  فريدة عاملية شاملة  إنسانية  أنها  اإلسالمية  ثقافتنا  به  ما متتاز  أوالً: 
الناس مبنظار واحد، ال تفسد هذا املنظار ثغرة قومية أو حركية عنصرية، حيث أن 

الرابطة التي تربط بني الناس.

املتوازن  والسلوك  الصحيحة،  اإلسالمية  العقيد  هي  اإلسالمية  الثقافة  مفهوم  يف 
الراشد أي العمل الصالح مبا يرفع ميزان الفرد أو ينخفض، كما يقرر ذلك مصدرها 

نَثٰ 
ُ
ن َذَكٍر َوأ َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ِمّ ُيّ

َ
األول القرآن الكرمي يف قوله عز من قائل: ﴿ يَا أ

ْتَقاُكْم ۢ إَِنّ الَلَهّ َعِليٌم َخِبرٌي﴾.
َ
َرَمُكْم ِعنَد الَلِهّ أ

ْ
ك

َ
وا ۢ إَِنّ أ

نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُ
ْ
وََجَعل

لقد كان أعجاب كل قبيلة بفضائلها وتفضيل قومها على غيرهم فاشياً يف اجلاهلية 

وكانوا يحقرون بعض القبائل مثل باهلة وضبيعة وبني ُعكل.

سئل أعرابي أحتب أن تدخل اجلنة وأنت باهلي؟

 فأطرق حيناً ثم قال: على شرط أن ال يعلم أهل اجلنة أني باهلي، فكان ذلك يجر 

إلى اإلجن والتقاتل وتتفرع عليه السخرية واللمز والنبذ والظن والتجسس واالغتياب، 

فجاءت هذه اآلية الكرمية لتأديب املؤمنني على اجتناب ما كان يف اجلاهلية، القتالع 

إذ كثر  الوفود  املؤمنني بعد سنة  النفوس، بسبب اختالط طبقات  الباقية يف  جذوره 

الداخلون يف اإلسالم.

ونودوا يف اآلية الكرمية )بالناس( دون املؤمنني ألن الغرض من التذكير بأن أصلهم 

واحد، أي أنهم يف اخللقة سواء، ليتوصل بذلك إلى أن التفاضل والتفاخر إمنا يكون 

بالفضائل، وإلى أن التفاضل يف اإلسالم بزيادة التقوى، وهذا من مزايا الثقافة اإلسالمية.

ثانيا: مما متتاز به الثقافة اإلسالمية بأن الدين الذي هو قوامها وصمامها، نظام 
وبكل  ومقوماتها  مقدماتها  بكل  الواقعية  البشرية  للحياة  منهج  أنه  أي  شامل،  كامل 
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ويحدد  الوجود  طبيعة  يفسر  الذي  االعتقادي  التطور  نظام  فهو  وعواقبها،  جتاربها 

مكان اإلنسان فيه، كما يعني غاية الوجود اإلنساني، وهو يشمل أيضاً األنظمة الواقعية 

التي تصدر عن ذك التصور االعتقادي كالنظام األخالقي والنظام االجتماعي والنظام 

االقتصادي والنظام السياسي.

إن شمول العقيدة يف ظواهرها الفردية االجتماعية: هو امليزة اخلاصة يف الثقافة 

اإلسالمية وهي امليزة التي توحى إلى اإلنسان أنه شامل كامل فيستريح من خصام 

العقائد التي تشطر السريرة إلى شطرين.

ُت 
ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ َْوَم  الْ  ﴿ فيه:  وتعالى  يقول سبحانه  الكرمي حيث  القرآن  تقدير  وحسبنا 

ِْسَلَم ِدينًا ﴾ .
ْ

ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم ال
َ
لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

ليست من وضع  العقيدة  على  بارتكازها  أنها  اإلسالمية  الثقافة  مزايا  من  ثالثا: 
إلى عوامل الضعف والنقص والعصبية والطبقية، بل  البشرية  بشر منساق بطبيعته 

أن انبثاقها عن املنهج اإللهي يعيطها مطلق الثقة الكاملة بها ويجعلها موضع اإلميان 

املفاهيم  لتزيني  إليها  يلجأ  التي  الوسائل  عن  أخرى-  ناحية  من  ويغنيها-  والتسليم 

البشرية الناقصة املحدودة.

رابعا: ومما متتاز به الثقافة اإلسالمية أيضاً أنها ناجتة عن مبادئ اإلسالم التي 
وإمنا هي يف  الرادعة،  والضوابط  والكوابح  القيود  من  تتمثل يف مجرد مجموعة  ال 

صميمها قوة بناءة وحركة دافعة إلى النمو والتطور، وانطالق إلى حتقيق الذات يف 

هذه احلركة بأسوب نظيف.

من ثمرات الثقافة اإلسالمية لكونها قرآنية املصدر، نبوية التوجيه، إنسانية اخللق، 

أن قدمت لألجيال عبر تاريخها الطويل صوراً مشرقة للحق والعدل واحلرية واإلخاء 

واملساواة والتكامل االجتماعي يف مناذج بشرية رائعة من اخللفاء الراشدين واألئمة 

املرضيني والعلماء البارزين ورجال االقتصاد النابغني والتجارة واخلاصة والعامة.

فلقد كان احلاكم املسلم يقول لرعيته: )أطيعوني ما أطعت اهلل فيكم، فإن عصيته 

فال طاعة لي عليكم( أو يقول لهم: )إن رأيتم يف اعوجاجا فقوموني(.

وكان املسلم يقول خلليفة أو األمير )أتق اهلل فينا، أو يقول له ليس هذا املال من 
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كدك أو كد أبيك، فال يغضب اخلليفة أو األمير، فال يعاقبه بسجن أو قتل )كما قال 

يا عمر  أول خالفته:  بن اخلطاب- � - يف  املؤمنني عمر  بن عامر ألمير  سعيد 

قولك  يخالف  ال  وأن  اهلل،  الناس يف  تخشى  وال  الناس،  اهلل يف  تخشى  أن  أوصيك 

علك، فإن خير القول ما صدقه الفعل ياعمر:  أم وجهك ملن والك اهلل أمره من بعيد 

املسلمني وقريبهم، وأحب لهم ما حتب لنفسك وأهل بيتك، وأكره لهم ما تكره لنفسك 

وأهل بيتك، وخض الغمرات إلى احلق وال تخف يف اهلل لومة الئم، فقال عمر: ومن 

يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال  : يستطيعه رجل مثلك ممن وال هم اهلل أمر أمة محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص وليس بينه وبني اهلل أحد(.

الفرد  أنها ذات تفاعل وجتاوب متنح  الثقافة اإلسالمية أيضاً  من مزايا  خامسا: 
بإحساس  واحلياة  الكون  هذا  يعمر  األرض،  يف  كخليفة  مقامة  لتحقيق  كاملة  حرية 

الثقافة  يف  )اإليجابية(  وه��ذه  وق��اد.  وفكر  منتجة،  عاملة  ويد  ثاقبة  ونظرة  مرهف 

اإلسالمية ناجتة عن مبادئ اإلسالم الرفيعة، ألنها قوة بناءة وحركة دافعة إلى التطور 

والنمو، وانطالق إلى حتقيق الذات يف هذه احلركة بأسلوب نقي طاهر عفيف.

وجند القرآن الكرمي الذي هو املصدر الرئيسي لثقافتنا له توجيهاته املتعددة اخلالدة 

يف هذا امليدان. وأطن أنه ليس حاجة هنا إلى التفصيل حول هذا املوضوع حيث أن 

تقدم الفكر اإلنساني يف شتى العلوم واملعارف وما أحدثته من صناعات واختراعات 

واكتشافات متعددة ومتنوعة كان حتقيقاً لوعود القرآن الكرمي وأخباره الصحيحة.

وكم هنالك من مزايا ال يتسع لها هذا البحث: وحسبنا ما ذكرنا سابقنا واهلل املوفق واملعني.

املطلب اخلامس: الشخصية املثالية يف إطار الثقافة اإلسالمية:

يف  اإلس��الم  ن��ور  أش��رق  الذين  للعرب  تكوينها  اإلسالمية  الثقافة  أفرزته  مما  إن 

أراضيهم، ونزل القرآن الكرمي بلسانهم وعلى رجل عربي من بينهم، شخصية فريدة ذات 

عقيدة صحيحة ورسالة مجيدة، ودعوة راشدة، وخلق نبيل، وفكر سليم، وطريق مستقيم.

وملا ظهر هذا الفكر الفريد يف دعوته املتميز يف أطره، املعروف مبجاالته واجتاهاته، 

كون هذه الشخصية املسلمة املثالية، لذا كان من واجب كل فرد مسلم ينحدر من ساللة 

الناس اجمعهم )أي غير املسلمني(،  عربية أو غير عربية أن يعتز به على غيره من 
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نَا َرُبُّكْم فَاَتُّقوِن ﴾ ففي هذه اآلية 
َ
ًة َواِحَدًة َوأ َمّ

ُ
تُُكْم أ َمّ

ُ
قال اهلل تعالى: ﴿ َوإَِنّ َهِٰذهِ أ

الكرمية يؤكد احلق سبحانه وتعالى لرسله أن أمتهم أمة واحدة، ولقد قال كثير من 

املفسرين أن األمة هنا مبعنى املللة أي وأن هذه ملتكم ملة واحدة.

ويرى بعض املفسرين أنه ال مانع أن يكون معنى اللفظة على ظاهره ويراد به األمة، 

وهم أتباع الرسل، فهم على احلقيقة أمة واحدة عربيهم وأعجميهم، دينهم واحد وآلهم 

واحد، وإميانهم برسل اهلل جميعا واحد، ال يفرقون بني أحد من رسله، فلماذا ال يكونوا 

أمة واحد؟ وإن تناءت بهم األوطان وتباعدت األزمان، فلتذب هذه الفوارق كما ذابت 

من قبل يف خطاب الرسل بخطاب واحد، وهو دعوة من اهلل ألهل التوحيد عامة أن 

يعتصموا بحبل اهلل جميعاً.

الذي  أن  التوحيد وهو  فَاَتُّقونِ﴾ أصل  َرُبُّكْم  نَا 
َ
َوأ تعالى يف قوله: ﴿  ويقرر اهلل 

يتقي اهلل ويعبده وحده أي الرب الذي خلق ورزق والذي يحيي ومييت والذي بيده األمر 

وهو على كل شيء قدير، وهو اهلل الذي ال إله هو احلي القيوم هو أهل التقوى، وأهل 

نَا َرُبُّكْم فَاَتُّقوِن﴾ أي خافوني وال 
َ
املغفرة، يقول اهلل تعالى لرسله وألمتهم بالتبع ﴿ َوأ

تعبدوا إال إياي، والتقوى جماع كل خير فهي عنوان جلميع خصال اإلميان ما ظهر منها 

وما بطن، وهي وصية اهلل لرسله ولألولني من املؤمنني ومن اآلخرين.

ق��ال: رس��ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص )ض��رب اهلل مثال صراطاً  النواس بن سمعان-�-  عن 

مستقيماً وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة، 

وعلى باب الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط جميعاً وال تعودوا، وداع يدعم من فوق 

الصراط إذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئاً من تلك األبواب قال: ويحك ال تفتحه فإنك 

إن تفتحه تلجه، فالصراط اإلسالم والسوران حدود اهلل، واألبواب املفتحة محارم اهلل، 

وذك الداعي على رأس الصراط كتاب اهلل، والداعي من فوق الصراط واعظ اهلل من 

قلب كل مسلم، أي عربي أو أعجمي(.

إن هذا احلديث يبني وحدة الصراط واستقامته، واآلية التي تخن بصددها داع اهلل 

للناس جميعاً أولهم وأخرهم، قويهم وضعيفهم، فالطريق واحد، والداعي واحد واألمم 

قوافل يف الطريق، ولكل قافلة هاد من قبل اهلل، وقافلتنا هذه أخر القوافل، وهادينا 
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رسولنا خامت الرسل صلوات اهلل عليهم أجمعني، وما هو إال واحد منهم.

هذا ما قدمته الثقافة اإلسالمية للعرب ولغيرهم ممن دخل يف اإلسالم، ولذلك نهى 

املسلم  تقليد  الثقافة اإلسالمية وعن  األكرم ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلروج عن منهاج هذه  الرسول 

لغيره من غير املسلمني فيما ال منفعة فيه وال خير، ونهى عن التشبه بأخالقهم وإتباع 

عاداتهم، لقد ورد ذلك يف أحاديث نبوية كثيرة نذكر منها من أجل االستدالل ال احلصر، 

قوله  ملسو هيلع هللا ىلص )من تشبه بقوم فهو منهم(، ومنها قوله أيضاً: )ليس منا من تشبه بغيرنا(.

ومنها أمره ملسو هيلع هللا ىلص بالسحور بالنسبة للصائمني حيث قال: )تسحروا فإن يف السحور 

بركة، وإن اليهود والنصارى ال يتسحرون(.

وهنا أورد أن أشير إلى مشكلة من املشكالت التي يعاني منها املجتمع اإلسالمي هي 

افتقاد الكثير منهم للشخصية املثالية التي تنشدها الثقافة اإلسالمية، وضياعهم بني 

شتى األخالق املنحرفة، واألفكار الهدامة املخربة التي لفظت بها أمواج بحور احلضارة 

الغربية املعاصرة.

أنهم يف واقعهم حالياً-كما يقول بعض املفكرين- لم يستطيعوا حتى اآلن أن يضعوا 

أيديهم على أبعاد شخصيتهم، وحقيقتها وأهدافها.

إن األمة ما لم حتدد ما هيتها، وتتأكد من أهدافها، فإن سيرها يكون ضرباً على 

غير هدى، ومن هنا تخلف املسلمون عن املشاركة يف السيطرة على الطبيعة وامتالك 

أسباب التقدم املادي واالقتصادي، وكان الواجب أن تتوزع اجتاهاتهم واختالف وسائلهم 

التي يسلكونها لالرتفاع مبجتمعاتهم إلى مستوى أفضل.

ومن املعلوم أن االستعمار الغربي له جرائم كبرى، من بينها جهده يف صهر الشخصية 

اإلسالمية وتذويبها من نفوس املسلمني، والقضاء على أخالقهم وجهودهم.

قال العالمة املودودي: )إن االستعمار الغربي على الرغم مما صبه على املسلمني 

من البطش والتنكيل وما أنزله بهم من ضروب الفنت، وما دمر من حكوماتهم، واحتل 

ارتكبه االستعمار  كلها ال تساوي ظلماً  األعمال اإلجرامية  أن هذه  إال  أراضيهم  من 

الغربي، حيث فرض علينا أنظمته التربوية احلديثة الغربية من معتقداتنا وتقاليدنا، 

لقد حاول بهذه الطريقة أن ينشئ فينا أجياالً تتنكر لشخصيتها اإلسالمية، وتبغض 



195

● اثلقافة االسالمية بني االصالة واتلجدد  

   ■  د. حسن عمر قريشين

احتقار،  نظرة  باألمجاد  احلافل  تاريخها  إلى  وتنظر  تقاليدها،  على  ونبصق  دينها، 

وجعلها تقتنع بثقافة غيرها وتؤمن بأن نظام حياتها الفكرية والعلمية، أصبح بالياً ال 

يصلح للعصر احلاضر حتى رسخ يف أذهانها وقلوبها، أنه إذا كانت هناك معارف فهي 

التي تدون يف الغرب، وإذا كانت هنالك حضارة فهي التي أنشائها الغرب، وإذا كانت 

هناك أخالق فهي التي تتحلى بها الغرب(.

لذا فمن واجب املسلم املثقف أن يعلم علم اليقني أن غاية الوسائل الثقافية الغربية 

اليوم، ومن يتولى هذه الوسائل مختلف أجهزتها- من بعض املسلمني مع األسف الشديد- 

هدفه الوصول إلى وضع العبث، ليكون أساساً لشكه يف مستقبله وأفكاره وقيمه.

قال بعض املفكرين: )والواقع يشهد أن الوضع الثقايف والسياسي واالجتماعي يف 

العالم اإلسالمي والعري منهم بوجه خاص قد بلغ حد العبث، الواقع املكشوف.

إن املتأمل يف الثقافة الغربية يجد جل اهتمامها-باملادة- سلوكاً وهدفاً وغاية، بينما 

اختصت الثقافة اإلسالمية األصلية بامتيازات كما أشرنا إليها يف املطلب السابق.

فلقد بلغ باحلياة يف احلضارة الغربية أنها وصلت أرقاماً كثيرة، وأصبحت السعادة 

الفضيلة  معنى  يدرك  أحد  يعد  فلم  والهرمونات،  احلرارية  الوحدات  بعدد  مقيسه 

وصارت  الفضيلة،  مفهوم  موت  جانب  إلى  العدالة  مفهوم  بينهم  مات  لقد  املطلقة، 

احلياة االقتصادية إلى نفس املصير يوم وجد بعض الناس يف أنفسهم اجلرأة، ليؤكدا 

أن  )التجارة هي السرقة احلالل(.

وإلى جانب املادية الطاغية يف ثقافة الغربيني وحضارتهم جند فيها طغيانا آخر 

هو العنصرية البغيضة التي يكيفنا لها حديث )رينان( عنها يف قولته: )جنس واحد بلد 

السادة واألبطال هو اجلنس األوروبي، فإذا ما نزلت بهذا اجلنس إلى مستوى احلظائر 

التي يعمل ها الزنوج والصينيون فإنه يثور.

ومصداق )رينان( جنده واضحاً قائماً يف الصراح العنصري بني البيض والسود يف 

أمريكا وروسيا(.

ولذا فإن املعركة لصد هذه التحديات ومقاومة العدوان وإحباط األهداف اخلطيرة، 

فجر  امتنا يف  كما خاضتها  وجوانبها،  وجوهها  من جميع  نخوضها  أن  علينا  توجب 
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تاريخها، مع مالحظة اختالف  اخلطط  الدعوة اإلسالمية، ويف فترات مضيئة من 

واألساليب وصور التحدي وأشكاله، وما يقتضي التصدي له من أهمية تامة، واستعداد 

كامل وأخذ بالوسائل الناجعة واألساليب املجدية.

املادي  الرقي  عبادة  هو  واح��داً  ديناً  إال  يعرفون  ال  العداء  أي أصحاب  ألنه  ذلك 

واالعتقاد بأنه ال غاية يف احلياة أال  أن يجعلها اإلنسان حرة طليقة من قيود الطبيعة.

)أن  بصراحة  فيعلن  ه��ذا،  كالمنا  )ب��رأن��دراس��ل(  البريطاني  الفيلسوف  ويؤكد 

احلضارة احلديثة أهملت االهتمام بالروح، وأن العلم اليوم بحاجة إلى دين جديد يجعل 

غايته اإلنسان(. � األستاذ محمد أحمد جالل )ومن سوء احلظ أن كثيراً من مفكري 

املسلمني املعاصرين قد أعانوا أعدائنا األدالء على أنفسنا وعلى ديننا، وعلى ثقافتنا 

وامتنا املسلمة، فقاموا بنشر الشبهات واملفتريات الغربية مصدقني لها، نتيجة لتأثرهم 

بالثقافة الغربية وإعجابهم بكل ما يقوله أساتذتهم الغربيون.

النشاط  وأوضاع  التعليم  مناهج  التحدي من تصفية  مقاومة هذا  إذن فالبد من 

االجتماعي وأنظمته وبرامج وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية من 

شوائب ومعائب التقليد واالقتباس من الثقافة الغربية امللحدة، وغيرها من الثقافات 

املعادية لنا، مع األخذ بأيدي شبابنا وطالب العلم إلى وجهة إسالمية خالصة.

ووسائله  واكتشافاته  احلديث  العصر  علوم  من  الطيب  باجلديد  االنتفاع  من  مانع  وال 

احلضارية وصناعاته من غير تفريط يف شيء من أوامر إسالمنا احلنيف أو زواجره إلى 

بها  واالعتزاز  وحتديدها  الفريدة،  اإلسالمية  لشخصيتنا  األصلية  املعالم  معرفة  جانب 

واحلفاظ عليها مع اجتاهنا املخلص نحو ثقافتنا اإلسالمية، عقيدة وشريعة وخلقاً وسلوكاً.

بهذا نستطيع- بتوفيق من اهلل تعالى وعون منه- أن نعيد لنا كمسلمني شخصيتنا 

األصلية وثقافتنا الفريدة، ومدنيتنا املجيدة، ومجتمعنا الرشيد.

 اخلامتة

الثقافة  الهام )مفهوم  لنا من خالل املطالب اخلمسة حول هذا البحث  لقد تبني 

مفهوم  بينت  وقد  اصطالحية،  ومدلوالت  لوية  مدلوالت  لها  الثقافة  أن  اإلسالمية( 

الثقافة يف اجلانب اللغوي ويف اجلانب االصطالحي كمدخل لهذا البحث مستندين يف 
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   ■  د. حسن عمر قريشين

ذلك باملصادر الرئيسة للثقافة اإلسالمية وهي القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة 

والسيرة اخلالدة لرسولنا محمد بن عبداهلل صلوات اهلل وسالمه عليه، وتاريخ املسلمني 

املتوالي، جيالً بعد جيل، ذلك ألن الثقافة اإلسالمية إنسانية عاملية فهي عقيدة وعمل، 

ومسجد ومعمل، إلى جانب املدلوالت الصحيحة للثقافة اإلسالمية عن اهلل واإلنسان 

والكون واحلياة، وما يطلبه هذا الكون من إعمار، ألن اإلنسان مستخلف فيه.

ثم بينت مزايا الثقافة اإلسالمية ذلك ألنها فريدة عاملية شاملة جلميع هذه احلياة 

ْتَقاُكْم ﴾ إن أكرمكم عند 
َ
ِ أ َرَمُكْم ِعنَْد اللَهّ

ْ
ك

َ
حيث تنظر للناس مبنظار واحد ﴿ إِنَهّ أ

اهلل أتقاكم(، وذكرت أن ما متتاز به هذه الثقافة أيضاً بأن الدين اإلسالمي الذي هو 

قوامها نظام كامل شامل بكل مقدماته وبكل جتاربه وعواقبه إلى جانب شموله بدأ من 

العقيدة اإلسالمية التي تعتبر املزية اخلاصة وما ورد من مزايا أخرى جاءت بها الثقافة 

اإلسالمية ألنها نتاج مبادئ اإلسالم وقيمة ومثله التي ال تتمثل يف مجرد مجموعة من 

القيود والضوابط الرادعة إلى أخره وإمنا هي قوة بناءه وحركة دافعة إلى النمو والتطرق.

ثم بينت يف املطلب اخلامس ما أفرزته الثقافة اإلسالمية من تكوينها للعرب ذلك 

أن القرآن الكرمي أنزل بلسانهم وعلى شخصية رجل من بينهم هو رسولنا محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  

كونت  التي  باجتاهاتها وسلوكياتها، وهي  ثقافة متميزة  الثقافة اإلسالمية  أن  مؤكدا 

الشخصية العربية واألعجمية املسلمة، لذلك من واجب كل مسلم أن يعتز بهذه الثقافة 

وأن يفخر بها، ألنها ربانية التلقي، نبوية التوجيد، تاريخية النسب.

هذا ما جاد به اليراع واهلل تعالى أساله أن يوفقني إلى القول الصائب احلق وأن 

يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنه سبحانه سميع الدعاء.

املراجع 
● القرآن الكرمي.

● تفسير القرآن الكرمي.

● اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي.

● مختصر أبن كير لصابوني.

● التحرير والتنوير ألبن عاشور.

● تيسير التفسير لإلمام محمد بن يوسف.
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● يف ظالل القرآن لسيد قطب.

● يف رحاب القرآن للشيخ إبراهيم بيوض.

● صحيح البخاري.

● صحيح مسلم.

● صحيح الترمذي.

● سنن أبي داوود

● سنن ابن ماجه

● الطبراني

● لسان العرب

● تاج العروس

● املعجم الوجيز

● ملحات يف الثقافة اإلسالمية لعمر عودة اخلطيب 

● محاضرات يف الثقافة االسالمية ألحمد محمد جمال

● مبادئ أساسية لفهم القرآن الكرمي ألبو العالء املودودي

● هل نحن مسلمون لألستاذ صبحي الصالح

● مقالة للدكتور عبدالكرمي عثمان

● وجهة العالم اإلسالمي لألستاذ مالك بن نبي.
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تأثري اجلنس ىلع بعض الصفات 
االقتصادية يف ادلواجن 

■ عبدالرزاق البشير حسن فريوان

●● عضو هيئة التدريس بجامعة الزنتان

امللخص

 يف هذه الدراسة مت استخدام 300 طائر، من ساللة COBB، 150 ذكر و150 أنثى، 

مت اخذ هذه الطيور بشكل عشوائي من حظيرة مبنطقة عني زاره مبدينة طرابلس، 

نظام تربية أرضية، متت تربية جميع الطيور حتت نفس الظروف الطبيعية، مت وزن 

هذه الطيور قبل وبعد عملية الذبح حلساب ولتقدير الصفات االقتصادية املطلوبة.

مت حتديد متوسطات كل من الصفات التالية، نسبة التصايف، طول وعرض الصدر، 

وزن عضلة الصدر والفخذ، نسبة الصدر للوزن احلي، نسبة الصدر لوزن الذبيحة، 

نسبة الفخذ لوزن احلي، ونسبة الفخذ لوزن الذبيحة.

اظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود تأثير معنوي للجنس )P≤0.05( على صفة 

نسبة التصايف، وكذلك على صفة طول وعرض الصدر يف الذبيحة، وايضاً على صفة 

نسبة الفخذ الي وزن الذبيحة، حيث لم يكن للجنس تأثيراً معنوياً )P≤0.05( على كل 

)P≤0.05( على صفة وزن عضلة  هذه الصفات، يف حني أظهر اجلنس تأثيرأً معنوياً 

الفخذ، ولم يظهر اجلنس تأثير معنوي )P≤0.05( على بقية الصفات املدروسة.

املقدمة 

عملية التجنيس أو متييز الذكور عن اإلناث يف الدواجن هي عملية مهمة جدا فى 

صناعة الدواجن، الغرض منها فرز الذكور عن اإلناث فى عمر معني السيما عند عمر 
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يوم بعد التفريخ، حيث يتم هذا التمييز ملعرفة جنس الكتكوت، ذكر أو أنثى، وبالتالي 

يوجه هنا اجلنس الى الغرض من اإلنتاج اخلاص به، اي توجيه اإلنتاج حسب املتطلبات 

اإلنتاجية للقطعان مما يؤدى لزيادة العائد من تربية الدواجن معتمداً على هذه العملية.

ايضاً يشكل التجنيس يف الدواجن أو متييز الذكور عن اإلناث أهمية عالية يف قطاع 

الدواجن حيث يعتبر حلقة أولية مهمة لبدء املشروع و التجنيس يتم من قبل الشركات 

املنتج  الدجاج  او خلطوط  األمهات  او  األج��داد  على خطوط  للدواجن سواء  املنتجة 

لبيض املائدة أو للدجاج املنتج للحم لغرض من األغراض وخصوصا األغراض البحثية.  

 ان مربي الدواجن يعتمدون بصورة رئيسية على تزواج ذكور منتخبة لصفات معينة 

مع اناث منتخبة لصفات اخرى غير موجودة يف الذكور النتاج النسل التجاري املتفوق يف 

ادائه )Clayton ،1974( و )Sheridan ،1981(، وقد ازداد الطلب على الهجن الناجتة 

* عبدالرزاق فريوان  عضو هيئة التدريس بجامعة الزنتان

وتكون  التسويق،  عمر  عند  معينة  انتاجية  بصفات  تتميز  التي  اللحم  دج��اج  من 

مالئمة للتربية يف ظروف بيئية سائدة يف منطقة جغرافية محددة

وملحاولة االستفادة من عامل اجلنس يف دجاج اللحم والتوصل لنتيجة محددة فإن 

الصفات  بعض  على  اللحم  دجاج  اجلنس يف  تأثير  دراسة  الي  تهدف  الدراسة  هذه 

االقتصادية حتت الظروف البيئية املحلية.

املواد وطرق البحث:

اجريت هذه التجربة يف شهر يونيو 2017م، حيث مت استخدام 300 طير، اخذت 

هذه الطيور من حظيرة نظام تربية أرضية، نوع العلف املقدم للطيور، كان علف بادي 

من عمر  يوم  ملدة خمسة عشر  العلف  من  النوع  واستمرهذا  بروتني(،    %  22( حلم 

  %   20( مكمل حلم  علف  تقدمي  مت  عمرها،  من  عشر  السادس  اليوم  ويف  الطيور، 

بروتني( جلميع الطيور، واستمر حتى االسبوع السابع من عمرها، نظام التعليف كان 

حراً، كما متت تربية جميع الطيور حتت نفس الظروف البيئية، نظام االضاءة كان 24 

ساعة اضاءة مستمرة ملدة اربعة عشر يوماً، ويف اليوم اخلامس عشر مت تغير نظام 

االضاءة الي 23 ساعة إضاءة مقابل ساعة ظالم.
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بنهاية االسبوع السابع، مت فصل الذكور عن اإلناث، ومت وضع ترقيم خاص باجلنس لكل 

طائر، حيث اخذ 150 ذكر و150 أنثى الي املذبح، بحيث كان العدد االجمالي 300 طير، مت 

قياس الوزن احلي لهذه الطيور، ومت ذبحها، كما مت وزن الذبائح لتقدير نسبة التصايف، بعد 

ذلك مت فصل كل من عضلة الصدر والفخذ لكل طائر ألخذ القياسات عليها.

التحليل اإلحصائي :

Gen� وذلك بأستعمال نظام SASAnalysis System Statistical( ج  استخدام برنام

eral Linear Models Procedure )GLM( لتحليل البيانات إحصائياً وذلك لكل الصفات 

 )Duncan، 1955( املدروسة، وقد استخدم اختبار دانكن للمقارنة بني املتوسطات

النتائج واملناقشة :

لم يظهر اجلنس تأثيراً معنوياً )P≤0.05( على صفة وزن الذبيحة، حيث ال توجد 

الذبيحة  وزن  متوسط  كان  الصفة، حيث  واإلن��اث يف هذه  الذكور  بني  معنوية  فروق 

الذين  وآخ��رون، 1978(   Merkley( وجده  ما  مع  يتفق  هذا  متقارباً.  واإلناث  للذكور 

الحظوا تقارب وزن الذبيحة بني الذكور واإلناث. 

كذلك أوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية )P≤0.05( بني الذكور واالناث يف 

صفة نسبة التصايف. وهذا يتفق مع ماوجده )Houda، 1987( الذي الحظ عدم 

ماوجده  يتوافق مع  كما  التصايف.  نسبة  واإلن��اث يف  الذكور  بني  معنوية  وجود فروق 

)Singh و Essary، 1974( والذي قام بدراسة تأثير كل من العمر واجلنس على نسبة 

التصايف يف دجاج اللحم وقد وجد أن نسبة التصايف كانت متقاربة إلي حد كبير بني 

اجلنسني عند نفس العمر.

من خالل اجلدول )3( نالحظ ان حتليل التباين اخلاص باجلنس لم يظهر تأثير 

معنوي )P≤0.05( للجنس على صفة طول وعرض الصدر. هذه النتيجة غير متوافقة 

واللذان  وآخرون.1973(   Bouwkamp(و  )Orr.1969 و   Moran( إليه  ماتوصل  مع 

الحظا أن الصدر عند الذكور أصغر من الصدر عند اإلناث. وهذا الفرق أو التناقض 

ميكن أن يفسر بسبب اختالف الساللة املستخدمة يف هذه التجربة والذي أدى إلي 

ظهور نتائج مختلفة.
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أظهر اجلنس تأثير معنوي )P≤0.05( على وزن عضالت الفخذ حيث كان متوسط 

وزن عضالت الفخذ للذكور أعلى من متوسط وزن عضالت الفخذ لإلناث، يف حني لم 

يكن هناك تأثير معنوي للجنس )P≤0.05( على صفة وزن الصدر حيث ال توجد فروق 

معنوية بني الذكور واإلناث من حيث وزن عضلة الصدر.

هذه النتائج متوافقة مع ما وجده )Houda، 1987( الذي الحظ وجود فروق معنوية 

بني الذكور واإلناث يف وزن عضلة الفخذ، حيث كان وزن عضلة الفخذ عند الذكور 

أعلى من وزن عضلة الفخذ عند اإلناث. كذلك أشار إلي التأثير الغير معنوي للجنس 

)P≤0.05( على صفة وزن الصدر حيث الحظ عدم وجود فروق معنوية بني الذكور 

واإلناث يف وزن عضلة الصدر، أيضاً هذه املحصلة تعتبر متوافقة مع ما توصل إليه 

)Boukamp وآخرون، 1973( و)Grey وآخرون، 1982( والذين الحظوا أن وزن الفخذ 

كان بشكل عام كبير عند الذكور.

ولكن هذه النتائج غير متوافقة مع ما توصل إليه )Moran و Orr، 1969( اللذان 

الحظا أن وزن الصدر عند الذكور أقل من وزن الصدر عند اإلناث.

)Kanoun، 1981( أشار إلي أن عملية أخذ أوقياس وزن اجلسم قرب عملية الذبح تعتبر 

مهمة بشكل كبير عند حتديد وزن الصدر وذلك أفضل من أخذ وزن اجلسم قبل عملية الذبح 

بفترة طويلة، وكذلك وجد أن كمية حلم الصدر تعتمد أساساً على الوزن احلي للدجاج.

الصدر  للجنس على صفة نسبة  بالنسبة   )P≤0.05( معنوياً  تأثيراً  لم يكن هناك 

الذكور  بني  معنوية  فروق  تظهر  لم  الذبيحة، حيث  لوزن  الصدر  ونسبة  احلي  للوزن 

و   Julian( من  كل  وج��ده  ما  مع  تتفق  ال  النتيجة  هذه  الصفتني.  هاتني  واالن��اث يف 

Goodwin، 1978( الذي أوضح أن نسبة الصدر لوزن الذبيحة كانت أعلى يف اإلناث، 

بينما نسبة األرجل من وزن الذبيحة كانت أعلى يف الذكور، كما التتفق مع نتائج كل 

من )Goher وEl � Sayed، 1990( اللذان وجدا فروق معنوية بني الذكور واإلناث يف 

صفة نسبة الصدر لوزن الذبيحة، وهذا التعارض قد يفسر بسبب أختالف السالالت 

املستخدمة يف دراسة كل منهما.

ولم يظهر اجلنس أي فروق معنوية )P≤0.05( يف صفتي نسبة الفخذ من الوزن 
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احلي ونسبة الفخذ من وزن الذبيحة، حيث لم تظهر فروق معنوية تذكر بني الذكور 

واإلناث يف هاتني الصفتني. جدول )1(.

جـــدول )1( متوســط بعض الصفـات االقتصادية حسب اجلنـس ± اخلطــأ القياسي

اإلناثالذكورالصفة

وزن الذبيحة )جرام/طائر(
a
35.2±1707.5

a 
31.6±1669.5

نسبة التصايف  % 
a

1.11±76.33
a

0.85±76.40

طول الصدر )سم(
a

0.12±13.93
a

1.24±16.05

عرض الصدر )سم(
a

0.11±10.08
a

0.12±9.63

متوسط وزن عضلة الفخذ )جرام/ طائر(
a
5.23±181.13

b
5.13 ±172.37

متوسط نسبة الصدر للوزن احلي  % 
a

0.28 ±15.93
a

0.29 ± 15.92

نسبة الفخذ لوزن الذبيحة  % 
a
0.33 ± 20.87

a
0.35 ± 20.90

نسبة الفخذ من الوزن احلي  % 
a

0.20 ± 7.89
a

0.19± 7.78

نسبة الفخذ الي وزن الذبيحة  % 
a

0.30± 10.62
a

0.27 ± 10.22

a b cاملتوسطات التي تشترك يف حرف واحد على االقل داخل كل صف التوجد بينها 

)P≤0.05( فروق معنوية
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اخلالصة 

من خالل هذه الدراسة التي اجريت ملعرفة تأثير اجلنس على معدالت االداء يف 

 )P≤0.05( معنوياً  تأثيراً  لم يظهر اجلنس  الليبية،  املحلية  الظروف  الدواجن حتت 

هذه  واإلن��اث يف  الذكور  بني  معنوية  فروق  توجد  ال  حيث  الذبيحة،  وزن  على صفة 

الصفة، هذا النتيجة تتفق مع ما وجده )Merkley وآخرون، 1978(، كذلك أوضحت 

النتائج عدم وجود فروق معنوية )P≤0.05( بني الذكور واالناث يف صفة نسبة التصايف 

. )Houda، 1987( وهذا يتفق مع ماوجده

أظهر اجلنس تأثير معنوي )P≤0.05( على وزن عضالت الفخذ حيث كان متوسط 

هذه  لإلناث.  الفخذ  عضالت  وزن  متوسط  من  أعلى  للذكور  الفخذ  عضالت  وزن 

 )P≤0.05( ولم تكن هناك فروق معنوية .)Houda، 1987( النتائج تتفق مع ما وجده

بني الذكور واإلناث يف باقي الصفات االقتصادية. هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه 

)Boukamp وآخرون، 1973( و)Grey و آخرون، 1982(.

التوصيات 

من خالل هذه الدراسة وللرفع من كفاءة إنتاجية الدواجن يوصى باآلتي : - 

عمليات  بإجراء  وذلك  للدواجن،  التامة  والصحية  التغذوية  بالنواحي  اإلهتمام   -  1  
التنظيف والتبخير والتحصني، وتقدمي عالئق متزنة لتوفير احتياجاتها من الطاقة 

والبروتني والفيتامينات والعناصر املعدنية.

العدوى، وإتباع  تطبيق إج��راءات االمن احليوي يف حظائر الدواجن ملنع وصول   - 2 
إجراءات احلظر الصحي عند انتشار االمراض، ومنع إنتشار مسببات املرض بني 

احلظائر والتخلص من النافق باحلرق.

 3 - اإلهتمام بالنواحي اإلدارية املتعلقة بالقطيع، وتوفير الظروف البيئية املالئمة للنمو 
واإلنتاج.

 4 - أختيار السالالت اجليدة من الدواجن، والتي تتماشى مع الظروف البيئية املحلية 
يف ليبيا، ومدى مقاومتها لالمراض ومعدالت انتاجياتها العالية.

 5 - توفير حظائر خاصة للدواجن للقيام باملزيد من الدراسات واالبحاث اخلاصة بها.
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Effect of the sex on some economic 
characteristics in poultry

Summary

In this study 300 birds of COBB breed، 150 males and 150 females were used. the 
birds were reared on deep litter floor system in the poultry station in Ain Zara، 
Tripoli، Libya. 

the birds were reared under the same environmental condition through out the 
whole experimental period. At the seventh week of age، 150 males and 150 
females were randomly slaughtered in the station. the total numbers of slaugh�
tered birds were 300. These birds were weighted before and after slaughtering 
to determine the dressing  %  thighs the breast muscles were separated for each 
bird to determine the required traits. In this experiment dressing  % ، length and 
width of carcass breast، the weight of breast and thigh and the proportions of 
breast and thigh relative to the total of the carcass، were measured. 

The results of this experiment showed that there was no significant effect (P≤0.05) 
of sex on dressing percentage، length and width of carcass breast. The results 
also showed there was significant effect (P≤0.05) of sex on weight of thigh. 
Sex of birds had effect on the rest of the studied traits.
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قدم العالم وحدوثه عند ابن ارشد 
)1198-1126(

■ د. لطفي علي محمد ■ د. محمد حسين بشير
● جامعة غريان ● جامعة غريان

امللخص :

 ليس من املبالغة يف شيء القول بأن مشكلة قدم العالم وحدوثه ُتعد واحدة من أدق 

وأصعب املشاكل التي دار حولها اخلالف بني املتكلمني والفالسفة، فقد أثبت الفارابي 

وغيرهم،  وأشاعرة  معتزلة  املتكلمني،  على  بالضّد  العالم  قدم  بعده  من  سينا  وابن 

عن  للدفاع  رشد  ابن  وعاد  الفالسفة«؛  »تهافت  الشهير  كتابه  يف  الغزالي  وكفرهما 

الفلسفة وتبنى نظرية قدم العالم وقدم لها براهني جديدة خالف بها الفارابي وابن 

سينا، وأعاد صياغة النظرة األرسطية للعالم بوجهة نظر إسالمية، نظراً لصلة خلق 

العالم بالدين. وقد ظهر هذا اخلالف إلى حيز الوجود عندما أراد املتكلمون والفالسفة 

معرفة الوجود ومن ثم النظـر يف أصله وتكوينه وغايته. مبعنى هل العالم قـدمي »أزلي« 

أم حادث؟ وهل هو مخلوق، أم غير مخلوق؟ وإذا كان مخلوقاً فهل خلق من عدم؟ ومن 

خالل هذا التساؤل الفلسفي، سنتعرض لدراسة إشكالية » قدم العالم وحدوثه« عند 

التعرض ملذهبه الفلسفي وتبنيه لهذه الفكرة،  الفيلسوف املسلم ابن رشد من خالل 

وكيف قام مبعاجلتها وتكييفها بحيث لم تتعارض مع الدين. 

