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 ليبيا  بنغازي  دار الكتب الوطنية 
ابها فقط، وهم وحدهم الذين  البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصح

ملون المسئولية القانونية واألدبية عن أفكارهم وآرائهم، والمجلة ليست  يتح
 مسئولة عن أي شيء من ذلك. 

يعكس هذا الترتيب قيمة هذه  البحوث المنشورة مرتبة وفقًا العتبارات فنية، وال 
 البحوث أو مستوى مؤلفيها. 
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 قواعد النشر بالمجلة: ❖
مجلة علمية محكمة تصدر نصف سـنوية عـن جامعـة الرفـاق مجلة الرفاق للمعرفة 

مـــن  العلمـــيثـــرال البحــ  إ فـــي ةالمســاهم إلـــى واالنســانيةو وتســـعىة للعلــوم التطبي يـــ 
ذلــف فـــئن هيتــة التحريـــر المجلـــة  تنشــرهاو ولتح يـــق يخــ ا البحـــو  والدراســا  التـــ 

ن البحـو  المنشـورة أمـن  التأكـدتركيز على رصانة ما ينتشر في المجلـة مـن حيـ  
 .و ونعرض فيما يلي قواعد النشر بالمجلةذا  فاتدة علمية وعملية للمجتمع

ــة للنشــر بهــا كــا البحــو  التــي ت ــع فــ   ي مجــاا العلــوم ت بــا المجل
 اإلنسانية والتطبي ية.

 اإللتزام بالمنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة البحو  العلمية. 
أن يحتوي البح  على خطة بح  إجراتية)البحو  التطبي ية(و تبين المشـكلة   

ــة  ــروض والمنهجيـ ــا الفـ ــةو وأيضـ ــداف واههميـ ــا واههـ ــوح وواقعيتهـ ــة بوضـ البحثيـ
 البح . ةا  خطالمتبعة وغيرها من متطلب

أن ي ــدم البحــ  مســاهمة علميــة )نظريــة أو تطبي يــة( جديــدةو وأال يكــون ســرد  
 تجميع وسرد هفكار علمية معروفة.

( كلمـــــةو ويكـــــون مكتوبـــــا  باللغـــــة 260أن يتضـــــمن البحـــــ  ملخصـــــا  ال يزيـــــد ) 
االتجليزيـــة للبحـــو  المكتوبـــة باللغـــة العربيـــةو ومكتوبـــا  باللغـــة العربيـــة للبحـــو  

 المكتوبة باللغة  اإلنجليزية . 
أن يكــــون للبحــــ  إطــــار نظــــري يل ــــى الضــــول علــــى موضــــو  البحــــ  يســــتعيد  

جــع العلميــة الموثــوق بهــاو ويســهم فــي عــرض أدبيــا  البحــ  مــن خــ ا المرا
 إثرال المعرفة العلمية في مجاا العلوم اإلنسانية والتطبي ية.

 أن يكون للبح  نتاتج وتوصيا  تتوافق مع ما تم عرضه في أدبيا  البح . 
أال يكون البح  مست   من رسالة دكتوراه أو ماجسـتير أو جـزل مـن كتـاوو أو  

 جهة أخري.بح  سيق نشره أو قدم للنشر من 
يعــرض البحــ  بشــكا ســري علــى محكمــين أثنــين فــي مجــاا تخصــ  البحــ   

ممـن تختــارهم هيتـة التحريــر وهمـا مــن يحـدد ال بــوا أو الـرفض للنشــر بالمجلــة 
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وفــي حالــة قبــوا أو رفــضو أو وجــود تعــدي   فــي البحــ  يــتم إبــ   صــاحبه 
ــة اخــت ف نتــاتج الت يــيم )قبــوا ورفــض( الســري.بنتــاتج الت يــيم  يــتم و وفــي حال

 االحتكام لمحكم ثال  يعتبر قراره نهاتيا .
 يتم نشر البحو  بالمجلة باللغتين العربية واالنجليزية ف ط. 
يمنح كـا باحـ  تـم قبـوا بحثـه للنشـر عـدد نسـختين مـن العـدد الـذي نشـر فيـه  

 بحثه.  
التي تنشر بالمجلة تعبر عن آرال أصحابها وال  اآلرال الواردة باهبحا  العلمية 

 تتحما المجلة أي مستولية عن هذه اآلرال.
من حق هيتة تحرير المجلة رفض أية بحو  ودراسـا  ال تراهـا مناسـبة دون   

 إبدال اهسباو هصحابها.
 تنشر البحو  بحسو أسب ية ورودها بعد إعدادها في صورتها النهاتية للنشر. 
  بحو  الم دمة للنشر بالمجلة سوال قبل  للنشر أم لم ت با.ال ترد أصوا ال 
ُيعَلم الباح  ب رار الت يـيم رسـميا  فـي مـدة شـهر كحـد أقصـى مـن تـاري  اسـت م  

  البح .
يبلــا الباحـــ  التـــي قبـــا بحثـــه بالتعـــدي   المطلوبـــة إن وجـــد  علـــى أن ي ـــوم  

 بئجراتها في مدة ال تزيد عن شهر من تاري  الخطاو.
 ومواصفات كتابة البحوث والدراسات للنشر في المجلةضوابـط  ❖

و ونسـخة  A4ي دم الباح  نسخة ورقيـة مـن بحثـه مطبوعـة علـى الـورق حجـم  
إلـــــى ســـــكرتير المجلـــــة أو عبـــــر البريـــــد CD))إلكترونيـــــة علـــــى قـــــر  ليـــــزري 

 اإللكتروني للمجلة.
 (.Microsoft word) يكتو البح  على برنامج 
اهولى للبح  على اسم الباحـ  أو البـاحثين ث ثيـاو  يجو أن تحتوي الصفحة 

 وعنوان البح  والدرجة العلمية وجهة العما.
أن يكــون للبحــ  ملخــ  ال يتجــاوز الصــفحة الواحــدة وال يزيــد عــدد صــفحا   

ــن  ــع والم حــــــــــق (30)البحــــــــــ  عــــــــ ــة المراجــــــــ ــا قاتمــــــــ ــا فيهــــــــ ــفحة بمــــــــ .صــــــــ
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يجـو أن يضــم ملخــ  البحــ  الن ــاط التاليـة ) نبــده مختصــرة عــن الموضــو و  
 اههداف و العينة والمنهج المستخدم و اهدوا و وخ صة النتاتج(.

( للغـة العربيـة وللغـة االنجليزيـة simplified Arabicو  )يكتو البح  بخط ن 
 (.(Times  New Romanخط نو 

أسـود  و(15( عـاديو والعنـاوين الفرعيـة )13أن يكون حجم الخط للبح  رقـم) 
ــم ) ــية رقـ ــاوين الرتيسـ ــنو والعنـ ــافة )16داكـ ــرف مسـ ــنو وتتـ ــود داكـ و (1.15( أسـ
 د داكن.( للمراجع أسو 12مفردة للتباعد بين اهسطر وحجم )

ســم( ومــن اليمــين  2.5تكـون هــوامل الصــفحة مـن اهعلــى واهســفا واليسـار ) 
 سم(. 3)
 .على اليمينيكون ترقيم الصفحة أسفا الصفحة  
صــادر والــدراجع م(  فــي اإلشــارة إلــى كــا الHarvard styleإتبــا  طري ــة ) 

 التي استشهد بها الباح  في بح  وذلف بالطري ة اآلتية:
 اإلشارة إلى المراجع في متن البح : ب -أ

الباحـ  فـي بحثـو وذلـف   تتم اإلشارة إلى الدصادر والدراجع التي استشـهد بهـا
 مثـــا و ))الل ـــوو ســـنة النشـــرو الصـــفحة:   اآلتـــي وفـــقفـــي مـــتن البحـــ  

 ويراعى في ذلك :و  (79و  2002)كنعانو 
كنعــــان (أوال : فــــي حالــــة وجــــود أكثــــر مــــن متلــــف يكــــون التهمــــيل كــــاآلتي : 

 (10و    2006والخالديو 
ــاآلتي ــيل كـ ــون التهمـ ــُ  يكـ ــت لتفـ ــن مـ ــر مـ ــود أكثـ ــة وجـ ــي حالـ ــا : فـ كنعـــان (:ثانيـ