املقدمة

لقد سلك املتكلمون يف تصورهم للعالم، مسلكا دينياً سيما األشاعرة، حني أقروا 

ا يِف األَرِْض  بأن العالم مخلوق من عدم، استناداً لقوله تعالى: ﴿ ُهَو الَِّذي َخلََق َلكُم مَّ

َعِليٌم ﴾ 1فاهلل  ِبكُلِّ َشْيٍء  َوُهَو  اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت  َماء َفَسوَّ ِإَلى السَّ ُثمَّ اْسَتَوى  َجِميعاً 

1 - سورة البقرة: االية: )29( 
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هو الذي يبدع املوجود ُجملةَ ويخترعه اختراعاً، وأنه ليس من شروط فعله وجود مادة 

فيها بالفعل بل هو املخترع للكل. يف حني سلك الفالسفة وعلى رأسهم ابن رشد مسلكاً 

الوجود  ربطوا  حينما  أرسطو،  مبيتافيزيقيا  تأثرهم  بالقدم حتت  القول  على  ينهض 

بزمان ومكان قدميني متطلعني إلي اتصالية كونية تدعم النظريات القائلة أن ال فقرات 

يف الطبيعة، ولكن هذا اليعني أن العالم قدمي مبعنى أنه العلة له كما يذهب الدهرية 

و ليس محدثاً مبعنى أنه له بداية زمنية كما يذهب املتكلمون وإمنا له فاعل وإن كان 

له بداية زمنية.

 ومما ال ريب فيه أنه بالرغم من تأثر ابن رشد بكثير من مقوالت ومصطلحات 

أرسطو إال أنه استخدمها ووظفها يف سبيل يختلف عما ذهب إليه أرسطو، ويؤدي إلى 

نتيجة تعارض النتيجة التي ينتهي إليها .. ألن كال منهما يصدر عن منظومة فكرية 

تختلف عن اآلخر. 

 هذا وقد ذهب ابن رشد إلى معاجلـة نظرية العالم بصورة متكاملة يف كتبة)تهافـت 

التهافت( و ) فصل املقال( و )مناهج األدلة( مقتفياً أثر أرسطو يف قوله بقدم العالم، 

ومخالفاً للمتكلمني الذين بنوا رأيهم يف الوجود على فكرتهم يف احلدوث. 

 ويف ذلك يقول : “ فالقوم ) أي الفالسفة ( ملا أداهم البرهان إلى أن هاهنا مبدأ 

أزلياَ ليس لوجوده ابتداء وال انتها ، وأن فعله يجب أن يكون غير متراٍخ عن  محركاَ 

وجوده، لزم عندهم أن ال يكون لفعله مبدأ كاحلال يف وجوده، وإال كان فعله ممكنا ال 

ضروريا، فلم يكن مبدأ أوال. فيلزم أن تكون أفعال الفاعل الذي ال مبدأ لوجوده ليس 

لها مبدأ كاحلال يف وجوده “1 

 ويفهم من هذا النص أن فيلسوف قرطبة يرى أن وجود املادة قدمي قدم الذات 

اإللهية فاملعلول ال يتأخر عن علته ، وبهذا املعنى فإن وجود العالم مساوق لوجود اهلل 

تعالى إذْ لو كان ملادة العالم فيما يرى ابن رشد ابتداء لزم أن يكون العالم موجودا من 

عدم، وهذا القول ال يقبله العلم ألنه ) ال وجود من عدم كما ال عدم بعد وجود ( 

1 - ابن رشد : تهافت التهافت، مع مدخل ومقدمة حتليلية للدكتور: محمد عابد اجلابري، بيروت، مركز دراسات 
الوحدة العربية، ط1، 1998م، ص 126. 
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 وعلى الرغم من قول ابن رشد بقدم العالم إال أنه لم ينف يوماً أنه مخلوق وبعبارة 

أخرى فإن ابن رشد على الرغم من مجاراته ألرسطو يف القول بقدم العالم إال أنه لم 

يذهب مع أرسطو إلى آخر املشوار بحكم أنه مسلم، فهو ينفي أن يكون العالم قدمياً 

بالذات كما هو حاصل عند أرسطو ألن ذلك يعني إثبات قدميني . 

 إن أساس االختالف هنا بني ابن رشد وأرسطو يعود إلى اختالف منطلق كل منهما 

عن اآلخر يف حتديد مفهوم صلة اهلل بالعالم كما أسلفنا القول: » فأرسطو ينطلق، يف 

هذه القضية من نظرة عقالنية ويعـاجلها بطريقة عقـالنية فإن اهلل كما نراه يف مذهب 

أرسطو عقل نظري وليس هو اهلل الديني العادي بل هو عقل صاف محض«1وهكذا 

وفق ابن رشد بني الفلسفة والدين ليتالفى األخطاء التي وقع فيها املتكلمـون بقولهم 

باخللق من العدم. لذلك فإنهـم يرون: “ أن اخللق واإلحداث هما الكون عن عدم، فال 

يتصور كون العالم مخلوقاً هلل إال إذا أوجده بعد مدة كان معدوما فيها، بل كان اهلل هو 

املوجود وحده. أما الفـالسفة فتقوم وجهة نظرهم يف أنهم ال يرون يف القول بالقدم 

إنكاراً للخلق وال تعريضاً لوجود اهلل للجحود، أما املتكلمون فإنهم يرون أن من العسير 

حقا تصور ) اخللق واحلدوث ( للعالم دون أن يسبقه )عدم( أو بتعبير آخر دون أن 

يسبق وجود العالم ) زمان ( كان معدوماً فيه”2. 

 هذا القول فيما يرى ابن رشد يقوم على تصور خاطئ، ألن هذا النوع من اخللق 

يولّد تراخياً بني اهلل الفاعل والعالم املفعول بفترة لم يكن فيها خلق وكان العدم مطلقا 

ثم حتول فيها العدم إلى إمكان وجود:”فإن املفعول البد أن يتعلق به فعل الفاعل”3. ألنه 

من غير اجلائز أن تتأخر اإلرادة األزلية عن اإليجاد واخللق وشرط املفعول أن يتعلق 

بزمن فعله ولهذا يرى ابن رشد أن: “ ما يقوله املتكلمون يف جواب هذا من أن الفعل 

احلادث كان بإرادة قدمية، ليس مُبْنٍج وال مخلص من هذا الشك، الن االرادة غير الفعل 

1 - حسني مروة : النـزاعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية، بيروت ، دار الفارابي، جـ2، 1985م، ص69.
2- محمـد أحمد عبد القادر: بني األصالة واملعاصرة قـراءة يف مسار الفكر اإلسالمـي، اإلسكندرية، دار املعرفة 

اجلامعية، 1994م، ص47. 
3- ابن رشد: الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة، مـع مدخل ومقدمة حتليليـة للدكتور: محمد عابد اجلابري، 

بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1998م، ص103 .
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املتعلـق باملفعول .. فإن الفعل غير الفاعل ، وغير املفعول وغير اإلرادة، واإلرادة هي 

شرط الفعل ال الفعل. وأيضا فهذه اإلرادة القدمية يجب أن تتعلق بعدم احلادث دهرا 

ال نهاية له، إذْ كان احلادث معدوما دهرا ال نهاية له، فهي ال تتعلق باملراد يف الوقت 

الذي اقتضت إيجاده إال بعد انقضاء دهر ال نهاية له، وما ال نهاية له ال ينقضي فيجب 

أال يخرج هذا املراد إلى الفعل أو ينقضي دهراً ال نهاية له وذلك ممتنع”1.

القـوة والفعـل : 

 من املفيد القول: إن القوة ليست يف طبيعتها أن تخرج إلى الوجود بالفعل بذاتها، 
ومن هنا فقد احتاجت إلى من يخرجها من حالتها هذه إلى حالة الفعل، وإذا كانت 

نفسه،  الذي يطرح  السؤال  فإن  بالفعل،  لتكون  إلى مخرج من خارج،  القوة محتاجة 

هل هي متقدمة على الفعل بالزمان والسببية أم العكس؟ يذهب ابن رشد أن الفعل 

متقدم على القوة، مستوحيا رأيه هذا من قول فالسفة اليونان األقدمني وعلى األخص 

السابقني منهم على أرسطو ويف ذلك يقول:« إن جل القدماء كانوا قبل أرسطو، بل 

إذا  يبني  وبالسببية وهو مما  بالزمن  الفعل  متقـدمة على  القوة  أن  يرون  كانوا  كلهـم 

تؤمل األمـر فيهما حق التأمل ونظر فيهما من حيث هما طبائع ان الفعل متقـدم بهذين 

املعنيني على القـوة، وذلك أنه قد تبني يف العلم الطبيعي أن كل متغير فله مغير… فإن 

القوة يظهر من أمرها أنها ليس فيها كفاية أن تخرج إلى الفعل بذاتهما”2. 

 وميضي ابن رشد يف توضيح وجهة نظره هذه بقوله: “ فإذا كان هذا كله كما قلناه 

فالفعل ضرورة قبل القوة بجميع وجوه القبل “3.

 نالحظ من خالل ما مًر بنا أن الغالب على ابن رشد أنه أرسطوطاليسي الرأي 

يف القول بالقوة والفعل، ويرى أنهما متالزمان أبداَ حقاَ، وأن وجود الشيء بالفعل ال 

يتحقق إال بصورته عندهما، وهذا يعني أن الفعل املحض متقدم على القوة املحضة، 

األمر الذي نستنج منه أن هناك صورا موجودة هي فعل محض ال تشوبها قوة أصال، 

وكان من الطبيعـي أن تكون هذه الصـورة هي السبب يف وجود األشياء التي يخـالط 

1- ابن رشد: الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة، مصدر سابق، ص104 .
2 - ابن رشد:رسالة ما بعد الطبيعة، تقدمي وضبط د.رفيق العجم و جيرار جهامي، بيروت، دار الفكر اللبناني، 1994م، ص 10.

3 - ابن رشد: رسالة ما بعد الطبيعة، مصدر سابق : ص 110.
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وجودها قوة، ومن هنـا فإن القول باحلـدوث ليس عنـد ابن رشد: “ علي معني الوجود 

بعد العدم، وهو يف رأيه أمر محال بل على معنى اخلروج من حال الوجود بالقوة إلى 

الوجود بالفعل، وإذا علمنا أن هذا اخلروج ال يكون إال باحلركة وأن احلركات كلها إمنا 

تعود إلي املحرك األول، اتضح لنا املعني املقصود من حدوث العالم، فالعالم محدث 

باستمرار ألنه متغير باستمرار، وألن كل تغير إمنا هو حدوث، أي انتقال شيء ما من 

حال وجود بالقوة إلى حال وجود بالفعل”1. وقد ترتب على وجهة نظر ابن رشد هذه 

أن العالـم منذ األزل محكوم بالتغير املستمــر مبعني أن:  “ اإليجـاد إخراج الشيء من 

الوجود الذي بالقوة إلى الوجـود الذي بالفعل، ويف اإلعدام عكس هذا وهو تغيره من 

الفعل إلى القوة. ومن هنا يظهر أن اإلمكان واملادة الزمان لكل حادث. و أنه إن وجد 

موجود قائم بذاته فليس ميكن علية العدم وال احلدوث “2 وبناء على هذا القول فإن 

اإليجاد ليس إخراج الوجود من عدم كما يذهب املتكلمون بقدر ما هو حتويل ما بالقوة 

إلى الفعل مبعني أنه ال بد من وجود ما ميكن أن يقبل هذا التحول، أي ال بد من وجود 

مادة أزلية تتعاقب عليها الصور ويف هذا الصدد يقول ابن رشد: “ وذلك أنه يظهر 

أن كون كل واحد من املتكونات هو فسـاد لآلخر وفساُده هو كوُن لغيره، وأال يتكون 

شيء من غير شيء، فإن معنى التكون هو انقالب الشيء وتغيره مما بالقوة إلى الفعل. 

ولذلك فليس ميكن ان يكون عدم الشيء هو الذي يتحول وجوداً، وال هو الشيء الذي 

يوصف بالكون، أعني: الذي نقول فيه أنه يتكون. فبقي أن يكون هاهنا شيء حامل 

للصور املتضادة وهي التي تتعاقب الصور عليها “ 3 ويف موضع آخر يصور لنا فيلسوف 

قرطبة فعل اإليجاد أو اخللق عند املتكلمني مقارناً إياه باإليجاد عند الفالسفة حيث 

يقول: “ إن الفاعل إمنا يتعلق فعله بإيجاد مطلق، أعني بإيجاد شيء لم يكن قبل، ال 

بالقوة وال كان ممكنا فأخرجه الفاعل من القوة إلى الفعل، بل اخترعه اختراعا. وذلك 

ُيصيرُه  أن  إلى  بالقوة  هو  ما  إخراج  غير  ليس شيئا  الفالسفة  عند  الفاعل  فعل  أن 

بالفعل، فهو يتعلق عندهم مبوجود يف الطرفني ) اإليجاد واإلعدام( أما يف اإليجاد 

1 - عبده احللو : الوايف يف تاريخ الفلسفة العربية ، بيروت ، دار الفكر اللبناني، ط 1، 1995م، ص 396. 
2 - ابن رشد : تهافت التهافت، مصدر سابق، ص 210. 
3 - ابن رشد: تهافت التهافت، مصدر سابق: ص 184.
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فبنقله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل فيرتفع عدمه، وأما يف اإلعدام فبنقله من 

الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة فيعرض أن يحدث عدمه “ 1. 

وعلى هذا النحو فإن اإلمكان واملادة الزمان لكل حادث ألن كل حادث يجب أن تسبقه 

مادة إذ ليس التكوين سوى انقالب الشيء وتغيره مما بالقوة إلى الفعل. وميكننا القول 

أي  للعالم  وخلق  القدم  منذ  للمادة  “خلق  رشــد:  ابن  عند  اخللق  من  هناك منطني  أن 

للموجودات من هذه املادة منذ القدم أيضا، ومعنى اخللق هنا إخراج ما هو بالقوة يف 

املادة إلى الفعل، مع مالحظة أن هذا النمط من اخللق مستمر ومتصل منذ األزل إلى 

األبد. ألن اخللق من عدم عند ابن رشد هو خلق املادة األولى وليس خلق العالم “ 2.

يقول  كـما  عــدم  يكن من  لم  رشــد  ابــن  أن اخللق عند  النص  هــذا   نستشف من 

املتكلمون، إمنا هو عنده – ألنه أرسطي – حتويل ما بالقوة إلى الفعل. لكنه بحكم أنه 

مسلم جعل إله أرسطو – وهو محرك -: “ ال يتحرك وحتريكه للعالم ليس باإلحتكاك 

واللمس املادي وامليكانيكي، ولكن باجلذب واحلفز واإلثارة والشوق إليه بوصفه غاية 

كل املوجودات “3. إلهاً خالقاً أي إنه كّيف املقوالت األرسطية بكيفية إسالمية فاصبح 

اهلل تعالى هو إله صانع خالق، وخلقه عبارة عن حتريك املادة إلخراج ما بها من القوة 

إلى الفعل.

 هكذا وقف ابن رشد موقفا وسطاً بني أرسطو الذي ربط العالم بعلته املحركة من 

خالل احلركة العشقية، حركة األدنى جتاه األعلى والدين، فجاءت نظرته لصلة اهلل 

بالعالم محكومة بالعقل مع التزامها بالدين يف آن واحد .

 ومـن املفيد القول أن ابن رشد يقرر قدم املادة أو الهيولى – وهي القوة الصرفة أو 

األماكن البحثة – وال ميكن تصور موجود يتعرى عن الهيولى األولية والعقول املفارقة، 

فلو كان العالم محدثاً – أي سبقه عدم – فإنه لم يكن ممكناً أن يوجد أبدا ألن إمكانه 

ليس أولياً، ويوضـح ابن رشد هذه املسألة إذ يـرى أن كل حادث فهو ممكن قبل حدوثه، 

واإلمكان يستدعي شيئا يقـوم به وهو املحل املقابل للشيء املمكن: “ وذلك أن اإلمكان 

1 - املصدر السابق: ص 209 .
2 - زينب محمود احلضري: اثر ابن رشد يف فلسفة العصور الوسطى، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1993م، ص 228.
3 - سامي نصر لطف: فلسفة اليونان، القاهرة، جامعة عني شمس، ملتزم الطبع والنشر، مكتبة سعد رأفت، ص 250.
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الذي من ِقبل القابل ليس ينبغي أن يعتقد فيه أنه اإلمكان الذي من قبل الفاعل وذلك 

: إنه ميكن، ولذلك  أن قولنا يف زيد: إنه ميكن أن يفعل كذا، غير قولنا يف املفعول 

يشترط يف إمكان الفاعل إمكان القابل إذ كان الفاعل ال ميكن أن يفعل ممتنعا. وإذا لم 

ميكن أن يكون اإلمكان املتقدم على احلادث يف غير موضوع أصال ، وال أمكن أن يكون 

الفاعل هو املوضوع- وال املمكن ألن املمكن إذا حصل بالفعل ارتفع اإلمكان – فلم يبق 

إال أن يكون احلامل لإلمكان هو الشيء القابل للممكن وهو املادة “1.

 وينتهي ابن رشـد إلى القـول بأن اإلمكان يستدعي مادة موجـودة أو قابالً يقوم فيه 

وهذا القابل - أساسا - هو املادة فكل حادث يجب أن تسبقه مادة: “ فإن املمكن هو 

املعدوم الذي يتهيأ ان يوجـد أوال يوجد. وهذا املعدوم املمكن ليس هو ممكنا من جهة ما 

هو معدوم وال من جهـة ما هو موجود بالفعل وإمنا هو ممكن من جهة ما هو بالقوة “ 2.

 وبناء على هذا القول فإن العدم يعد من وجهة نظر ابن رشد أصال من أصول 

اخللق إذ هو يرادف اإلمكان والقوة اللذين يستدعيان قابال وموضوعا حامال يتمثل يف 

املادة األولى أصالً وهو الذي يقال فيه: “ إنه تكون وتغير وانتقال من العدم إلى الوجود 

ولسـنا نقـدر أيضا أن جنعل هذا من طبيعة الشيء اخلارج إلى الفعل، أعني من طبيعة 

املوجود بالفعل ألنه لو كان ذلك كذلك، لم يتكون املوجود، وذلك أن التكون هو من معدوم 

ال من موجود فهذه الطبيعة اتفق الفالسفة واملعتزلة على إثباتها إال أن الفالسفة ترى 

أنها ال تتعرى من الصورة املوجودة بالفعل، أعني ال تتعرى من الوجود وإمنا تنتقل من 

وجود إلى وجود، كانتقال النطفة مثال إلى الدم وانتقال الدم إلى األعضاء التي للجنني 

وذلك أنها لو تعرت من الوجود لكانت موجودة بذاتها ولو كانت موجودة بذاتها ملا كان 

منها كون، فهذه الطبيعة عندهم هي التي يسمونها بالهيولى، وهي علة الكون والفساد. 

وكل موجود يتعرى من هذه الطبيعة فهو عندهم غير كائن وال فاسد”3.

 وليس معنى هذا أن ابن رشد ينكر اخللق بل هو يعترف به ويقرره إال أنه يفسره 

مبعنى خاص مغاير متاما للخلق عند املتكلمني فهو خلق متجدد آناً بعد آن، وهو انتقال 

1 - ابن رشد : تهافت التهافت، مصدر سابق، ص183.
2 - املصدر السابق، ص185.

3 - ابن رشد: تهافت التهافت، مصدر سابق، ص 187.
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من املوجود بالقوة إلى املوجود بالفعل.  ومن هنا فإن فعل الفاعل ال يتعلق بالوجود إال 

يف حالة العدم – وهو الوجود الذي بالقوة – وال يتعلق بالوجود الذي بالفعل من حيـث 
هو بالفعل، وال بالعدم من حيث هو عدم ، بل بالوجود الناقص الذي حلقه العدم .1

فاإليجاد إذن ليس مطلقاً إذ أنه ليس إيجاداً لشيء لم يكن من ذي قبل، مبعنى أنه 

ليس اختراعا من الشيء إمنا هو نقل ما بالقوة إلى الفعل، وعلى هذا النحو فإن كل 

جسم من أجسام العالم ال يتالشى وال يفسد ، وهذا األمر ال ينطبق على املادة وحدها 

األقدمين مثل  الفالسفة  كان بعض  وإذا  بها،  املقترنة  الصورة  ينطبق كذلك على  بل 

الذرات  بني  وافتراق  اجتماع  بأنها مجرد  الكونية  التغيرات  قد فسر  دميقرطيس2)*( 

املذهبني  بني  يوفق  أن  ابن رشد حاول  فإن  الروحي  بالتفسـير  آخرون  وذهب  املادية 

الصانع كذلك  املــادة ال يصنعها  أن  وكما يظهر   “  : يقول  والروحي ويف ذلك  الــذري 

الصورة، وإمنا يصنع املجموع من املادة والصور … لو كانت الصور مبا هي صور واملادة 

لها كون وفساد لكان من ال شيء على اإلطالق، والفساد إلى الشيء على اإلطالق “3.

 ولكن يبقى السؤال املطروح ما حقيقة أمر املادة األولى للعالم التي اثبت ابن رشد 

أزليتها ؟ يرى ابن رشد أن املادة األولى قد تبني: “ أنها غير مصورة، ولذلك ليس ميكن 

أن يكون لها فاعل إمنا يعطي املفعول الصورة “ 4.

 وإذا كانت املادة لها وجود حقيقي بهذا املعنى، أي معراة من الصورة فإن ابن رشد 

سيكون من أتباع املذاهب الدهرية الذين يقولون بأن العالم قدمي، أي إنه ال علة له، 

ولكن القول باملادة األولى املعراة من الصور يبدو أنه افتراض فقط، أي إن املادة ليس 

لها وجود حقيقي معراة فيها عن الصـورة، وإمنا وجودها، وجود ذهني ليس إال، أما 

فيما يتعلق بالصورة األولى فإن فيلسوف قرطبة يرى أنها ليس لها فاعل: “ إذ لو كان 

لها فاعل لم تكن صورة قصوى ألنها كانت تكون متقدمة الوجود عند الفاعل وأبعد أن 

1 - املصدر السابق: ص234.
2 )*( دميقريطس ) 460 – أوائل القرن الرابع قبل امليالد ( ولد دميقريطس يف أسرة غنية ، يف مدينة أباديرا يف تراقية وقام بعدد 
كبير من الرحـالت إلى بلدان الشرق . اشتهرت أعماله باملوسوعية حيث أسهم يف مختلف العلوم والفنـون. يف الفلسفة واملنطق ، وعلم 

النفس، واألخالق ، والسياسة، والفن واللغة، والرياضيات، والفيزياء، والفلك، ينظر: توفيق سلوم، موجز تاريخ الفلسفة، ص 63 .
3 - محمد بيصار: فلسفة الوجود واخللود، مرجع سابق، ص 72.

4 - ابن رشد: رسالة ما بعد الطبيعة، مصدر سابق، ص 133.



215

● قدم العالم وحدوثه عند ابن ارشد )1198-1126(

■ د. محمد حسين بشير     ■ د. لطفي علي محمد

تكون ذات مادة وإذا لم يكن لها فاعل فهي والفاعل األقصى واحد باملوضوع ألن متى 

أنزلناهما اثنني بالعدد لزم أن يكون معلولة عن الفاعل أو الفاعل معلول عنها من جهة 

ما هو ذو صورة ، فليس يكون فاعالً أوالً. كـذلك أيضا يجب أال يكون لها غاية ألن 

الغاية ذات صورة فتكون هنا الصورة أقدم منها، فال تكون هي صورة قصوى وإذا كان 

ذلك كذلك فغايتها ذاتها “ 1. وكما هو واضح فإن ابن رشد يعني هنا بالصورة القصوى 

والفاعل األول والغاية األولى اهلل سبحانه وتعالى. 

 ومجمل القول فإن ابن رشد بنفيه أن يكون العالم بكليته محدثاً من ال شيء فإنه 

يعد من أنصار القائلني بأزلية العالم، ومن اجلدير بالذكر أن بعض الباحثني قد أشاروا 

إلى أن ابن رشد بأنُه ينكر أن يكون العالم قدمياً: “ فاخللــق اإللهــي ليس يف حاجــة إلى 

مــادة سابقة للكون، ألن اهلل أخرج من العدم ويف غير زمن املخلوقات الروحية واملادية، 

أي املالئكة والعالم، وذلك بتفكيره اخلالق فاخللـق ليس ممكنا من الوجهة امليتافيزيقية 

إال إذا كان ال يخضع للزمن، ألن الزمن تابع له، بدالً من أن يكون سابقاً له “2.

 إال أنه من الواضح أن هذا الفهم مخالف لرأي ابن رشـد للعالم. فابن رشد يرى أن 

وجود العالم مساوقا لوجود الذات اإللهية تساوقا العلة باملعلول، وهو بهذا املعنى قدمي، 

إال أن هذا القـدم بالزمان وليس بالذات، ولقد حاول ابن رشد أن يثبت ازلية العالم عن 

طريق إثبات ال تناهي الزمان وأزلية احلركة فيرى إنه:« إذا سلم لهم أن العالم لم يـزل » 

منذ األزل »، إمكانه وإن إمكانه يلحقه حالة ممتدة معه يقدر بها ذلك اإلمكان، كما يلحق 

املوجود املمكن، وإذا خرج إلى الفعل، تلك احلال، وكان يظهر من هذا االمتداد شيئا ليس 

له أول، صح لهم أن الزمان ليس له أول : إذ ليس هذا االمتداد شيئا إال الزمان … وإذا كان 

الزمان مقارناً لإلمكان، واإلمكان مقارناً للوجود املتحرك ، فالوجود املتحرك ال أول له”3.

 وكذلك يرى: أنه ما كان وجوده يف الزمان فله ) كل ( وهو متناه ضـرورة، أما ما 

يوجد مساوقـاً للزمان والزمان مساوقاً له، فقد يلزم أن يكون غير متنـاه 4. وملا كانت 

1 - املصدر السابق: ص 134.
2 - محمود قاسم: نظرية املعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس األكويني، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ط2، 

)د. ت( ص -102 103.
3 - ابن رشد: تهافت التهافت، مصدر سابق، ص 198 –199 .

4 - املصدر السابق: ص 200.
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هناك  كان  ملـا  السياق  هذا  ويف  متناهيـة.  غير  كانت  لذلك  للزمان  مساوقة  احلركة 

محرك أول للعالـم كان بالضرورة أن : “ يكون هذا املحرك أزليا ، وبالتالي ال بد أن 

يكون املتحرك عنه أزلياً “ 1 

 وتأسيسا على هذا القول فإن احلركة أزلية ، وملا كان الزمان ال بداية له واحلركة 

واجلرم متساوقني يف الوجود،كان ال بّد من القول بأزلية العالم. ولكن ابن رشد ال يرى 

أن العالم قدمي باملطلق، فال ينفي أن يكون هناك بني اهلل والعالم صلة ألن العالم يحتاج 

يف وجوده إلى اهلل سبحانه: ويوضح ابن رشد هذه املسألة عن طريق متييزه بني نوعني 

من الوجود: » أحدهما يف طبيعته احلركة، وهذا ال ينفك عن الزمن واآلخر ليس يف 

طبيعته احلركة وهذا أزلي وليس يتصف بالزمان، أما الذي يف طبيعته احلركة فموجود 

معلوم باحلس، والعقل، وأما الذي ليس يف طبيعته احلركة...ليس يلحقه الزمان أصالً، 

وإذا كان ذلك كذلك فتقدم أحد املوجودين على اآلخر،أعني الذي ليس يلحقه الزمان 

، ليس تقدماً زمانياً وال تقدم العلة على املعلول اللذين هما يف طبيعة املوجود املتحرك 

على  متحرك  الغير  املوجود  تقدم  من شبه  كل  على ظله.ولذلك  الشخص  تقدم  مثل 

املتحرك يتقدم املوجودين املتحركني أحدهما على الثاني فقد أخطأ »2.

العالم قدمياَ، واهلل قدمي وهم ال  أن يسمى  أما أهل اإلسالم فقد عسر عليهم   

لــه.3وإذا كان ابن رشد أثبت قدم العالم على هذا  يفهمون من القدمي إال ما ال علة 

النحو فإنه يرى أن القول بحدوث العالم إمنا هو من قبيل الوهم ألن: » الشيء إذا كان 

يف النفس بصفة أوُّهم أنه يوجد خارج النفس بتلك الصفة، وملا لم يكن شيء مما وقع 

يف املاضي ال يتصور يف النفس إال متناهيا، ُظّن أن كل ما وقع يف املاضي وقوعا فعليا 

أن هكذا طباع خارج النفس«4. هكذا رفض فيلسوف قرطبة فكرة اخللق من العدم كما 

تصورها املتكلمون، ألنها جتعل نوعاً من التراخي بني الفاعل األول والعالم. وهنا نلمس 

تأثر ابن رشد بأرسطو يف القول بأزلية العالم، حيث إنه استعار من األخير مقوالته 

الفلسفية مثل املادة والصورة ، والزمان واملكان واحلركة إلثبات أزلية العالم، إال أنه من 

1- املصدر السابق: ص 181.
2 -ابن رشد: تهافت التهافت، مصدر سابق، ص 160 –161.

3 -املصدر السابق : ص 203.

4- املصدر السابق ، ص 130.
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الواضح أنه لم يتابع أرسطو إلى آخر املطاف، إذ إنه يرى أن العالم مصنوع هلل ومعلول 

له مبعنى أن أرسطو لم يفكر يف اخللق على النحو الذي يعرضه ابن رشد فاإلله عند 

أرسطو ليس إال محركا ال يتحرك وهو غريب عن هذا العالم الذي يحركه.

 فاملادة األولى قدمية هي األخرى مثل الصورة األولى أو اإلله، سواء بسواء وإذا كـان 

ابن رشد قرر أن العـالم حادث عن علة أو فاعـل وأن هذا احلدوث ليس له أول فإنه 

قد حـاول أن يبرهن على أن هذه الفكرة قد وردت يف القـرآن الكرمي ألنها أقرب إلى 

تصـور العامـة الـذين ال يستطيعـون تصور اخللق من العدم. ويتضح من هذا العـرض 

رفض ابن رشد لفكـرة اخللق من عـدم كما جاءت عند املتكلمني الذين استقـوا نظـريتهم 

يف العـالقة بني اهلل والعـالم من التعاليم الدينيـة، وهذه الفكرة عبر عنها الغـزالي بقـوله 

: » إن كل حـادث يف العالم فهو فعله وخلقـه واختراعه ال خالق له سواه وال محـدث 

له إال إياه، خلق اخللق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجميع أفعال عباده مخلوقة 

له ومتعلقة بقدرته تصديقا له يف قوله تعالى: ﴿  اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء 1﴾« . ويف ذلك 

ِة أَيَّاٍم  َماَواِت َواألَرَْض يِف ِستَّ يقول ابن رشـد إن يف قوله تعالى :  ﴿  َوُهَو الَِّذي َخلَق السَّ

َوَكاَن َعْرُشُه َعلَى امْلَاء2﴾  “ ويقتضي بظاهره أّن وجوداً قبل هـذا الوجود وهو العرش 

واملاء، وزمـانا قبل هذا الزمان ، أعني املقترن بصورة هذا الوجود الـذي هو عدد حركة 

َماَواُت ﴾ 3ويقتضي أيضا  ُل األَرُْض َغْيَر األَرِْض َوالسَّ الفلك ، وقوله تعالى : ﴿ َيْوَم ُتَبدَّ

َماء  بظاهره أن وجوداً ظاهرا بعد هذا الوجود، وقوله تعالى:  ﴿  ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

َوِهَي ُدَخاٌن﴾ ويقتضي بظاهره أن السماوات خلقت من شيء » 4فاخللق من شيء عنده 

التمثيل بالشاهد ، يحتاج إلى تأويل  ما هو إال معنى ظاهري، أي معنى يعتمد على 

من جانب الفالسفة على أال يكشف عن هذا املعنى للعامة، وهو اخلطأ الذي وقع فيه 

املتكلمون، ويف موضع آخر يقول ابن رشد : » وأما الطريق التي سلكها اجلمهور يف 

تصور هذا املعنى هو التمثيل بالشاهد ، وإن كان ليس له مثال يف هذا الشاهد ، إذ ليس 

ميكن يف اجلمهور أن يتصوروا على كنه ما ليس له مثـال يف الشاهد فأخبر تعالـى أن 

1 )1( سورة الزمر: اآلية )62 ( .
2 )4( )3( سورة هود: اآلية )7(.

3 سورة إبراهيم: اآلية ) 48(.
4 سورة فصلت: اآلية )11(.
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العالم وقع خلقه إياه يف زمان، وانه خلق من شيء، إذ كان ال يعرف يف الشاهد مكون 

إال بهذه الصفة … فيجب أن ال يتأول شيء من هذا للجمهور … فأما أن يقال لهم إن 

عقيدة الشرع يف العالم هي أنه محدث وأنه خلق من غير شيء ويف غير زمان، فذلك 

شيء ال ميكن أن يتصوره العلماء فضال عن اجلمهور” 1. 

 ويذهب ابن رشد إلى أن الشرع لم يقترح يف لفظه معنى احلدوث الذي يف الشاهد 

وإن جاء فيه التمثيل متطابقا لذلك املعنى تنبيها منه للعلماء على أن )حدوث العالم( 

ليس مثل احلدوث الذي يف الشاهد : “ ومن العجب الذي يف هذا املعنى أن التمثيل 

الذي جاء يف الشرع يف خلق العالم يطابق معنى احلدوث الذي يف الشاهد ولكن الشرع 

لم يصرح فيه بهذا اللفظ، وذلك تنبيه منه للعلماء على أن حدوث العالم ليس هو مثل 

احلدوث الذي يف الشاهد، وإمنا أطلق عليه لفظ اخللق ولفظ الفطور، وهذه األلفاظ 

تصلح لتصور املعنيني، أعني : لتصور احلدوث الذي يف الشاهد وتصور احلدوث الذي 

أدى إليه البرهان عند العلماء يف الغائب، فإذن استعمال لفظ احلدوث والقدم بدعة 

يف الشرع.” 2. 

 وكما هو واضح فإن ابن رشد يذهب أن كل حادث ال بّد أن تسبقه املادة ضرورة، 

وهذا هو رأي أرسطو الذي يرى أن كل حادث عن عدم فإمنا يسبقه إمكان الوجود. 

والعدم  الوجود  له صالحية  أمر  بل هو  الوجود ليس عدما محضاً،  إمكان  وضــرورة 

وال يتصور ذلك إال يف مـادة . فكل حادث أو موجود على هـذا النحو ال بد من وجود 

مادة تسبقـه، على الرغم من مجاراة ابن رشد ألرسطو يف هذه املسألة إال أنه يرى أن 

قدم العالم ليست من العقـالنيات التي يعتمد فيها على النظر والبرهان فحسب وإمنا 

مرجعها أيضا إلى السمع كما مّر معنا، وهنا تبدو لنا نزعة ابن رشد التوفيقية بني 

العقل والدين.

بني  أن اخلالف  يرى  أنه  إال  العالم،  بقدم  قوله  الرغم من  ابن رشد على  ولكن   

املتكلمني ، واألشاعرة، والفالسفة بصدد قدم العالم، يكاد يرجع إلى التسمية، وبخاصة 

عند بعض القدماء فإنهم اتفقوا على أن هنالك ثالثة أصناف من املوجودات ، طرفان 

1- ابن رشد الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة، مصدر سابق، ص 171.
2 - املصدر السابق: ص 172.
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وواسطة بني الطرفني فاتفقوا يف تسمية الطرفني واختلفوا يف تسمية الواسطة.أما 

الطرف األول فهو اهلل الذي لم يوجد عن شيء وال من شيء أي ليس له علة أوجدته 

وال مادة، تكون منها، ولم يسبقه زمان، وهو فاعل كل شيء مدرك بالبرهان، وقد اتفق 

ومن  عن سبب،  وجد  موجود  فهو  الثاني  الطرف  وأما  قدميا،  تسميته  على  اجلميع 

مـادة، وتقدمه زمان، وهو يشمل األجسام التي تدرك باحلس مثل املاء والهواء واألرض 

الثالث من  واحليوان والنبات. وقـد اتفق اجلميع على تسميتها محدثة وأما الصنف 

املوجود بني هذين الطرفني فهو لم يوجد من مادة سابقة ولكنه وجد من علة سابقة هي 

اهلل، ولم يتقدمه زمان، وهذا هو العالم بأسره. وهذا العالم قال عنه ارسطو وفرقته: 

إنه غير متناه يف الزمان املاضي، وقال املتكلمون انه متناه يف الزمان املاضي، واألمر 

فيه بنيِّ أنه قد أخذ شبهاً من وجود الكائن احلقيقي ومن الوجود القدمي . فمن غلب 

عليه ما فيه من شبه قدمي على ما فيه من شبه ) محدتا ( سماه قدمياً ومن غلّب عليه 

من شبه املحدث سماه محدثاً وهو يف احلقيقة ليس محدثاً حقيقياً وال قدمياً حقيقياً 

، فإن املحدث احلقيقي فاسد ضرورة، والقدمي احلقيقي ليس له علة. ومنهم من سماه 

محدثا أزليا وهو أفالطون وشيعته لكون الزمان متناه عندهم من املاضي 1. أي أن 

على احلقيقة، بل هو قدمي ومحدث  على احلقيقة وليس محدثاً  العالم ليس قدمياً 

يف الوقت نفسه، قدمي مبعنى صدوره الدائم واألبدي عن اهلل تعالى، ومحدث مبعنى 

افتقاره إلى علة موجدة له تقع خارجه. 

خامتة:

حاولنا يف هذه الدراسة وضع إشكالية قدم العالم وحدوثه لدى ابن رشد لنفس 

اإلشكالية. تناول ابن رشد لإلشكالية كان أكثر شموالً وتنوعاً واتساقاً، وحله كان أكثر 

معقولية وتوصلنا إلى أن ابن رشد يستند على املنطق األرسطي يف تأسيس مشروعيه 

النقدي، وأن ابن رشد كان أكثر اقتراباً من أرسطو. وتوصلنا كذلك إلى أن أما تناوله 

ابن رشد للمسألة كان أكثر ثراًء؛ إذ ميز بني القدم واحلدوث. ويف القدم أيضاً ميز بني 

األزلية الالزمانية التي تعني الثبات والالتغير وهي أزلية اإلله، واألزلية الزمانية التي 

1- ابن رشد : فصل املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من االتصال ، مصدر سابق، ص 104 - 105.
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هي احلركة الالمتناهية للعالم. كما حتدث عن احلدوث، واحلدوث من العدم الذي 

هو الوجود عن الشئ يسبقه، وحدوث العالم هو حدوث ذاتي عند ابن رشد. وانتهى 

ابن رشد إلى أن العالم قدمي ومحدث يف الوقت نفسه، ثم أوضحت الدراسة كيف أن 

فلسفة ابن رشد تؤدي منطقياً إلى مذهب وحدة الوجود، وأن هذا املذهب هو احلل 

الوحيد إشكالية وجود قدميني وإشكالية اتصال اإلله بالعالم وإشكالية صدور الكثرة 

عنه، وأخيراً إن القول بأن ما يدركه الوعي البشري على أنه احلقيقة ليس هو احلقيقة 

ذاتها بل هو ما يبدو للوعي أنه احلقيقة ينطوي على تقييد للمعرفة البشرية وتنكر 

لقدرة العقل على الوصول إلى احلقيقة ذاتها.
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املرشواعت اإلساكنية يف املدن الليبية 

■د. منصور عليوه الزوي

● كلية الهندسة – جامعة الزاوية ورئيس قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني 

بجامعة الرفاق

 مقدمة عامة :

تعتبر مشكلة اإلسكان يف العصر احلاضر مشكلة عصرية زادت حدتها يف البالد 

النامية بشكل واضح .. وأصبح إنتاج اإلسكان ضعيفاً إذا ما قورن باإلعداد املتزايدة 

من السكان سنوياً وكذلك بحجم االستثمارات املخصصة لهذا القطاع الهام والتي تعتبر 

متواضعة ومتناقضة كما أن السكان واالستثمارات يف هذا القطاع لها تأثيرها الفعال 

على إنتاج اإلسكان وحتقيق الكم املطلوب أو الالزم للحد جزئياً من هذه املشكلة .

ومن الشواهد املرئية واملعدات البيانات السكانية واملالية لالستثمارات يتضح عجز 

اإلنتاج عن مالحقة الزيادة السكانية والطلب على اإلسكان إذا أخذنا يف االعتبار أن 

حتقيق املسكن وتوفيره للسكان باإليجار تخفيفاً عن القاعدة العريضة من السكان ذوي 

الدخل املحدود،  والذي يتناقص باستمرار بسبب االرتفاع املستمر يف أسعار السلع 

املعيشية وكذلك االرتفاع املستمر يف أسعار مواد البناء.

أولهما  هامني  عاملني  يتطلب حتقيق  ونوعاً  كماً  اإلسكان  لتحقيق  فإنه  هنا  ومن 

تخفيض التكلفة للوحدة السكنية كمطلب أساسي له ضروريته وأهميته يف مشروعات 

اإلسكان، واملطلب الثاني هو التخطيط احلضري ملشروعات اإلسكان والذي يجب أن 
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يحقق احتياجات السكان البيولوجية والنفسية واملعيشية والوظيفية .. وملا كان هذا 

املطلب لم يتحقق وتسوده العشوائية فإنه يتطلب األمر دراسته وتعميق هذه الدراسة 

لتكون موجهاً ومؤشراً لتحقيق التخطيط السليم يف مشروعات اإلسكان حفاظاً على 

مواردنا واستثماراتنا  املحلية وكذلك حتقيقاً لإلسكان اجليد واملجتمع السليم بصورة 

اقتصادية ،  ،  ،  وعليه فإن هذه الورقة تناولت من النقاط املهمة.

1ـ طبيعة التخطيط احلضري يف الدولة الليبية :

تتميز البالد املتقدمة بتحقيق التخطيط احلضري ملا له من أهمية كبيرة عند العمل 

على تنفيذ مشروعات اإلسكان اجلديدة وكذلك التي حتقق إعادة تخطيط وحتسني 

املناطق السكنية القدمية وذلك لعالج حالتها وحتقيق البيئة العمرانية السكنية املناسبة 

لإلنسان .. ومما الشك فيه أن العمل على حتقيق ذلك قد تطلب جهداً كبيراً يف وضع 

السياسات العمرانية من جوانبها املختلفة للوصول إلى ذلك وحتقيق هذا األمر بصورة 

فعالة .. وهذه اجلوانب تتلخص فيما يلي:

■ توفير األراضي الالزمة لإلمتدادات العمرانية للمدن، ووضع العامل االقتصادي 
أساساً لتقييم هذه األراضي من حيث كونها زراعية وكفاءتها اإلنتاجية واستخدام 

تعميرها  والواجب  اجلديدة  الصحراوية  األراضي  أو  البناء  يف  األراضي  هذه 

واجلدوى االقتصادية الستخدامها ودرجة احلاجة إليها.

■ إعداد دراسات ومشاريع متكاملة لشبكات الطرق الرئيسية والفرعية وطرق املشاة 
وبقية التمديدات اخلاصة بالبنية التحتية ) اجلديدو والقائمة منها ( يف حتقيق 

التخطيط احلضري املناسب.

■ دراسة ومعرفة الكثافات السكانية  وقدرة األرض والفراغات على استيعاب السكان 
مبصلحة  املعتمدة  التخطيطية  املعايير  حسب  وذل��ك  واألعياد  املناسبات  يف 

ضرورة  مع  املطلوب  اإلسكان  لنوع  مناسبة  تكون  وأن  العمراني..  التخطيط 

توفير اخلدمات اليومية الالزمة للسكان، زكذلك التأكيد أهمية توفير املساحات 
اخلضراء التي حتقق راحة السكان كبار وصغاراً وحتقق معاجلة البيئة العمرانية 

لتكون صحية وبصورة مناسبة.
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الفرصة  يعطي  املناذج  من  كبير  وبعدد  متنوعة  لتكون  االســكــان:  منــاذج  أختيار   ■
االسكان  لنوع  تبعاً  وسكاني  عمراني  تخطيط  لكل  املطلوبة  النماذج  الختيار 

االجتماعية  األغراض  يحقق  بحيث  املناسب  التجميع  ويحقق  تنفيذه  املطلوب 

واالقتصادية للمشروع.

1ـ1 األبعاد االجتماعية واالقتصادية للسكان:

إن املسكن مبفهومه احلديث هو القالب املادي للتفاعل اإلنساني مبا يتضمنه من 

مباني وفراغات ومرافق وخدمات وشوارع وحدائق وأماكن ترفيهية وأسواق... لذلك 

املعايير  يراعى  الذي  امل��دروس  السكني  واملحيط  املالئم  الصحي  املسكن  توفير  فإن 

االجتماعية والعادات الثقافية املتأصلة يف املجتمعات املحلية الريفية منها واحلضرية 

من الوسائل الهامة التي تشغل  السياسة االجتماعية واالقتصادية يف املجتمع الليبي 

مناسبة  جديدة  ملساكن  يحتاجون  والذين  ال��زواج  على  املقبلني  الشباب  لفئة  خاصة 

لهم وال تستطيع بإمكانياتهم املادية املحدودة أنيتحصلون عليها خاصة يف ظل إرتفاع 

األسعار العقارات ومواد البناء بالسوق الليبي املحلي املتسارع وبشكل مخيف... ألن 

الزاوية يف أي سياسة إمنائية مسترشداً  العمراني بصفة عامة هو حجر  التخطيط 

بفهم واضح لطبيعة املجتمعات املحلية الريفية منها واحلضرية، فيجب أن يحدد أوالً 

تعريفاً اجتماعياً واقتصادياً وليس إحصائياً فحسب، ألنه من الضروري االهتمام به 

خطط  مجاالت  يف  الدولة  يخدم  ومبا  ناجحة  إسكانية  سياسة  إع��داد  عند  خاصة 

التنمية املستدامة.

1ـ2 نوعيات اإلسكان يف ليبيا:

املجتمع  متطلبات  لتحقيق  اجتماعي  هو هدف  اإلسكان  نوعيات  أن  املعروف  من 

زراعة،  بالدولة )صناعة،  املختلفة  األعمال  السكان يف قطاعات  من  املختلفة  وفئاته 

يعد ضرورة  السكنية  الوحدات  وحجم  أشكال  تنوع  فإن  لذلك  ...أل��خ(  إدارة  تعليم، 

واالستقبال  واإلعاشة  اإلقامة  عناصر  توفر  من  الضرورية  املعيشية  الراحة  لتحقيق 

طبقاً للعادات والتقاليد .... وكذلك الرغبة يف حتقيق التطور املعماري والعمراني املالئم 

باملدن ورفع مستوى التحضر بها يف عصر دخلت فيه التكنولوجيا املعاصرة بثقلها يف 
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مجال املعلومات )ثورة املعلومات واالتصاالت( وكذلك تكنولوجيا البناء والتشييد... وال 

ننسى العمالة الوافدة والتي متثل نسبة عالية بالقطاعات املختلفة بالدولة والتي حتتاج 

إلى اإلسكان الذي يوافق حياتهم وكذلك اخلدمات واملتطلبات احلياتية لهم وألبنائهم. 

لذلك نعرض هنا من تقرير السياسة املكانية الوطنية 2006-2030 الصادر من 

مصلحة التخطيط العمراني مستهدفات املتطلبات السكنية للسنوات 2030-2006 

مسيحي، والتي تتمثل فيها متطلبات اإلسكان خالل اخلمس والعشرون سنة القادمة 

من حيث املبدأ يف اآلتي:

■ حترير بعض الوحدات السكنية القائمة.

■ إنشاء وحدات سكنية جديدة.

ويستدعي تقرير متطبات اإلسكان مستقبالً حتديد حجم املتوفر منه حالياً كخطوة 

يلي  ملا  وفقاً  بداية(  كنقطة  مسيحي  سنة 1995  موجود  هو  ما  اعتمد  )وقد  أولى 

باجلدول رقم )1(.

جدول رقم )1(

4.390.000 شخصالعدد اإلجمالي للسكان يف سنة 1995

40.000بدون مأوى )تقديري(

4.350.000يشغلون مأوى

6.20 شخصعدد األشخاص/ وحدة سكنية 

701.600 وحدة سكنيةعدد الوحدات السكنية املشغولة

كما  والتجديد  الترميم  ألعمال  اإلسكان  قطاع  متطلبات  التقرير  استعرض  وقد 

باجلدول التالي رقم )2(:
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جدول رقم )2(

الوحدات السكنية التي حتتاج إلى إجمال املوجود بني الوحدات السكنيةالنـــــــــــوع
ترميم وجتديد

عدد % عدد % 

66.0464.66110.046.466حوش

10.070.4035.03.520فيال

24.0168.96815.025.345شقة

100.0704.03210.775.331اإلجمالي

وقد مت تقدير إجمالي متطلبات اإلسكان من أعمال التجديد يف عام 1995 بنحو 

)75.331( ألف وحدة سكنية، أما املتطلبات للفترة 1996-2010 مسيحي فقد 

مت تقديرها بحوالي 12 %  يف سنة 1995 من املتوفر من الوحدات السكنية أو بنحو 

-1996 الفترة  خالل  املتطلبات  إجمالي  يصبح  وعليه  سكنية،  وحدة  ألف   84.5

2010 مسيحي حوالي 159.300ألف وحدة سكنية.

■ وعلى ضوء هذه البيانات فإن احتياجات املجتمعات العمرانية املدن والقرى حتتاج 

ملا هو معروض جداول )1(، )2(  إلى عدد كبير من الوحدات السكنية طبقاً 

ومن املؤكد أن مت تنفيذ نسبة من اإلسكان حيث أننا اآلن يف عام 2018م لذلك 

فإن حتقيق املتطلبات السكانية من اإلسكان ونوعه وتوفره له سواء من القطاع 

املتوسطة  الدخول  ذات  وللفئات  الدخل(  )محدودة  العاملة  للفئات  احلكومي 

يعد أمراً أساسياً ويستحق الدراسة واعطاء األسس التي ميكن أن حتقق الكم 

املناسب وبالتصميم املعماري املالئم لهذه الفئات من السكان بتصميمات سكنية 

مالئمة مع حتقيق أفضل وأكبر قدر من اقتصاديات تنفيذها ... وخاصة أننا 
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نرى أن السكن يف حوش بلغ 66  %  من مجموع اإلسكان وبدون حتديد نوع 

السكن به .... كذلك فإن نسبة 24  %  للمباني ذات الشقق السكنية تعد نسبة 

قليلة إذا ما أخذنا يف االعتبار احلاجة للسكان الوطنيني وكذلك احلاجة للعمالة 

وهو  سنوياً  سكنية  وحدة   25.000 بناء  ضرورة  التقرير  أظهر  الوافدة.وقد 

العدد املستهدف يف خطط التنمية العمرانية.

1ـ3 االستثمارات املخصصة لقطاع اإلسكان يف ليبيا:

وعلى ضوء ما سبق فقد متت دراسة توفير األراضي لقطاع اإلسكان حيث أورد 

التقرير ضرورة إتباع اخلطوات االسترشادية املتعلقة مبساحات قطع األراضي والتي 

املدن  يف  مسطح  متر   500-300 بني  تتراوح  األراض��ي  قطع  مساحات  أن  اوردت 

والضواحي واملدن املتوسطة والصغيرة وهذا يعني أن:

■ غالبية السكان يفضلون املسكن اخلاص )احلوش(.

الزراعة  بناء مساكن متعددة األدوار يف مناطق  التقرير بضرورة  ■ كذلك أوصى 

بهذه  محددة  العمرانية  للتنمية  املخصصة  األراضي  أن  باعتبار  وذلك  البعلية 

املناطق.

وقد أوصى التقرير أيضاً بأنه يتطلب األمر بناء 420 ألف وحدة سكنية على مدى 

عشر سنوات اعتباراً من عام 2006 وبقيمة استثمارات مالية قدرها 1680مليون 

دينار سنوياً على أساس تشييد عدد 40 ألف وحدة سكنية سنويا.  وقد أوصى التقرير 

أيضاً بأن يؤخذ يف االعتبار ضرورة إيجاد شركات استثمار عقاري تؤسسها املصارف 

ويجب أن توفر هذه الشركات أمناط من املساكن بغرض بيعها وتأجيرها حسب الطلب 

مع النظر يف اعتبار املبالغ التي تدفع كإيجار )أقساط متليك( وفقاً لقدرات وإمكانيات 

واهتمامات املستفيدين مع مراعاة أن متوسط دخل الليبيني وخاصة املوظفني الذين 

يشكلون األغلبية هو حتت خط الفقر ... وكخطوة أولى فإن أقصى مبلغ ميكن للموظف 

أن يدفعه هو حوالي 20 %  من دخله وال تتجاوز املدة 25 عاماً وبحيث تتولى الدولة 

حتمل الفرق من خالل مخصصات سنوية بامليزانية العامة.

م��راع��اة حتقيق  وأس��س  وط��رق  أساليب  عن  البحث  ال��ض��روري  من  ك��ان  ولذلك 
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وبقطاع  اإلسكان عامة  السكنية مبشروعات  املباني  تنفيذ  قيمة  اقتصاديات خلفض 

اإلسكان احلكومي خاصة مع حتقيق الكم والكيف املطلوب . ،  ،  لذلك فإن االستثمارات 

املخصصة لإلسكان البد أن حتقق دوراً إيجابياً يف إنتاج اإلسكان بحيث حتقق حاجة 

غالبية السكان وفئات الدخول املنخفضة ... والذي يجعل عناصر حتقيق االستفادة 

من االستثمارات احلكومية يف قطاع اإلسكان كما يلي:-

■ احلصول على أراضي لإلسكان ذات سعر رمزي )أراضي صحراوية أو أراضي 

بور باملناطق الزراعية(.

■ أن تكون تصميمات املساكن محققة للغرض الوظيفي واحلاجة احلقيقية للسكان 

وحتقق خفض التكلفة يف تصميماتها وإنشائها.

اإلنسان من حيث  أدمية  يحترم  نظام  السكنية  املناطق  يتحقق يف تخطيط  أن   ■

توفير احتياجاته اإلنسانية والنفسية والبيئية وان تناسب أنواع اإلسكان املواقع 

التي مت اختيارها إلنشائها يف املدن أو املناطق الريفية.

■ أن يتم تنفيذ شبكات البنية التحتية من شبكات التغذية باملياه والصرف الصحي 

وشبكات الكهرباء والطرق مع حتقيق أكبر قدر من اقتصاديات تنفيذها.

1ـ4 اخلدمات التجارية واالحتياجات اليومية:

من املؤكد أنه ال توجد دراسة واضحة عن هذا العنصر الهام باملدينة القائمة بصفة 

السكنية  االمتدادات  إعداد مشروعات  االعتبار عند  لم يوضع يف  أنه  ... كما  عامة 

لرغبة أصحاب العقارات السكنية وكذلك املشروعات  للمدينة .... وقد تركت متاماً 

احلكومية السكنية ... وقد ترك هذا العنصر الضروري والهام وأصبح االعتماد كلياً 

املدينة  .... وهذا ميكن مالحظته بوضوح يف  القطاع اخلاص  بتنفيذه  يقوم  ما  على 

القائمة ومشروعات اإلسكان.

1ـ5 املالحظات العامة على مشروعات اإلسكان احلكومي باملدن:

وإذا نظرنا إلى مشروعات اإلسكان احلكومي نالحظ بصفة عامة بعض النقاط 

التي لها تأثيرها الفعال سلباً على السكان وكذلك على اقتصاديات التخطيط والتي 
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منها مايلي:

■ ازدحام املواقع السكنية باملباني ويؤكد ذلك ارتفاع معدل اشغال األرض.

■ عدم حتقيق فضاءات مدروسة بصفة عامة.

■ ال تلقي حالة املناخ أهمية عند توجيه املباني أو معاجلة حالة املناخ بها.

■ ال يظهر االهتمام بتحقيق اخلصوصية للسكان.

مع  وظيفياً  للسكان  الكبيرة  الفائدة  ذات  السكنية  للحديقة  أهمية  تعطي  ال   ■

مساهمتها يف نقاء وجمال البيئة السكنية.

■ اإلفراط يف سفلته الطرق بدون ضرورة يف بعض املواقع السكنية.

■ عدم حتقيق التشكيل الفضائي والكتلي وكذلك عدم مراعاة النواحي اجلمالية 

يف واجهات املباني السكنية.

2 ـ األسس االقتصادية يف عملية التخطيط احلضري:

من املؤكد أن دراسة األسس االقتصادية هامة للغاية عند دراسة عملية التخطيط 

احلضري حيث حتقق كثيراً من الفوائد الهامة وخصوصاً احتياجات اإلنسان البيولوجية 

السكني جلميع مستويات  املوقع  ترقى مبستوى  التي  والوظيفية  واملعيشية  والنفسية 

اإلسكان.

2 ـ1 طبوغرافية أرض املوقع السكني:-

تؤثر طبوغرافية األرض املخصصة لإلسكان يف تكاليف أي نوع من املنشآت ولكنها 

تؤثر تأثيراً كبيراً على املواقع السكنية نظراً لزيادة عدد املنشآت املنشأة يف كل مرحلة 

وخصوصاً يف االمتدادات العمرانية أو املدن اجلديدة أو أي جتمعات عمرانية جديدة 

مما يوجب ضرورة اختيار مواقع هذه التجمعات بدقة حتى ال يترتب على ذلك زيادة 

األرض  ميول  بني  العالقة  التالي  اجل��دول  ويوضح   ... املعقول  احلد  عن  التكاليف 

وطريقة توقيع البلوك السكني االقتصادية والصحيحة تخطيطاً وكذلك أفضل امليول 

التي حتقق أكبر قدر من خفض تكاليف االنشاء باملوقع كما باجلدول التالي.
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جدول رقم )3(

توقيع البلوكات مع امليول ميول األرض
ومستويات االنحدار

طول املنشآت السكنية 
)متر(

مستوى األفضلية 
بالنسبة لألرض

123

*بأي طول على أي شكلحتى 2 % 

*أكثر من 30متر متوازية 5-2 % 

*أقل من 30متر على أي شكل

*أكثر من 20متر متوازية 8-5 % 

*أقل من 20متر على أي شكل

يتم وضع العرض األقل للبلوكات )أقل من 15 متر 10-8 % 

للعرض(

*

*تستخدم )بلوكات - عمارات( مصممة يف مشروع معتمدأكبر من 10 % 

وتعتمد درجة األفضلية على التحليل التالي:

■ بالنسبة لدرجة امليل 2 % : تعطي أكبر فرصة لتوقع البلوكات السكنية على أي 
شكل متواز متعارض – جتمعات – أطوال مختلفة ... مرونة كاملة يف عملية التخطيط 

احلضري للموقع ... ومن هنا فهي أفضل مستوى وال تسبب أي عوائق اقتصادية أو 

زيادة يف التكاليف مع مراعاة أن جودة األرض عامل مت حتقيقه.

■ بالنسبة لدرجة امليل 2-5 % : قد خفض تلك املرونة السابقة وجعل استخدام 
البلوكات ذات الطول أكثر من 30متر أو أطوال مجمعة يف حالة واحدة وهي وضع 

البلوكات السكنية متوازية ... أما الطوال أقل من 30 متر فتكون على أي شكل ..

■ بالنسبة لدرجة امليل 5-8 % : فقد أضاف قيود أخرى وهي أن أطوال البلوكات 
تنحصر بني 20 متر فأكثر )حتى 30 متر( وتكون متوازية .... واألطوال أقل من 20 

متر )وهي ال تعطي بلوكات سكنية( فتكون على أي شكل وبالتالي فهذا امليل قد سبب 
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قيوداً يف نوع البلوكات السكنية املستخدمة ومنع من حتقيق املرونة الكاملة يف اختيار 

النماذج وحتقيق التخطيط احلضري املناسب واجليد.

■ بالنسبة لدرجة امليل 8-10 % : فقد جعل توقيع البلوكات للنوع الذي عرضة أقل 
من 15 متر مع ميل األرض وبالتالي تكون متوازية ومقيدة بعرض محدد وقد 

حد ذلك من املرونة يف اختيار النماذج وتخطيط املوقع اجليد.

■ بالنسبة لدرجة امليل أكبر من 10 % : يجب أخذ عملية التخطيط وتوقيع البلوكات السكنية 
ضمن مشروع تخطيطي معتمد من مهندس متخصص يف التخطيط على دراية كاملة بكل 

جوانب عملية التخطيط احلضري وكيفية حتقيق جميع األسس التخطيطية واجلوانب 

استغالل  كيفية  إلى  ترجع  السكنية  البلوكات  توقيع  عملية  وان  للمشروع  االقتصادية 

مميزات طبوغرافية األرض وحتقيق خفض التكلفة باستخدام األنواع املناسبة من النماذج 

السكنية من حيث الشكل واحلجم ... واملناسبة لنوع املجتمع السكني املراد إنشاؤه ...

2ـ2 اختيار مناذج اإلسكان:

ذلك  وي��زداد  أمر ضروري  موقع سكني  لكل  املناسبة  اإلسكان  اختيار مناذج  يعد 

 – سكنية  شقق  أو  فيالت  فاخر  )مستوى  املطلوب  اإلسكان  ملستوى  بالنسبة  أهمية 

مستوى فوق متوسط – مستوى اقتصادي( ولكن ذلك أيضاً ال يحقق االقتصاد وخفض 

التكلفة إذا صممت مناذج البلوكات السكنية بطريقة عشوائية أو ال يراعى فيها بعض 

القواعد التصميمية البسيطة التي تساعد على خفض التكلفة بالنسبة للمواد اإلنشائية 

واملصنعيات وهي:

■ االهتمام باستخدام األشكال الهندسية البسيطة مثل املربع واملستطيل يف البلوك 

السكني دون كسرات حتى ال يزداد املحيط اخلارجي وبسبب زيادة استخدام 

مواد البناء شكل )1(.

التصميم  ■ توفر عدد مناسب من مناذج اإلسكان حتقق الشرط االقتصادي يف 

واستخدام مواد البناء من كل نوع من أنواع اإلسكان املعتمدة الستخدامها يف 

بناء األحياء السكنية اجلديدة أو تعمير املواقع الصحراوية شكل )2(.

■ شكل الواجهات يجب أن يتسم بالبساطة والتكوين التشكيلي اجليد وال يجب بحال 

من األحوال أن يكون شكالً واحداً متكرراً لنموذج واحد ... وال داعي من األبراج أو 
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استخدامها نادراً بل يجب أن يكون التشكيل بالبروزات اخلاصة بالبلكونات وتتغير 

يف النموذج الواحد وفقاً القتراح املهندس املعماري املصمم أو االستشاري املعماري 

املشرف على تنفيذ مشروعات اإلسكان احلكومي باملدن واملواقع اجلديدة شكل )3(.

■ من الضروري أن تصمم الوحدة السكنية ابتداء من غرفتني وصالة واملنافع بأقل مساحة 

مقدرة يف سياسة اإلسكان وهي 45م2 ثم ثالثة وصالة ...الخ تبعاً لنوعيات اإلسكان.

اإلنشائية  واخلامات  امل��واد  باستخدام  البناء  عمليات  يف  االقتصاد  يراعي  أن   ■

املحلية بدرجة كبيرة وكذلك االقتصاد يف استخدام مواد التشطيبات باستخدام مواد 

حديثة وجيدة وتغطي مساحات كبيرة مبجهود بسيط مثل مواد البناء احلديثة.

2-3 كثافات اإلسكان والسكان:-

ال شك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني كثافة السكان ونسبة اشغال األرض باملباني كما أن 

التجمع العمراني يعكس نوع اإلسكان باملجتمع احلضري)2( كما هو موضح بجدول رقم )3(.

شكل )1( يوضح التخطيط جمال توزيع البلوكات السكنية بحيث تؤدي إلى خلق فراغات عمرانية مناسبة)6(
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جدول رقم )3(

نوع التجمع 
السكاني

مواصفات التجمع العمراني )السكني(

جتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــع 
عـــــــــمـــــــــرانـــــــــي 

اسكان فاخر

اسكان فيالت دور أو دورين بحدائق خاصة خالف احلدائق والشوارع اخلارجية

جتمع عمراني 
اســــــكــــــان فــــوق 

متوسط

مباني سكنية منخفضة 2-3 دور أدوار شقق سكنية دور أو دورين )دوبلكس( أو 
عمارات خمسة أدوار مع حدائق سكنية كبيرة مما يزيد من كثافة السكان من 

احلالة األولى وكذلك نسبة اشغال األرض باملباني.

عمراني  جتمع 
إســــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــان 

متوسط

حتى خمسة  متوسطة  دور(   3-2( منخفضة  )بلوكات(  مباني سكنية  شقق يف 
أدوار ثم عالية أكبر من خمسة ادوار وهذا يرفع كثافة السكان واملقابل لذلك 

ضرورة العمل على خفض نسبة أشغال األرض.

جتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــع 
عـــــــــمـــــــــرانـــــــــي 
إســـــــــــــــــكـــــــــــــــــان 

اقتصادي

األدوار حتى خمسة  بتعدد  تتحقق  ذات أحجام مختلفة  مباني سكنية  شقق يف 
أدوار خلفض تكاليف اإلنشاء.

زيادة عدد الشقق بالدور الواحد حتى ميكن االستفادة من الساللم.
واملنافع  إلى 3+ صالة، 4+ صالة  من شقق 2+ صالة  الشقق  مساحات  تنوع 

باحلد األدنى للمساحات املحددة يف وزارة اإلسكان.

ويوضح اجلدول التالي العالقة بني الكثافة السكانية وعدد األدوار)5(:

جدول رقم )4(

متوسط عدد البلد
األدوار السكنية

الكشافة 
السكانية

الكثافة 
السكانية 

الكلية
املدينة – التجمع السكني

رومانيًا:

2360265 ، 6■ بوخارست – تتيان

5602255■ كوفاسنا – املنطقة الغربية

6886498 ، 4■ بوخارست – حي طبري – املجاورة 6
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7760500 ، 1■ بيتوشان منطقة املطار

7912520 ، 22■ بوخارست – حي طبري – املجاورة 4

بالد أخرى من العالم:

3510300■ بوسنت – منطقة كولومبيا

4360169■ بوستون – املنطقة اجلنوبية

4660240 ، 8■ لندن – سامسميد

7520310 ، 3■ مارسيليا

8680470 ، 8■ رينيس - موزيبوس

شكل )2( يوضح الشكل جتمعات سكنية يتحقق فيها عملية التجميع الصحيحة بني مناذج اإلسكان املختلفة)6(



235

●  اتلخطيط احلرضي ودوره يف ختفيض تكلفة املرشواعت اإلساكنية يف املدن الليبية

■ د. منصور عليوه الزوي

شكل )3( يوضح التشكيل املعماري يف واجهات املباني وكذلك 
االرتفاعات مع عمل البروزات اخلاصة بالبلكونات هي العنصر 

املميز يف تغيير شكل الواجهات وجتانسها وإخراجها بصورة 
جيدة دون احلاجة إلى عمل كسرات يف املباني بصورة تزيد من 

تكاليف البناء)6(

شكل )4( يوضح الشكل مثاالً لتصميم شبكة املياه والصرف الصحي وكذلك ممرات املشاه بأحد 
املواقع السكنية يحقق االقتصاد وخفض تكلفة األعمال باملوقع العام)7(
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املتطلبات  املتقدمة حتقيق جميع  البالد  من  كثير  أنه مت يف  من اجلدول  يالحظ 

السكانية واإلسكانية بكثافات مختلفة تبعاً حلاجة اإلسكان وحتقيق الرفاهية العمرانية 

واجلدول يوضح ذلك كمثال على عدم اخلوف من حتقيق ما تتطلبه العملية االقتصادية 

مبدننا  اإلسكان  ملواقع  احلضارية  الرفاهية  وحتقيق  املوقع  تخطيط  وحسن  لألرض 

العربية والليبية كاألتي:

2ـ4 الفراغات السكنية:-

ال شك أن الفراغات السكنية لها أهميتها بالنسبة لسكان املواقع السكنية املختلفة 

السكنية  التجمعات  معظم  افتقار  يالحظ  أن��ه  مع   ... االقتصادي  باالسكان  ب��دءاً 

االقتصادية لهذا العنصر احليوي الهام، والذي يتم حتويل بعض مسطحاته إلى حدائق 

لتصبح متنفساً للسكان وتخفف من حدة التزاحم وتعطي للسكان أبسط االحتياجات 

الضرورية التي حتقق له الراحة النفسية واالحساس باالستقرار ... كما أن الفراغات 

حتقق مميزات عديدة أخرى هي:-

مواقع جلوس للكبار. مالعب لألطفال.    

وضع مباني للخدمات اليومية والترفيهية.         تخفيف الكثافة السكانية )درجة إشغال األرض(.

يتم عزل طرق املرور للمركبات اآللية عن الفراغات الداخلية لتحقيق عامل األمان.

ويوضح الشكل )1( توزيع الفراغات يف عدد من املواقع السكنية املنفذة بعدد من 

الدول األوربية ... وروعي فيها حتقيق هذا العامل الهام والعوامل السابقة.

2ـ5 شبكات البنية التحتية ) املرافق (:

 وهذا أيضاً عنصراً آخر من عناصر التخطيط العمراني وله أهميته حيث يؤدي 

التحتية  البنية  شبكات  عناصر  وتتكون   ... التكلفة  زي��ادة  إلى  املوقع  تخطيط  سوء 

ويالحظ من   ... الكهرباء  واملياه، شبكة  الصرف  والشوارع، شبكة  الطرق  من شبكة 

التكلفة  االقتصاد يف  أنه حقق  تخطيطياً  إسكان مدروس  ملوقع  التخطيط احلضري 

شكل رقم )4( كما يلي:

■ شبكة الطرق ومواقف السيارات ال تخترق املوقع وباألطوال والعروض املناسبة 
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شبكة  أط��وال  من  يقلل  ب��دوره  وه��ذا  الطرق  إنشاء  تكلفة  من  فعالً  يقلل  مما 

املجاري واملياه والكهرباء.

■ حتقيق عنصر األمان لألطفال والسكان.  كما إنه ُتعَد احلدائق السكنية متنفس 

التجمع السكني مبا فيه من مساحات خضراء ومالعب لألطفال وأماكن جلوس 

الكبار.

الكثافات  انخفاض  حتقق  بدورها  والتي  املناسبة  السكنية  الفراغات  حتقيق   ■

السكنية والسكانية.

■ حتقيق اخلصوصية السكنية.

■ حتقيق الكثافة السكانية املناسبة: بزيادة ارتفاع بعض البلوكات السكنية وتنوع يف 
االرتفاع مما يعطي جماالً تشكيليا يف الفراغ السكني ... ونتيجة لذلك تزداد 

مساحة الفراغات السكنية وبالتالي فهو نوع من االقتصاد يف حتقيق عناصر 

التخطيط احلضري واالستقرار النفسي واملعنوي للسكان.

خالصة البحث:

التخطيط  عمليات  يف  االقتصاد  حتقيق  أن  لنا  يتضح  السابقة  ال��دراس��ات  من 

احلضري للمواقع السكنية اجلديدة أمر ضروري ... ويتحقق ذلك مع إتباع األسس 

التخطيط، وذلك  لعملية  للتخطيط احلضري وكذلك األسس االقتصادية  الصحيحة 

للعمل على راحة اإلنسان صانع هذه البيئة احلضرية ومبدعها من أجل ذلك كان له 

حق أن يعيش يف موقع سكني مريح مع األخذ يف االعتبار الناحية االقتصادية التي 

حتتاج إلى املتخصصني يف هذا املجال )التخطيط العمراني( وبه أيضاً يتحقق اإلسكان 

املطلوب واملناسب للتجمعات السكنية مما يوفر ألفراد املجتمع حياة سعيدة ومريحة 

... كما أن اختيار األراضي عامل هام يف حتقيق االقتصاد أوالً من حيث درجة ميولها 

وكلما كان هذا امليل بسيطاً كلما حتققت العوامل االقتصادية خلفض تكلفة عناصر 

التخطيط والتصميم .... كذلك بالنسبة لتصميم املنشآت السكنية وتبسيط أشكالها 

واالبداع يف تشكيالتها الكتلية والواجهات .... ثم خلق فضاءات سكنية تضيف جماالً 

إلى هذه التكوينات العمرانية وتخلق اإلحساس بالراحة واالستقرار ... كما أنها تساعد 
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على تخفيف الكثافات السكنية بتلك املواقع وتخلق حدائق سكنية يف فضاءاتها وتضيف 

نوعاً من االحساس بالراحة والنقاء واالستقرار.

ونصل إلى عرض ألهم التوصيات كما يلي:

■ من الضروري أن يؤخذ يف االعتبار تخطيط املواقع السكنية تخطيطاً حضرياً 

التخطيط  غطار  ويف  العمراني  التخطيط  يف  املتخصصني  قبل  من  مدروساً 

العمراني الشامل للمدينة.

■ أن يتم عمل الدراسات االقتصادية الالزمة الستخدام األراضي يف البناء ألخذ 

القرار بالبناء عليها وخاصة األراضي الصحراوية واألراضي الرخيصة مع البعد 

كلية عن األراضي الزراعية.

■ أن تصدر القوانني التي تنظم ذلك باألجهزة التنفيذية مبا يعطي حرية احلركة لعمل 

التخطيط العمراني احلضري التفصيلي باملدن محققاً للجوانب االقتصادية.

■ أن يتم تصميم عدد كبير ومتنوع من مناذج البلوكات السكنية لنوعيات اإلسكان 

االقتصادي واملتوسط وهما اللذان يحققان مطالب غالبية السكان وبتصميمات 

معمارية بسيطة حتقق اجلوانب االقتصادية.

■ وان يتم اختيار النماذج واستخدامها يف التخطيط احلضري ألي جتمع سكني 

بني املتخصصني يف التخطيط العمراني واالسكان مع األجهزة التنفيذية حتى 

والتشكيل  املساكن  إنتاج  تكلفة  املؤثرة على خفض  دراسة جميع اجلوانب  يتم 

العمراني واملعماري لتلك املباني يف املواقع السكنية املختلفة .... وحتقق الناحية 

العمرانية اجليدة ملدينتنا الليبية والعربية.

ميزانيات  أكبر يف  بدرجة  احلكومي  لإلسكان  الالزمة  االستثمارات  ترصد  أن   ■

اخلطط اخلمسية حتى يتحقق إنتاج املسكن باإليجار واملالئم لغالبية السكان 

فلم يعد نظام التمليك يحقق إال رغبة القادرين فقط.

كما انه لتحقيق النواحي االقتصادية باملواقع يجب أن يتحقق اآلتي:-

■ دراسة جميع النواحي املعمارية والعمرانية والتخطيطية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.
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●  اتلخطيط احلرضي ودوره يف ختفيض تكلفة املرشواعت اإلساكنية يف املدن الليبية

■ د. منصور عليوه الزوي

■ دراسة شبكات الكهرباء واملياه والصرف والطرق والتليفونات وجمع القمامة من 

الناحية االقتصادية لتحقيق خفض التكلفة إلظهار النواحي اجلمالية الطبيعية 

 – اإلن��ارة  وح��دات   – املشاه  ط��رق   – الالزمة  الطرق  رص��ف  مثل  والعمرانية 

املساحات اخلضراء – مواقف السيارات ....الخ، والتي تتحقق بحسن وجودة 

األداء الفني واالقتصاد يف التوصيالت للشبكات املختلفة.

تصمم  التي  النماذج  بني  من  )البلوكات(  السكنية  املباني  مناذج  اختيار  حسن   ■

خصيصاً لألنواع املطلوبة من اإلسكان ... وكذلك حسن جتميعها وتخطيطها 

يف املواقع السكنية املختارة ... أو املواقع العمرانية اجلديدة مبناطق التعمير.

قائمة املراجع العلمية
د. منصور علي إعليوة ، د. كامل عبدالناصر أحمد )3:4/ 4/ 2013(، اليوم املعماري األول   -1
) عمارة ، تواصل ،  مستقبل أفضل ( محاضرة بكلية الهندسة جامعة مصراتة، دور التخطيط 
احلضري املعاصر يف خفض تكلفة مشروعات اإلسكان وتعمير املناطق اجلديدة يف املدينة 

العربية – الدولة الليبية كمثال.

مصلحة التخطيط العمراني ) 2006 ( السياسة املكانية الوطنية 2006-2030 م بالتعاون   -2
مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )الهابيتات( – طرابلس،ليبيا.

وزارة اإلسكان ) نوفمبر 1979 ( السياسة القومية ملواجهة مشكلة اإلسكان – ملحق )1(   -3
تقرير اللجنة الفرعية للدراسات السكانية واالجتماعية والتخطيط العمراني، ليبيا.
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أثر ممارسات إدارة املوارد البرشية ىلع أداء 
العاملني يف رشكة هاتف يلبيا

■ د. المبروك عبدالجواد أمبارك

●  كلية االقتصاد/ جامعة عمر المختار  ورئيس قسم إدارة األعمال

املخلص: 

إن الغرض من هذه الدراسة هو حتديد أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على 

هذه  بيانات  مالئمة جلمع  عينة  اُختيرت  وقد  ليبيا،  هاتف  شركة  يف  العاملني  أداء 

الدراسة، وُوزعت استبانة متكونة من )39( متغيراً على )78( عامالً يف شركة هاتف 

ليبيا جلمع البيانات، كما مت استخدام حزمة البرامج اإلحصائية )SPSS 22( لتحليل 

البيانات، حيث مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، 

ومنها حتليل االنحدار البسيط واملتعدد. 

تشير النتائج إلى أن ممارسات إدارة املوارد البشرية، واملتمثلة يف: نظام التعويض، 

أداء  على  إيجابي  تأثير  لها  والتطوير  والتدريب  والتعيني،  واالختيار  األداء،  وتقييم 

العاملني، فقد ثبت أن املتغيرات املستقلة تسهم بشكل إيجابي يف التأثير على املتغير 

التابع. وأخيراً، اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي ميكن أن حتقق التحسن يف أداء 

العاملني يف شركة هاتف ليبيا بشكل خاص والشركات األخرى بشكل عام.

التدريب  والتعيني،  االختيار  األداء،  تقييم  التعويض،  نظام  املفتاحية:  الكلمات 
والتطوير، أداء العاملني.

( دراسة ميدانية على عينة من العاملني يف شركة هاتف ليبيا 
مبنطقة اتصاالت اجلبل األخضر) 
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أوالً- اإلطار العام للدراسة: 

1. املقدمة:

على  ضغوطاً  تشكل  متشابكة  شديدة  وحت��دي��ات  سريعة  تغيرات  العالم  يشهد 
إلى  احلاجة  تظهر  وهنا  واستمرارها،  وجودها  تهدد  بل  أنواعها،  بجميع  املؤسسات 
موارد بشرية تتمتع بقدرات ومؤهالت متميزة تساعدها على مواجهة هذه التحديات، 
القادرة على إحداث  الرئيسة  العناصر  حيث تعد املوارد البشرية يف املؤسسات أهم 
دورها يف حتقيق  وأصبح  أهدافها،  املنظمات وحتقيق  دور  وتفعيل  والتطوير  النجاح 
األهداف ومتكني النجاح للمؤسسات من املواضيع اإلدارية املهمة للدراسة والتحليل، 
ولقد غدت املوارد البشرية ركيزة التنمية والتطوير للمنظمات، فاملنظمة التي ال تولي 
املوارد البشرية األهمية وال تسعى إلى التطور يكون مصيرها التراجع واالضمحالل، بل 
رمبا الزوال، فاملوارد البشرية املؤهلة واملبدعة تساعد املنظمات على التكيف يف عالم 

شديد التغير والتعقيد (اجلعبري، 2016).

إن إدارة املوارد البشرية من أهم وظائف اإلدارة، لتركيزها على العنصر البشري الذي 
يعد أثمن مورد لدى اإلدارة، واألكثر تأثيراً يف اإلنتاجية، وُتعد يف غالبية املنظمات ركناً 
أساسياً، حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية، ومتكني الشركات من استقطاب 
وتأهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على مواكبة التحديات احلالية واملستقبلية، فاملوارد 

البشرية ميكن أن تسهم وبقوة يف حتقيق أهداف وربح للمنظمة.

العنصر  لدى  املتاحة  لإلمكانيات  األمثل  االستخدام  البشرية  املوارد  إدارة  وتعني 
للعمل  العنصر البشري وحماسه  البشري من حيث كفاءاته، وقدراته، وخبراته، هذا 
اهتم  لذلك  أهدافها،  حتقيق  إلى  الوصول  يف  وجناحها  املنظمة  كفاءة  عليه  تتوقف 
علماء اإلدارة بوضع املبادئ واألسس التي تساعد يف االستفادة القصوى من كل فرد يف 
املنظمة من خالل إدارة املوارد البشرية، وهذه األسس تبدأ من التخطيط، واالختيار، 

والتدريب، واحلوافز، والتقييم، وكل ما له صلة بالعنصر البشري (الغامدي، 2013). 

لذا حتاول املنظمات اليوم حتقيق أفضل النتائج التي ال ميكن الوصول إليها اال بتوافر 
موارد بشرية مؤهلة وقادرة، وذلك من أجل توجيهها لتحقيق أداء عاٍل، والذي ال يتحقق إال 
من خالل فاعلية إدارة املوارد البشرية يف استخدامها األمثل للموارد البشرية يف املنظمة 

بشكل يتوافق مع إستراتيجية املنظمة ورسالتها، ويسهم يف حتقيقها (عقيلي، 2005).
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ومن املالحظ أن إدارة املوارد البشرية تقوم يف مختلف املؤسسات على اختالف 
أنشطتها مبمارسة العديد من الوظائف )ممارسات( واألنشطة التي ميكن من خاللها 
واالختيار  االستقطاب،  الوظائف:  هذه  ومن  اإلدارة،  هذه  فعالية  مدى  على  الوقوف 
والتعيني، والتدريب وتقييم أداء العاملني، وتخطيط مسارهم الوظيفي، وانتهاء بالسالمة 
املهنية ورعاية العاملني، وألن فعالية املنظمة يف إجناز مهامها وحتقيق أهدافها تتوقف 
بالبعد  باالهتمام  ملزمة  فهي  كفاءتهم  ومدى  فيها  العاملني  األفراد  أداء  فعالية  على 
امل��وارد  باقي  يف حتريك  أساسياً  دوراً  ي��ؤدي  حيث  املقدمة،  يأتي يف  ال��ذي  البشري 
أو سلباً، لذا يصبح هم اإلدارة  األخرى املادية والتقنية واملعلوماتية، وتفعيلها إيجاباً 
األساليب  حيث  من  توافقه  من  والتأكد  البشرية،  امل��وارد  أداء  يف  التحكم  هو  األول 

ومستويات اجلودة والتناسق مع باقي املوارد املستخدمة (الغامدي، 2013).  

لذا، تسعى الدراسة احلالية إلى التعرف على أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية 
على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

2. مشكلة الدراسة:

  تشكل إدارة املوارد البشرية أهم وظائف املنظمات لتركيزها على العنصر البشري، 
وركناً  اإلطالق،  اإلنتاجية على  يف  تأثيراً  واألكثر  اإلدارة،  لدى  مورد  أثمن  يعد  الذي 
ومتكني  التنظيمية،  القدرة  تعزيز  إل��ى  تهدف  حيث  املنظمات،  غالبية  يف  أساسياً 
والقادرة على مواكبة  الالزمة  الكفاءات  وتأهيل  والشركات من استقطاب  املؤسسات 
التحديات احلالية واملستقبلية، وألهمية ذلك أولت الكثير من الدول واملنظمات هذا 
اجلانب أهمية بالغة يف خططها التنموية، وسعت جاهدة إلى توفير اإلمكانات املادية 
والبشرية، من خالل إعداد البرامج التدريبية لتطوير قدرة وإمكانات املوارد البشرية؛ 
يف املجاالت كافة، ويف جميع املؤسسات احلكومية، إال أن هناك بعض العقبات التي 
جتاه  اإلداري��ة  القيادات  بعض  دور  كقصور  الطموحات  هذه  حتقيق  سبيل  يف  تقف 

أسبابه غياب  املؤسسات، ومن  البشرية، خاصة يف بعض  امل��وارد  تنمية  أدواره��م يف 

اخلطط، والبرامج املقننة والواضحة. 