 (17و    2008وآخرونو 
ثالثا : في حالة ورود أكثر من مرجع للمتلف ترتو الدراجع بالحروف اهبجدية 

 (.88و   2008كنعان أو  :أبجدهوز كاآلتي
 .(Stanlic, 2012, p11) اآلتي وفقرابعا  : يتم التهميل للمرجع اهجنبية 
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  خامسا   في حالة وجود أكثر من مت لتف يكون التهميل كاآلتي:
( Stanlic & Paul, 2012, p11 ) 

 ) لتفُ  يكون التهميل كاآلتي:سابعا  : في حالة وجود أكثر من مت 
Stanlic et. al. 2012, p11)) 

 تتم كتابة قاتمة الدرجع في نهاية البح  وفق اهتي :
أوال  : أن تكــون مرتبــة ترتيبــا  أبجــديا  تصــاعديا  مــن )اهلــف إلــى اليــال( بالنســبة 

 .بالنسبة للمراجع اإلنجليزية Z )إلى (A للمراجع العربيةو ومن
 .تكتو الدراجع العربية أوال  ثم الدراجع اهجنبية  :ثانيا  

   :المراجع العربية: تكتو كاآلتي  -ج
بالنسبة للكتو : اسم المتلف)سنة النشر(و عنوان الكتاوو المدينة و دار   -1

 .)النشر
بالنســبة للــدوريا  : اســم الباحــ  و)اســم المجلــةو العــددو التــاري (و عنــوان  -2

 .)لمجلةو الصفحا الصادرة ل البح و الجهة
بالنســـــــبة للمـــــــتتمرا  : اســـــــم الباحـــــــ و )اســـــــم المـــــــتتمر و فتـــــــرة انع ـــــــاد   -3

 المدينة و الجهة المنظمة للمتتمر(.) المتتمرو(و عنوان البح و
 المراجع اهنجليزية أو الفرنسية: تكتو المراجع االنجليزية كاآلتي : 4-

- Stanlic, Robert (2008), Theory of Economics, 6th 
edition, (New York:Thomson learning). 

ــتن  -د ــي مـ ــع فـ ــق المراجـ ــى أن تتوافـ ــ  ويراعـ ــر البحـ ــي أخـ ــع فـ تثبـــ  المراجـ
 الن  مع المراجع في نهايته. 
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 كلمة المشرف العام

ــاق للمعرفـــ  قـــرال      ــة الرفـ ــدد  وةومتتبعـــي مجلـ ــيكم العـ ــدم إلـ ــعدنا أن ن ـ يسـ
الســــــادس للمجلــــــة فــــــي ثــــــوو جديــــــد زاخــــــرا  بعــــــدد مــــــن اهوراق البحثيــــــةو 
والدراسا و أعدها باحثين وكتاو متخصصين في مختلـف فـرو  المعرفـةو 
مســاهمة  مــن جامعــة الرفــاق فــي إثــرال المكتبــة الوطنيــة العلميــةو واالهتمــام 

ي مختلــــف المجــــاال و بالبحــــ  العلمــــي أســــاس ت ــــدم اهمــــم وازدهارهــــا فــــ 
وتشــجيعا  للبــاحثين والمهتمـــين بالبحــ  العلمـــي مــن أعضـــال هيتــة تـــدريس 

 وط و وغيرهم و لنشر أعمالهم البحثية.

ــذا العــــدد     ــرة التحريــــر وهـــي تضــــع هـ الـــذي تميــــز و و بـــين أيــــديكم إن أسـ
 ليحــدوها اهمــا بــأن يكــون دافعــا  لمزيــدا   وبمشــاركة بــاحثين مــن خــارج ليبيــا

الخوض فـي مواضـيع ذا  نتـاتج قابلـة للتطبيـق وال يـاو وتعـود من البح  و 
 بالنفع على المجتمع.