ما  ع��ادة  من ممارسات  به  تقوم  ما  ومن خالل  البشرية  امل��وارد  إدارة  إن  وحيث 

الدور املهم الذي  يكون لها أهمية كبيرة يف حتقيق أهداف املنظمة وذلك من خالل 

تؤديه يف حتسني أداء العاملني بها، لذا فمشكلة الدارسة احلالية تكمن يف بيان أثر 
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ممارسات إدارة املوارد البشرية واملتمثلة ب�� )نظام التعويض، وتقييم اإلداء، واالختيار 

مدى  وما  ليبيا،  هاتف  شركة  يف  العاملني  أداء  على  والتطوير(  والتدريب  والتعيني، 

تنفيذها وتطبيقها لها، بوصفها واحدة من املنظمات الليبية، وكذلك ما مدى إسهام 

تطبيقها يف زيادة وحتسني أداء العاملني بها. 

استناًدا ملا ذكر آنفاً، ميكن إظهار مشكلة الدراسة بصورة أكثر جالء من خالل إثارة 

التساؤلني الرئيسني اآلتيني:

(نظام  مــن  لكل  البشرية  املــــوارد  إدارة  ممــارســات  درجـــة  مستوى  مــا  األول:  الــســؤال 
نظر  وجهة  من  والتطوير)  والتدريب  والتعيني،  واالختيار  اإلداء،  وتقييم  التعويض، 

املبحوثني يف شركة هاتف ليبيا؟ 

وقد انبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

● ما مستوى درجة ممارسة نظام التعويض يف شركة هاتف ليبيا؟

● ما مستوى درجة ممارسة تقييم األداء يف شركة هاتف ليبيا؟ 

● ما مستوى درجة مم��ارسة االختيار والتعيني يف شركة هاتف ليبيا؟

● ما مستوى درجة ممارسة التدريب والتطوير يف شركة هاتف ليبيا؟

املــوارد البشرية (نظام التعويض، وتقييم  إدارة  السؤال الثاني: هل هناك أثر ملمارسات 
اإلداء، واالختيار والتعيني، والتدريب والتطوير) على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا؟ 

وقد اشتق من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

● هل هناك أثر ملم�ارسة نظام التعويض على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا؟

● هل هناك أثر ملم�ارسة تقييم األداء على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا؟ 

● هل هناك أثر ملم�ارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا؟

● هل هناك أثر ملمارسة التدريب والتطوير على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا؟

3. أهداف الدراسة:

امل��وارد  إدارة  ممارسات  تأثير  معرفة  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيس  الغرض  إن 
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البشرية على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا، وعليه فإن الدراسة تسعى إلى 

حتقيق األهداف اآلتية:

● التعرف على مستوى ممارسات إدارة املوارد البشرية (نظام التعويض، وتقييم 

اإلداء، واالختيار والتعيني، والتدريب والتطوير) يف شركة هاتف ليبيا.

● التعرف على أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية لكل من )نظام التعويض، تقييم 

األداء، االختيار والتعيني، التدريب والتطوير) على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

● محاولة إثراء األدب النظري املتعلق بدور إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء 

العاملني باملنظمات.

● محاولة التوصل إلى مجموعة من التوصيات واالقتراحات الكفيلة بزيادة فاعلية 

إدارة املوارد البشرية على القيام بالدور املطلوب منها يف تعزيز مستويات أداء 

العاملني املستهدفة.

4. فرضيات الدراسة:

إدارة  موضوع ممارسات  تناولت  التي  الدراسات  من  مجموعة  على  االطالع  بعد 

املوارد البشرية، واألدبيات ذات الصلة باملوضوع، قام الباحث بصياغة مجموعة من 

يتفرع عنها خمس فرضيات  الفرضيات يف فرضية رئيسة  الفرضيات، ومتثلت هذه 

فرعية، وهي كما يأتي:

 )α ≤ 0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  دالل��ة  ذو  أثر  يوجد  ال  الرئيسة:  الفرضية 
البشرية )نظام التعويض، وتقييم األداء، واالختيار والتعيني،  املوارد  إدارة  ملمارسات 

عنها  انبثق  وق��د  ليبيا.  هاتف  شركة  يف  العاملني  أداء  على  والتطوير(  والــتــدريــب 
الفرضيات الفرعية اآلتية:

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ملمارسة نظام التعويض على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا. 

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ملمارسة تقييم األداء على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.
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 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ملمارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
ملمارسة التدريب والتطوير على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

5. أهمية الدراسة:

● تنبع أهمية الدراسة من أهمية ممارسات إدارة املوارد البشرية بوصفها تطبيقاً 

أساسّياً ومهّماً يف حتسني األداء للعاملني وواحدة من أهم املمارسات أو اإلستراتيجيات 

شركات  وخصوصاً  جناحها،  حتقيق  يف  تسهم  والتي  باملنظمات،  واملنفذة  املتعددة 

االتصاالت الليبية، وهي ايضاً إحدى أهم املنظمات التي تؤدي دوراً مهماً يف النهوض 

باالقتصاد الليبي واملساهمة يف منوه يف جميع املجاالت.

تناولت  والعربية  األجنبية  األعمال  بيئة  يف  سابقة  دراس��ات  وجود  من  بالرغم   ●

موضوع ممارسات إدارة املوارد البشرية وأداء العاملني يف مختلف املنظمات، إال أن 

هذه الدراسة تتسم بالندرة يف موضوعها، حيث لم يرصد الباحث- يف حدود علمه- 

أي دراسة يف بيئة األعمال املحلية وخاصة بيئة عمل شركات االتصاالت الليبية تناولت 

موضوع أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملني، ولذا فإن هذه الدراسة 

الدارسة  من  ملزيد  الباحثني  أمام  املجال  تفتح  أن  ميكن  جديدة،  علمية  إضافة  تعد 

والتحليل يف مجال ممارسات إدارة املوارد البشرية وأداء العاملني.

6. حدود الدراسة:

إدارة  أثر ممارسات  قياس  على  الدراسة  هذه  اقتصرت  املوضوعية:  احل��دود   ●

املوارد البشرية واملتمثلة يف نظام التعويض، وتقييم األداء، واالختيار والتعيني، والتدريب 

والتطوير، على أداء العاملني يف أحد قطاعات االتصاالت الليبية.

● احلدود املكانية: أجري اجلانب امليداني للدراسة على شركة هاتف ليبيا مبنطقة 

اتصاالت اجلبل األخضر. 

العاملني  اإلداريني  تتمثل يف  الدراسة  لهذه  البشرية  البشرية: احلدود  ● احلدود 
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بشركة هاتف ليبيا. 

● احلدود الزمنية: انحصرت مدة الدراسة يف الفترة الزمنية من 1/ 1/ 2017 إلى 30/ 6/ 

2017 م.

7. مصطلحات الدراسة:

بــدءًا  اجلزئية  العمليات  مــن  مجموعة  تتضمن  البشرية:  املـــوارد  إدارة  ممــارســات   ●
من تخطيط هذه املوارد، ومرورًا بإعداد نظم التحليل والوصف الوظيفي وإعداد نظم 
بــوضــع نظم  وانــتــهــاًء  ونــظــم احلــوافــز،  العاملني  أداء  تقييم  ونــظــم  والتعيني  االخــتــيــار 

التأديب ونظم السالمة املهنية مبا يحقق أهداف املنظمة (أبو شيخة، 2006: 25).

● نظام التعويض: مجموعة املنافع املادية وغير املادية التي يحصل عليها الفرد لقاء 
عمله يف املنظمة (عقيلي، 2005: 494).

وصالحيتهم  الــعــامــلــني  كــفــاءة  بــقــيــاس  تعنى  الــتــي  العملية  وهـــي  األداء:  تقييم   ●
وإجنـــازاتـــهـــم وســلــوكــهــم يف عملهم احلـــالـــي، لــلــتــعــرف عــلــى مـــدى قــدرتــهــم عــلــى حتمل 
مسؤولياتهم احلالية واستعدادهم لتقلد مناصب أعلى مستقبالً (نصر اهلل، 2002: 

.(169

أن  البشرية  املـــوارد  إدارة  تستطيع  مبقتضاها  التي  العملية  والتعيني:  االختيار   ●
ألداء  صالحيتهم  درجــة  حيث  مــن  معينة  وظيفة  لشغل  املتقدمني  األفـــراد  بــني  تفرق 
تلك الوظيفة، ومبعنى آخر تهدف عملية االختيار إلى حتقيق التوافق بني متطلبات 
الذاتية  وخصائصه  الوظيفة  لشغل  املتقدم  الفرد  مؤهالت  وبــني  وواجباتها  الوظيفة 

(زايد، 2003: 68).

وتطوير  املنظمة  يف  البشرية  املوارد  لدى  معريف  نظام  بناء  والتطوير:  التدريب   ●
املنظمة  أهداف  بهدف حتقيق  ومتنوعة  مهارات جديدة  وإكسابهم  احلالية  مهاراتهم 

بعيدة املدى (عقيلي، 2005: 437).

● أداء العاملني: ويقصد به العمل الذي يؤديه العامل ومدى تفهمه لدوره واختصاصه 
ومدى اتباعه للتعليمات التي تصل إليه من اإلدارة عبر املشرف املباشر له، أو اإلجناز 
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الذي يحققه ومدى توافقه مع املعايير ومستويات اجلودة (عودة، 1992).

ثانيًا: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يف هذا اجلانب من الدراسة ُسلّط الضوء على الدراسات واألبحاث ذات الصلة، 

إلجناز األهداف املرجوة منها.

1. اإلطار النظري:

1.1 مفهوم إدارة املوارد البشرية:

يواجه من يحاول التصدي لتحديد مفهوم »إدارة املوارد البشرية » صعوبات كثيرة، 

حول  واالختالف  البشرية(  )امل��وارد  لتعبير  املترادفات  كثرة  الصعوبات  هذه  ومنشأ 

مجاالت املوارد البشرية وتوجهاتها واالنفصال بني مفهوم إدارة املوارد البشرية نظرياً، 

ومفهومها يف املمارسة والتطبيق (درة والصباغ، 2008: 17). ولقد تباينت التسميات التي 

أطلقت على اإلدارة املعنية بالعنصر البشري يف املنظمات منها: إدارة األفراد، وإدارة 

وأكثرها  اإلنسانية،  والعالقات  العمالية،  والعالقات  املوظفني،  وإدارة  العاملة،  القوى 

انتشاراً تسمية إدارة املوارد البشرية (املرسي، 2003: 25). كما ميكن استخدام مصطلح 

إدارة املوارد البشرية على عدة مستويات، فقد يُنظر إليه على أنه نشاط تتمكن املنظمة 

مبوجبة من احلصول على األفراد الالزمني للمنظمة، كماً ونوعاً مبا يخدم أغراضها 

ويرّغبهم يف البقاء بخدمتها، ويجعلهم يبذلون أقصى طاقاتهم، وقد يُنظر إليه على أنه 

مهنة يصبح املعني بها مرجعاً يف إيجاد احللول للمشكالت املتعلقة بالعنصر البشري 

يف املنظمة، وقد ُينظر إليه على أنه وحدة تنظيمية يف منظمة، وقد ينظر إليه على أنه 

حقل دراسي ومجال من مجاالت التخصص (درة والصباغ، 2008: 64). ومهما كان من أمر 

العمليات اجلزئية بدءاً من تخطيط  فإن إدارة املوارد البشرية تتضمن مجموعة من 

بإعداد نظم التحليل، والوصف الوظيفي، وإعداد نظم االختيار  هذه املوارد، ومروراً 

والتعيني، ونظم تقييم أداء العاملني، ونظم احلوافز، وانتهاء بوضع نظم التأديب، ونظم 

السالمة املهنية مبا يحقق أهداف املنظمة (أبو شيخة، 2006: 25).

وتعرف إدارة املوارد البشرية بأنها: »عملية االهتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية التي 

حتتاجها أية منظمة لتحقيق أهدافها، وهذا يشمل اقتناء املوارد، واإلشراف على استخدامها 
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)البرنوطي،  وتطويرها«  املنظمة  أه��داف  لتحقيق  وتوجيهها  عليها،  واحلفاظ  وصيانتها، 

2004: 17(. كما ينظر إلى إدارة املوارد البشرية على أنها: »كل قرارات ونشاطات اإلدارة 

.)Leeds & Looise, 2005: 109( »التي تؤثر على طبيعة العالقة بني املنظمة وموظفيها

2.1 ممارسات إدارة املوارد البشرية: 

إدارة  املنظمة وظائف ومهام. ويحتوي نشاط  املتنوعة يف  إدارة من اإلدارات  لكل 

املوارد البشرية وممارستها يف أي منظمة على العديد من الوظائف واملهام، وذلك من 

أجل حتقيق هدفها الرئيس. ويرى العزاوي وجواد )2010(، أن ممارسات إدارة املوارد 

البشرية ميكن تصنيفها على أساس ثالث ممارسات رئيسة، هي:

1- املمارسات االختصاصية: هي املمارسات التي تزاولها إدارة املوارد البشرية يف 
منظمة، ويختلف عدد هذه املمارسات من منظمة ألخرى تبعا لفلسفة اإلدارة 

العمل،  وخصائص سوق  املستخدمة،  التكنولوجيا  ونوع  املنظمة  وحجم  العليا، 

وكفاءة العاملني ومهارتهم فيها، وتتمثل أهم هذه املمارسات يف: االستقطاب، 

برامج  واملكافأة،  التعويض  حتديد  العاملني،  أداء  تقييم  والتعيني،  االختيار 

التدريب والتطوير، وغيرها.

2- املمارسات اإلدارية: وهي املمارسات التي حتتاجها إدارة املوارد البشرية بإجناز 
أعمالها ووظائفها االختصاصية.

اإلدارات  وجلميع  العاملني  عن  املشورة  بتقدمي  تتمثل  االستشارية:  املمارسات   -3
اقتراح  عن  فضالً  الفنية،  أو  القانونية  الناحية  من  سواء  املنظمة  يف  العاملة 

التحسينات وتطوير التعليمات واألنظمة املتعلقة بالعاملني من أجور، وحوافز، 

وخدمات، وظروف عمل وغيرها (العزاوي وجواد، 2010). ويف هذه الدراسة ُحّددت 

املمارسات األربع اآلتية والتي يرى الباحث أنها رمبا تكون هي األقرب لواقع 

وطبيعة البيئة التي ُنفّذت هذه الدراسة فيها، وهي على النحو اآلتي:

ومنافع  أجور  تقدمي  على  بالعمل  واحلوافز  التعويض  وظيفة  وتهتم  التعويض:  ● نظام 
والرواتب  األج��ور  مثل  املباشرة  التعويضات  شكل  على  وتكون  املوظفني،  جلميع 

املباشرة  غير  والتعويضات  الفرد،  بعمل  ترتبط  التي  املالية  واملكافآت  واحلوافز 
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مرضية  وإج��ازات  صحي،  وتأمني  اجتماعية،  مزايا  املختلفة:  باملتغيرات  وترتبط 

.)Byars & Rue, 2012( وسنوية

وصالحيتهم  العاملني  كفاءة  بقياس  تعنى  التي  العملية  وه��ي  األداء:  تقييم   ●
وإجنازاتهم وسلوكهم يف عملهم احلالي للتعرف على مدى قدرتهم على حتمل 

مسؤولياتهم احلالية واستعدادهم لتقلد مناصب أعلى مستقبالً (نصر اهلل، 2002).

املوارد  إدارة  أنشطة  أهم  والتعيني  االختيار  ممارسة  ُتعد  والتعيني:  االختيار   ●
البشرية يف أي مؤسسة، فهذه املمارسة تهدف إلى توفير أفضل املوارد البشرية 

توظيف  من  التقليل  أو  املنع  أهميتها يف  وتعود  واملؤهالت،  الكفاءات  ذوي  من 

على  عديدة  سلبية  آث��ار  إلى  بالضرورة  ي��ؤدي  وال��ذي  املناسب  غير  الشخص 

املؤسسة، فدور عملية االختيار والتعيني يكمن يف التوفيق بني قدرات ومؤهالت 

سيقوم  التي  الوظيفة  ومتطلبات  ومسؤوليات  واجبات  مع  األف��راد  وموصفات 

املؤسسة. أهداف  على حتقيق  تعمل  متقدمة  أداء  فاعلية  إلى  بأدائها وصوال 

)صالح والسالم، 2006(.

يعرف التدريب على أنه تلك العملية املنظمة واملستمرة التي  ● التدريب والتطوير: 
تهدف إلى إكساب الفرد معارف وقدرات ومهارات جديدة، أو تغيير وجهات النظر 

واألفكار، واألسس السابقة لدى األفراد مبا ينسجم مع التغيرات التي حتدث يف 

بيئة العمل وخاصة يف اجلوانب التكنولوجية والتنظيمية، وميتد التدريب ليشمل 

تطوير اجلوانب السلوكية لديهم يف عالقاتهم مع جماعة العمل يف املنظمة، ومع 

فئات املتعاملني معها يف البيئة املحيطة (بوسنينة والفارسي، 2003: 201). 

أداء العاملني: يعد أداء العاملني عنصراً من عناصر اإلنتاجية، وهو يختص باجلانب 
اإلنساني وحُتّدد اإلنتاجية وفق أبعاد متداخلة وهي: العمل الذي يؤديه العامل، ومدى 

تفهمه لدوره واختصاصه، ومدى اتباعه للتعليمات التي تصل إليه من اإلدارة عبر املشرف 

املباشر له، أو اإلجناز الذي يحققه ومدى توافقه مع املعايير ومستويات اجلودة، ورمبا 

يشير إلى سلوكه مع وظيفته أو زمالئه، أو احلالة النفسية للعامل من حيث الرغبة يف 

العمل أو طرق التحسني التي ميكن أن يوفرها العامل يف عمله (عودة، 1992).
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2. الدراسات السابقة:

الدراسة  العالقة مبوضوع هذه  السابقة ذات  الدراسات  العديد من  ميكن عرض 

على النحو اآلتي:

دراســة عبد الرسول وكاظم (2009): هدفت الدراسة إلى حتليل واقع ممارسات 
إدارة املوارد البشرية يف رئاسة جامعة القادسية، من حيث ممارسة املوارد البشرية 

أنشطة  ُتنّفيذ  وكيف  القادسية،  رئاسة جامعة  والتشغيلية يف  اإلستراتيجية  ألدوارها 

املديرين  رض��ا  حتقيق  أج��ل  من  القادسية  جامعة  رئاسة  يف  البشرية  امل��وارد  إدارة 

التنفيذيني والعاملني عن أداء ادارة املوارد البشرية، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 

جاءت خمس  والسلب، حيث  اإليجاب  بني  وقع  البشرية  امل��وارد  إدارة  وظائف  تنفيذ 

وظائف متمثلة ب������ )تخطيط املوارد البشرية، التدريب والتطوير، وتقييم األداء، وتقييم 

الوظائف، والصحة والسالمة( كان مستوى تنفيذها عالياً وإيجابياً.

إدارة  ممارسات  أثر  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :(2010) حسن  دراســـة 
املوارد البشرية يف حتقيق التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية، 

اإلحصائية  األساليب  من  العديد  باستخدام  الباحث  قام  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

لتحقيق أهداف الدراسة، ومنها حتليل االنحدار البسيط واملتعدد، وتوصلت الدراسة 

إلى أن مستوى أهمية ممارسات إدارة املوارد البشرية واملمثلة ب��� )االستقطاب والتعيني، 

والتدريب والتطوير، تقييم األداء، ونظام التعويضات، والصحة والسالمة املهنية( كان 

مرتفعاً، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة معنوية لهذه املمارسات يف حتقيق 

التميز املؤسسي يف شركة زين الكويتية لالتصاالت اخللوية.

دراسة )Munjuri, M, G )2011: ركزت هذه الدراسة على تأثير املمارسات إدارة 
للتدريب،  تأثير  إيجاد  إلى  الدراسة  هذه  وسعت  املوظف،  أداء  على  البشرية  امل��وارد 

واألداء املرتبط باألجر، واألمن الوظيفي، ومتكني املوظف، وتصميم الوظائف وفرص 

العمل على أداء املوظفني يف املؤسسات الكاثوليكية للتعليم العالي يف كينيا، وتوصلت 

الدراسة إلى أن األجر املرتبط باألداء كان له األثر األكبر يف رفع مستوى أداء العاملني، 

وكذلك التدريب ومتكني املوظف كان لهما تأثير على زيادة مستوى أداء املوظفني، أما 
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تصميم الوظيفة واألمن الوظيفي فهما األقل تأثيراً على األداء، وأوصت الدراسة بأنه 

من أجل حتسني األداء، يجب على املنظمة أن توفر للموظفني األمن الوظيفي والعالوات 

املوارد  إلدارة  املمارسات  هذه  األهداف؛ ألن  على حتقيق  للعاملني  مكافأًة  واحلوافز 

املمارسات  إلى  باإلضافة  العاملني،  بأداء  جداً  قوية  بعالقة  إيجابيا  ترتبط  البشرية 

األخرى ذات التأثير اإليجابي على أداء املوظفني.

املمارسات  أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت هذه  دراســة القاضي (2012): 
اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشرية )االستقطاب والتعيني، ونظم التعويض، التدريب 

األردن،  اخلاصة يف  اجلامعات  العاملني يف  أداء  على  العاملني(  ومشاركة  والتطوير، 

اإلداريني  الدراسة من  وتكونت عينة  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت 

البشرية، مدير ضمان  امل��وارد  اإلداري��ة، مدير  للشؤون  الرئيس  )نائب  ضمن منصب 

العامة،  العالقات  مدير  واخلدمات،  اللوازم  مدير  والتسجيل،  القبول  مدير  اجلودة، 

الفقرات  النتائج أن متوسط جميع  املالي(، وكشفت  املدير  والتطوير،  التدريب  وحدة 

لُبعد االختيار والتعيني كانت ضمن املستوى املرتفع، كما توصلت إلى أن أداء العاملني 

التعويضات، ومشاركة العاملني،  يف اجلامعات اخلاصة يف األردن غير مرتبط بنظم 

وثيقاً بني ممارسات إدارة املوارد البشرية محل  وأظهرت الدراسة أن هناك ارتباطاً 

تلك  أداء  على  العاملني  أداء  وانعكاس  اجلامعات،  وأداء  العاملني  أداء  وبني  البحث 

اجلامعات.

الدراسة  الرئيس من هذه  الهدف   :Akhter, Siddique & Alam )2013( دراســة 
هو دراسة تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملني يف شركات صناعة 

االنحدار  حتليل  خالل  من  البيانات  بتحليل  الباحث  وق��ام  بنغالديش،  يف  اإلسمنت 

لتحديد تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملني، وخلصت الدراسة 

إلى أن التدريب والتطوير وفرصة التطوير الوظيفي لها تأثير إيجابي كبير على أداء 

واملمارسات  واملكافآت،  والتعويضات  األداء،  تقييم  فإن  أخرى  ناحية  ومن  العاملني، 

القيادية كان لها تأثير إيجابي على أداء العاملني، ولكن هذا التأثير غير ذي داللة قوية 

يف سياق صناعة اإلسمنت يف بنغالديش. 
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هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر تطبيق إستراتيجية  دراســة ثوابته (2016): 
املصارف  من  عينة  على  البشرية  امل��وارد  إدارة  الشاملة يف ممارسات  اجل��ودة  إدارة 

واملديرين  الفروع  مديري  الدراسة  واختارت  الغربية،  الضفة  يف  العاملة  التجارية 

الباحث  وقام  املصارف،  هذه  البشرية يف  امل��وارد  وإدارة  اجلودة  دوائر  يف  والعاملني 

بتحليل بيانات الدراسة باستخدام حتليل االنحدار والتحليل املتدرج، وتوصلت الدراسة 

إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية وإيجابية بني عناصر إستراتيجية إدارة اجلودة 

العاملة  الشاملة وبني عناصر ممارسات إدارة املوارد البشرية يف املصارف التجارية 

يف الضفة الغربية، كما تبني وجود أثر ذي داللة إحصائية لتطبيق إستراتيجية إدارة 

املصارف  يف  البشرية  امل��وارد  إدارة  املختلفة يف ممارسات  مببادئها  الشاملة  اجلودة 

التجارية يف الضفة الغربية، كما بينت النتائج أن مستوى أهمية ممارسات إدارة املوارد 

البشرية الواردة بالدراسة كانت مرتفعة. 

دراسة البطاينه (2016): هدفت الدراسة إلى بيان أثر إستراتيجيات إدارة املوارد 
املصارف  يف  املديرين  نظر  وجهة  من  ميدانية  دراسة  الوظيفي  األداء  على  البشرية 

جميع  على  املديرين  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  اربد،  محافظة  األردنية/  التجارية 

املستويات يف املصارف، وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجيات إدارة املوارد البشرية 

وذلك  األهمية  من  مرتفعة  مبستويات  تتمتع  جميعها  كانت  الدراسة  يف  املستخدمة 

الدراسة  توصلت  كما  املتغيرات،  لتلك  احلسابية  املتوسطات  إليه  أشارت  ما  حسب 

إستراتيجية  و  التوظيف  إستراتيجية  من  كل  بني  إيجابية  ارتباط  عالقة  وجود  إلى 

التطوير و إستراتيجية التدريب واألداء الوظيفي، وعدم وجود عالقة ارتباط إيجابية 

بني إستراتيجية التعويض واألداء الوظيفي. 

احلديثة  املمارسات  يف  البحث  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   :(2016) كــرو  دراســـة 
إلدارة املوارد البشرية، وأثرها على أداء العاملني يف شركة جود، ومتثلت املمارسات 

ب���� )التخطيط، حتليل وتصميم الوظائف، االستقطاب والتعيني، التدريب، تقييم األداء، 

التحفيز، املشاركة يف اتخاذ القرار( وأثرها على أداء العاملني يف الشركة، وتكونت عينة 

الدراسة من اإلداريني يف شركة جود واملوظفني يف إدارة املوارد البشرية من )مدير 
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إدارة، مساعد مدير، رئيس قسم، موظفون، مركز وظيفي آخر(، وخلصت الدراسة إلى 

نتيجة مفادها أن األداء الوظيفي للعاملني يتأثر إلى حد كبير مبمارسات إدارة املوارد 

البشرية احلديثة، وكان األثر األكبر لتحليل الوظائف وتصميمها، يليها مشاركة العاملني 

يف اتخاذ القرار، وتقييم األداء، كما أوضحت الدراسة أن جميع املمارسات تؤثر بشكل 

إيجابي يف أداء العاملني، فكلما حتسن تطبيق هذه املمارسات يتحسن أداء العاملني، 

للعاملني،  وقدمت الدراسة مجموعة من املقترحات كالقيام بتدريب داخلي وخارجي 

وإتاحة الفرصة لهم الختيار البرامج التدريبية املناسبة، وتطوير معايير التقييم، واتباع 

سياسة الباب املفتوح؛ إلتاحة الفرصة للعاملني يف املشاركة يف القرارات.

دراسة Hassan )2016(: هدفت هذه الدراسة إلى حتديد تأثير ممارسات إدارة املوارد 
البشرية على أداء العاملني يف صناعة النسيج يف باكستان، استُخدام فيها تقنية العينات 

العشوائية جلمع البيانات يف هذه الدراسة، وللتحقق من وجود العالقة بني ممارسات إدارة 

املوارد البشرية وأداء العاملني، طّبق الباحث بعض األساليب اإلحصائية مثل معامل ارتباط 

بيرسون، وحتليل االنحدار على البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات إدارة املوارد 

ومشاركة  والتدريب،  األداء،  وتقييم  الوظيفي،  والتخطيط  )التعويض،  ب��  واملمثلة  البشرية 

العاملني( لها تأثير إيجابي على أداء العاملني، كما أثبت الدراسة بأن املتغيرات املستقلة 

تسهم بشكل إيجابي يف التأثير على املتغير التابع )أداء العاملني(.

ثالثًا: منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات):

1- منهج الدراسة:

  بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها فقد اعتمد الباحث 

املنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ويهتم 

بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، كما ال يكتفي هذا املنهج عند 

املختلفة،  استقصاء مظاهرها وعالقاتها  أجل  من  بالظاهرة  املتعلقة  املعلومات  جمع 

بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور 

املقترح، بحيث يزيد بها رصيد املعرفة عن املوضوع.

2- مصادر البيانات:

● املصادر األولية: ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة جلأ الباحث إلى جمع البيانات 
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األولية من خالل االستبانة، بوصفها أداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا لهذا الغرض.

مصادر  إلــى  للبحث  النظري  اإلطـــار  معاجلة  يف  الباحث  جلــأ  الثانوية:  املــصــادر   ●
الــبــيــانــات الــثــانــويــة والــتــي تتمثل يف الكتب واملــراجــع الــعــربــيــة، واألجــنــبــيــة ذات 
التي  السابقة  والــدراســات  واألبــحــاث  والتقارير،  واملــقــاالت،  والــدوريــات،  العالقة، 

تناولت موضوع الدارسة، والبحث واملطالعة يف مواقع اإلنترنت املختلفة.

3- أداة الدراسة:

األداة املستخدمة يف جمع بيانات الدراسة هي االستبانة، ولهذا استند الباحث إلى 

األدب النظري يف تطويرها وتعديلها لتناسب الدراسة احلالية، والتي كان الغرض من بنائها 

هو معرفة أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا. 

فضالً عن كونها تشتمل على ثالثة أجزاء رئيسة هي؛ املتغيرات الدميوغرافية والوظيفية 

للمجيبني، واملتغيرات املستقلة، واملتغير التابع. حيث إن اجلزء األول من االستبانة مرتبط 

بالسمات الدميوغرافية والوظيفية للمستجيبني وهي؛ اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، 

ومدة اخلدمة، واملستوى الوظيفي، أما اجلزء الثاني فهو يتعلق بجانب ممارسات إدارة 

املوارد البشرية ويضم أربعة أبعاد رئيسة، تتلخص يف: )نظام التعويض، وتقييم األداء، 

أمكن حتديد  فرعياً، وقد  متغيراً  والتطوير(، وتضم 32  والتدريب  والتعيني،  واالختيار 

السابقة  للدراسات  الشاملة  املراجعة  خالل  من  وتنميتها  املتغيرات  من  املجموعة  هذه 

 Rebrca, ذات العالقة مثل؛ (العاني، 2002؛ جواد وفوطة، 2009؛ Arnold, 2010؛ القاضي، 2012؛ 

Shatha & Mark, 2013؛ أبونصيب ويوسف، 2013؛ Nazmul, Tahmina & Chowdhury, 2014؛ 

اجلعبري، 2016؛ ثوابته، 2016؛ أبو اسنينة، 2017)، أما اجلزء الثالث فهو مرتبط بالُبعد التابع 

الشاملة  املراجعة  أمكن تطويره من خالل  وقد  متغيرات،  العاملني، ويضم 7  أداء  وهو 

للدراسات السابقة ذات العالقة مثل؛(نعمان، 2008؛ القاضي، 2012؛ البطانيه، 2016). ولقياس 

 Likert–مقياس الباحث  استخدم  االستبانة  من  والثالث  الثاني  اجلزيئني  يف  الفقرات 

ما )3  الى حد  - اخلماسي؛ موافق بشدة )5 عالمات(، موافق )4 عالمات(، موافق 

عالمات(، غير موافق )عالمتان(، غير موافق بشدة )عالمة واحدة(.

4- مجتمع وعينة الدراسة:

يتألف مجتمع الدراسة من جميع اإلداريني العاملني مبختلف املستويات اإلدارية بشركة 
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هاتف ليبيا، ويرجع السبب يف حتديد هذه الفئة؛ إلى اعتقاد الباحث بأنها الفئة األقدر على 

تفهم طبيعة متغيرات الدراسة وأبعادها والتعامل معها تعامالً علمياً، فضالَ عن كونها املعنية 

نتائج  إمكانية احلصول على  إلى جانب  بالشركة،  السياسات واإلج��راءات اإلدارية  باتخاذ 

أكثر دقة وموضوعية فيما يتعلق مبتغيرات الدراسة، أما بخصوص حتديد مجال الدراسة 

بهذه الشركة فيرجع إلى أهميتها بالدرجة األولى، عالوة على ذلك اشتمالها على عدد ال 

بأس به من العاملني وبتخصصات مختلفة، حيث تتشكل الشركة من عدة مناطق اتصاالت 

اجلبل  الغربي،  اجلبل  الزاوية،  سبها،  بنغازي،  )طرابلس،  وه��ي؛  ليبيا  رب��وع  على  موزعة 

الدراسة، وذلك  القيام بعملية املسح الشامل ملجتمع  لتعذر  األخضر، خليج سرت(، ونظراً 

لتناثره على مساحات شاسعة من املدن الليبية، وكذلك بسبب محدودية إمكانيات الباحث 

سواء كانت مادية أو زمنية. جلأ الباحث إلى اختيار شركة هاتف ليبيا مبنطقة اتصاالت 

من  املنطقة  هذه  تتألف  حيث  لدراسته،  امليداني  اجلانب  إلج��راء  كمكان  األخضر  اجلبل 

عدة مكاتب هي؛ )البيضاء، شحات، القبة، طبرق، املرج، درنة، أمساعد(، ومن أجل تسهيل 

الباحث مع  عملية توزيع وتعبئة استمارات االستبانة اخلاصة بهذه الدراسة فلقد تواصل 

إدارة هذه املنطقة املتواجدة مبدينة البيضاء، والتي قامت بدورها يف تسهيل عملية التواصل 

اإلداري��ني  األف��راد  الدراسة يف  عينة  ولقد متثلت  الغرض، هذا  أجل هذا  مكاتبها من  مع 

العاملني مبختلف املستويات اإلدارية بشركة هاتف ليبيا، واختيرت عينة مالئمة مؤلفة من 

)100( مفردة، وذلك من أجل جتميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وقام 

الباحث بتوزيع )100( استمارة استبانة عليها، استرد منها )85( استمارة، وبعد فحص 

يكون  وبهذا  للتحليل،  لعدم صالحيتها  منها  استُبعدت )7(  املستلمة،  االستبانة  استمارات 

عدد استمارات االستبانة الصاحلة للتحليل )78( استمارة استبانة، أي بنسبة )78 % ( من 

أجمالي االستمارات املوزعة، وُعّدت هذه العينة كافية للتحليل اإلحصائي واعتماد النتائج.

5- حتليل بيانات الدراسة: 

لتحليل بيانات الدراسة استُخدم اإلحصاء الوصفي وما يحتويه من عدة أدوات إحصائية، 

 ،SPSS v.22( Huysamen, 2001( باالستعانة ببرنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 )Simple, multi regression( واملتعدد  البسيط  االنحدار  حتليل  الباحث  استخدم  حيث 
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وذلك ملعرفة مدى تأثير ممارسات إدارة املوارد البشرية على أداء العاملني.

6- صدق أداة الدراسة وثباتها: 

الدراسة  استعانت  للمقياس  الظاهري  الصدق  من  للتحقق  الظاهري:  الصدق   ●
مبجموعة من أعضاء الهيأة التدريسية املتخصصني يف مجال اإلدارة، واإلحصاء، 
وبلغ عدد املحكمني (5)، وقد أخذت كل مالحظاتهم بعني االعتبار، كما توزيع 
االستبانة على (10) من اإلداريني العاملني بشركة هاتف ليبيا؛ وذلك للتعرف 
على مدى مناسبة الفقرات للقياس فكانت ما نسبته (91 % ) من الفقرات واضحة 

ومفهومه لديهم، وعليه أصبحت األداة تتمتع مبا يعرف بالصدق الظاهري.

● ثبات أداة الدراسة: ويقصد به درجة االتساق الداخلي فيما بني مفردات )بنود( 

األداة، وإمكانية احلصول على النتائج ذاتها أو نتائج قريبة منها فيما لو استخدمت 

قياسية  قواعد  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى  مشابهة،  ظروف  ويف  أخرى  مرة  األداة 

 Alpha( فإن  التطبيقية  الناحية  من  لكن   Alpha ملعامل  املناسبة  القيم  بخصوص 

اإلنسانية )ج��ودة، 2008(،  والعلوم  ب��اإلدارة  املتعلقة  البحوث  ُيعد مقبوال يف   )≥ 0.60

واجلدول رقم )1( يوضح نتائج هذا املعامل.

جدول (1): معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا)

عدد املتغيراتقيمة (α) ألفاأبعاد املقياسالرقم

0.8738نظام التعويض1

0.7278تقييم األداء2

0.7598االختيار والتعيني3

0.7368التدريب والتطوير4

0.7057أداء العاملني5

0.89139االستبانة ككل

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.
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 من خالل اجلدول رقم )1( نالحظ قيم معامل كرونباخ آلفا لقياس الثبات، تساوي 

)0.891( مما يدل على أن االستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع، باإلضافة إلى أن جميع 

محاور االستبانة تتمتع بثبات مقبول فقد فاقت )0.60( املقبولة إحصائياً، وعليه ميكن 

االعتماد عليها يف قياس ماصممت من أجله.

رابعًا: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

يف هذا اجلزء سيتم عرض نتائج الدراسة؛ من حيث وصف خصائص عينة الدراسة واختبار فرضياتها:

1. وصف خصائص الدراسة:

استخرجت التكرارات والنسب املئوية خلصائص عينة الدراسة واملبينة يف اجلدول رقم )2(:

جدول (2) خصائص عينة الدراسة

النسبة العددفئات املتغيراملتغير
النسبة العددفئات املتغيراملتغيراملئوية

املئوية

اجلنس
86 % 67ذكر

مدة اخلبرة

8% 6أقل من 5 سنوات

من 5 – أقل من 14%11أنثى
23% 1018 سنوات

العمر

من 10 – أقل من 3%2أقل من 30 سنة
36% 1528 سنة

من 30 – أقل 
من 15– أقل من 24 %19من40 سنة

19% 2015 سنة 

من 40 – أقل من 
من 20 سنة 56 % 5044 سنة

14% 11فأكثر

17 % 13من 50 سنة فأكثر

املستوى 
اإلداري

12% 9اإلدارة العليا     

املؤهل 
العلمي

دبلوم متوسط وما 
56% 44اإلدارة الوسطي   42 %  33يعادلها

32% 25اإلدارة الدنيا49 % 38مؤهل جامعي

9 % 7دراسات عليا

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.
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■ اجلنس: يظهر اجلدول رقم )2( أن النسبة األعلى من العينة محل الدراسة هي من 
الذكور، حيث بلغت )86 % (، يف حني كانت نسبة اإلناث )14 % ( من العينة، وهذا يعنى 

أن عينة الدراسة غلب عليها جنس الذكور، ورمبا يرجع ذلك إلى عادات وتقاليد املجتمع 

الليبي والذي فيه حتدد طبيعة عمل املرأة ونوعه، ومن بينها العمل يف الشركات. 

■ العمر: يالحظ من اجلدول رقم )2( أن النسبة الكبرى من العينة هم من الفئة العمرية 
التي تتراوح أعمارهم من )من 40 سنة إلي أقل من 50(، حيث بلغت )56 % ( من أفراد 

العينة، يأتي يف املرتبة الثانية الذين تقل أعمارهم عن )40 سنة( بنسبة )24 % (، تليها الفئة 

العمرية من خمسني سنة فأكثر، حيث بلغت نسبتها )17 % (. وتليها الفئة العمرية األقل من 

ثالثني سنة، حيث بلغت نسبتها )3 % (.

■ املؤهل العلمي: إن النسبة املوضحة يف اجلدول رقم )2( للعينة محل الدراسة تظهر 
نسبة )49 % ( يحملون مؤهالً جامعياً، وما نسبته )42 % ( هم من حملة دبلوم متوسط 

وقد   ،)  %  9( نسبتهم  فكانت  عليا  مؤهالت  يحملون  الذين  املوظفني  أما  يعادلها،  وما 

يرجع ارتفاع نسبة املوظفني الذين لديهم مؤهالت جامعية إلى أن إدارة الشركة تتبنى يف 

سياسات التعيني لديها التركيز على من يحملون مؤهالت علمية جامعية فما فوق، وهذا 

املستوى التعليمي يتناسب مع طبيعة العمل مبثل هذه الشركات، ويساعد يف تفهم أكبر 

ملمارسات إدارة املوارد البشرية وأهميتها يف حتسني األداء واستيعابها بالطريقة السليمة.

■  مدة اخلبرة: يالحظ من اجلدول رقم )2( أن )69 % ( من أفراد العينة خبرتهم 
العملية من )10 سنوات فأكثر(، يف حني من ميلكون خبرة أقل من )10 سنوات( تقدر 

نسبتهم ب�� )31 % (، وهذا يبني أن معظم أفراد العينة من ذوي اخلبرات الطويلة، وهذا 

يساعد على التفهم واالستيعاب لتطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية.

)اإلدارة  اإلداري  املستوى  ذوي  أن  )2( يالحظ  رقم  من اجلدول  ■  املستوى اإلداري: 
العليا( بلغت نسبتهم )12 % (، يف حني كانت نسبة ذوي املستوى اإلداري )اإلدارة الوسطى( 

)56 % (، وبلغت نسبة ذوي املستوى اإلداري )اإلدارة الدنيا( )32 % (، وذلك يتفق مع طبيعة 

الهيكل التنظيمي للشركات، حيث يقل عدد الوظائف كلما ارتفع املستوى اإلداري. 
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2. حتليل بيانات الدراسة:

يف هذا اجلانب مت عرض نتائج حتليل آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة، 

ملدى  املئوية  والنسب  املعيارية،  واالنحرافات  املتوسطات احلسابية،  باستخراج  وذلك 

موافقة أفراد عينة الدراسة على الفقرات املتعلقة باألبعاد التي تعكس املتغير املستقل 

واملتغير التابع، والتي يتضمنها اجلزء الثاني من استبانة الدراسة، وقد اعتمد الباحث 

يف حتديد مستويات األهمية النسبية على املعادلة اآلتية:

طول الفئة = الدرجة األعلى يف املقياس - الدرجة األدنى يف املقياس =  5 – 1  =  0.80

                         عدد املستويات                                           5

والنتائج املتحصل عليها من املعادلة موضحة باجلدول رقم )3(.

جدول (3) مستويات درجة مقياس ممارسات إدارة املوارد البشرية 

درجة 
املمارسة

منخفضة 
جدًا

مرتفعة جدًامرتفعةمتوسطةمنخفضة

املستويات
1- أقل من 

1.80
1.80- أقل من 

2.60
2.60- أقل من 

3.40
3.40- أقل من  

4.20
4.20- أقل من  5

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

وقام الباحث بعرض النتائج وفقاً لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

عرض نتائج ُبعد نظام التعويض:

لوصف مستوى أهمية ممارسة نظام التعويض يف شركة هاتف ليبيا، استخدمت 

املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، فظهرت النتائج كما هو 

موضح باجلدول رقم )4(.
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جدول (4): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عن ُبعد ممارسة نظام التعويض

املتغيرت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

1
تلجأ الشركة إلى استخدام سياسة تعويض مرنة 

للحفاظ على العاملني احلاليني وحتفيزهم 
ودفعهم للعمل.

3.541.36 % 70.8

73 % 3.651.23سياسة التعويض يف الشركة توفر العدالة واملساواة.2

3
تقدم الشركة بعض املحفزات للحفاظ على 

الكفاءات والقدرات اإلبداعية.
3.851.33 % 77

4
تعتمد سياسة التعويض على أسس موضوعية يف 

توزيع الرواتب واألجور واملنافع األخرى.
3.961.14 % 79.2

5
ترتبط سياسة التعويض يف الشركة مبعدالت 

اإلنتاج وكفاءة وخبرات العاملني.
3.441.27 % 68.8

6
تعتمد الشركة على احلوافز املادية واملعنوية 

لتشجيع العاملني على أداء عمل أفضل.
3.981.07 % 79.6

7
لدى العاملني تصور واضح عن سياسة التعويض 

يف الشركة.
3.471.21 % 69.4

8
لدى الشركة سياسة تعويض مرنة على أساس 

اخلبرة أو معدالت األداء واإلنتاجية.
3.731.24 % 74.6

74 % 3.701.23                  املؤشر العام للُبعد

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

التعويض  نظام  بُعد  لفقرات  احلسابية  املتوسطات  أن  إلى   )4( رقم  اجل��دول  نتائج  تشير 

تراوحت ما بني )3.44 – 3.98(، يف حني كانت االنحرافات املعيارية لها بني )1.07 – 1.36(، جاءت 

جميع الفقرات يف هذا البعد بدرجة ممارسة مرتفعة، ومن خالل النتائج يتبني أن الفقرة )تعتمد 

الشركة على احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع العاملني على أداء عمل أفضل( جاءت يف املرتبة 

فيما   ،)1.07( معياري  وانحراف   )3.98( ومبتوسط حسابي   ،)  %  79.6( موافقة  بنسبة  األولى 
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حصلت الفقرة )ترتبط سياسة التعويض يف الشركة مبعدالت اإلنتاج وكفاءة وخبرات العاملني( 

وانحراف   )3.44( ومبتوسط حسابي   ،)  %  68.8( موافقة  بنسبة  واألخيرة  الثامنة  املرتبة  على 

معياري )1.27(، أما املتوسط احلسابي العام للُبعد فقد بلغ )3.70( وبانحراف معياري )1.23(، 

وأبدى )74 % ( من أفراد عينة الدراسة موافقتهم عن هذا الُبعد، وهذا يعني أن مستوى أهمية 

كما  كان مرتفعاً،  الدراسة  ليبيا من وجهة نظر عينة  التعويض يف شركة هاتف  نظام  ممارسة 

أشارت قيم االنحراف املعياري إلى أن الردود فيما بينهم لم تختلف كثيراً، أي إن هذه النتائج 

تتفق مع دراسات كًل من عبدالرسول وكاظم )2009(، حسن )2010(، ثوابته )2016(، البطاينه 

)2016(. وذلك يوضح تفهم أفراد العينة جلوانب بُعد نظام التعويض، ألنها ُيعد املحرك األساسي 

الذي يدفع باألفراد إلى إشباع رغباتهم والقيام بكل ما ُيطلب منهم، فضالً عما له من دور كبير يف 

مساعدة املنظمات يف حتقيق أهدافها، وهي األهداف التي تتمثل يف املساهمة يف إشباع حاجات 

العاملني، ورفع روحهم املعنوية، واملساهمة يف التحكم يف سلوك العاملني مبا يضمن حتريك هذا 

السلوك وتوجيهه نحو املصلحة املشتركة لكل من الفرد والشركة. 

عرض نتائج ُبعد تقييم األداء:

لوصف مستوى أهمية ممارسة نظام تقييم األداء يف شركة هاتف ليبيا، استخدمت املتوسطات 

احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، فظهرت النتائج كما هو موضح باجلدول رقم )5(.

جدول (5): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عن ُبعد 

ممارسة تقييم األداء

املتوسطاملتغيرت
احلسابي

االنحراف
املعياري

النسبة 
املئوية

الــقــرارات 1 اتخاذ  يف  األداء  تقييم  تقارير  على  الشركة  تعتمد 
املتعلقة بشؤون العاملني (مكافأة أو عقوبة).

4.121.10 % 82.4

الــرؤســاء 2 عــام مــن قبل  كــل  نهاية  التقييم يف  ُتستخدم منــاذج 
املباشرين.

3.061.43 % 61.2

بوضع 3 متخصصني  مع  بالتعاون  البشرية  املــوارد  دائــرة  تقوم 
معايير وأسس واضحة يتم من خاللها تقييم أداء العاملني

3.591.45 % 71.8

69.8 % 3.491.39تقوم دائرة املوارد البشرية بتحديث مناذج التقييم عند اللزوم.4
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املتوسطاملتغيرت
احلسابي

االنحراف
املعياري

النسبة 
املئوية

76.4 % 3.821.34تقوم دائرة املوارد البشرية بتحليل نتائج التقييم.5

ُتـــوضـــع منــــاذج تــقــيــيــم األداء بــنــاء عــلــى الـــوصـــف الــوظــيــفــي 6
للعاملني.

4.071.06 % 81.4

تخضع تقارير التقييم للمراجعة من أكثر من جهة يف الشركة 7
ضمانًا للموضوعية والدقة والشمولية.

3.961.07 % 79.2

82 % 4.101.23يّطلع العاملني على نتائج تقييمهم من قبل الرئيس املباشر.8

75.6 % 3.781.26املؤشر العام للُبعد

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

تشير نتائج اجلدول رقم )5( إلى أن إجابات )75.6 % ( من أفراد عينة الدراسة أبدوا 

من  والرفع  ناحية حتسني  من  للشركة  العاملني  أداء  تقييم  أهمية ممارسة  على  موافقتهم 

مستويات األداء للعاملني، وهذا يوضح تفهم أفراد العينة جلوانب بُعد تقييم أداء العاملني، 

فما هو إال عملية مراجعة النشاط اإلنتاجي لألفراد من أجل تقييم إسهاماتهم يف حتقيق 

سلوكهم  ومالحظة  لعملهم  العاملني  أداء  وحتليل  دراسة  كونه  عن  فضالً  الشركة،  أهداف 

وتصرفاتهم أثناء العمل، وذلك للحكم على مدى جناحهم ومستوى كفاءتهم يف القيام بأعمالهم 

احلالية وإمكانيات النمو والتقدم للفرد يف املستقبل، أو ترقيته لوظيفة أخرى، فقد جاءت 

الفقرة )تعتمد الشركة على تقارير تقييم األداء يف اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون العاملني 

مكافأة أو عقوبة( يف املرتبة األولى بنسبة موافقة )82.4 % (، ومبتوسط حسابي )4.12( 

وانحراف معياري )1.10(، فيما حصلت الفقرة )ُتستخدم مناذج التقييم يف نهاية كل عام من 

قبل الرؤساء املباشرين( على املرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة موافقة )61.2 % (، ومبتوسط 

بلغت  للُبعد فقد  العام  املتوسط احلسابي  أما   .)1.43( وانحراف معياري   )3.06( حسابي 

)3.78(، بانحراف معياري )1.26(، وهذا يعني أن مستوى أهمية ممارسة تقييم أداء العاملني 

يف شركة هاتف ليبيا من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً، ألن هناك عدداً من ردود 

أفراد العينة كانت موافقة على فقرات بُعد تقييم أداء العاملني، كما أشارت قيم االنحراف 
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●  أثر ممارسات إدارة املوارد البرشية ىلع أداء العاملني يف رشكة هاتف يلبيا ( دراسة ميدانية ىلع عينة من العاملني يف رشكة هاتف يلبيا بمنطقة اتصاالت اجلبل األخرض

■ د. المبروك عبدالجواد أمبارك

املعياري إلى أن الردود فيما بينهم لم تختلف كثيراً، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات 

كًل من عبدالرسول وكاظم )2009(، حسن )2010(.

عرض نتائج ُبعد االختيار والتعيني:

الباحث  استخدم  ليبيا،  هاتف  والتعيني يف شركة  االختيار  أهمية ممارسة  لوصف مستوى 

املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، كما هو موضح باجلدول رقم )6(.
جدول (6): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عن ُبعد 

ممارسة االختيار والتعيني

املتوسطاملتغيرت
احلسابي

االنحراف
املعياري

النسبة 
املئوية

حُتــســم نــتــائــج املــنــافــســة بــني املــتــقــدمــني للوظيفة 1
بطرق عادلة وغير متحيزة.

3.701.05 % 74

يف 2 والتعيني  االخــتــيــار  بعملية  الــقــائــمــون  يتمتع 
الشركة بالكفاءة والنزاهة.

4.241.03 % 84.8

الشركة معلومات كاملة حولها للمتقدمني 3 تقدم 
والراغبني العمل لديها.

3.411.45 % 68.2

73.6 % 3.681.32تعتمد الشركة على معيار الكفاءة يف اختيار العاملني.4

إشراك األقسام والوحدات ذات العالقة بالوظيفة 5
يف عملية االختيار.

4.091.10 % 81.8

ُتــّصــمــيــم املــقــابــالت واالمــتــحــانــات بــالــشــكــل الــذي 6
يبني مــدى تــوافــق مــؤهــالت املــرشــح مــع متطلبات 

الوظيفة.

3.571.19 % 71.4

تــقــوم الــشــركــة بــعــمــل اخــتــبــارات ومــقــابــالت معدة 7
مسبقا عند اختيار العاملني اجلدد.

3.641.23 % 72.8

تـــقـــوم الـــشـــركـــة بــاخــتــيــار األفـــــــراد مــعــتــمــدة على 8
مطابقة مؤهالتهم للوصف الوظيفي.

3.731.04 % 74.6

75.2 % 3.761.18املؤشر العام للُبعد

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.
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الدراسة  عينة  أف��راد  من   )  %  75.2( إجابات  أن  إلى   )6( رقم  اجل��دول  نتائج  تشير 

أبدوا موافقتهم على أهمية ممارسة االختيار والتعيني ودورها احليوي يف توفير الكوادر 

القادرة على حتسني أداء العاملني، وهذا يوضح تفهم أفراد العينة جلوانب بُعد االختيار 

والتعيني، وذلك ملا له من دور يف الكشف عن أفضل املتقدمني للوظائف الشاغرة من خالل 

مجموعة من األساليب التي تضمن وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، وعليه فإن 

تنفيذ مرحلة االختيار والتعيني بكفاءة ستساعد بشكل كبير يف حتسني أداء العاملني، ورفع 

مستوى جودته، وزيادة حماسهم نحو العمل والشعور بالرضا واالستقرار، وهذا يسهم بدوره 

يف التقليل من التكاليف املباشرة، وغير املباشرة التي قد تنتج عن عملية االختيار والتعيني 

الشركة  يف  والتعيني  االختيار  بعملية  القائمون  )يتمتع  الفقرة  جاءت  فقد  السليمة،  غير 

بالكفاءة والنزاهة( يف املرتبة األولى بنسبة موافقة )84.8 % (، ومبتوسط حسابي )4.24( 

حولها  كاملة  معلومات  الشركة  )تقدم  الفقرة  حصلت  فيما   ،)1.03( معياري  وانحراف 

للمتقدمني والراغبني العمل لديها( على املرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة موافقة )68.2 % (، 

ومبتوسط حسابي )3.41( وانحراف معياري )1.45(. أما املتوسط احلسابي العام للُبعد 

فقد بلغ )3.76( وبانحراف معياري )1.18(، وهذا يعني أن مستوى أهمية ممارسة االختيار 

والتعيني يف شركة هاتف ليبيا من وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً. وذلك   ألن هناك 

عدد من ردود أفراد العينة كانت موافقة على فقرات بُعد االختيار والتعيني، كما أشارت قيم 

االنحراف املعياري إلى أن الردود فيما بينهم لم تختلف كثيراً. وتتفق نتيجة هذه الدراسة 

مع دراسات كًل من حسن )2010(، القاضي )2012(، البطاينه )2016(.

عرض نتائج ُبعد التدريب والتطوير:

الباحث  ليبيا، استخدم  التدريب والتطوير يف شركة هاتف  لوصف مستوى أهمية ممارسة 

املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، كما هو موضح باجلدول رقم )7(.
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●  أثر ممارسات إدارة املوارد البرشية ىلع أداء العاملني يف رشكة هاتف يلبيا ( دراسة ميدانية ىلع عينة من العاملني يف رشكة هاتف يلبيا بمنطقة اتصاالت اجلبل األخرض

■ د. المبروك عبدالجواد أمبارك

جدول (7): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عن ُبعد 
ممارسة التدريب والتطوير

املتوسطاملتغيرت
احلسابي

االنحراف
املعياري

النسبة 
املئوية

تخصص الشركة موازنة مالية مناسبة لتدريب 1
وتطوير مهارات العاملني لديها.

3.811.34 % 76.2

تــضــع الــشــركــة بـــرامـــج مــســتــمــرة ومــتــجــددة لــتــدريــب 2
وتطوير العاملني.

3.761.49 % 75.2

لدى الشركة قسم او إدارة متخصصة بتدريب 3
وتطوير العاملني.

3.551.42 % 71

تلزم الشركة جميع عامليها على مشاركتهم يف 4
برامج تدريبية بهدف تطويرهم.

3.791.38 % 75.8

حتـــدد الــشــركــة احــتــيــاجــاتــهــا الــتــدريــبــيــة مـــن املــــوارد 5
البشرية بأسلوب علمي.

3.681.42 % 73.6

العاملني 6 أداء  حتسني  إلــى  بالشركة  التدريب  يهدف 
بشكل مستمر.

3.861.06 % 77.2

للمشاركة 7 إلى اخلــارج  بإرسال عامليها  الشركة  تقوم 
بدورات يف التدريب والتطوير.

3.461.40 % 69.2

التدريبية 8 البرامج  لتقومي  مستمرة  متابعة  هنالك 
من قبل إدارة املوارد البشرية يف الشركة.

3.741.43 % 74.8

74.2 % 3.711.37املؤشر العام للُبعد

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

تشير نتائج اجلدول رقم )7( إلى أن إجابات )74.2 % ( من أفراد عينة الدراسة 

عّبرت عن موافقتهم على أهمية ممارسة التدريب والتطوير ودورها يف حتسني أداء 

العاملني، وهذا يوضح تفهم أفراد العينة جلوانب بُعد التدريب والتطوير، ملا له من دور 

مهم يساعد يف حتسني مستوى إجناز األفراد، وامتالك قوى عاملة مؤهلة، ومبدعة 
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من خالل ما حتدثه من تطوير وتغيير مستمر يف قدرات األفراد املعرفية، والسلوكية، 

العاملني  أداء  إلى حتسني  بالشركة  التدريب  )يهدف  الفقرة  جاءت  فقد  واملهاراتية، 

بشكل مستمر( يف املرتبة األولى بنسبة موافقة )77.2 % (، ومبتوسط حسابي )3.86( 

إلى  عامليها  بإرسال  الشركة  )تقوم  الفقرة  فيما حصلت   ،)1.06( معياري  وانحراف 

اخلارج للمشاركة بدورات يف التدريب والتطوير( على املرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة 

موافقة )69.2 % (، ومبتوسط حسابي )3.46( وانحراف معياري )1.40(. أما املتوسط 

احلسابي العام للُبعد فقد بلغ )3.71( وبانحراف معياري )1.37(، وهذا يعني أن مستوى 

أهمية ممارسة التدريب والتطوير يف شركة هاتف ليبيا من وجهة نظر عينة الدراسة 

كان مرتفعاً. وذلك   ألن غالبية ردود أفراد العينة كانت موافقة على معظم فقرات بُعد 

التدريب والتطوير، كما أشارت قيم االنحراف املعياري إلى أن الردود فيما بينهم لم 

 ،)2009( كًل من عبدالرسول وكاظم  النتيجة مع دراسات  وتتفق هذه  كثيراً.  تختلف 

حسن )2010(، ثوابته )2016(، البطاينه )2016(.

عرض نتائج ُبعد أداء العاملني:

لوصف مستوى أهمية أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا، جلأ الباحث إلى استخدام املتوسطات 

احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية، كما هو موضح باجلدول رقم )8(.

جدول (8): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عن ُبعد أداء العاملني

املتوسطاملتغيرت
احلسابي

االنحراف
املعياري

النسبة 
املئوية

80.6 4.031.06تشعر إدارة الشركة بالرضا عن نتائج أداء العاملني.1
 %

متكني العاملني يف الشركة من اتخاذ القرارات بشكل 2
جيد وبالسرعة املناسبة.

3.611.49 72.2
 %

رضا العاملني انعكس بشكل واضح على رفع مستوى 3
أدائهم.

3.921.05 78.4
 %

حتترم اإلدارة العليا وتقدر األفكار واآلراء اجلديدة يف 4
الشركة.

3.801.06 % 76
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●  أثر ممارسات إدارة املوارد البرشية ىلع أداء العاملني يف رشكة هاتف يلبيا ( دراسة ميدانية ىلع عينة من العاملني يف رشكة هاتف يلبيا بمنطقة اتصاالت اجلبل األخرض

■ د. المبروك عبدالجواد أمبارك

شهدت الشركة خالل السنوات الثالثة السابقة تطورًا 5
ملحوظًا يف مهارات اتصاالت العاملني.

3.961.22 79.2
 %

أظهر نظام تقومي أداء العاملني حتُسنًا على إنتاجية 6
العاملني خالل السنوات الثالث السابقة.

3.921.05 78.4
 %

االستراتيجية 7 األهداف  مع  العاملني  كفاءة  تتماشى 
والتشغيلية للشركة. 

3.631.46 72.6
 %

76.8 % 3.841.20املؤشر العام للُبعد

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

تشير نتائج اجلدول رقم )8( إلى أن إجابات )76.8 % ( من أفراد عينة الدراسة 

أبدوا موافقتهم عن هذا الُبعد، وهذا يوضح تفهم أفراد العينة ألهمية موضوع أداء 

العاملني، حيث يحظى األداء باهتمام بالغ يف جميع املستويات ابتداء من مستوى الفرد 

أيا كان موقعه داخل التنظيم تدرجاً إلى املستوى العليا، وذلك من منطلق أن أداء الفرد 

يؤثر يف األداء اإلجمالي لإلدارة التي ينتمي إليها، وهذا بدوره يحدث تأثيره اإليجابي 

أو السلبي يف كفاءة الشركة وفاعليتها ككل والعكس صحيح، ويف النهاية ينعكس هذا 

الفقرة  البالد. فقد جاءت  التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  التأثير على معدالت 

)تشعر إدارة الشركة بالرضا عن نتائج أداء العاملني( يف املرتبة األولى بنسبة موافقة 

)80.6 % (، ومبتوسط حسابي )4.03( وانحراف معياري )1.06(، فيما حصلت الفقرة 

املناسبة(  وبالسرعة  جيد  بشكل  ال��ق��رارات  التخاذ  الشركة  يف  العاملني  متكني  )مت 

 )3.61( (، ومبتوسط حسابي  بنسبة موافقة )72.2 %  السابعة واألخيرة  املرتبة  على 

وبانحراف   )3.84( بلغ  فقد  العام  احلسابي  املتوسط  أما   .)1.49( معياري  وانحراف 

معياري )1.20(، وهذا يعني أن مستوى أهمية أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا من 

وجهة نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً؛ وذلك   ألن هناك عدد من ردود أفراد العينة كانت 

موافقة على فقرات أداء العاملني، كما أشارت قيم االنحراف املعياري إلى أن الردود 

فيما بينهم لم تختلف كثيراً، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة البطاينه )2016(.
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ملخص نتائج أبعاد ممارسات إدارة املوارد البشرية:

البشرية بشكل عام،  املوارد  إدارة  ليبيا مبمارسات  قيام شركة هاتف  للتعرف على مستوى 

قام الباحث بحساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

العاملني بالشركة على أبعاد املتغيرات املستقلة، حيث كانت كما هي موضحة يف اجلدول رقم )9(.
جدول (9): املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد ممارسات إدارة املوارد 

البشرية بشكل عام ومرتب تنازليًا

املتوسط األبعادرقم الُبعدالترتيب
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

درجة املوافقة

مرتفعة75.6 % 3.781.26تقييم األداء12

االختيار 23
والتعيني

مرتفعة75.2 % 3.761.18

التدريب 34
والتطوير

مرتفعة74.2 % 3.711.37

مرتفعة74 % 3.701.23نظام التعويض41

مرتفعة74.8 % 3.741.26األبعاد ككل

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

يبني اجلدول رقم )9( أن الُبعد املتعلق مبمارسة تقييم األداء احتل املرتبة األولى 

مبمارسة  املتعلق  الُبعد  وجاء   ،)1.26( معياري  وانحراف   )3.78( حسابي  مبتوسط 

االختيار والتعيني يف املرتبة الثانية مبتوسط حسابي )3.76( وانحراف معياري )1.18(، 

حسابي  مبتوسط  الثالثة  املرتبة  يف  والتطوير  التدريب  مبمارسة  املتعلق  الُبعد  وجاء 

يف  التعويض  نظام  مبمارسة  املتعلق  الُبعد  وجاء   ،)1.37( معياري  وانحراف   )3.71(

املرتبة األخيرة مبتوسط حسابي )3.70( وانحراف معياري )1.23(، وقد بلغ املتوسط 

 ،)1.26( معياري  بانحراف  األبعاد ككل )3.74(  العينة على  أفراد  احلسابي إلجابات 

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يعني أن شركة هاتف ليبيا تقوم مبمارسات إدارة املوارد 

البشرية بالصورة املطلوبة، وهو األمر الذي يعزى إلى اهتمام هذه الشركة مبمارسات 
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إدارة املوارد البشرية كون هذه املمارسات هي التي متكنها من احلصول على العنصر 

تقدمي  على  تساعدها  التي  واملهارات  القدرات  ميلك  الذي  واملؤهل  الكفء  البشري 

خدماتها لعمالئها بالشكل املطلوب واملتوقع منها والذي يجعلها محل إعجاب من قبلهم. 

3. اختبار فرضيات الدراسة:

أوالً: اختبار الفرضية الرئيسة:

األداء  وتقييم  التعويض،  )نظام  البشرية  املوارد  إدارة  أثر ممارسات  للتعرف على 

واالختيار والتعيني، والتدريب والتطوير( على أداء العاملني، اسُتخدام االنحدار اخلطي 

املتعدد الختبار أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية بجميع أبعادها على أداء العاملني، 

كما موضح باجلدول رقم )10(. 

اجلدول (10) نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد ألثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على األداء الوظيفي

نتيجة 
الفرضية

  Tاملحسوبة
R R2

  Fاملحسوبة نتائج اختبار 
الفرضيات

β t Sig. tقيمة

F Sig. Fقيمة

0.682a 0.465 49.722 .000b0
الفرضيـــــــــة 

الرئيــــة

رفض 
الفرضية

0.323 5.984 0.024 ( ممــارسة نظام التعويض)

0.274 2.310 0.036 ( ممــــــــــارسة تقييم األداء)

0.311 4.991 0.004 ( ممـارسة االختيار والتعيني)

0.346 6.473 0.007 (ممارسة التدريب والتطوير)

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.

أبعاد  بني  وتأثير  قوية  ارتباط  عالقة  هناك  أن   ،)10( رقم  اجل��دول  من  يتضح 

ممارسات إدارة املوارد البشرية مجتمعة، على أداء العاملني، حيث بلغت قوة العالقة 

االرتباطية بينهما ).682a0(، وأن معامل التحديد بلغ )0.465( أي إن املتغير املستقل 

املتغير  التباين يف  )46.5 % ( من  البشرية( تفسر ما نسبته  املوارد  إدارة  )ممارسات 

التابع )أداء العاملني(، ويؤكد ذلك معنوية هذا التأثير قيمة F البالغة )49.722( عند 
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أن  األبعاد مجتمعة،  التحليل عند حتليل  نتائج  بينت  )0.000b(، كما  مستوى معنوية 

 β درجة تأثير كل بعد يف أداء العاملني جاءت على النحو اآلتي: أن قيمة درجة التأثير

لنظام التعويض كانت )0.323(، يف حني ظهرت درجة تأثير تقييم األداء )0.274(؛ وأن 

االختيار والتعيني كانت )0.311(؛ يف حني كانت بالنسبة للتدريب والتطوير )0.346(. 

من خالل نتائج التحليل ُترفض الفرضية الرئيسة الصفرية وُتقبل الفرضية البديلة 

 )α ≤ 0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  دالل��ة  ذو  أثر  “وج��ود  على:  تنص  التي 

والتعيني؛  االختيار  األداء؛  تقييم  التعويض؛  )نظام  البشرية  امل��وارد  إدارة  ملمارسات 

التدريب والتطوير( على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا”. وتتفق هذه النتيجة مع 

دراسات كًل من القاضي )2012(، البطاينه )2016(.

ثانيًا: اختبار الفرضيات الفرعية:

للتعرف على تأثير ممارسات املوارد البشرية على أداء العاملني يف شركة هاتف 

ليبيا على أساس كل بُعد منفرد، استخدمت الدراسة حتليل االنحدار اخلطي البسيط 

الختبار الفرضيات الفرعية، وذلك كما هو موضح باجلدول )11(:

جدول (11): نتائج اختبار االنحدار البسيط ألثر ممارسة املوارد البشرية على األداء الوظيفي يف شركة هاتف ليبيا

نتيجة 
الفرضية

T املحسوبة
R R2

  Fاملحسوبة نتائج اختبار 
βالفرضيات t Sig. tقيمة F Sig. Fقيمة

رفض 0.451 5.276 0.000 0.397a 0.217 38.157 a0.000 الفرضية الفرعـية 
األولـى

رفض 0.546 9.370 0.000 0.542a 0.321 42.398 a0.000 الفرضية الفرعية 
الثانية

رفض 0.428 6.256 0.000 0.387a 0.189 40.145 a0.000 الفرضية الفرعية 
الثالثة

رفض 0.598 8.933 0.000 0.536a 0.284 44.342 a0.000 الفرضية الفرعية 
الرابعة

املصدر: من إعداد الباحث استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة.



271

●  أثر ممارسات إدارة املوارد البرشية ىلع أداء العاملني يف رشكة هاتف يلبيا ( دراسة ميدانية ىلع عينة من العاملني يف رشكة هاتف يلبيا بمنطقة اتصاالت اجلبل األخرض

■ د. المبروك عبدالجواد أمبارك

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ملمارسة نظام التعويض على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

يتضح من النتائج الظاهرة باجلدول رقم )11(، وجود عالقة وتأثير إيجابي لُبعد 

 ،)397a0.( ممارسة نظام التعويض على أداء العاملني، حيث بلغت قوة االرتباط بينهما

وأن معامل التحديد (0.217(، أي إن بُعد نظام التعويض يفسر ما نسبته )21.7 %( من 

التباين يف أداء العاملني، فقد بلغت قيمة درجة التأثير )0.451(، وهذا يعني أن الزيادة 

بدرجة واحدة يف االهتمام بنظام التعويض يؤدي إلى زيادة مستوى أداء العاملني بقيمة 

)0.451(، ويؤكد ذلك معنوية هذا التأثير قيمة T(( البالغة )5.276( عند مستوى داللة 

)0.000(. ومن خالل نتائج التحليل ميكن رفض الفرضية الفرعية األولى للدراسة، وتقبل 

 α( الفرضية البديلة التي تنص على: “وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

0.05 ≥( ملمارسة نظام التعويض على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا”. وتتفق نتيجة 

.Hassan )2016( ،)2016( كرو ،Munjuri )2011( هذه الدراسة مع دراسات كًل من

 )α ≤ 0.05( الداللة  ذو داللة إحصائية عند مستوى  أثر  يوجد  ال  الفرضية الفرعية الثانية: 
ملمارسة تقييم األداء على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

يتضح من النتائج الظاهرة باجلدول رقم )11(، وجود عالقة وتأثير إيجابي لُبعد ممارسة 

تقييم األداء على أداء العاملني، حيث بلغت قوة االرتباط بينهما )542a0.(، وأن معامل التحديد 

)0.321(، أي إن بُعد تقييم األداء يفسر ما نسبته )32.1 % ( من التباين يف أداء العاملني، فقد 

بلغت قيمة درجة التأثير )0.546(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة يف االهتمام بتقييم األداء 

يؤدي إلى زيادة مستوى أداء العاملني بقيمة )0.546(، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة )T( البالغة 

)9.370( عند مستوى داللة )0.000(. ومن خالل نتائج التحليل ميكن رفض الفرضية الفرعية 

عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  “وجود  على:  تنص  التي  البديلة  الفرضية  وتقبل  للدراسة،  الثانية 

مستوى الداللة )α ≤ 0.05( ملمارسة تقييم األداء على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا”. وتتفق 

.Hassan )2016( ،)2016( نتيجة هذه الدراسة مع دراسات كًل من كرو

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ملمارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا. 
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لُبعد  إيجابي  وتأثير  عالقة  وجود   ،)11( رقم  باجلدول  الظاهرة  النتائج  من  يتضح 

 ،)387a.0( ممارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني، حيث بلغت قوة االرتباط بينهما

وأن معامل التحديد )0.189(، أي إن بُعد االختيار والتعيني يفسر ما نسبته )18.9 % ( من 

التباين يف أداء العاملني، فقد بلغت قيمة درجة التأثير )0.428(، وهذا يعني أن الزيادة 

بدرجة واحدة يف االهتمام بتشجيع االختيار والتعيني يؤدي إلى زيادة مستوى أداء العاملني 

بقيمة )0.428(، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة )T( البالغة )6.256( عند مستوى داللة 

)0.000(. ومن خالل نتائج التحليل ميكن رفض الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة، وتقبل 

 α ≤( الفرضية البديلة التي تنص على: “وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

0.05( ملمارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا”. وتتفق نتيجة 

هذه الدراسة مع دراسات كًل من القاضي )Akhter et al., )2013 ،)2012(، كرو )2016(، 

البطاينه )2016(.

 )α ≤ 0.05( الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
ملمارسة التدريب والتطوير على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

إيجابي  وتأثير  عالقة  وج��ود   ،)11( رق��م  باجلدول  الظاهرة  النتائج  من  يتضح 

لُبعد ممارسة التدريب والتطوير على أداء العاملني، حيث بلغت قوة االرتباط بينهما 

)536a.0(، وأن معامل التحديد )0.284(، أي إن بُعد التدريب والتطوير يفسر ما نسبته 

)28.4 % ( من التباين يف أداء العاملني، فقد بلغت قيمة درجة التأثير )0.598(، وهذا 

يعني أن الزيادة بدرجة واحدة يف االهتمام بالتدريب والتطوير يؤدي إلى زيادة مستوى 

 )8.933( البالغة   ))T التأثير قيمة  )0.598(، ويؤكد معنوية هذا  العاملني بقيمة  أداء 

عند مستوى داللة )0.000(. ومن خالل نتائج التحليل ميكن رفض الفرضية الفرعية 

الرابعة للدراسة، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على “وجود أثر ذو داللة إحصائية 

العاملني يف  أداء  على  والتطوير  التدريب  ملمارسة   )α ≤ 0.05( الداللة  عند مستوى 

شركة هاتف ليبيا”. وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كًل من )Munjuri )2011، القاضي 

)Akhter et al., )2013 ،)2012(، كرو )2016( ،)2016( Hassan، البطاينه )2016(.
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خامسًا: النتائج والتوصيات:

توصلت الدراسة إلى مجوعة من النتائج والتوصيات ميكن عرضها على النحو اآلتي:

1. النتائج:

كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على 

أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا، واستناداً إلى نتائج التحليل اإلحصائي، واختبار 

فرضيات الدراسة خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

البشرية يف شركة  امل��وارد  إدارة  القيام مبمارسات  أن مستوى  النتائج  أظهرت   ●

أن  يبني  وهذا  مرتفًعا،  كان  الدراسة  عينة  أف��راد  نظر  وجهة  من  ليبيا  هاتف 

الشركة تعطي اهتمام كبير بجانب املوارد البشرية لديها؛ وذلك إدراكاً منها بأن 

توفر العنصر البشري الكفء واملؤهل الذي ميلك القدرات واملهارات التي سوف 

يساعدها على تقدمي خدماتها لعمالئها بالشكل املطلوب واملرضي.

● أظهرت النتائج أن مستوى أهمية نظم التعويض يف شركة هاتف ليبيا من وجهة 

نظر أفراد عينة الدراسة كان مرتفًعا، وهذا يبني أن الشركة تستخدم معايير 

محددة عندما يتعلق األمر مبمارسة التعويض واحلوافز بها. 

● تشير النتائج إلى أن مستوى أهمية تقييم األداء يف شركة هاتف ليبيا من وجهة 

نظر عينة الدراسة كان مرتفعاً، وهذا يدل على أن ممارسة إدارة املوارد البشرية 

لتقييم األداء حتظى باهتمام كبير حسب ما جاء به أفراد عينة الدراسة. 

● أوضحت النتائج أن مستوى أهمية االختيار والتعيني يف شركة هاتف ليبيا من 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان مرتفعاً، وهذا يوضح بأن اهتمام الشركة يف 

هذا اجلانب قد حظي بقدر كبير. 

● بينت النتائج أن مستوى أهمية التدريب والتطوير يف شركة هاتف ليبيا من وجهة 

نظر أفراد عينة الدراسة كان مرتفعاً، وهذا يدل على أن الشركة لديها اهتمام 

مبمارسة التدريب والتطوير وتشجع على ذلك من أجل إكساب العاملني لديها 

املهارات املتعلقة بطبيعة العمل. 
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● أظهرت النتائج أن مستوى أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا من وجهة نظر 

ألداء  العينة  أفراد  تفهم  يوضح مدى  وهذا  مرتفعاً،  كان  الدراسة  عينة  أفراد 

العاملني بدرجة مرتفعة. 

 )α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ●

واالختيار  األداء،  وتقييم  التعويض،  )نظام  البشرية  امل��وارد  إدارة  ملمارسات 

والتعيني، والتدريب والتطوير( على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا، وفيما 

يتعلق بنتائج اختبار الفرضيات الفرعية فكانت كما يأتي:

 )α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ●

ملمارسة نظام التعويض على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

 )α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ●

ملمارسة تقييم األداء على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

 )α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ●

ملمارسة االختيار والتعيني على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا.

 )α ≤ 0.05( أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ●

ملمارسة التدريب والتطوير على أداء العاملني يف شركة هاتف ليبيا. 

2. التوصيات:

● على الشركة أن تعي أهمية املوارد البشرية بوصفها مورداً إستراتيجياً ومصدراً 

لتحقيق أهدافها، فاملوارد البشرية متتلك املهارات واملعرفة التي متثل  أساساً 

مصدراً أساسياً خللق القيمة وتقدمي اخلدمات اجلديدة التي متيز الشركة عن 

غيرها وحتقق لها ميزة تنافسية.

إلى  البشرية من مستخدمني  املوارد  إلى  التقليدية  النظرة  تغيير  الشركة  على   ●

رأس مال بشري الذي ُيعد املصدر األساسي للميزة التنافسية، إضافة إلى كونها 

املساهم األول يف جناحها.

● على الشركة أن تسعى دائماً لبناء سياسات التوظيف لديها وفق احتياجاتها بدقة 
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إضافة إلى انتهاج طرق اختيار فعالة من أجل اختيار الفرد املناسب، واالعتماد 

على بطاقة التوصيف الوظيفي.

● على الشركة أن تسعى دائماً إلى انتهاج نظام تعويض ومكافآت فعالة من حيث 

استقطاب واملحافظة على الكفاءات، والتقييم املستمر لسياساتها الداخلية بناًء 

على األثر الذي ميكن أن حتدثه من مردودية العاملني ومستوى رضاهم. 

التدريب  برامج  وتطوير  تقييم  إعادة  على  دوري  بشكل  تعمل  أن  الشركة  على   ●

انتهاج  ثم  التدريب،  الهدف األساسي من  من حتديد  انطالقاً  لديها،  املنتهجة 

طرق فعالة مبينة على األداء وأهداف الشركة لتحديد االحتياجات التدريبية، 

واعتماد طرق تقييم التدريب فعالة وصارمة من أجل ضمان فعالية التدريب.

● على الشركة أن تركز دائماً وبشكل كبير على عملية تقييم أداء العاملني، ملا لها 

من عالقة بكل من التوظيف والتدريب واملكافآت وتخطيط الترقيات.

● على الشركة اتباع سياسة الباب املفتوح )مشاركة العاملني( بحيث تتيح ألي عامل 

وتطبيقها بحسب  االعتبار  بعني  وأخذها  باقتراحها  ومبدعة  بناءة  أفكار  لديه 

اإلمكانيات، وإشراك العاملني بالتقييم ووضع اإلستراتيجيات والسياسات.

للشركة  التخطيط اإلستراتيجي  البشرية يف عملية  املوارد  إدارة  أن تشارك  ● يجب 

ككل، وجعل املواضيع املتعلقة باملوارد البشرية ضمن اخلطة اإلستراتيجية للشركة.

أو  إلى مهام  االتصاالت بشكل خاص  املنظمات بشكل عام وشركات  تنظر  أن   ●

وليست  ومترابطة  متكاملة  عملية  بوصفها  البشرية  امل��وارد  إدارة  ممارسات 

إجراءات مستقلة ومنفصلة الصلة.

● أن تعمل إدارة شركات االتصاالت والتي من بينها شركة هاتف ليبيا على خلق حالة من 

التعاون الفعال بني إدارة املوارد البشرية وأقسام الشركة ووحداته اإلدارية األخرى.

● أن تعمل إدارة شركات االتصاالت والتي من بينها شركة هاتف ليبيا على توفير 
البنية التحتية لتقنية املعلومات من شبكة إنترنت وقواعد بيانات وبرامج وأجهزة 

إلكترونية حديثة لدعم عملية املعرفة ومشاركتها واستخدامها يف الشركة.
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3. قيود الدراسة:

نتائج هذه الدراسة اقتصرت فقط على قطاع االتصاالت الليبية، وعلى وجه التحديد 

شركة هاتف ليبيا، وهذا قد ال يعكس األوضاع احلقيقية يف باقي شركات االتصاالت 

األخرى يف ليبيا. كما أنها، املوقع اجلغرايف لهذه الدراسة قد يحد من النتائج التي 

توصلت إليها هذه الدراسة، ورمبا ال ميكن تعميمها على شركات االتصاالت األخرى يف 

العالم، كما اختارت الدراسة عدداً صغيراً من املجيبني عن تساؤالت الدراسة لذا يجب 

إجراء دراسة مماثلة عن طريق زيادة حجم العينة. كما بحثت هذه الدراسة فقط أربع 

ممارسات إلدارة املوارد البشرية )نظام التعويض، وتقييم األداء، واالختيار والتعيني، 

والتدريب والتطوير( يف حني ميكن إجراء املزيد من الدراسات باستخدام ممارسات 

أخرى إلدارة املوارد البشرية؛ من أجل احلصول على فكرة واضحة عن املحددات املهمة 

ألداء العاملني. وأخيراً، القيود املالية والزمنية التي تقيد الدراسة إلى حد ما.
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دول الوطن العريب يف ظل اثلورة الرقمية

■ أ. أنور أمحمد اليتيم

●  محاضر مساعد قسم المكتبات والمعلومات .. كلية اآلداب ..غريان .. جامعة غريان 

ملخص البحث:

لقد غيرت الثورة الرقمية املتمثلة يف املعلومات واالتصاالت التي يشهدها العالم 

الدول  معظم  أن  فنجد  والتسويقية،  والعمرانية  اإلداري��ة  املفاهيم  من  الكثير  اآلن 

املتقدمة تقنيا أصبحت تعتمد اعتمادا أساسيا يف عملها على نظم املعلومات بإدخال 

هذه التقنية يف معظم األجهزة احلكومية واخلاصة، وعلى األخص يف األجهزة اإلدارية 

التي تقوم بتقدمي اخلدمات العامة للمواطنني، ومعظم تلك األجهزة لها اتصال مباشر 

من خالل شبكات احلاسب. ولقد أدركت مختلف بلدان العالم الثالث مبا فيها الدول 

العربية أهمية نظم املعلومات، ودخلت الكثير منها بدرجات متفاوتة هذا املجال لكي 

تشارك يف مجال االستفادة العلمية واالقتصادية والعمرانية. 

العربية ضغوطا ملحة  وتواجه حاليا معظم األجهزة اإلدارية احلكومية يف الدول 

ملواجهة التحديات املتعلقة بهذا التغير التقني، حيث اتضحت التأثيرات التي ميكن أن 

حتدثها أنظمة املعلومات احلديثة يف جميع ميادين التنمية. وأصبح من غير املمكن بعد 

اليوم التفكير بالتنمية يف أي مجال عمراني أو اجتماعي أو اقتصادي دون االهتمام 

بالقضايا املتصلة بأنظمة املعلومات ومواردها.
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يهدف البحث إلى دراسة مدى تأثير استخدام وتطبيق نظم املعلومات على األجهزة 

اإلدارية احلكومية يف الدول العربية، وكذلك رصد الوضع الراهن لتلك األجهزة من 

خالل إبراز أهم املشكالت التي تواجهها، وأهم املعوقات التي حتول دون استخدام نظم 

املعلومات بالشكل األمثل. 

لتحقيق أهداف البحث مت تقسيمه الى خمسة أجزاء رئيسية، حيث يناقش اجلزء 

األول نظم املعلومات كمدخل لتحقيق تنمية إدارية جيدة. ويتناول اجلزء الثاني مظاهر 

تطبيق نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية، بينما يرصد اجلزء الثالث التأثير 

املتوقع لتطبيق نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف الدول العربية. ويطرح 

اجلزء الرابع أهم املشكالت التي تواجهها األجهزة اإلدارية احلكومية يف سبيل تطبيق 

نظم املعلومات، ويلقي اجلزء اخلامس من البحث الضوء على أهم املعوقات التي حتول 

دون االستخدام األمثل لتكنولوجيا نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف 

الدول العربية، وينتهي البحث بخالصة ألهم النقاط التي طرحها الباحث.

املقدمة: 

واإلدارة  عام  بشكل  اإلدارة  مشكلة  هي  العربية  ال��دول  مشكالت  أهم  تكون  رمبا 

احلكومية بشكل خاص أكثر من كونها مشكلة فقر أو نقص موارد وخالفه، فاملوارد 

الرئيسية  املشكلة  هي  اإلدارة  ولكن  اجلوانب،  ومتعددة  ثرية  بها  والبشرية  الطبيعية 

على اختالف أسبابها ومقوماتها، وينعكس ذلك بطبيعة احلال على الدول العربية التي 

تعاني من مشكالت عديدة ومتباينة)1(.

ولقد كانت املوارد املادية والكوادر البشرية هي أهم املوارد التي حتتاجها األجهزة 

اإلدارية احلكومية )الشركات، واملؤسسات، وال��وزارات( يف أعمالها إلى أن ظهر دور 

املعلوماتط1 وبرزت أهميتها)2(، حيث تلعب املعلومات دورا كبيرا يف األجهزة اإلدارية 

احلكومية املعاصرة، فهي أداة من أدوات اإلدارة احلديثة، وضرورية إلجراء االتصال 

القرارات. فقد  والتنسيق والرقابة، كما أن املشاركة يف املعلومات عامل مهم التخاذ 

)النصوص،  املعلومات  أشكال  كل  أن  مبعنى  الرقمية  املعلومات  أي  البحث  يف  ال��واردة  املعلومات  بكلمة  يقصد  ط   1
إلكترونية  أجهزة  بواسطة  الشبكة  خالل  انتقالها  يتم  رقمية  تصبح  ...ال��خ(  واملتحركة  الساكنة  والصور  والرسومات، 

وسيطة)6(.
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تلك  املختلفة داخل  بالعمليات واألنشطة  للقيام  املعلومات ونظمها ضرورية  أصبحت 

األجهزة اإلدارية)3(.

على  املعلومات  نظم  يف  هائال  تطورا  ماضية  قليلة  سنوات  منذ  العالم  ويشهد 

مستويات عدة، األمر الذي يستلزم األخذ بها واستخدام تطبيقاتها يف األجهزة اإلدارية 

احلكومية يف الدول العربية، حيث تعتبر أحد املوارد األساسية لتلك األجهزة سالحها 

السريع واشتداد  بالتغير  التي تتصف  الظروف احلالية  التعامل مع  االستراتيجي يف 

حدة املنافسة ليس فقط علي املستوى املحلي وإمنا أيضا على املستوى الدولي، وذلك 

حتى تستطيع تلك األجهزة التغلب على كافة املعوقات الروتينية من جهة والتواؤم مع 

طبيعة العصر ومنتجاته االلكترونية مع جهة أخرى)4(.

1- نظم املعلومات مدخل لتحقيق تنمية إدارية جيدة:

نظم املعلومات هي نظم آلية تتكون من مجموعة من املكونات التي تستخدم للقيام 

باستقبال موارد البيانات، وحتويلها إلى منتجات معلوماتية، والشكل رقم )1( منوذج 

نظم  وتتعامل  أنشطته،  وأه��م  م��وارده  أهم  يوضح  املعلومات  نظام  ملكونات  تصوري 

اجلهاز  لتشغيل  القرارات  واتخاذ  باملعلومات،  املتصلة  األنشطة  جميع  مع  املعلومات 

ق��رارات  وتدعيم  املعلومات  توفير  طريق  عن  وفاعليته  كفاءته  رفع  بغرض  اإلداري 

املسئولني)5(.

شكل رقم )1( منوذج مكونات نظام املعلومات)3(



283

●  أثر نظم املعلومات ىلع اإلدارة احلكومية يف دول الوطن العريب يف ظل اثلورة الرقمية

■ أ. أنور أمحمد اليتيم

  مستخدمة بشكل روتيني ألغراض الرقابة على أداء اجلهاز اإلداري نفسه أو

 لتبسيط تشغيل أوامر املستخدمني.

العنصر  اإلداري  اجلهاز  يف  املستخدمة  بالتكنولوجيا  اخلاصة  القرارات  وتعتبر 

احلاكم يف جناح ذلك اجلهاز، فعلى سبيل املثال يف الواليات املتحدة األمريكية 50% 

أن هناك حوالي  باملعلومات، كما  يتعلق  اإلدارية  املستثمر يف األجهزة  املال  من رأس 

63 حاسب آلي لكل 100 عامل، بينما تقدر بعض املصادر أن واحد من كل ثالثة من 

العاملني يستخدم احلاسب اآللي. كما تبلغ نسبة املدراء الذين يستخدمون احلاسب 

اآللي يف أعمالهم حوالي %88. وبلغ حجم إنفاق الشركات األمريكية على تكنولوجيا 

املعلومات يف عام 1996م 500 مليون دوالر، يف حني بلغ االنفاق الفيدرالي األمريكي 

على تقنية املعلومات 79 مليار دوالر)0000( والذي يفوق مجموع إجمالي األموال املنفقة 

يف العالم عشرات املرات )حوالي واحد تريليون دوالر()4(.

1-3 أنواع نظم املعلومات املستخدمة يف األجهزة اإلدارية:

ميكن تقسيم نظم املعلومات التي تستخدم داخل األجهزة اإلدارية احلكومية للمعاونة 

يف عمليات املستويات اإلدارية املختلفة إلى أربعة أنواع رئيسية كما يلي:

1-3-1 نظم معاجلة العمليات:

التشغيل  أنشطة  لدعم  األساسية  الروتينية  للعمليات  اآللية  للمعاجلة  نظم  هي 

املختلفة داخل اجلهاز اإلداري، وأهم وظائف هذه النظم هي معاجلة البيانات وإنتاج 

التقارير، ومن أمثلة نظم معاجلة العمليات: نظام شئون املوظفني، نظام الشئون املالية، 

نظام املستودعات ومتابعة املخزون)2(. 

1-3-2 نظم املعلومات اإلدارية:

تتألف من مجموعة من العمليات املنتظمة التي تدعم املستويات اإلدارية املختلفة 

باملعلومات الالزمة ملساعدتها يف تنفيذ األعمال واتخاذ القرارات داخل اجلهاز اإلداري، 
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ومن أمثلة هذه النظم: نظام معلومات التسويق، نظام معلومات التمويل، نظام معلومات 

اإلدارة العليا)8(.

1-3-3 نظم دعم اتخاذ القرارات: 

تقوم بدعم أنشطة اتخاذ القرارات داخل اجلهاز اإلداري، حيث تعتبر عملية اتخاذ 

العديد من  األجهزة احلكومية  اإلداري��ني يف  ويواجه  اإلداري��ة.  العملية  القرار أساس 

املشكالت املتعلقة بالتخطيط ووضع اخلطط، وحتليل البدائل، واختيار أفضل احللول 

املشكالت  من  التنوع  هذا  عن  وينتج  وغيرها)4(.  املتاحة  للموارد  األمثل  لالستغالل 

تنوع يف طبيعة وشكل املعلومات التي يحتاجها اإلداريون، األمر الذي يستدعي إنشاء 

نظم معلومات قادرة على تلبية االحتياجات املعلوماتية املختلفة على كافة املستويات 

إحدى  قرار سليم أصبح  اتخاذ  أن  الوظيفية خاصا  املجاالت  اإلداري��ة، ويف مختلف 

التحديات التي تواجه مديري اليوم نظراً للتقلبات الهائلة يف املجاالت اإلدارية يف ظل 

االجتاه نحو عوملة تطوير األجهزة اإلدارية وتعقد املتغيرات التي تواجهها)3(.  

1-3-4 نظم املعلومات املكتبية:

تهدف إلى حتسني كفاءة أعمال السكرتارية والعاملني يف اجلهاز اإلداري عن طريق 

إمكانية إجراء تعديل أو تغيير يف هياكل أنشطة املكاتب، وتستخدم هذه النظم تقنيات 

حديثة لتسهيل عمليات: جتهيز املعلومات، تخزين واسترجاع املعلومات، نقل املعلومات.

2-مظاهر تطبيق نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية:

بأنه  القول  يوم بجديد، وميكننا  وبشكل متسارع كل  املعلومات قدماً  متضي نظم 

أداء  تطور  ويف  عام  بشكل  املجتمع  يف  رئيسياً  دوراً  واالت��ص��االت  للكمبيوتر  أصبح 

األجهزة اإلدارية احلكومية بشكل خاص. ومن املّسلم به أنه من الصعب مبكان رسم 

صورة لنهاية املطاف لهذه التكنولوجيا. ولكن هذه التكنولوجيا ال تزال حتى اآلن تتركز 

بشكل رئيس يف بلدان العالم املتقدم، وبالتالي فإن دراسة منجزات هذه التكنولوجيا 

العربية،  للدول  احلضرية  لألنشطة  احلكومية  اإلدارة  مجال  يف  خاصة  وتطبيقاتها 

بعيد  إلى حد  يساهم  الدول  لهذه  املستقبلية  والتصورات  املشروعات  دراسة  وكذلك 

بوضع املالمح الرئيسية ملجتمع املستقبل)9(. 
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2-1 ظهور ما يعرف باحلكومات االلكترونية:

واالتصاالت يف  احلاسبات  تكنولوجيا  وازدهار  املعلومات،  نظم  مفاهيم  تطور  مع 

النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت أنواع متعددة من نظم املعلومات املبنية على 

احلاسبات كل منها يهدف إلى تلبية احتياجات معينة يف املجاالت اإلدارية املختلفة، وكل 

منها يعمل على اإلسهام بشكل أو بآخر يف حتسني فاعلية األداء التنظيمي واإلداري. 

وقد كان لذلك األثر املباشر على األجهزة اإلدارية احلكومية، من حيث رفع كفاءتها 

وحتسني وتطوير طريقة أدائها)8(.

احلديثة  باألساليب  تأخذ  التي  االلكترونية  باحلكومة  يعرف  ما  ظهر  ذلك  وعلى 

املعلومات بهدف تبسيط اإلج��راءات اإلدارية يف احلصول على  تكنولوجيا ونظم  من 

الوثائق والقرارات واخلدمات احلضرية املختلفة للمواطنني وبالتالي تسيير أعمالهم 

املعلومات  املتعددة من خالل وسائل  املتعلقة باألجهزة واملؤسسات احلكومية  اليومية 

واالتصاالت، كما تهدف إلى مساعدة أصحاب القرار يف األجهزة احلكومية على اتخاذ 

القرار يف الوقت املناسب)10(.

2-2 تفاوت كبير يف تطبيق نظم املعلومات:

كبيراً من مكان آلخر يف مدى  العالم املتقدم يجد تفاوتاً  املتأمل يف مختلف دول 

املعلومات  نظم  ث��ورة  عمر  من  اآلن  حتى  م��رت  التي  للمرحلة  حكوماتها  استجابة 

واالتصاالت. ففي دول مثل أوربا الغربية وأمريكا وماليزيا واليابان جند تصوراً واضحاً 

للمرحلة القادمة واستعداداً حثيثاً لها، وذلك مبباشرة احلكومات بتطوير البنية التحتية 

الضرورية خلدمة املرحلة املقبلة وخاصة ما يعرف بطريق املعلومات فائق السرعةط2  

)The Super High-Speed Information )Fiber. وقد بدأت بالفعل التجارب 

يف مدن تلك املناطق على مدى تأثير املفاهيم الناشئة والتصورات املستقبلية لها على 

منذ  كلينتون  إدارة  اعتبرت  املثال  سبيل  وعلى  بها.  احلضرية  الوظائف  أداء  طريقة 

انتخابه عام 1992م أن الثورة الرقمية � من ناحية إنشاء البنية التحتية الالزمة لها 

رئيسية)11(. ويف  أولوية  ذات  السرعة قضية  فائق  املعلومات  � خاصة موضوع طريق 
2 ط طريق املعلومات فائق السرعة يتم فيه نقل املعلومات عبر االنترنت من خالل األلياف الضوئية بدال من األسالك 

النحاسية احلالية، مما يسمح بنقل كم كبير جدا ومتنوع من املعلومات الرقمية بسرعة هائلة)6(.
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ماليزيا بدأ تنفيذ طريق املعلومات فائق السرعة منذ عام 1997م. وينتظر املشروع 

املاليزي الرائد خطوات عدة من التطور املستقبلي، تشمل تطوير سبع مناطق رئيسية 

لتنفيذ مشروعات احلكومة االلكترونية والبطاقات الذكية متعددة األغراض واملدارس 

الذكية واخلدمات الصحية عن بعد)12(.

وعلى اجلانب اآلخر يف دول العالم الثالث، نالحظ مدي التخلف عن ركب التقدم 

والنقص التكنولوجي الواضح يف كافة املجاالت، فعلى سبيل املثال جاءت النسبة يف 

قارة إفريقيا يف مجال عدد خطوط الهواتف مبعدل خط هاتف واحد لكل 100فرد 

عام 1995م، بينما كانت النسبة 50 خط هاتف لكل 100 فرد يف أوروبا. وال يختلف 

الوضع كثيراً يف بعض دول آسيا عن أفريقيا، ففي اندونيسيا بلغت النسبة خطي هاتف 

لكل 100 فرد)13(. باملقارنة مع دول العالم املتقدمة جند ان هناك فجوة كبيرة فيما 

يخص امتالك أجهزة احلاسب االلي واستعمال شبكة املعلومات الدولية، حيث ميتلك 

أكثر من 83 باملائة من األمريكيني أجهزة حاسب اَلي يف حني بلغت نسبة املستخدمني 
للشبكة املعلوماتية فائقة السرعة 74.4 باملائة يف عام .2013 )12(

2-3 فروق واضحة يف توفير اخلدمة املعلوماتية:

يالحظ أن هناك تفاوت يف توفير اخلدمات املعلوماتية على مستوى الدولة، حيث 

يوجد ضمن الدولة الواحدة مناطق تنعم بكل اخلدمات احلضرية ومناطق أخرى محرومة 

منها. وهذه الفروق موجودة على حد سواء يف الدول النامية واملتقدمة. وطاملا أن هناك 

التكنولوجيا  توفر  مدى  يف  الواحدة  املدينة  مستوى  وعلى  امل��دن  بني  واضحة  فروقا 

احلديثة )معلومات واتصاالت( فهناك أيضا فروقاً يف مدى تأثير هذه التكنولوجيا على 

تطور وتنمية املدينة بشكل عام. باإلضافة إلى أن طبيعة الفترة القصيرة التي متت بها 

التغيرات التكنولوجية لم تسمح بظهور تغيرات واسعة النطاق بل بدأت التغيرات بالظهور 

هنا وهناك. فعلى سبيل املثال استطاعت شركات مثل IBM إغالق مباني مكتبية كاملة 

واستعاضت عنها مبكاتب منتشرة يف أنحاء املدينة ويعود أحد أسباب ذلك إلى تبني هذه 

املؤسسة جتربة العمل عن بعد)2(. وقد ظهرت يف بعض الدول كاليابان وكوريا مناطق 

خاصة ذات طابع تكنولوجي مثل مدينة تسوكوبا العلمية قرب طوكيو والتي تضم حوالي 
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%50 من مؤسسات البحث العلمي يف اليابان، وهي تعتبر من أكبر املجمعات العلمية يف 

العالم. ويف بريطانيا مت إغالق حوالي ثلث فروع البنوك املحلية منذ عام 1985م وحتى 

اآلن بعد تبني مفهوم آالت صرف النقود االلكترونية)13(.

ويتعرض اجلزء التالي من البحث بدراسة التأثيرات املتوقعة لنظم املعلومات على 

العربية، ثم رصد الوضع احلالي لتلك األجهزة  األجهزة اإلدارية احلكومية يف املدن 

من خالل إبراز أهم املشكالت التي تواجهها تلك األجهزة، ثم بيان ألهم املعوقات التي 

حتول دون استخدام نظم املعلومات بالشكل األمثل، أنظر الشكل رقم )2(.

شكل رقم )2( رصد الوضع احلالي لألجهزة اإلدارية احلكومية من تطبيق نظم املعلوماتط3.

3-التأثيرات املتوقعة لنظم املعلومات على األجهزة اإلدارية احلكومية يف املدن العربية:

يتضح مدى إمكانية تأثير نظم املعلومات على األجهزة اإلدارية يف املدن العربية 

يف ثالثة نقاط هي: إحداث حتوالت تنظيمية، وتغير يف الوظائف احلضرية، وتغير يف 

اإلجراءات اإلدارية. 

3-1 إحداث حتوالت تنظيمية: 

أحد جوانب تأثير تكنولوجيا نظم املعلومات على األجهزة اإلدارية هو استخدامها 

نطاق  وتوسيع  اإلداري��ة،  املستويات  عدد  تخفيض  فيها  يتم  جديدة،  تنظيمية  لهياكل 

3 ط مصدر الشكل: الباحث.
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ويقل  الثقة،  على  العاملني  على  اإلش��راف  أسلوب  يعتمد  حيث  والرقابة،  اإلش��راف 

التعامل املباشر والرقابة بني الرؤساء واملرؤوسني وبني الزمالء بعكس ما هو موجود 

البريد  على  االعتماد  ويتم  العربية.  املدن  يف  احلكومية  اإلداري��ة  األجهزة  معظم  يف 

االلكتروني والبرمجيات يف حتقيق التنسيق بني األفراد الذين يؤدون مهام مشتركة، 

ويقوم املسئولني بتفويض املزيد من مسئوليات اتخاذ القرارات للمستويات األدنى مما 

التكنولوجيا  تلك  وتوفر  ومنافسيها.  لعمالئها  استجابة  أكثر  اإلدارية  األجهزة  يجعل 

إمكانية أن يعمل بعض أعضاء اجلهاز اإلداري عن بعد وبدون احلاجة للحضور الدائم 

إلى مكان العمل)4(.

3-2 تغير يف الوظائف احلضرية:

يتمثل هذا التأثير يف تبلور مفاهيم وطريقة أداء املجتمع لوظائفه احلضرية التي 

بدأت بالظهور بالفعل، وجعل تطبيقاتها أكثر فاعلية. فعلى سبيل املثال سيؤدي وجود 

االتصاالت  إمكانية  وكذلك  االتصاالت،  أجهزة  ودمج  السرعة  فائق  املعلومات  طريق 

وتبادل املعلومات دون حدود زمنية ومكانية إلى توسيع وتأكيد مفهوم احليز االفتراضي 

تشملها  أن  التي ميكن  األعمال  كافة  إلجناز  فعاالً  احليز  التواجد ضمن هذا  وجعل 

أنه  املؤكد  من  تطبيقاتها  فعالية  واكتمال  املفاهيم  بلورة  إن  املفهوم.  هذا  تطبيقات 

سيؤدي إلى تغيرات جذرية يف طريقة أداء الوظائف احلضرية. 

وعلى ذلك فإن تطور مفهوم احليز االفتراضي سيؤدي إلى طريقة جديدة للتعامل 

مع األجهزة اإلدارية احلكومية  خاصاً اخلدمية منها � من املنزل، فمع توفر االتصاالت 

التفاعلية من املنزل وعبر طريق املعلومات فائق السرعة سيكون باإلمكان إجناز اخلدمة 

من داخل املنزل عبر جهاز اتصال تفاعلي ميكن طالب اخلدمة من التعامل مع األجهزة 

اإلدارية املختصة باخلدمات العامة كالكهرباء والتليفون والغاز واستخراج شهادة امليالد 

العمرانية  اخلدمات  مع  أيضا  والتعامل  السفر،  وتصاريح  السفر  وج��وازات  والهوية 

يف  والتجول  التجارية  اخلدمات  إلى  باإلضافة  واالجتماعية،  والصحية  والتعليمية 

متاجر إلكترونية )افتراضية(. وكذلك ميكنه طلب توصيل اخلدمة إلى املنزل وتسديد 

 .)14(ً قيمتها إلكترونيا



289

●  أثر نظم املعلومات ىلع اإلدارة احلكومية يف دول الوطن العريب يف ظل اثلورة الرقمية

■ أ. أنور أمحمد اليتيم

3-3 تغيير يف اإلجراءات اإلدارية:

تشير استقراءات العقود املاضية إلى أنه كانت ردود فعل األجهزة اإلدارية احلكومية 

املعنية بتقدمي اخلدمات احلضرية يف الكثير من الدول النامية والدول العربية بطيئة 

جداً جتاه املشاكل التي كانت تتعرض لها مدنهم. وكذلك متيزت هذه اإلدارات بغياب 

استخدامات  مباشرة  بصورة  متس  سياسات  ومتابعة  وتقييم  تطبيق  يف  الديناميكية 

التملك  بسياسة  العمل  إلغاء  استغرق  املثال  فعلى سبيل  اخلدمات.  وتوزيع  األراضي 

القطاع  إلى  األراض��ي  هذه  ملكية  ونقل  املدينة  لتطوير  املخصصة  لألراضي  الواسع 

هذه  وضع  بعد  دمشق  مدينة  سنة يف  و21  نيودلهي  مدينة  عاما يف  احلكومي 40 

من  ظهرت  التي  السلبية  التأثيرات  رغم  املدينتني  كال  يف  التطبيق  موضع  السياسة 

التغييرات  لتبنيها. ولكن مع سرعة  جراء تطبيق هذه السياسة منذ السنوات األولى 

الصورة  كثيرا  تتحسن  فسوف  واالتصاالت  املعلومات  نظم  يف  اجلارية  التكنولوجية 

احلالية ويحدث لها العديد من التغييرات النظامية ويكون االجتاه دوما إلى تبسيط 

اإلجراءات وسرعة اإلجناز ملالحقة ركب التطور والتحديث)13(. 

4 - املشكالت التي تواجهها األجهزة اإلدارية احلكومية يف املدن العربية:

تعيش حاليا األجهزة اإلدارية احلكومية يف معظم املدن العربية يف ظل عدد من 

التطورات بعيدة املدى يف ظل النظام العاملي اجلديد الذي فرض على تلك األجهزة 

اإلدارية أن تستعد لتحمل أدوات ومسئوليات محورية غير تقليدية)14(. فعلى امتداد 

سنوات القرن العشرين حدثت تغيرات وتطور يف األفكار واملفاهيم بشأن دور ومكانة 

الدولة وإسهاماتها املتوقعة يف الرخاء والرفاهية للبشرية، وقد صاحب هذا التطور � 

يف دور الدولة � جهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة وقدرات األجهزة اإلدارية واملؤسسات 

احلكومية)15(.

4-1 االعتقاد بعدم احلاجة امللحة إلى تطبيق نظم املعلومات:

لتطبيق  الصحيحة  البيئة  أن  األولى  للوهلة  األذه��ان  يرسخ يف  الذي  االنطباع  إن 

نظم املعلومات هي بيئة القطاع اخلاص وذلك ألنه يسعى للربحية يف أسواق املنافسة، 

ويعمل يف ظل بيئة تتسم بالتغيرات السريعة والفجائية والتي يصعب التنبؤ بها، كما إنه 
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ال يخضع للقيود السياسية واالجتماعية التي تخضع لها األجهزة احلكومية مما يجعله 

أكثر حرية يف تغيير اجتاهات حركته ومجاالت عمله يف أي وقت يشاء. أما يف األجهزة 

احلكومية فاألمر يختلف، حيث تعمل تلك األجهزة يف ظل بيئة طرفها األساسي هو 

احلكومة التي هي أكثر الكيانات استقراراً وسلطة يف املجتمع، حيث يسعى املستهلك 

)طالب اخلدمة( إليها خاصة يف الدول النامية. وتعتبر تلك اخلدمة أساسية ومعروفة، 

والربح مستبعد كهدف أساسي. وعلى ذلك يسود اعتقاد يف الكثير من الدول العربية 

بعدم احلاجة أو الضرورة لتطبيق األسس واملبادئ التي تدعو إليها نظم املعلومات)16(.

4-2 غياب التنسيق وإهدار املال واجلهد:

املعلومات  بتنمية  املعنية  العربية  املدن  يف  احلكومية  اإلداري��ة  األجهزة  معظم  إن 

عن  مبعزل  خططها  تضع  دولة  فكل  التنسيق،  أهمية  املعلومات تغفل  نظم  وتطبيق 

جيرانها رغم متاثل املعطيات والظروف االجتماعية واالقتصادية. فعلى الرغم من أن 

بعض الدول العربية قد أنشأت مراكز ضخمة للبحوث العلمية، وجمعت فيها العديد 

من التقنيني واملختصني املاهرين، وحاولت عن طريقهم حتقيق عدة إجنازات يف مجال 

البرمجيات واملخترعات ونظم املعلومات، لكن تلك املؤسسات لم تنسق فيما بينها، مما 

العربية.  جعلها تبدد أموالها وجهودها بسبب تضارب مشاريعها على مستوى الدول 

إجناز  على  واح��د  وقت  يف  تعمل  عربية  جهات  عدة  هناك  كانت  املثال  سبيل  فعلى 

مشروع القارئ اآللي العربي OCR لكن العاملني يف تلك املشاريع لم يستفيد أي منهم 

من جهود اآلخرين، وقد ظل اجلميع ينفقون اجلهد واملال يف هذا املجال، ثم تخلى 

اجلميع عن مشاريعهم دفعة واحدة عندما حققت شركة صخر خطوتها الرائدة يف هذا 

املشروع. وهذا النوع من البحث العلمي الذي ال يتمتع بأي أفق استراتيجي، ال يكتفي 

بهدر اجلهد واملال، بل إنه يهدر الفرصة العربية لتحقيق تنمية معلوماتية حقيقية)17(.

4-3 القصور يف األجهزة اإلدارية احلكومية:

تواجه األجهزة اإلدارية يف املدن العربية حتديات عصرية عديدة خاصاً األجهزة 

اخلدمية مثل البلديات التي ترسم حضارة املدينة وتؤدي وظائف حيوية لها. فاملدينة 

القدمية ذات التاريخ العتيد هي نفسها املدينة التي يجب أن تقدم خدمات القرن الواحد 
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والعشرين، والتي تواجه زيادة مضطردة يف السكان، وتطوراً يف احتياجات األفراد من 

وما  مشارفها  على  الصناعي  التحدي  تواجه  إنها  إلى  باإلضافة  املختلفة،  اخلدمات 

يجلبه من مشاكل بيئية. ويشير الواقع إلى أن هذه البلديات ال تقوم باالستخدام األمثل 

التي وجدت من  النتائج  لتحقيق  وأمثلها  الوسائل  بأفضل  املتاحة  املعلوماتية  للموارد 

أجلها، وكذلك لم تستفيد إدارات البلديات من تطبيق تقنية نظم املعلومات واملبادئ 

العلمية اإلدارية احلديثة يف مواجهة التحديات املعوقات حتى تتمكن من دفع عملية 

التطور اإلداري يف هذه املؤسسات احليوية)18(.

4-4 عدم اكتمال البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات:

املدن  من  كثير  يف  احلكومية  اإلداري��ة  لألجهزة  احلثيثة  اجلهود  من  الرغم  على 

ويلخص  مرضية.  غير  عام  بشكل  الصورة  فإن  التكنولوجي  التطور  ملواكبة  العربية 

املستشار اإلقليمي لالتصاالت وشبكات الكمبيوتر يف اللجنة االقتصادية االجتماعية 

دخول  لكيفية  وجوع  تعّطش عطش  »هناك  بقوله:  العربية  املدينة  وضع  آسيا  لغرب 

أبوابنا  تعتبر  اآلن  حتى  ألنه  ضيق  باب  من  وليس  واسع  باب  من  املعلومات  مجتمع 

ضيقة ونسبة انتشار اإلنترنت واستخداماته يف الدول العربية هي أقل من معظم دول 

العالم وهذا يعود ألسباب كبيرة أهمها أن البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات ليست 

باملستوى الذي يجب أن تكون عليه«)12(. والبد هنا من اإلشارة إلى بعض االستثناءات 

لبعض دول اخلليج العربي التي خطت قدما إلى األمام يف هذا املجال، فعلى سبيل 

املثال يف اإلمارات العربية املتحدة يتم إجراء التجارب على التدريس عن بعد من أجل 

توسيع حقل التعليم الرسمي وغير الرسمي للسكان يف املناطق النائية.

5 - معوقات استخدام نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف املدن العربية:

بالرغم من أن الكثير من األجهزة اإلدارية احلكومية باملدن العربية قد متكنت من 

اقتناء األجهزة والنظم املتطورة يف مجال تكنولوجيا املعلومات، إال أن معظمها ال يزال 

عاجزا عن حتقيق االستفادة الكاملة من امكانات هذه األجهزة والنظم، وتوظيفها كأداة 

فعالة يف تنمية املوارد املعلوماتية للمجتمع. وجتمع الدراسات والبحوث التي متت يف 

مجال استخدام هذه التكنولوجيا يف مختلف دول العالم الثالث مبا فيها الدول العربية 
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النقل  عملية  تعرقل  التي  واملعوقات  القيود  من  مجموعة  تواجه  الدول  هذه  أن  على 

الفعال لهذه التكنولوجيا املتطورة واستخدامها يف إحداث تنمية حقيقة)19(.

وميكن تصنيف أهم املعوقات املتعلقة باستخدام نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية 

وإدارية،  تنظيمية  رئيسية هي: معوقات  إلى ثالثة معوقات  العربية  باملدن  احلكومية 

ومعوقات بشرية، ومعوقات تقنية.

5-1 معوقات تنظيمية وإدارية: 

إن أهم املعوقات املرتبطة باستخدام تكنولوجيا نظم املعلومات يف املدن العربية هي 

انعدام التخطيط والتنسيق والرقابة على األنشطة املتعلقة باستخدام هذه التكنولوجيا، 

وذلك كنتيجة لعدم وجود سياسة عامة فنية موحدة على مستوى الدولة يف هذا املجال. 

وما يزال االهتمام يف معظم الدول العربية محدودا بعملية صياغة استراتيجية فنية 

موحدة تساعد يف توحيد مفاهيم وأسس استخدام هذه التكنولوجيا احلديثة ومقومات 

االستخدام األمثل المكاناتها الكبيرة. وما يزال االجتاه السائد هو نحو احلصول على 

اإلدارات  إمكانية  النظر عن مدى  بغض  التكنولوجيا  ما ميكن من طاقات هذه  أكثر 

املختلفة يف االنتفاع منها، مما يؤدي إلى الضياع والهدر يف هذه املوارد العامة)20(.

عربية  دول  تسعة  على  األجنبية  الشركات  إح��دى  أجرتها  ميدانية  دراس��ة  ويف 

يعقد كل عام يف مدينة  الذي  العاملي  االقتصادي  املنتدى  تقرير صدر عن  وتضمنها 

دافوس السويسرية، حيث مت تصنيف تلك الدول يف ضوء عالقتها باستخدام وتطبيق 

نظم املعلومات داخل أجهزتها اإلدارية احلكومية إلى ثالث فئات كما يلي)17(:

■ دول ذات منو سريع وهي اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت.

■ دول ناشئة وهي األردن ولبنان ومصر واململكة العربية السعودية. 

■ دول نامية وهي سورية وعمان واملغرب.

ويشير الواقع العملي إلى وجود فجوة هائلة بني الفوائد املرتقبة التي يفترض أن 

تقدمها نظم املعلومات لألجهزة اإلدارية بالدول العربية وبني الفوائد التي مت 

احلصول عليها بالفعل. ويرجع ذلك إلى سببني رئيسيني هما)3(:
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■ أن نظم املعلومات قد مت إدخالها إلى الوحدات اإلدارية بدون إجراء أية تغييرات 

نظم  استخدام  كان  فقد  التشغيلية،  اإلج��راءات  يف  أو  التنظيمية  الهياكل  يف 

املعلومات موجها أساسا ألمتتة اإلجراءات اليدوية املوجودة.

إدارة حكومية، وأحيانا يف كل قسم من  أنه يتم إدخال تقنية املعلومات يف كل   ■

أقسام اإلدارة بشكل مستقل عن األقسام واإلدارات األخرى، ومن النادر وجود 

سياسة مشتركة بني اإلدارات لتنفيذ واستخدام املعلومات يف األجهزة اإلدارية. 

اإلدارة  أّن غياب  القول  املثال نستطيع  ليبيا على سبيل  السياق ويف  ويف هذا 

الفاعلة واملوحدة التي أساسها التنسيق الوظيفي والربط املؤسسي يعتبر السبب 

الرئيس يف تدني كفاءة واستخدام نظم املعلومات )17(. 

وعلى ذلك فإن املشكلة األساسية يف معظم الدول العربية هي يف الغياب الفعلي 

للسياسات الوطنية. ولقد أكدت ذلك العديد من األبحاث يف املؤمترات والندوات التي 

� بوضع  امللحة  � نظرا للحاجة  عقدت يف هذا املجال، وأشارت إلى ضرورة اإلسراع 

وبالرغم  االلكترونية.  احلاسبات  واستخدام  املعلومات  نظم  مجال  قومية يف  سياسة 

من قبول هذه الفكرة من مختلف احلكومات يف الكثير من الدول العربية إال أن العدد 

القليل منها بدأ بنشاط فعال يف هذا املجال)17(. 

5-2 معوقات بشرية:

يعتبر العنصر البشري هو أهم العناصر يف أي نظام، إذ بدون هذا العنصر ال ميكن 

ألي نظام أن يحقق أهدافه املرجوة، فاملعدات واآلالت واألجهزة وكل وسائل التقنية 

احلديثة ما هي إال عناصر خاملة بدون العنصر البشري)18(. وعلى الرغم من أن الدول 

العربية تتمتع برصيد بشري يبلغ حوالي 273 مليون نسمة أكثر من نصفهم يف سن 

العمل )15-60 سنه( إال أنهم ال يساهمون بشكل فاعل يف تطوير واستخدام نظم 

للخصائص  نظرا  وذلك  اإلداري��ة)20(،  األجهزة  يف  االلكترونية  واحلاسبات  املعلومات 

التالية التي تشترك فيها معظم الدول العربية يف هذا املجال وهي:

%39 يف مقابل  إلى حوالي  والتي تصل  العربية  الدول  العالية يف  ● نسبة األمية 
      . 22.5 % على املستوى العاملي حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2002م)10(
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 18.7 in 2013  25.5

●  ندرة الكوادر الفنية املتخصصة يف هذا املجال، وخاصة بالنسبة للكوادر التطويرية 
الكوادر هي  الصيانة وغيرهم، حيث أن هذه  واملبرمجني ومهندسي  كاملحللني 

وحدها القادرة على االرتقاء مبستوى استخدام تكنولوجيا نظم املعلومات بشكل 

علمي وفعال. وال تقتصر ظاهرة الندرة هذه على الدول العربية بل متتد لتشمل 

معظم الدول النامية. 

وبني  املعلومات  نظم  مجال  يف  العاملني  الفنيني  بني  الفاصلة  الكبيرة  الفجوة   ●
املستفيدين من هذه التكنولوجيا مما يجعل االتصال والتفاهم بني هاتني الفئتني 

ضعيفا. ونتيجة لذلك يتم تصميم أنظمة ال تلبي حاجة املستفيدين يف معظم 

احلاالت، وهذا يعني هدر املزيد من الوقت واملوارد. ولذلك يجب التركيز على 

تأمني االتصال املناسب إليجاد التنسيق املستمر والتعاون خالل جميع مراحل 

بناء األنظمة منذ الدراسة األولية وحتى االنتهاء من عملية التنفيذ واالختيار 

لضمان الوصول إلى أنظمة فعالة تلبي االحتياجات الفعلية)19(.

● تواجه استخدام نظم املعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية يف بعض الدول 
اجتماعي  طابع  ذات  مشكالت   � العدد  الكثيفة  العمالة  ذات  خاصة   � العربية 

نظرا ملا تسببه امليكنة من تقليص فرص العمل وإلغاء الكثير من الوظائف، مما 

يؤدي إلى مقاومة العاملني ألي تكنولوجيا جديدة، ويخلق العديد من القضايا 

االجتماعية.

لألفراد  الشخصية  احلريات  تهديد  يف  التكنولوجيا  هذه  استخدام  إمكانيات   ●
استخدام  مقاومة  يف  األثر  كبير  له  سيكون  االجتماعية  العوامل  من  وغيرها 

هذه التكنولوجيا. وتشير بعض الدراسات إلى أن الشبكات اخلاصة بالشركات 

عام،  كل  مرة   15 إلى   12 من  يتراوح  مبعدل  لالنتهاك  تتعرض  واملؤسسات 

وكلكما زاد التقدم التكنولوجي كلما أصبح من الصعب حماية شبكات املعلومات 

وكلما زادت تكلفة تلك احلماية، األمر الذي يتطلب التخطيط ملواجهته واإلعداد 

الثقايف واالجتماعي لتقبل هذه التكنولوجيا)4(. 
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● اللجوء إلى استخدام الكوادر األجنبية واالعتماد عليها يف بعض الدول العربية 
وبشكل خاص تلك التي ذات إمكانات مالية وفيرة، وغالبا ما تكون هذه الكوادر 

واالحتياجات  املتطلبات  على  بالتعرف   � االنتماء  لعدم  نتيجة   � اهتماما  أقل 

املشكالت  إل��ى  باإلضافة  املعلومات،  نظم  تستخدم  التي  للجهات  احلقيقية 

الناجمة عن صعوبة االتصال والتفاهم بني الكوادر األجنبية والوطنية)10(.

5-3 معوقات تقنية وفنية:

تتمثل املعوقات التقنية والفنية يف ضعف انتشار تقنية نظم املعلومات واالتصاالت 

يف الكثير من الدول العربية، فبعض هذه التقنيات دخلت إلى الدول العربية يف وقت 

قليل  االنترنت  على  العربي  املحتوى  أن  كما  املتقدمة،  بالدول  مقارنة  نسبياً  متأخر 

نسبياً والتعامل مع أسماء مواقع االنترنت يكون باللغة اإلجنليزية، األمر الذي ساهم 

يف إيجاد حاجز لدى الذين ال يجيدون غير اللغة العربية. وللتغلب على ذلك البد من 

إيجاد املزيد من املواقع العربية ودعم إيجاد مواصفات قياسية لوضع أسماء مواقع 

االنترنت باللغة العربية. ومن أسباب ضعف انتشار تقنية نظم املعلومات واالتصاالت 

أيضا قلة الوعي العام مبا توفره هذه التقنيات من خدمات، وهناك حاجة بال شك يف 

توعية الشعوب العربية بذلك)21( ، ولّعل ذلك يجب ان يكون مرتبطا بالتوعية والتطوير 

القرار واملستفيدين من هذه  التقنيات وادراك صّناع  للمجتمعات ومواكبة  املستمرين 

العربية الى مصاف الدول املتقدمة  اخلدمات على حد السواء لالنتقال باملجتمعات 

بوتيرة سريعة مواكبة للتطورات املتسارعة يف عالم املعلومات . وعند مقارنة إحصائيات 

الدول العربية بإحصائيات الدول املتقدمة يف مجال انتشار الهواتف الثابتة، كما يف 

الشكل رقم )3(، أو يف مجال انتشار احلاسبات الشخصية، كما يف الشكل رقم )4(، 

أو يف مجال انتشار االنترنت، كما يف الشكل رقم )5(، جند أن معظم الدول العربية 

لم ترتِق الى املعدالت العاملية وال تزال حتتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة وجادة وعاجلة 

لزيادة هذه النسب، وذلك من اجل اللحاق بركب الدول املتقدمة، يف حني أن بعض دول 

اخلليج العربي قد جتاوزت املعدالت العاملية وتسير بخطى جادة يف هذا املجال)22(.

إن عدم توفر البنية التحتية املناسبة التي تضمن تقدمي تلك اخلدمات املعلوماتية 
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بالشكل اجليد والتي تغطي جميع أنحاء الدول وبتكلفة مناسبة هو أيضا من األسباب 

التي تعيق انتشار هذه التقنيات يف بعض الدول العربية، حيث يوضح الشكل رقم )6( 

تكلفة خدمة االتصال الهاتفي وخدمة االنترنت يف بعض الدول العربية مقارنة ببعض 

الدول املتقدمة، ونالحظ أن تكلفة هذه اخلدمات تعتبر عالية نسبياً يف معظم الدول 

العربية، وخاصة عندما نأخذ بعني االعتبار أن متوسط دخل الفرد يف الكثير من الدول 

العربية يقل عن مثيله يف الدول املتقدمة)10(.

وميكن إجمال أهم املعوقات التقنية والفنية التي تواجه عملية االستخدام األمثل 

لتكنولوجيا احلاسبات يف األجهزة اإلدارية احلكومية بالدول العربية فيما يلي: 

● صعوبة اختيار األجهزة املناسبة نظرا للتعدد الكبير يف األنواع والنظم املختلفة، 
إلى سرعة تطور هذه  باإلضافة  بينها،  للمفاضلة  وعدم وجود أسس واضحة 

يجعل  مما  احلاسبات  سوق  يف  املنافسة  شدة  تعقيدا  األمر  ويزيد  التقنيات، 

االختيار صعبا. وقد تفرض أحيانا بعض األنواع واألنظمة نفسها يف السوق على 

عكس ما يرغب املستخدم يف احلصول عليه.

وإجراء عمليات  كاألعطال وسرعة اإلصالح  األجهزة،  بتشغيل  تتعلق  ● مشكالت 
التعهدات  تنفيذ  يف  والتزامها  امل��وردة  الشركات  ومسئولية  الوقائية  الصيانة 

املختلفة. وكذلك املشكالت الناجتة عن عدم انتظام التيار الكهربائي وغيرها 

من املشكالت املرتبطة بظروف العمل كالرطوبة واحلرارة وغيرها)2(. ويف هذا 

السياق جند ان الدول العربية عموما تعاني من غياب أنظمة تنمية مستدامة 

تستطيع من خاللها تقدمي اخلدمات وتطويرها بالشكل الذي يواكب استخدام 

تقنيات نظم املعلومات على الرغم من تطور وتغير كثير من نظام املعلومات يف 

دول العالم الثالث والتي بدأت يف مواكبة الوتيرة السريعة التي تعمل بها دول 

العالم املتقدم والذي أصبح مطلبا أساسيا وضروريا للتقدم والتطور يف جميع 

املجاالت.

معظم  يف  ي��ؤدي  مما  االلكترونية،  احلاسبات  أجهزة  لتقادم  الكبيرة  السرعة   ●
احلاالت إلى تغييرات كبيرة يف األنظمة القائمة، حيث يتطلب ذلك موارد مالية 
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وفترة زمنية كبيرة، األمر الذي يؤدي إلى صعوبة إجراء تقييم صحيح أو دراسة 

حقيقية للجدوى أو غير ذلك من القرارات الهامة.

● عدم إتباع الطرق العلمية لتحديد االحتياجات الالزمة ملختلف وحدات وجتهيزات 
بدراسة  القيام  طريق  عن  إال  يتم  أن  ميكن  ال  وه��ذا  االلكترونية،  احلاسبات 

عدم  إلى  النهاية  يف  ي��ؤدي  مما  واالقتصادية،  الفنية  الناحيتني  من  للجدوى 

التطابق بني اإلمكانيات املتوفرة )19(.
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اخلالصة:

تعتبر املعلومات أحد املوارد االستراتيجية يف أي جهاز إداري، حيث ال ميكن أبعاد 

العديد من العمليات األساسية أو اتخاذ أي قرار بدون االعتماد على املعلومات، كما تعد 

املعلومات اإلدارية استثمارا ميكن استغالله استراتيجيا للحصول على ميزة تنافسية. 

وعلى ذلك أصبحت األجهزة اإلدارية تنظر إلى نظم املعلومات كمجال ميكن من خالله 

خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها.

وال شك أنه من الضروري إدراك التأثير الهائل للتطورات املتالحقة يف تكنولوجيا 

ونظم املعلومات على األجهزة اإلدارية احلكومية العربية، وانعكاس ذلك على األنشطة 

احلضرية باملدينة العربية. فسوف تتغير الكثير من أساليب تأدية تلك األجهزة ألعمالها، 

من  الكثير  تغيير  ذلك  يصاحب  وسوف  ألهدافها،  األجهزة  تلك  وسائل حتقيق  ومن 

املعتقدات التنظيمية السائدة. لقد أصبح لزاماً يف ظل تكنولوجيا ونظم املعلومات أن 

تعيد األجهزة اإلدارية احلكومية يف معظم الدول العربية اكتشاف نفسها، وتراجع تقييم 

خدماتها، مع التركيز على طالب اخلدمة، والهيكلية التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا. 

وسوف يتوقف جناح تلك األجهزة على نحو أكثر من ذي قبل على فهم طبيعة التغير 

واستباق التكنولوجيا واستخدامها على نحو يوظف مزاياها. 

إن بناء نظم للمعلومات يف األجهزة اإلدارية احلكومية بالدول العربية أصبح ضرورة 

ملحة ال بد منها، حيث أصبحت مصدراً جديداً لقوة تلك األجهزة اإلدارية يساهم يف 

اإلداري��ة احلكومية يف  األجهزة  على  يجب  ذلك  وعلى  األداء،  وفاعلية  كفاءة  حتسني 

الدول العربية أن تقوم برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير موارد املعلومات لديها 

وحتفيز عملية االنتفاع من أنظمة املعلومات، بهدف تطوير وتنمية تلك األجهزة مبا 

يتماشى وينسجم مع التطورات احلادثة، وذلك لتحقيق منو أكثر فاعلية يف اخلدمات 

احلكومية. وسوف يؤدي الفشل يف الشروع يف الوقت املناسب بنشاط فعال يف هذا 

املجال إلى عواقب جدية تتصل بقدرة األجهزة اإلدارية احلكومية على توفير الدعم 

الفعال للتنمية العمرانية واالقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية.
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100 – Total edible parts, ****Giblets % = Kidney % + Heart % + Liver
Table 4: Means ± SE of effect of Vitamin .C, Thyme on digestibility 

coefficients of nutrients and nutritive values  

Items

Dietary treatments

P. value

Control Thyme leaves 
200mg/kg

Thyme leaves 
400mg/kg

Ascorbic 
Acid 200mg/l

DM (%) 65.66a±0.33 64.00b±0.57 63.00b±0.57 64.33ab±0.33
0.025

OM (%) 58.09a±0.43 57.29ab±0.32 56.06b±0.34 57.90a±0.60 0.045

CP (%) 74.20±0.10 75.21±0.35 75.57±0.10 74.89±0.39 0.130

EE (%) 62.57±0.30 63.02±0.50 63.39±1.45 61.35±0.35 0.271

CF (%) 31.53±0.28 32.51±0.58 32.94±0.23 32.25±0.13 0.760

NFE (%) 51.26±0.01 50.73±0.07 50.99±0.23 51.50±0.25 0.746

DCP (%) 12.82b±0.01 13.13 a ±0.06 13.24 a ±0.01 12.94b±0.06 0.001

TDN (%)
72.27±0.07 72.56±0.13 72.87±0.07 72.85±0.06

0.330

a, b, : Values in the same row with different superscripts differ significantly (P≤ 0.05) 

DM= Dry matter, OM= Organic matter, CP= Crud protein, EE=Ether 
extract. CF=Crud fiber, NFE=Nitrogen free extract, DCP= Digestibility 
crud protein, TDN=Total digestibility nutrient.

REFERENCES
 Abd El-Hamid, A.E.Y and M.M, El-Adawy, (1999) Growth and physiological perfor-

mance of   New Zealand White Rabbits fed diet supplemented with ascorbic acid. 
Egypt. Poult. Sci., 19: 857-871. 

Abou-Ashour, A. M. H., S. A. A. Abd El-Rahman, G. A. Zanaty, A. A. Essa and M. K. 
Abou El-Naga (2004) Effect of dietary ascorbic acid supplementation on the perfor-
mance of laying hens. Egypt. Poult. Sci., 24: 401-416.
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Table 3: Means ± SE of effect of Vitamin .C, Thyme on carcass characteristic of growing rabbits

Items
Dietary treatments

P. 
valueControl Thyme leaves 

200mg/kg
Thyme leaves 

400mg/kg
Ascorbic Acid 

200mg/l

Pre-slaughter 
weight(g) 2322.00b±19.84 2462.00a±11.13 2507.00a±25.57 2367.00b±21.88 0.001

Hot carcass % 56.59±0.18 56.78±0.46 56.28±0.17 56.78±0.29 0.616

Cold carcass % 54.21±0.35 55.81±0.49 55.31±0.35 55.43±0.41 0.073

T Edible parts % 61.01±0.20 61.09±0.55 60.14±0.23 61.16±0.35 0.198

Non Edible parts % 38.98±0.20 38.90±0.55 39.85±0.23 38.83±0.35 0.198

Giblets % 4.39±0.06 4.12±0.14 4.35±0.05 4.37±0.14 0.300

Kidney % 0.64±0.01 0.65±0.01 0.62±0.01 0.62±0.01 0.540

Kidney fat % 0.34±0.01 0.32±0.03 0.316±0.04 0.32±0.01 0.251

Heart % 0.33±0.02 0.39±0.01 0.36±0.01 0.31±0.02 0.095

Liver % 3.42±0.06 3.07±0.14 3.35±0.07 3.43±0.15 0.141

Lungs % 0.56b±0.01 0.62a±0.01 0.62a±0.01 0.58b±0.01 0.015

Head % 5.50±0.09 5.24±0.13 5.17±0.13 5.14±0.14 0.210

Small intestine 
length(cm) 258.00b±3.74 286.00a±60 292.00a±5.83 262.00b±6.63 0.001

Small intestine % 4.13a±0.04 3.98b±0.02 3.94b±0.05 4.14a±0.03 0.004

Colon length(cm) 38.00±1.22 40.00±0.00 40.00±0.00 39.00±1.00 0.261

Colon % 1.25±0.108 1.23±0.05 1.27±0.04 1.26±0.07 0.988

Caecum length (cm) 39.00±1.00 40.00±0.00 40.00±0.00 38.00±1.22 0.261

Caecum % 4.58±0.17 5.24±0.14 5.27±0.13 5.12±0.36 0.148

Spleen % 0.07±0.01 0.07±0.06 0.07±0.04 0.06±0.01 0.985

Thyroid gland (%) 0.01±0.03 0.01±0.02 0.01±0.01 0.01±0.01 0.455

Testes (%) 0.40±0.02 0.40±0.01 0.40±0.04 0.42±0.01 0.503

a, b, : Values in the same row with different superscripts differ significantly (P≤ 0.05)
*Hot and Cold carcass % without the head, **Total edible parts % = 

Hot carcass + Kidney % + Heart % + Liver %. *** Non edible parts % = 
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coefficients (%). While, Sallam, et al. (2005) indicated that the treatment 
with ascorbic acid (40 mg/kg body weight) resulted insignificant increase 
in digestibility coefficients (DM, OM, CP, CF, EE and NFE) and TDN. On 
the same trend, Skrivanova and Marounek (1997) reported that the di-
gestibility of nutrients of Hyla 2000 rabbits supplied with ascorbic acid at 
30 mg/kg body weight twice a week was not significantly affected. Sup-
plementing heat-stressed laying hens with ascorbic acid improved produc-
tive performance compared to the control group. Digestibility of dry mat-
ter, organic matter, crude protein and ether extract were highest in the 
treated treatments and lowest in the control group (Attia, et al. 2015).In 
conclusion the results showed that addition of Thyme or ascorbic acid in 
rabbit diets had improved the productive performance, carcass, digestibil-
ity of growing rabbits and 400 mg/kg Thyme was more effective tan 200 
mg/kg Thyme or ascorbic acid.

Table 2: Means ± SE of productive performance of the rabbits fed the 
experimental diets.

Items
Dietary treatments

P. 
valueControl

Thyme leaves 
200mg/kg

Thyme leaves 
400mg/kg

Ascorbic Acid 
200mg/l

Initial weight 
(g)

777.78±12.50 777.22±17.48 776.11±23.27 775.56±25.46 1.000

Final weight (g) 2119.40 c ±41.90 2280.00ab±22.23 2360.60a±15.05 2232.80b ±30.58 0.001

Total weight 
gain (g)  1341.70c±45.30

1502.80b±24.86 1584.40a±21.03
1457.20b±10.00

0.001

Daily gain (g) 23.95c±0.80 26.83b±0.44 28.29a±0.37 26.02b±0.17 0.001

Weekly feed 
intake (g)

91.42b±0.48
86.78a±0.26 86.77a±0.39 90.22b±0.62 0.001

 Feed conver-
sion ratio 

3.85a±0.14
3.22b±0.05 2.96c±0.04 3.43b±0.01 0.001

Perfor-
mance 
index %

55.86d±2.97
70.91b±1.73 79.73a±1.25 65.14c±1.18 0.001

a, b, Values in the same row with different superscripts differ significantly (P≤ 0.05) 
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ascorbic acid (300 mg/kg diet) did not significantly affect total edible parts 
(%). Similar results obtained by Selim, et al. (2008). Abou-Zeid, et al. 
(2000) demonstrated the effect of ascorbic acid supplementation on rela-
tive organs weight of Japanese quail at 6 weeks of age, and reported that 
ascorbic acid supplementation (200 or 300 mg ascorbic acid / liter) had 
significant effect on the relative weight of liver, spleen and heart while 
kidney was not affected significantly. Aromatic plants are becoming more 
important due to their antimicrobial effects and the stimulating effect on 
animal digestive systems (Ciftci, et al., 2005). Al-Shanty (2003) found 
insignificant effect due to ascorbic acid supplementation on carcass traits 
of rabbits exposed to heat stress. Also, other studies carried out by Selim,  
et al. (2004 , 2008) reported no effect of ascorbic acid on carcass traits of 
rabbits. As shown in Table (4), digestibility coefficients of DM was signifi-
cantly (P ≤ 0.05) decreased in the groups received Thyme in compared 
with control and ascorbic acid fed groups. Also, digestibility coefficients 
of OM were significantly (P ≤ 0.05) decreased in the group had 400 mg 
Thyme in compared with control and ascorbic acid fed group. On the oth-
er hand, CP, EE, CF and NFE were insignificantly affected by ascorbic 
acid or Thyme supplementation in compared with the control, also results 
presented showed that feeding diets containing Thyme caused significant 
(P ≤ 0.05) increment in DCP % value compared with control and ascorbic 
acid fed group. The present results are in agreement with those reported by 
(Attia, et al. 2015) said that supplementing heat-stressed laying hens with 
ascorbic acid improved productive performance compared to the control 
group. Digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and ether 
extract were highest in the treated treatments and lowest in the control 
group. Also, Skrivanova and Marounek (1997) reported that the digest-
ibility of nutrients of Hayla 2000 rabbits supplied with ascorbic acid at 30 
mg /kg body weight twice a week werenot significantly affected. Selim,  et 
al. (2004) reported that ascorbic acid (300 mg / kg diet) did not signifi-
cantly affect crude protein digestibility coefficient, while it was signifi-
cantly affected organic matter, ether extract and crude fiber digestibility 
coefficients. Sallam, et al. (2005) and Ettaib (2015) indicated that the 
treatment with ascorbic acid resulted in no significant increase in nutritive 
values of the experimental diets. Selim, et al. (2004) reported that the treat 
ascorbic acid (300 mg/kg diet) did not significantly affect crude protein 
(CP) digestibility coefficients (%), while, it was significantly affected or-
ganic matter (OM), ether extract (EE) and crude fiber (CF) digestibility 
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gain, body weight, feed consumption, but found Significant differences 
were only for feed conversion ratio. Feed conversion ratio was not influ-
enced by dietary Thyme supplementation (Benlemlih, et al., 2014). Denli, 
et al, (2004) Concluded when addition of 60 mg/kg of Thyme oil to quail 
diets significantly improved the body weight gain and feed conversion of 
quails. Yasser et al. (2015) demonstrated that daily body weight gain and 
feed conversion ratio of rabbits fed Thy were significantly improved in 
compared to the control diet. Also Al Shanty (2003) showed that ascorbic 
acid (1ml/Liter water) significantly improved final body weight and nu-
merically decreased feed intake when compared with the control. Selim et 
al. (2004) cleared that rabbits had access to extra levels of ascorbic acid 
beyond recommendation level achieved better performance in weight gain 
and feed conversion ratio compared to the control group. In addition, Se-
lim, et al. (2008) cleared that the treated growing rabbits with 200 ppm of 
ascorbic acid recorded significantly the best feed conversion ratio (2.68 vs. 
3.68 in control group). On the other hand, Skrivanova and Marounek 
(1997) reported that growth of Hayla 2000 rabbits supplied with ascorbic 
acid at 30 mg /kg body weight and feed intake twice a week were not sig-
nificantly affected. Also, Zeweil, et al. (2016) indicated that the treatment 
with ascorbic acid (200 mg/kg) resulted in no significant increase in body 
weight, body weight gain and feed intake of rabbits. Based on the obtained 
results, doe rabbits which received ascorbic acid in drinking water 50 mg/
rabbits/day were improvement feed intake(Abu El-Hamd, et al,. 2013). 
Feed conversion efficiency was better for 150 and 200 ascorbic acid than 
for 100 and 250 ascorbic acid. Performance of weaned Hyla rabbits could 
be improved during the hot period by supplementing 150- 200 mg ascorbic 
acid in water (Dauda, et al. 2015).(Tapel 3) Results for pre-slaughter 
weight was significantly affected (P ≤ 0.05) by different treatments in 
comparison with control. Results for percentage of hot and cold carcass, 
total edible parts, non-edible parts, giblets, liver, heart, kidneys, spleen, 
colon, caecum, small intestine, testes, thyroid gland and head and length of 
small intestine, caecum and colon were insignificantly affected by differ-
ent treatments, however, kidney fat and lungs percentage were significant-
ly (P ≤ 0.05) decreased and increased, respectively, in the group received 
400 mg Thyme in comparison with control. Abd El-Hamid and El-Ad-
way (1999) reported that carcass percentage, dressing hot carcass weight, 
kidney and spleen were not significantly affected by the treatment by 
ascorbic acid of heat-stressed rabbits. Selim, et al. (2004) reported that 
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RESULTS AND DISCUSSIONS
In the present study the experimental rabbits looked apparently healthy 

and no mortality was recorded. The effect of Thyme and ascorbic acid on 
the performance of growing rabbits is presented in (Table 2). The results 
showed that the supplementation of 200 mg ascorbic acid, 200 and 400 mg 
Thyme leaves /kg diet brought a significant (P ≤ 0.05) improvements in 
final body weight by the value of 5.1, 7.7 and 9.3 %, weight gain by 8.6, 
12.3 and 14.7 %, feed conversion ratio by 10.9, 15.1 and 17.9 %, perfor-
mance index by 16.6, 25.0 and 31.3 % and significantly (P ≤ 0.05) de-
creased feed intake by 1.3, 2.7 and 4.3 %, respectively, in comparison with 
control. A part of the improvement in growth of rabbits obtained attributed 
to the positive impact of Thyme on body weight gain BWG and feed con-
version ratio FCR due to its antioxidant properties and phenolic com-
pounds. Just like feed intake, BWG also depends on several factors like 
genotype, housing, hygienic conditions, management, feeding system and 
diet attributes. Additives feeding have been shown to increase BWG by 
their ability to destroy pathogen microorganisms in the digestive system 
and consequently increasing the production of digestive enzymes which 
improve utilization of digestive products.Cross, et al. (2007) reported a 
significant improvement in BWG when supplementing 1 g/kg of Thyme, 
and when 10 g/kg of the corresponding herb was fed, it was noticed that 
Thyme herb did not achieve the same positive results as its essential oil.  
Nevertheless, another study showed that an addition of 5 g/kg Thyme herb 
improved BWG by approximately 6% when compared to the correspond-
ing control group. Another study showed that an addition of 5 g/kg Thyme 
herb improved BWG by approximately 6% when compared to the corre-
sponding control group Toghyani, et al. (2010).While found Cross, et al. 
(2007) Addition of 100 mg/kg thymol, the major component of Thyme, did 
not show any effects on BWG when compared to the control treatment. 
Vahid, et al.   (2012) concluded the addition of 1 g/kg Thyme essential oil 
might offer some beneficial effects on Japanese quail to increase live body 
weight. The feed conversion ratio FCR describes the relation of feed in-
take and BWG. More precisely, it is the animal’s overall efficiency in con-
verting feed mass into body mass over a specific period of time Toghyani, 
et al. (2010) discovered that Thyme herb at an inclusion level of 10 g/kg 
downgraded FCR by approximately 4%,  Bolukbasi, et al. (2006) found 
changed FCR beneficially when used 100 and 200 mg/kg of Thyme. Ger-
encser,  et al.  (2012) stated Thyme had no effect on the rabbits’ weight 
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Berseem hay 33.00

Soybean meal 44% 15.00

Molasses 3.00

Di-Calcium phosphate 1.00

Lysine 0.10

Methionine 0.10

Vitamins and mineral premix1 0.30

Salt 0.30

Total 100

Chemical analysis (%)

Dry matter 92.96

Organic matter 84.83

Crude protein 17.29

Crude fiber 13.50

Ether Extract 2.80

Ash 8.12

NFE* 51.24

NDF 37.79

DE**kcal/kg 2504.50

Table1: Composition and chemical analysis of the basal experimental diet
1Vit+Min mixture provides per kilogram contains: Vit A 6000 IU; Vit 

D3 450 IU; Vit E 40 mg; Vit K3 1 mg; Vit B1 1 mg; Vit B2 3 mg; Vit B3 180 
mg; Vit B6 39 mg; Vit B12 2.5 mg; Pantothenic acid 10 mg; biotin 10 mg; 
folic acid 2.5 mg; choline chloride 1200 mg; Manganese 15 mg; Zinc 35 
mg; Iron 38 mg; Copper 5 mg; Selenium 0.1 mg; Iodine 0.2 mg; Selenium 
0.05 mg. 2Analyzed values according to AOAC (2000). 

**NFE = (Organic matter) - (Crude protein + Crude fiber+ Ether Extract).
  ***Digestible energy (DE) of the experimental diets was calculated according 

to the equation described by   Cheeke, et al., (1987) as follows:    ***DE (K/
cal) = 4.36-0.0491×NDF%, NDF = 28.924+0.657× CF%.
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ment was further sub-divided into 3 replicate of 3 rabbits. Rabbits were 
housed in wire floor batteries of 45 x 36 x 36 cm and were offered diets 
for duration of the feeding trial until reaching 13 weeks of age. All animals 
were kept under similar hygienic conditions. Rabbits were housed in well 
ventilated block building. Fresh air circulated in the house using exhaust 
fans. The rabbits were kept within a cycle of 16 h light and 8 h dark. Four 
pelleted diets were prepared. Group one fed control diet free of feed addi-
tives and served as a control group. Group 2 and 3 supplemented with 200 
and 400 mg Thyme leaves / kg diet, respectively (Purchased from local 
market). Group 4 received control diet, but drinking water supplemented 
with 200 mg ascorbic acid /L (Fisher chemical analytical reagent Grande).
Fresh water was automatically available at all times through stainless steel 
nipples for each cage.The experimental diets were offered to rabbits ad 
libitum. The formula of basal experimental diet is presented in Table (1) 
that formulated to cover the requirements of rabbits according to National 
Research Council (NRC, 1977) specific for rabbits. Individual body weight 
and feed consumption were recorded weekly. Body weight gain and feed 
conversion ratio were also calculated. At the end of the feeding trial, 5 
rabbits were selected from each treatment group randomly, starved of food 
but not water for 12 hours and slaughtered for carcass analysis. The results 
were expressed as the mean ± SEM. All data were analyzed using one 
way analysis of variance (ANOVA) using SPSS 16.0 statistical software 
(SPSS, 2008). Significant differences between means were detected using 
new Duncan multiple range test (Duncan, 1955).

Data were analyzed by using the following model:
Yij = µ + αi + eij 

Where: 
 Yij = an observation,
 µ = overall mean , 
αi = treatment effect (i=1,….,6)
 eij = random error.

Ingredients Basal diet

Corn yellow 19.00

Wheat bran 11.00

Barley 17.20
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INTRODUCTION
   Since the European Union EU first limited and then definitively 

banned the use of antibiotics as growth promoters in animal feeding (Ana-
don, 2006), public opinion on antibiotic use by humans in the USA has 
changed progressively and scientific studies have increasingly focused on 
natural alternatives (Franz, et al. 2010), The EU decision stemmed from the 
concern that low-continuative dosage of antibiotics to either enhance ani-
mal performance or for simple prophylaxis purposes could lead to the for-
mation of resistant strains of human pathogens that pose a real sanitary risk 
to the population (Wegener, 2003). As a result, new commercial additives of 
plant origin, considered to be natural products that consumers would ac-
cept, have been proposed to livestock producers. Herbs, spices, and vari-
ous plant extracts have received increased attention as possible antibiotic 
growth promoter replacements. Some of the important aspects associated 
with herbal additives are their ability to prevent digestive disturbances; 
Thyme is a flowering plant in the mint (family Lamiaceae). Thymus is a 
widely used medicinal plant in food and pharmaceutical industries. Among 
different species of Thyme, Thymus vulgaris is used more than other spe-
cies in therapeutic dosage forms. In traditional medicine Thymus vulgaris 
is cultivated in many countries by most people especially in rural areas de-
pend on herbal medicines to treat many diseases including inflammation-
related ailments such as rheumatism, muscle swelling, insect bites, pains, 
etc. Also the modern medicine in essential oil of Thyme has demonstrated 
the compounds have shown anti-inflammatory, immunomodulatory, anti-
oxidant, antibacterial and antifungal properties, (Saleh, et al, 2015). Ascorbic 
acid is not considered a required dietary nutrient, but under certain adverse 
environmental conditions, the metabolic need for this vitamin may exceed 
the inherent biosynthetic ability of ascorbic acid (Abou-Ashour, et al., 2004). 
However, many additives are recently added to rabbit feed or water to help 
alleviate adverse adverse to enhance productive performance and immune 
response of rabbits.The present study was conducted to determine the ef-
fects of different levels of Thyme leaves and  compare their effects with 
ascorbic acid on growth rabbits performance, carcass traits, digestibility 
coefficients of nutrients, and meat quality.

MATERIALS AND METHODS
    Thirty-six growing V-line rabbits male, 5 weeks old, with initial 

weights of 776.67±9.71 gm were used for the study. The rabbits were ran-
domly allocated to four treatments groups of 9 rabbits each. Each treat-
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Effect of Thyme Leaves and Ascorbic Acid as 
Natural Growth Activities on the Performance, 

Carcass, Digestibility of Growing Rabbits

 Abstract
  Thirty-six growing V-line rabbits male, 5 weeks old, with initial weights of  776.67±9.71 

gm were used for the study. The rabbits were randomly allocated to four treatments groups 
of 9 rabbits each. Group one fed basal diet free of feed additives and served as a control 
group. Groups 2 and 3 supplemented with 200 and 400 mg Thyme leaves / kg diet, re-
spectively. Group 4 received control diet, but drinking water supplemented with 200 mg 
ascorbic acid /L.Results showed that at 13 weeks of age the supplementation of 200 mg 
ascorbic acid, 200 and 400 mg Thyme leaves /kg diet brought a significant (P ≤ 0.05) 
improvements in final body weight by the value of 5.1, 7.7 and 9.3 %, weight gain by 8.6, 
12.3 and 14.7 %, feed conversion ratio by 10.9, 15.1 and 17.9 %, performance index by 
16.6, 25.0 and 31.3 % and significantly (P ≤ 0.01) decreased feed intake by 1.3, 2.7 and 4.3 
%, respectively. Most of the carcass traits were insignificantly affected by different treat-
ments, however, kidney fat and lungs percentage were significantly (P ≤ 0.05) decreased 
and increased, respectively, in the group received 400 mg Thyme leaves in comparison 
with control. Digestibility coefficients of DM was significantly (P ≤ 0.05) decreased in the 
groups received Thyme leaves, however, digestibility coefficients of OM was significantly 
(P ≤ 0.05) decreased in the group had 400 mg Thyme leaves in compared with control 
and ascorbic acid fed groups. Diets containing Thyme leaves caused significant (P ≤ 0.05) 
increment in DCP % value compared with control and ascorbic acid fed groups. In conclu-
sion the results showed that addition of Thyme leaves or ascorbic acid in rabbit diets had 
improved the productive performance, carcass, digestibility of growing rabbits and 400 
mg/kg Thyme leaves was more effective tan 200 mg/kg Thyme leaves or ascorbic acid. 

Key words: Rabbits, Thyme leaves, ascorbic acid, performance.
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ply defined it means that the whole is greater than the sum of its parts.
The challenge is to apply the principles of creative cooperation which we 

learn a big part of in our schools and universities, in our social interaction. 
Life on campus universities provides many opportunities to observe and to 
practice.

As faculties or students services staff we have to understand that synergy 
tests whether teachers and students are really open to the principle of the 
whole being greater than the sum of its parts.

We continue to serve diverse student populations which bring various 
needs and interests to our campus community. It is around the philosophy 
of building community and exemplifying the teaching and learning process 
that student leadership activities be built. The planning of activities cannot 
be done in isolation from either the Student Development or Instructional 
Divisions but draws from topics of service, and learning bringing students 
what they need.

These needs may reflet relaxation, recreation, additional learning experi-
ences, or information. Each of these program areas lends itself to the creations 
of community when all individuals of our campus community are involved.  

Refrences:
 1.) Hareman, Heather A. “Between a Rock and a Hard place: Organization and perfor-

mance.” Administrative Science Quarterly, 1992.
 2.) Kelly, Dawn, and Terry L. Amburgey.”Organizational Inertia and momentum: A 

dynamic model of strategic change.” Academy of Management Journal, 1991.
 3.) Lawrence, P.R. and Lorsch, JW. Organization and Environment. Homewood, III.; 

Richard D. Irwin, Inc. 1969.
 4.) Nelton, Sharon, “men, women, and leadership” Nations Business, 1991.
 5.) Barker, Jole A. Future Edge:
Discovering the New paradigms of success. New York: W.Morroul, 1992.
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the existence of a different position on issues and establish the highest stan-
dards of civility when “airing” an issue of division.

 An open and just community exists when the sacredness of each person 
is honored and where diversity is pursued. Providing services and programs 
which serve to better understand and know each other and better appreciate 
the diversity among us is the most difficult role of the student leadership 
function. We have a responsibility to create a climate in which all students 
feel fully accepted.

 Third, the teaching and learning process takes on all forms of meaning 
in the current educational climate. Resources may restrict programs from 
providing full ranges of educational experiences. Students’ resources are 
dwindling because of budgets problems. Yet in spite of resource restrictions, 
teaching and learning is the focus of in academic planning and curriculum 
development. Student leadership must participate not only in discussions 
which address outside classroom experiences, but must also be included in 
in-classroom experiences. As the changing demands of classroom activities 
occurs – whether these changes are technological or require different student/
faculty interaction patterns – the demand for auxiliary events which provide 
seamless educational experiences outside of the classroom must occur.   In an 
effort to provide events and services which meet student affairs staff must be 
part of the discussion. Student activities has a tradition of providing exciting 
environments outside the classroom for faculty and student interaction. Fa-
cilitating the interaction among students faculty, and staff is to establish co-
operative relationships with academic departments in planning, funding and 
presenting of faculty forums, symposiums, faculty advisement, departmental 
clubs,  honor societies are just a few of the contributions that support the 
institutions as educationally purposeful communities. These activities must 
be continued, reflecting the new educational vision of teaching and learning 
which is the beginning in the instructional programs of the university.

Conclusion: Sir Winston Churchill was called to head up the war effort 
for Great Britain, he remarked that all his life had prepared him for this hour. 
In a similar sense, the exercise of all the kinds of university learning prepares 
us for the habit of SYNERGY.

When properly understood, synergy is the highest activity in all life, the 
true test and manifestation of all the other habits and learning put together.

Synergy is the essence of principle centered leadership. It catalyzes, uni-
fies, and unleashes the greatest powers within people. What is synergy? Sim-



36

ISSUE  June 2018

Journal for 
Knowledge

from and contributes to the organizational climate. The Student Activity/
Leadership field needs to provide services and conveniences to the university 
community, and to build community by getting to know and understand one 
another through informal association outside of the classroom.

Concerns and Trends:
 The difficulty of bringing this philosophy to reality is a concern and must 

involve commitment from departments, divisions, and the leadership of the 
university. The commitment must be focus on three key areas:

 1. The Sense of Community on campus must be the highest priority of 
student activities and the college.

 2. The respect for diversity of ideas must be acknowledged and supported 
as the freedom to express these ideas pursued by students.

 3. The involvement of student affairs in discussions concerning college 
teaching and learning goals.

First, to convey this commitment to campus community, we model the 
importance of customer service and the importance of planning programs 
and services in an environment that communicates caring, connection and 
sense of pride and ownership.

 Community on campus must be not only created but re-created continu-
ally in college environment. We all serve as connectors, bonding together 
students, faculty, staff and the community to create the institution.

 A caring community is exhibited by creating a place where the well be-
ing of each member is sensitively supported and where the service to others 
is encouraged. As a unifying force in the life on campus we must create a 
caring community, that strengthens the connections students feel with our 
institutions.

 Student activities and student affairs staff promote this connection and 
communicate this special sense of caring to the campus community by bring-
ing together various programs and services. Examples include faculty fo-
rums, symposiums, speakers, films, advisement, recreational activities, hon-
ors programs, and community service events.

 Second, as active participants in the educational process, the role of stu-
dent leadership is to protect the freedom of expression and ensure that stu-
dents continue to grow and appreciate new ideas and different cultures.

 To support the principle of free and open campus communities each ac-
tivity and program must strive to balance programs which reflect respect for 
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Introduction:
Organizational theorists generally agree that climate is to an organization 

what personality is to an individual. Climate is what makes an organization 
special, distinguishing it from others. The analogy holds, for just as indi-
vidual growth is sometimes slow and arduous, the development of an exem-
plary climate takes time and patience. It begins and is sustained by behavior 
at the leadership level and confirms the value of the individual input and 
responsibility. You cannot legislate or dictate trust; it is built through consis-
tent behavior that lives up to the promise emanating from every level of the 
organization. It is an effort that is well worth the investment, for when “trust 
and respect characterize the climate, individuals will take more risks, chal-
lenging old beliefs and collaborating in new ways”. According to theorist 
Linda Grace, “climate is about change, it is dynamic -subject to both internal 
and external influences and reflecting both wellness and weakness.” Eduardo 
J. Padron, Community College Journal, 1994.

The objectives of this paper is to provide a perspective of organizational cli-
mate which, for educational institutions, includes students and student life with-
in the context of Philosophy of the field, current issues, concerns, and trends.

Philosophy:
 In the quest for positive organizational climate, the leadership role of 

student activities is to be the foundation which brings the campus community 
together. The programs and services student leadership coordinators provide 
when working together with the faculty and students strengthens the teaching 
and learning climate of the campus. Thus, the overriding philosophy of the 
field is the assurance of a teaching and learning environment which stems 
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Recommendations
With respect to the findings of the study, topics which are of interest to 

quality education of the student nurses and the academic staff were raised. 
Generally all the level of interpretations are on the “agree” however it 
also revealed the implications for nursing education, specific to support 
and services of the institution. These were discussed within the facts and 
circumstances of student nurses’ academic satisfaction which are issues of 
teaching and learning in the Bachelor of Science in Nursing in the selected 
school.  Specific topics for further investigations are the indicators of the 
‘support and services’ of the Faculty of Nursing: ‘the facilities like classrooms, 
clinical laboratories and library to facilitate student learning’, ‘computer 
and clinical laboratory equipment, adequate staff and accessibility to meet 
learning needs’ and ‘the secretaries professional behavior’.  Then again, the 
lowest among all the indicators of the academic satisfaction which are issues 
of concern are: ‘channels for expressing students’ complaints availability’ 
and ‘open expression of academic and other concerns to the administration’ 
under the domain of in-class teaching and lastly the ‘clinical instructors to 
provide feedback at appropriate times, not to embarrass the students in front 
of others like classmates, staff, patients and family members’ on the clinical 
teaching domain. These all suggests that there are more struggles on how to 
satisfy the students in terms of the indicators mentioned. 
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correlated with the domains along program design and delivery; and 
support and services. Similarly, significant relationships is noted on 
both domain, program design and delivery with support and services. 
Hence, the overall academic satisfaction of the participants is 
significantly correlated with the specific domains on in-class teaching; 
program design and delivery; and support and services. All computed 
p-values along these areas of evaluations were below 0.05 level of 
significance, thus, the null hypothesis is rejected. 

7. All domains of the participants’ academic satisfaction (except for clinical 
teaching) were significantly related to their academic performance for 
both major subjects and RLE.  The computed p-values along these areas 
were below the level of significance at 0.05, thus, the null hypothesis 
is rejected. 

Conclusions
Based from the significant findings of the study, the following conclusions 

were drawn:
1. The 242 research participants were from 2nd semesters to 8th semester 

of the cited school, with the 2nd semester having the most populated 
students and 8th semester as the least populated participants.

2. The academic satisfaction of the participants was generally on the 
“agree” level.

3. The academic performance of the participants was on the “Passed, 
Good” level. 

4. Program Design and Delivery was significantly given the highest rate 
than other domains of the participants’ academic satisfaction.

5. Students’ academic performance in both major subjects and RLE was 
significantly increasing as the semester was also toward the higher 
semesters. 

6. All domains of the academic satisfaction of the student participants 
(except clinical teaching) were significantly correlated with each other. 

7. The domains of the participants’ academic satisfaction (except 
for clinical teaching) were significantly related to their academic 
performance for both major subjects and RLE.
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as the highest at 4.03. 
3. Academic performance of the participants computed as 125.02 for major 

subjects with a qualitative description of Passed, Fairwhile 143.05 for 
RLE and qualitatively described as Passed, Good. Students from the 8th 
semester showed the highest level of academic performance for both 
major subjects and RLE showing the average grade of 135 (Passed, 
Good) and 154.48 (Passed, Very Good) respectively. 

4. No significant difference was computed on participants’ academic 
satisfaction along in-class teaching and the other 3 domains (clinical 
teaching, program design and delivery); all p-values computed for 
these areas were higher than 0.05 ranged from 0.166 to 0.179, thus, the 
null hypothesis is accepted.

Meanwhile, clinical teaching with program design and delivery versus 
support and services showed significant differences showing p-values 
lower than the significance level of 0.05, thus the null hypothesis is 
rejected.

5. Significant differences were noted along the respondents’ academic 
performance in their major subjects of the second semester versus 
grades of the students in 6th and 7th semesters; for students major 
subject grades in the 3rd semester versus those students from 4th, 7th and 
8th semesters; 5th  and 6th semester major grades versus those students’ 
grades in the 8th semester. All showed p-values lower than 0.05, thus 
the null hypothesis is rejected. 

On the other hand, there were also significant differences on the 
participants’ academic performance as measured by their RLE grades 
from 3rd semester to 8th semester, thus the null hypothesis rejected since 
the p-values were lower than 0.05 level of significance. RLE grades of 
the 3rd semester significantly differed with those RLE grades in 6th, 7th 
and 8th semesters while RLE grades for the 4th semester significantly 
varied from the student grades in 6th, 7th and 8th semesters. Fifth (5th) 
semesters’ grades in RLE vitally differed with the students grades from 
6th, 7th and 8th semesters. Students’ on the 6th semester also significantly 
varied from those in the 8th semester. 

6. Significant relationships were shown among the domains of the 
participants’ academic satisfaction. In-class teaching is significantly 
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Legend:
S – Significant
VS – Very Significant
NS – Not Significant
r-values with * are significant at 0.05 and those r-values with ** are 
very significant at 0.01.

 Table 7 gives details on the significant relationships of the students’ 
academic satisfaction with their combined academic performance. As shown 
in the said table, there is no significant correlation found on the participants’ 
academic satisfaction along domain on clinical teaching with the participants’ 
grades in major subjects and RLE. This showed the r values of 0.020 and 
0.112 with subsequent p-values of 0.118 and 0.210, thus, the null hypothesis 
is accepted. This suggests that the participants’ academic satisfaction along 
clinical teaching does not vitally relate to their academic performance neither 
in major subjects nor RLE. 

   Meanwhile, all other domains of the participants’ academic satisfaction 
were significantly correlated with their academic satisfaction which showed 
r values ranging from 0.197 to 0.620 and corresponding p-values lower than 
the significance level of 0.05. Thus the null hypothesis is rejected in line with 
this context. 

 The findings signify that participants’ academic satisfaction (except 
clinical teaching domain) is vitally linked with their academic performance 
as specified in their grades in major subjects and RLE. 

Summary of Findings
1. The total participants of the study is equal to 242 who were distributed 

along the seven identified semesters from 2nd semester to 8th semester, 
with percentage distribution ranging from 10% to almost 18% of the 
total population. The most populated semester wasby the 2nd semester 
with 17. 36% and the least populated semester was the students in the 
8th semester with 10.33% percentage share. 

2. The general academic satisfaction of the participants slated at 3.93, 
with verbal interpretation of “agree”. The student participants from the 
2nd semester gave the highest rate at 4.23 with a qualitative description 
of “strongly agree”. On the other hand, the specific domains all rated 
on the “agree” level of satisfaction with program and delivery domain 
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delivery; and support and services. This was evident in the p-values which lower 
than the significant level at 0.05. Thus, the null hypothesis is rejected, This then 
suggests that the overall academic satisfaction of the participants is highly linked 
on the participants specific regards distinctly on in-class teaching; program design 
and delivery; and support and services.  
Table 7Summary on the Relationships between Participants’ Academic Satisfaction 

and Academic Performance 

(0.05 level of significance)

Variables being evaluated df r-value p-value Decision

In-class Teaching vs. Major Subjects 1,240 0.197* 0.014 S

Clinical Teaching vs. Major Subjects 1,240 0.020 0.118 NS

Program Design and Delivery vs. Major 
Subjects

1,240 0.423** 0.008 VS

Support and Resources vs. Major Subjects 1,240 0.283* 0.012 S

Overall Academic Satisfaction vs. Major 
Subjects

1,240 0.277* 0.013 S

In-class Teaching vs. RLE 1,198 0.206* 0.024 S

Clinical Teaching vs. RLE 1,198 0.112 0.210 NS

Program Design and Delivery vs. RLE 1,198 0.244* 0.013 S

Support and Resources vs. RLE 1,198 0.226* 0.017 S

Overall Academic Satisfaction vs. RLE 1,198 0.229* 0.017 S

In-class Teaching vs. Overall Academic 
Performance

1,240 0.299** 0.004 VS

Clinical Teaching vs. Overall Academic 
Performance

1,240 0.125* 0.096 NS

Program Design and Delivery vs. Overall 
Academic Performance

1,240 0.620** 0.002 VS

Support and Resources vs. Overall 
Academic Performance

1,240 0.528** 0.003 VS

Overall Academic Satisfaction vs. Overall 
Academic Performance

1,240 0.526** 0.003 VS
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Domains being evaluated df r-value p-value Decision

Overall Academic Satisfaction 
vs. Clinical Teaching

1,6 0.380 0.140 NS

Overall Academic Satisfaction 
vs. Program Design and Delivery

1,6 0.891** 0.001 VS

Overall Academic Satisfaction 
vs. In-class Teaching

1,6 0.999** 0.000 VS

Legend:
S – Significant
VS – Very Significant
NS – Not Significant
r-values with * are significant at 0.05 and those r-values with ** are very icant at 0.01.

The study also evaluated the correlations among the domains of the students’ 
academic satisfaction specifically the in-class teaching; clinical teaching; program 
design and delivery; and support and services. 

As manifested in table 6, only clinical teaching had no significant relationship 
as computed. This is manifested by the computed p-values in this area of evaluation 
with lower than the level of significance at 0.05. Thus, the null hypothesis is 
accepted. Meaning the participants’ academic satisfaction and clinical satisfaction 
is not significantly linked with their academic satisfaction with the other domains. 

Meanwhile, for the domain of in-class teaching, it showed significant connections 
with the domains on program design and delivery; and support and services. The 
computed r-values on both areas were 0.804 and 0.861 correspondingly with the 
p-values of 0.006 and 0.03.  Hence, the null hypothesis is rejected. This suggests 
that participants’ point-of-view on their academic satisfaction is highly correlated 
along with the domains of in-class teaching distinctly both program design and 
delivery and support and services. 

Still, significant correlation is also shown along the domain on program design 
and delivery with support and services showing the r value of 0.894 and p-value 
of 0.001. Again, the null hypothesis is rejected on this context. This denotes that 
the academic satisfaction of the student participants is highly correlated between 
domains on program design and delivery and support and services.

In general, the overall participants’ academic satisfaction was specifically 
correlated with the domains particularly on in-class teaching; program design and 
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shown in Table 5b, students grades in the 3rd semester have significant difference in 
the students’ grades in 4th, 6th, 7th and 8th semesters showing the t-values of (-)3.605, 
(-)5.03, (-)6.512, and (-)9.421 and p-values which are lower than the significance 
level of 0.05. It also shows in the table that RLE performance of the students in 
the 4th quarter is significantly varied with the RLE grades of the students in the 7th 
and 8th semesters showing the t values of (-)2.972 and (-)5.232 respectively. Also, 
the students RLE grades from 5th semester were also significantly differed with 
the RLE grades of the students in the 6th, 7th and 8th semesters with the t values 
slated at (-)2.505, (-)4.049, and (-)6.296 and subsequent p-values of 0.015, 0.000, 
and 0.000. Lastly, the RLE grades of the students in the 6th semester were also 
significantly differed with the RLE grades of the students in 8th semester with the t 
value of (-)2.405 and p-value of 0.21. These findings rejected the statement of the 
null hypothesis.   

 Consequently, the findings in table 5b denote that RLE grades were higher 
from the higher semesters than in the early semesters. However, the 7th and 8th 
semesters’ RLE performance of the students were of the same level. 
Table 6 Summary on the Relationships of Participants’ Academic Satisfaction among 

the identified domains 

(0.05 level of significance)

Domains being evaluated df r-value p-value Decision

In-class Teaching vs. Clinical Teaching 1,6 0.283 0.219 NS

In-class Teaching vs. Program 
Design and Delivery

1,6 0.804** 0.006 VS

In-class Teaching vs. Support 
and Services

1,6 0.861** 0.003 VS

Clinical Teaching vs. Program 
Design and Delivery

1,6 0.206 0.306 NS

Clinical Teaching vs. Support 
and Services

1,6 0.380 0.141 NS

Program Design and Delivery 
vs. Support and Resources

1,6 0.894** 0.001 VS

Overall Academic Satisfaction 
vs. In-class Teaching

1,6 0.858** 0.003 VS
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that students’ from the 7th and 8th semesters have significantly higher grades 
in their major subjects than among the semesters along 2nd, 3rd semesters; and 
those students’ from 8th semester have higher grades in their major subjects 
than those in 5th and 6th semesters. 

Table 5bSummary on the Differences of Participants’ Academic Performance 
when grouped according to Semester Enrolled (RLE) 

(0.05 level of significance)

Semesters being evaluated Df t-value p-value Critical t Decision

3rd Semester vs. 4th Semester 74 (-)3.605** 0.001 1.993 VS

3rd Semester vs. 5th Semester 72 (-)1.243 0.218 1.992 NS

3rd Semester vs. 6th Semester 60 (-)5.03** 0.000 2.000 VS

3rd Semester vs. 7th Semester 67 (-)6.512 0.000 1.996 VS

3rd Semester vs. 8th Semester 58 (-)9.421* 0.015 2.002 S

4th Semester vs. 5th Semester 72 1.243 0.218 1.993 NS

4th Semester vs. 6th Semester 56 (-)1.506 0.138 2.003 NS

4th Semester vs. 7th Semester 65 (-)2.972** 0.004 1.997 VS

4th Semester vs. 8th Semester 56 (-)5.232** 0.000 2.003 VS

5th Semester vs. 6th Semester 60 (-)2.505* 0.015 2.000 S

5th Semester vs. 7th Semester 67 (-)4.049** 0.000 1.996 VS

5th Semester vs. 8th Semester 55 (-)6.296** 0.000 2.004 VS

6th Semester vs. 7th Semester 54 (-)0.992 0.326 2.005 NS

6th Semester vs. 8th Semester 40 (-)2.405* 0.021 2.021 S

7th Semester vs. 8th Semester 48 (-)1.618 0.112 2.011 NS

Legend:
S – Significant
VS – Very Significant
NS – Not Significant
t-values with * are significant at 0.05 and those t-values with ** are very significant at 0.01.

 The participants’ grades in related learning experience (RLE) were also 
differentiated using t-test starting from 3rd semester to 8th semester. From the data 
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Semesters being evaluated df t-value p-value Critical t Decision

3rd Semester vs. 7th Semester 67 (-)3.260** 0.002 1.996 VS

3rd Semester vs. 8th Semester 50 (-)4.304** 0.000 2.010 VS

4th Semester vs. 5th Semester 71 1.853 0.068 1.994 NS

4th Semester vs. 6th Semester 48 1.872 0.067 2.011 NS

4th Semester vs. 7th Semester 63 (-)0.143 0.886 1.998 NS

4th Semester vs. 8th Semester 56 (-)0.780 0.439 2.003 NS

5th Semester vs. 6th Semester 55 0.373 0.710 2.004 NS

5th Semester vs. 7th Semester 67 (-)1.896 0.062 1.996 NS

5th Semester vs. 8th Semester 52 (-)2.825** 0.007 2.007 VS

6th Semester vs. 7th Semester 50 (-)1.919 0.061 2.010 NS

6th Semester vs. 8th Semester 36 (-)2.551* 0.015 2.028 S

7th Semester vs. 8th Semester 45 (-)0.546 0.588 2.014 NS

Legend:
S – Significant
VS – Very Significant
NS – Not Significant
t-values with * are significant at 0.05 and those t-values with ** are very significant at 0.01.

 Table 5a gives details on the differences of the participants’ academic 
performance on major subjects as grouped according to their semesters’ 
enrolled. Among the said semesters, participants’ major subject grades were 
significantly differed along second semester versus 6th and 7th semesters with 
the computed t-values of (-)3.017 and (-)4.451 with the subsequent p-values 
of 0.004 and 0.000. Still, the participants’ grades in the 3rd semester were also 
significantly differentiated with their grades in 7th and 8th semesters showing 
the t values of (-)3.260 and (-)4.304 and corresponding p-values of 0.002 and 
0.000. Also, the participants’ grades in the 5th and 6th semesters were both 
significantly differed with the students’ grades during the second semesters 
computing the t values of (-)2.825 and (-)2.551 and p-values of 0.007 and 
0.015. Thus, the null hypothesis is rejected in these areas of evaluation. 

 It can be inferred from the significant findings shown in the above table 
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among the domains of the participants’ perceptions on their academic 
satisfaction: in-class teaching versus all other domains (clinical teaching; 
program design and delivery; and support and resources); and clinical 
teaching with support and resources showed no significant difference. Each 
of the said evaluation enlisted a p-value which is lower than the significance 
level at 0.05, thus the null hypothesis is accepted in this context. This means 
that the participants’ perceptions along with the identified domains of 
academic satisfaction are of the same level. 

 On the other hand, a very significant findings were identified along 
clinical teaching with program design and delivery; and program design and 
delivery with support and resources with t-values of (-)6.418 and 7.574 and 
p-values at 0.000 subsequently. Thus, the null hypothesis is rejected in these 
areas. 

In terms of clinical teaching and program design and delivery – the second 
variable/domain (program design and delivery) is relatively higher than 
clinical teaching. This connotes that the participants are more satisfied in the 
domain along clinical teaching. Hence, the participants were significantly 
satisfied along program design and delivery than support and resources of 
the cited Nursing School. 
Table 5a Summary on the Differences of Participants’ Academic Performance when 

grouped according to Semester Enrolled (Major Subjects) 
(0.05 level of significance)

Semesters being evaluated df t-value p-value Critical t Decision

2nd Semester vs. 3rd Semester 71 0.723 0.472 1.994 NS

2nd Semester vs. 4th Semester 71 1.853 0.068 1.994 NS

2nd Semester vs. 5th Semester 49 (-)0.331 0.742 2.009 NS

2nd Semester vs. 6th Semester 67 (-)3.017** 0.004 1.996 VS

2nd Semester vs. 7th Semester 61 (-)4.451** 0.000 1.200 VS

2nd Semester vs. 8th Semester 74 (-)0.906 0.368 1.993 NS

3rd Semester vs. 4th Semester 68 (-)3.272** 0.002 1.995 VS

3rd Semester vs. 5th Semester 74 (-)1.454 0.150 1.993 NS

3rd Semester vs. 6th Semester 60 (-)0.866 0.390 2.000 NS
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 WM = Weighted Mean
 VI    = Verbal Interpretation
 R     = Rank
The overall academic performance of the research participants differs 

slightly. From the major lecture subjects of 125.02 interpreted as “Passed, 
Fair” the RelatedLearning Experience (RLE) shows another level higher to 
“Passed, Good” with average weighted mean of 134.03

Table 4Summary on the Differences of Participants’ Academic Satisfaction  along 
with the identified domains  

(0.05 level of significance)

Domains being evaluated df t-value p-value Critical t Decision

In-class Teaching vs. Clinical 
Teaching

29 1.377 0.179 2.045 NS

In-class Teaching vs. 
Program Design and 
Delivery

26 (-)1.767 0.089 2.056 NS

In-class Teaching vs. Support 
and Resources

19 1.440 0.166 2.093 NS

Clinical Teaching vs. 
Program Design and 
Delivery

25 (-)6.418** 0.000 2.060 VS

Clinical Teaching vs. Support 
and Resources

18 1.402 0.178 2.101 NS

Program Design and 
Delivery vs. Support and 
Resources

15 7.574** 0.000 2.131 VS

Legend:
S – Significant
VS – Very Significant
NS – Not Significant
t-values with * are significant at 0.05 and those t-values with ** are very significant at 0.01.

 As stipulated in table 4, there were four areas in evaluating the relationships 
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Table 3a.2 Summary of Participants’ Academic Performance in RLE when grouped 
according to Semester

Academic Semester

Categorization
Academic Performance in RLE 

AWM VI R

Three 129.36 Passed, Fair 6

Four 140.89 Passed, Good 4

Five 136.76 Passed, Good 5

Six 146.53 Passed, Good 3

Seven 150.26 Passed, Very 
Good

2

Eight 154.48 Passed, Very 
Good

1

Total Mean 143.05

Description Passed, Good

The academic performance of the enrolled students in terms of RLE was 
“Passed, Very Good” for the average weighted mean of 143.48. Topped by 
semester Eight with AWM of 154.48, followed by semester Seven with AWM of 
150.26, both have the same verbal interpretation of “Passed, Very Good”.  Next is 
the semester Six with 146.53 AWM with verbal interpretation of “Passed, Good”. 

On the contrary, the least AWM then again is of semester Three with 
AWM of 29.36 interpreted as “Passed, Fair”.  Shadowed by semesters Five 
and Four with AWM of 136.76 and 140.89 correspondingly, have the same 
verbal interpretation of “Passed, Good”. 
Table 3bParticipants’ Academic Performance when grouped according to lecture and 

skills performance

Academic Performance AWM VI R

Major Lecture subjects 125.02 Passed, Fair 2

Related Learning Experience 143.05 Passed, Good 1

Total  Mean 134.03 Passed, Good

Legend:
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the participants are more satisfied together with the components of how the 
teachers of the cited school manage classroom learning. 

 Consequently, the third domain with highest rate was on clinical teaching 
with the mean of 3.87 described as “agree”. Thus, the student participants 
also have high regard on the competency, handling skills and behaviors of 
their clinical instructors. 

 The least rated domain was of support and services showing the mean 
of 3.82 and verbally interpreted as 3.82. This denotes that the student 
participants are less confident of the services and support system of the 
nursing curriculum of the cited school. 

Table 3a.1
Summary of Participants’ Academic Performance in Major Subjects 

when grouped according to Semester

Academic 
Semester

Categorization
Academic Performance in Major 

Subjects 
AWM VI R

Two 118.05 Passed, Fair 6
Three 114.03 Failed 7
Four 132.42 Passed, Good 3
Five 122.68 Passed, Fair 4
Six 120.17 Passed, Fair 5
Seven 132.77 Passed, Good 2
Eight 135.00 Passed, Good 1

Total Mean 125.02
Description Passed, Fair

As shown, the total mean of the academic performance in major subjects 
of the participants is 125.02 described as “Passed, Fair”. The highest average 
weighted was of the semester eight participants with 135.00 followed by 
semester seven with 132.77 then semester four with 132.42 all verbally 
interpreted as “Passed, Good”. 

Contrary to expectations are the semesters with the lowest academic 
performance in major subjects.  Semester Three have the average weighted 
mean of 114.03 interpreted as “Failed”, semester Two with 118.05 and 
semester Six with 120.17, both with verbal interpretations of “Passed, Fair”.



20

 To be specific, there are items with the highest rates. Item #44: “The 
secretaries are caring and helpful” (3.88 – agree); followed by item #46: 
“Support at the clinic and computer labs are really available” (3.86 – agree). 
Item #45: “The secretaries behave professionally” (3.82 - agree); item #47: 
“Computer and clinical labs are well equipped, adequately staffed and are 
readily accessible to meet (3.79 – agree); and lastly item #48: “The facilities 
like classrooms, clinical labs and library facilitate learning (3.76 – agree). 

Table 2b.5

Summary on the Participants’ Academic Satisfaction

Domains AWM VI R

In-Class Teaching 3.94 A 2

Clinical Teaching 3.87 A 3

Program Design and Delivery  4.03 A 1

Support and Resources 3.82 A 4

Total Mean 3.93 Agree

Legend:
   WM = Weighted Mean
   VI    = Verbal Interpretation
   R     = Rank
 In summary, table 2b.5 gives details on the combined rates of the 

student participants on their academic satisfaction along with the domains 
on in-class teaching; clinical teaching; program design and delivery; and 
support and services. As seen, the total computed mean is 3.93 with a verbal 
interpretation of “agree”. This means that the participants are all agreeing that 
they are satisfied in each of the given domain as to elucidate their academic 
satisfaction for the nursing curriculum of the cited school.

 Among the said domains, the top rated was program design and delivery 
showing the mean of 4.03 (agree). This suggests that the participants gave 
higher regard on the curriculum structure of nursing education and its’ 
implementation by the cited school. 

 Next domain is the in-class teaching with mean of 3.94 verbally 
interpreted as “agree”. It infers that next to the program design and delivery, 

ISSUE  June 2018

Journal for 
Knowledge



19

●  Interplay Between Nursing Students Academic Satisfaction and Academic Performance in the Faculty 
of Nursing: Basis of Strategic Academic Planning

 ■ Ma. Liza P. Tingzon , Jefferson Galiguis , Lamour Laureta , Amjed Altaher Shaktour

 Contrariwise, there were three least rated items. Item #32: “This program 
provides a variety of good and relevant courses” (3.90 – agree); item #39: 
“There is a commitment to academic excellence in this program (4.00 – 
agree); and items #33 and #40: “The program enhances my analytical skills” 
and “As a result of my courses, I feel confident about dealing with clinical 
nursing problems” respectively (4.01 – agree). Similarly, the students have 
lesser regard on the specified items as to elicit their academic satisfaction on 
the school’s program design and delivery. 

 Overall, the participants’ academic satisfaction along program design and 
delivery is at 4.03, verbally interpreted as “agree”. 

Table 2b.4
Participants’ Academic Satisfaction on the Support and Services 

Domain

Subscale IV: Support and Resources AWM VI R

44 The secretaries are caring and helpful      3.88 A 2

45 The secretaries behave professionally      3.82 A 3

46 Support at the clinical and computer labs is readily 
available      

3.86 A 1

47 Computer and clinical labs are well equipped, 
adequately staffed,  and are readily accessible to meet 

3.79 A 4

48.The facilities (class rooms, clinical labs and library) 
facilitate my learning.

3.76 A 5

Total Mean 3.82 Agree

Legend:
 WM = Weighted Mean
 VI    = Verbal Interpretation
 R     = Rank
 Table 2b.4 gives data on the participants’ academic satisfaction along 

with the five-item indicators on support and services domain. Generally, all 
items were rated at a level of agree showing the total mean of 3.82. Thus, the 
participants are generally confident in terms of support and services given by 
the school for their nursing education. 
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Subscale III: Program Design and Delivery AWM VI R

37 The program is designed to facilitate team work 
among students      

4.07 A 3

38 The program enhances my problem solving or 
critical thinking skills      

4.01 A 8

39 There is a commitment to academic excellence in 
this program      

4.00 A 10

40 As a result of my courses, I feel confident about 
dealing with clinical nursing problems 

4.01 A 8

41 Going to class helps me better understand the 
material      

4.12 A 1

42 I am able to experience intellectual growth in the 
program      

4.05 A 3

43 Overall, the program requirements are reasonable 
and achievable     

4.04 A 4

Total Mean 4.03 Agree

Legend:A
 WM = Weighted Mean
 VI    = Verbal Interpretation
 R     = Rank 
 The data in table 2b.3 gives details on the participants’ academic satisfaction 

in the program design and delivery based on the nursing curriculum of the 
cited school. This domain presented 12 specific item indicators to describe 
how the participants were satisfied along with the said aspect. 

 In detail, the three highest rated items: item #41: “Going to class helps 
me better understand the material (4.12 – agree); item #35: “the quality of 
instruction I receive in my classes is good and helpful” (4.08 – agree); and 
item #37: “The program is designed to facilitate team- work among students” 
(4.07 – agree). All three items were on the “agree” level of academic 
satisfaction. This suggests that the participants of this study are generally 
confident on the how the school give learning materials for the nursing 
curriculum; the caliber of nursing instruction; and how the school motivates 
its students to work in converge among themselves. 
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Clinical Teaching, which gave the overall mean of 3.87 with a verbal interpretation 
of “agree”. This means that the participants of this study are generally agreeing on 
the 15 specified items to describe their academic satisfaction together with clinical 
aspect of teaching. 

 Specifically, the top three rated item indicators: item #29: “Clinical Instructors 
encourage me to link theory to practice” (4.00 – agree); item #26: “Clinical 
instructors demonstrate a high level of knowledge and clinical expertise” (3.98 – 
agree); and item #17: “Clinical instructors are approachable and make students feel 
comfortable about asking question” (3.92 – agree). This means that the participants 
gave high consideration on how the clinical instructors help the students in turning 
theoretical concept to practical settings; how the clinical instructors display 
expertise; and how they make a conducive learning environment to their learners. 

 On the contrary, there were three items with least rates. Item #18: “Clinical 
instructors provide feedback at appropriate times, and do not embarrass me in 
form in front of others (classmates, staff, patients and family members); item #23: 
“Clinical instructors facilitate my ability to critically assess my client’s needs” 
(3.78 – agree); and item #24: “Clinical instructors assign me to patients that are 
appropriate to my level of competence” (3.80 – agree). These three items were 
still on the level of “agree” satisfaction, however, the finding in table 2b.2 signifies 
that the participants are lesser confident in terms of these aspects of the clinical 
teaching of their academic satisfaction.  

Table 2b.3 Participants’ Academic Satisfaction on the Program Design and Delivery Domain

Subscale III: Program Design and Delivery AWM VI R

32 This program provides a variety of good and 
relevant courses      

3.90 A 11

33 The program enhances my analytical skills      4.01 A 8

34 Most courses in this program are beneficial and 
contribute to my overall professional development 

4.03 A 5

35 The quality of instruction I receive in my classes 
is good and helpful      

4.08 A 2

36 I usually have a clear idea of what is expected of 
me in this program      

4.02 A 5
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Subscale II:  Clinical |Teaching AWM VI R

19 Clinical instructors are open to discussions and 
difference in opinions      

3.85 A 9.5

20 Clinical instructors give me sufficient guidance 
before I  perform technical skills 

3.85 A 3

21 Clinical instructors view my mistakes as part of 
my learning      

3.84 A 11

22 Clinical instructors give me clear ideas of what is 
expected from me during a clinical rotation 

3.88 A 6

23 Clinical instructors facilitate my ability to critically 
assess my client’s needs 

3.78 A 14

24 Clinical instructors assign me to patients that are 
appropriate for my level of competence 

3.80 A 13

25 Clinical instructors give me verbal and written 
feedback concerning my clinical experience 

3.87 A 7.5

26 Clinical instructors demonstrate a high level of 
knowledge and clinical expertise 

3.98 A 2

27 Clinical instructors are available when needed      3.85 A 9.5

28 Clinical instructors provide enough opportunities 
for independent practice in the lab and clinical sites 

3.82 A 12

29 Clinical instructors encourage me to link theory to 
practice      

4.00 A 1

30 Instructions are consistent among different clinical 
and lab instructors      

3.87 A 7.5

31 Faculty members behave professionally      3.89 A 5

Total  Mean 3.87 Agree

Legend:
 WM = Weighted Mean
 VI    = Verbal Interpretation
 R     = Rank 
 Table 2b.2 gives details on the participants’ academic satisfaction in terms of 
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Legend:
 WM = Weighted Mean
 VI    = Verbal Interpretation
 R     = Rank 
 
 Table 2b.1 shows the participants satisfaction in terms of in-class teaching 

domain wherein item indicator #13: “Faculty members demonstrate a high 
level of knowledge in their subject area got the highest mean of 4.17, verbally 
interpreted as agree. Followed by the item indicator #15: “Faculty members 
create a good impression” and item #11: “Faculty members are good role 
models and motivate me to do my best” with mean of 4.13 and 4.11 respectively 
– both were being qualitatively described “agree”. The findings justify that the 
participants are therefore satisfied in terms of the knowledge level of the faculty 
members of the cited school. Hence, participants are also satisfied in terms on 
how these faculty members make impression and motivate their learners. 

 Meanwhile, still on the “agree” level of interpretations – the three least rated 
items: item #10: “I received detailed feedback from faculty members on my work 
and written assignments” (3.52); item #6: “I can freely express my academic and 
other concerns to the administration” (3.72); and item #7: “Faculty are fair and 
unbiased in their treatment of individual students” (3.77). Thus, this suggests 
that there are more struggle on how to satisfy the students in terms of giving 
feedback; expressing students’ ideas; and treatment of students. 

 The overall mean computed at 3.94, verbally interpreted as “agree”, means 
that the participants’ satisfaction in terms of in-class teaching is generally at a 
considerable level.   

Table 2b.2  Participants’ Academic Satisfaction on the Clinical Teaching Domain

Subscale II:  Clinical |Teaching AWM VI R

17 Clinical instructors are approachable and make 
students feel comfortable about asking questions 

3.92 A 4

18 Clinical instructors provide feedback at appropriate 
times, and do not embarrass me in front of others 
(classmates, staff, patients and family members) 

3.73 A 15
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Table 2b.1 Participants’ Satisfaction on the In-class Teaching Domain

Subscale I:  In-class Teaching VI R

1 I can freely express my academic and other concerns to faculty 
members 

4.09 A 5

2 Faculty members are easily approachable      3.90 A 11

3 Faculty members make every effort to assist students when asked 3.97 A 8

4 Faculty members make an effort to understand difficulties I might 
be having with my course work. 

3.92 A 9

5 Faculty members are usually available after class and during 
office hours 

3.98 A 7

6 I can freely express my academic and other concerns to the 
administration 

3.72 A 15

7 Faculty are fair and unbiased in their treatment of individual 
students      

3.77 A 14

8 Faculty members provide adequate feedback about students’ 
progress in a course 

3.81 A 13

9 I receive detailed feedback from faculty members on my work 
and written assignments 

4.01 A 6

10 Channels for expressing students’ complaints are readily 
available      

3.52 A 16

11 Faculty members are good role models and motivate me to do 
my best

4.11 A 3

12 The administration shows concern for students as individuals      3.85 A 12

13 Faculty members demonstrate a high level of knowledge in their 
subject area 

4.17 A 1

14 Faculty members take the time to listen/discuss issues that may 
impact my academic performance 

3.91 A 10

15 Faculty members create a good overall impression      4.13 A 2

16 I am generally given enough time to understand the things I 
have to learn 

4.10 A 4

Total Mean 3.94 Agree
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16.11% and 15.29% respectively).  Largely were enrolled in the course (BSN) as 
their first choice (57.44%), new students (72.2%) from 5 different departments, 
48.76% from Basic Nursing, the rest from four different specializations namely 
Critical Care Nursing (16.94%), Operating Theater (15.29%), General Nursing 
(14.05) to Midwifery and Neonatology Nursing (4.96%).  Most of them were 
exposed in Mitiga Hospital (26.03%), the least in Tripoli Medical Center (3.31%) 
being Skills Laboratory as preparatory skills and training aspect before hospital 
exposure done inside the college laboratory rooms.
Table 2a Summary of the Participants’ Academic Satisfaction when grouped 

according to Semester Enrolled 

Academic Semester

Categorization
 Academic Satisfaction

AWM VI R

 Two 4.23  Strongly
Agree

1

 Three 3.88 Agree 5

Four 3.93 Agree 4

Five 4.00 Agree 3

Six 3.79 Agree 6

Seven 3.62 Agree 7

Eight 4.01 Agree 2

Total Mean 3.93

Description Agree

 The table gives detailed information on the participants’ academic 
satisfaction when grouped according to their enrolled semester. In general 
the participants showed the rate of 3.93 qualitatively described as agree. 
This means that the participants are generally agreeing with the domains 
presented for their academic satisfaction. 

 Specifically, participants from the second semester gave the highest rate 
at 4.23 with qualitative description of strongly agree, which denotes that 
this group of research participants have higher regard with their academic 
satisfaction than the other participants from 3rd semester to 8th semester. 
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Demographic Profile Categorization F %

 Total 242 100

1.4 Choice Of Nursing First choice 139 57.44

 Second choice 103 42.56

 Total 242 100

1.5 Kind Of Student Transferee 66 27.27

 New 176 72.73

 Total 242 100

1.6 Specialization Or Department  Basic 118 48.76

 Critical Care
 Nursing

41 16.94

General Nursing 34 14.05

 Midwifery and
Neonatology

12 4.96

Operating Theater 37 15.29

 Total 242 100

 1.7 RLE Exposure Or Institution of
Exposure

Skills Lab 52 21.49

 Abusaleem
Hospital

37 15.29

Aljalaa Hospital 41 16.94

Mitiga Hospital 63 26.03

 Tripoli Central
Hospital

41 16.94

 Tripoli Medical
Center

8 3.31

 Total 242 100

Shown in the above table are the demographic variables of the participants (242). 
Mostly were within 21-24 years old (67.77%), more than half females (54.42%), 
composed mostly from Basic department: semesters two, three and four (17.36%, 
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numbers 6 and 7 are statistically treated with Pearson-r correlation coefficient to 
determine the relationship of the extraneous variables or independent variables to 
the dependent variables of the study. All statistical computations were set at 0.05 
level of significance.

Ethical Considerations
Prior to participation in the study, student nurses were advised to read the 

consent form which explained the purpose of the study that their participation is 
voluntary and they can refuse to participate without undue penalty.  Confidentiality 
and anonymity were assured indicating that any information they will provide will 
not be known.  Though the questionnaires were provided with names and student 
numbers, the questionnaires bears only the codes to guarantee confidentiality. On 
top of that only the research team has the access to the data, encoded and stored in 
a hard drive of the research team. 

RESULTS AND DISCUSSIONS
Table 1 Demographic Profile of the Participants

Demographic Profile Categorization F %

1.1  Age 17-20 years old 55 22.73

21-24 years old 164 67.77

25-28 years old 23 9.50

 Total 242 100

1.2 Gender Male 74 30.58

Female 168 54.42

 Total 242 100

1.3 Semester  Two 42 17.36

 Three 39 16.11

Four 37 15.29

Five 38 15.70

Six 30 12.40

Seven 31 12.81

Eight 25 10.33
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support and services (Denisson, El Masri 2012). The level of agreeableness of 
the Likert Scale used in scaling the responses of the participants, interpreted as 
follows:

 Verbal interpretation  Scale

Strongly Disagree 1.00 – 1.79

Disagree 1.80 – 2.59

Somewhat Disagree 2.60 – 3.39

Agree 3.40 – 4.19

Strongly Agree 4.20 – 5.00

Data Gathering Procedure
The study took place between May to July 2018. The researchers first obtained 

the total population of the enrolled students in the program from the college 
registrar. From that the total number of sample was determined. Participants 
were selected using the purposive sampling technique, with the inclusion criteria 
in mind.  Subsequent to the approval by the corresponding administrators, the 
researchers distributed the questionnaires during the break-time of the student 
nurses.  With the response rate of 85% the total number of participants reached 
242. The researchers then retrieved the participants’ over-all grades in major 
lecture subjects and related learning experience from the Studies and Examination 
Department. In terms of major subjects, Fundamentals of Nursing 2 for semester 
2, Maternal and Child Nursing (MCN) 221 for semester 3, MCN 222 for semester 
4, Medical-Surgical Nursing (MSN) 321 for semester 5, MSN 322 for semester 6, 
MSN 423 for semester 7 and MSN 424 for semester 8. For the Related Learning 
Experience (RLE), semester 3 has RLE 221 specifically, for semester 4 RLE 222, 
semester 5 has RLE 323, RLE 324 for semester 6, RLE 425 for semester 7 and for 
semester 8 RLE 426 and Intensive Nursing Practice grade. Both the major subject 
in lecture and RLE grade are averaged to get the grade in academic performance.  

Statistical Treatment of Data
This quantitative study uses both descriptive and inferential statistics where in 

the percentage and frequency suited statement of the problem number 1. Weighted 
mean was used to treat the statement of the problems 2 and 3.  Numbers 4 and 5, 
independent and dependent t-test were used to enlighten the significant difference 
among extraneous and independent variables. Whereas statements of the problems 

ISSUE  June 2018

Journal for 
Knowledge



9

●  Interplay Between Nursing Students Academic Satisfaction and Academic Performance in the Faculty 
of Nursing: Basis of Strategic Academic Planning

 ■ Ma. Liza P. Tingzon , Jefferson Galiguis , Lamour Laureta , Amjed Altaher Shaktour

2. .There is no significant difference on the participants’ academic performance 
when grouped according to their semester enrolled. 

3.  There is no significant relationship between and among the domains of the 
participants’academic satisfaction. 

4.  There is no significant relationship between the participants’ academic 
satisfaction and academic performance.

The main objective of the study is to clearly enumerate the strengths and 
weaknesses of the academic satisfaction of the participants based on the 
indicators of the four domains.  The end goal is the strategic academic planning 
which will be based on the result of the domains’ summary scale, detail scale 
and the top overall student satisfaction.

METHODOLOGY
This study utilized the quantitative-descriptive, both comparative and 

correlational design.  The researchers used the survey method in the conduct of 
the study.

The sample consists of the 242 officially enrolled student nurses for the 
spring semester of 2017-18. They are student nurses from semester 2 to semester 
8 of the Faculty of Nursing University of Tripoli Libya, distributed as: 42 from 
semester 2, 39 in semester 3, 37 in semester 4, 38 from semester 5, 30 from 
semester 6, 31 from semester 7 and 25 from semester 8, with 74 males and 168 
females. 

As to the locale of the study, the study was conducted at the Faculty of 
Nursing,  University of Tripoli, Tripoli, Libya.  With 14 full time teaching staff, 
composed of one Libyan, one Jordanian, the rest are Filipinos and 8 part time 
teachers, all Libyans. It is located in the first building of the college of medicine, 
with administration, lecture and laboratory rooms on the 4th and 5th floor, adjacent 
to the medical technology department. 

The research instrument used in this study has three parts. The first part of the 
questionnaire is the consent form which indicates agreement of the participants, 
second part is the demographic profile, whereas the third part is the psychometric 
assessment of the Undergraduate Nursing Student’s Academic Satisfaction Scale 
(UNSASS).  This is a valid and reliable questionnaire to assess the satisfaction 
of student nurses with their academic program. This is divided into four domains 
namely: in-class teaching, clinical teaching, program support and delivery and 
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Student nurses of this college will earn a degree of Bachelor of Science in 
Nursing Program if they pass all their subjects and submit the requirements for 
graduation. The researchers strive to upgrade the quality of graduates predicted 
by academic performance which in turn is predicted by student satisfaction. 
With this respect, the study explored the relationship between the academic 
satisfaction (AS) and academic performance (AP) of the student nurses in the 
Faculty of Nursing, University of Tripoli. It specifically answers the following 
questions:

1. How are the participants classified along semester enrolled?
2. How do the participants perceived their academic satisfaction in terms of:
 a. Semester enrolled?
 b. Domains:

  b.1  in-class teaching
  b.2  clinical teaching
  b.3  program support and delivery; and
  b.4 support and services?

3. How are the participants classified along with their academic performance 
in terms of

a. major subjects; and 
b. RLE?

4.  Is there a significant difference among the domains of the participants’ 
academic satisfaction?

5. Is there a significant difference on the participants’ academic performance 
when grouped according to their semester enrolled?

6.  Is there a significant relationship between and among the domains of the 
participants’ academic satisfaction?

7. Is there a significant relationship between the participants’ academic 
satisfaction and academic performance?

Hypotheses:
 The following null hypotheses were measured by the study.
1. There is no significant difference among the domains of the participants’ 

academicsatisfaction
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are the in-class teaching, clinical teaching, program design and delivery; 
and support and services (Dennison and El-Masri 2012). The undergraduate 
Nursing Student Academic Satisfaction Scale (UNSASS) is multidimensional 
in nature. Each of the four domains can be used as a stand-alone measure of its 
respective concept. It is a valid and reliable questionnaire specifically designed 
to assess student nurse’s satisfaction with their academic programs.  It is a 
48-item questionnaire that can be completed in 15 - 20 minutes. Validity and 
reliability information were published at the Journal of Nursing Measurement 
(J Nurs Meas. 2012; 20 (2):75-89). 

There are several existing studies that have investigated student satisfaction 
and student performance (grades). While some argue against the use of grades 
as a measure of the quality of education, in practice all educational institutions 
use grades. To this day, an important criterion for employment is grades (Ko 
and Chung 2014). As grades are a direct measure of the students’ knowledge, 
it is common to use grades to estimate student performance. According to 
Mustaq and Khan (2012), Galiher (2006) and Darling (2005) used grade point 
average (GPA) to measure student performance because their main focus is on 
the student performance for the particular semester. Some other researchers 
used test results or previous year result since they are studying performance 
for the specific subject or year (Hijazi and Naqvi, 2006 and Hake, 1998). Cited 
by Simeos, Matos, Tome, Fereira and Chainho (2010), school performance is 
associated to a variety of school-related factors, including school satisfaction 
and positive school climate.  In this study, academic performance is the average 
score of two major subjects in the second semester spring 2017-2018. One is 
the major lecture subject versus the related learning experience of the student 
nurses in different teaching hospitals. The following are the scaling of the 
major subject and related learning experience grades of the program:

Verbal Interpretation/Remarks Grades

Failed, Weak 119 and below

 Passed, Fair 120 - 129

Passed, Good 130 - 149

Passed, Very Good 150 – 169

 Passed, Excellent 170 - 200
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healthcare demand of this country.  The first students enrolled in the Faculty 
of Nursing, University of Tripoli 2009/2010 were only 14.  They were also 
the first graduates, 2013/2014, total of nine from different specializations and 
now are better off in Tripoli and beyond, in accord to places they are needed 
the most.  Being supervisors, teacher assistants waiting for their scholarship 
abroad, to charge nurses and being plain housewives the BSN graduate is an 
asset in the health care sector of this country not to mention as a product of 
passing the qualification and requirements for graduation.  

Today, the latest number of enrollees in the Faculty of Nursing University 
of Tripoli reached 620.  The rate improved, be it of different reasons and 
motivations of the students while studying the course. Students strive for 
education while teachers themselves struggle to improve quality.  With 
professional accountability in mind, the researchers put emphasis in this 
study the quality of learning and teaching while gaining insight into student 
satisfaction to increase, improve and enhance academic performance. Needless 
to say, the nursing education team of this faculty, though of shortage in ratio to 
the number of students, are currently working on ways to improve the quality 
of their educational provision and increase the satisfaction of their students. 
Hence, understanding of the student satisfaction in their educational program 
in relation to their academic performance is explored.

Understanding of the student satisfaction is fundamental for greater 
awareness of educational process and quality.  This is to evaluate not only 
student’s knowledge levels but also the effectiveness of the teachers own 
teaching processes, and, perhaps provide a gauge of student satisfaction 
(Martirosyan, Saxon and Wanjohi 2014). Student satisfaction has been proven 
to have association to academic performance (Abdullah, Alsagoff, Ramlan 
and Sabran 2014, Dhaqane and Afrah 2016; Korobovah and Starobin 2015, 
Martirosyan et.al 2014). Student satisfaction is student’s short term attitude, 
derived from the evaluation of the received education service (Alsagoff et. 
al). Students’ satisfaction data helps colleges and universities make their 
curriculum more responsive to the needs of a changing marketplace. In 
making curriculum more effective and responsive, it is important to evaluate 
effectiveness measures concerning the curriculum of each college, department, 
and program (Dhaqane and Afra 2016). To assess undergraduate student 
nurses’ academic satisfaction, the four domains remain to be important. These 
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performance in both major subjects and related learning experience was 
significantly increasing as the semester was toward graduation. The findings 
raise topics which are of interest to quality education of the student nurses and 
the academic staff. It also revealed the implications for nursing education with 
regard to support and services of the institution. These were discussed within 
the facts and circumstances of student nurses’ academic satisfaction which are 
issues of teaching and learning in the Bachelor of Science in Nursing in the 
selected school.

INTRODUCTION
Quality assurance (QA) is one of the mechanisms established by education 

institutions to guarantee that graduates achieve adequate standards of 
education and training. In the era of quality orientation, human rights, and 
a consumer- driven society, Nursing and Midwifery Education Institutions 
(NMEI) are expected to produce qualified graduates who will meet the needs 
and expectations of society (WHO 2008). 

Nursing schools, colleges and universities have no worth without student. 
Students are the most essential asset for any educational institution (Ifran 2012). 
When they are educated, they help any society fashion and model individuals 
to function well in their environment. The social and economic development 
of the country is directly linked with student academic performance. The 
students’ academic performance has been a vital sign of the students’ progress 
in education (Ali et. al 2009). Academic performance serves as indicator of how 
student is performing in his studies (Lipa, et. al 2017). Academic performance 
plays an important role in producing best quality graduates who will become 
great leaders and manpower for the country thus responsible for the country’s 
economic and social development (Alos et. al 2015). In this study, the student 
nurses refer to semesters 2 to 8 students, termed as participants.   

These days, the place of nursing education in Libya has become firmly 
established in the higher education.  Academic year 2009/2010 witnessed 
the Bachelor of Science in Nursing program integrated into the university 
sector.  The course was appropriated into different specializations to increase 
efficiency in nursing care and management.  From Midwifery and Neonatology 
Nursing (MN), Critical Care Nursing and Anesthesia Specialization (CCNAS), 
Operating Theater Nursing and Surgery (OTNS) and General Nursing (GN), 
the graduates were well equipped, competitive and skilled, meeting the growing 
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Abstract
Most Libyan students perceived Nursing as a low quality education. 

Therefore, the researchers conducted this study to find out whether it’s only 
their perception or is there evidence in reality which concerns the academic 
performance and the academic satisfaction. Coherent with this principle, the 
purpose of this study was to explore student nurses’ academic satisfaction 
and its relationship with their academic performance.  Academic satisfaction 
such as in-class teaching, clinical teaching, program support and delivery; 
and support and services were studied as potential determinants of academic 
performance (major lecture subjects and related learning experience).  The 242 
student nurses enrolled in semesters 2 to 8 at Bachelor of Science in Nursing 
(BSN) University of Tripoli during the academic 2017-2018 Fall semester were 
the participants of the study.  Descriptive statistics, dependent and independent 
T-tests, Pearson-r correlation coefficient were used. The study found that in 
contrast to in-class teaching, program support and delivery and support and 
services, the clinical teaching domains are not significantly related with their 
academic performance. The findings also suggested that student satisfaction 
must be given attention specific on support and services domain.  The Program 
design and delivery was significantly given the highest rate than other domains 
of the participants’ academic satisfaction.  Moreover, student’s academic 
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