كما نعلمكم بئن مسيرة العطال مستمرة بكم ومن خ لكمو ولوال فضـا      
اهلل أوال و ثــم إيمــانكم وأبحــاثكمو مــا كــان لهــذا العــدد واهعــداد قبلــه أن تــر  

تمرار عطـاتكم وتواصـلكم النورو  فلكـم منـا كـا الشـكر والت ـديرو ونأمـا اسـ 
مــع المجلــةو  كمــا يســرنا أســت باا م حظــاتكم واقتراحــاتكم لتطــوير المجلــة 

 والرفع من قيمتها العلمية.

 دمتم .... وباهلل التوفيق 
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 تكنولوجيا باستخدام اإلدارية القرارات اتخاذ عملية تحسين
 الحديثة المعلومات

 طرابلس  بمدينة  المتخصِّصة الليبية المصارف على تطبيقية دراسة 
                                                    .غريان_  والت نية للعلوم العالي المعهد. محاضر  الشنطة ال اسم أبو الرزاق عبد

 الملخص

 تكنولوجيـا باسـتخدام اإلدارية ال رارا  اتخاذ عملية حوا البحثيةو الورقة موضو  تمحور   
ــة المعلومـــا  ــة للمصـــارف الحديثـ ــف المتخصصـــةو الليبيـ ــكالية عبـــر وذلـ ــي البحـــ و إشـ  والتـ

 – النظــام برمجيــا  – الحاســبا ) بأبعادهــا المعلومــا  تكنولوجيــا علــى التعــر ف فــي َتتمثــ ا
 المتخصصة المصارف في ال رارا  اتخاذ عملية على تأثيرها ومستو  و(العاملين مساهمة
ــة ــةو هــــذه أهـــداف أهـــم مــــن وكـــان. الليبيـ ــر ف هــــو الورقـ ــين الع قــــة علـــى التعـ  تكنولوجيــــا بـ

 باإلضــافة المتخصِّصــةو الليبيــة المصـارف فــي ال ــرارا  اتخـاذ وعمليــة الحديثــةو المعلومـا 
قـــا  علـــى التعـــر ف إلــى  عمليـــة فـــي المعلومـــا  تكنولوجيـــا اســـتحدام دون تحـــوا التـــي الُمعوِّ

ق ف ــد للبحــ و الميــداني الجانــو أمــا. اإلداريــة ال ــرارا  اتخــاذ  الليبيــة المصــارف علــى ُطبــِّ
ــة ــة المتخصِّصـ ــرابلسو بمدينـ ــا وقـــد طـ ــه اتجهنـ ــى بـ ــة إلـ ــةو المنهجيـ ــي الَكمِّيـ ــد التـ  علـــى تعتمـ

 الليبيــة بالمصــارف العــاملين مــن الدراســة مجتمــع تكــو ن وقــد المعلومــا و لتجميــع االســتبيان
نة عشواتية َعيِّنة اختيار تم   وقد المتخصِّصةو  عاماو( 280) من ُمكو 

ــم         ــع وتــ ــتبانةو( 280) توزيــ ــد اســ ــم   وقــ ــترداد تــ ــتبانةو( 250) اســ ــا اســ ــالحة جميعهــ  صــ
ــا هغـــراض ــاتيو التحليـ ــبة أي اإلحصـ ــد(. %89.28) بنسـ ــل  وقـ ــذه توصـ ــة هـ ــى الدراسـ  إلـ
ر بــين قويــةو طرديــة ع قــة وجــود أهمهــا النتــاتجو مــن مجموعــة  والُمتمثــِّا_  المســت ا الُمتغيــِّ

 اتخـاذ عمليـة فـي والُمتمثـِّا_  التـابع والُمتغيـِّر و_  أبعادهـا بجميـع المعلوما  تكنولوجيا في
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 بـــين قويـــةو طرديـــة ع قـــة وجـــود  وكـــذلف و(0.7) بيرســـون معامـــا بلـــا حيـــ  و_  ال ـــرار
ر ر الحاســبا  فــي واُلمتمثــِّا_  المســت ا الُمتغيــِّ  اتخــاذ عمليــة فــي والُمتمثــِّا_  التــابع والُمتغيــِّ
 .(0.73) بيرسون معاما بلا حي  و_  ال رار

ــد ــذه أوصــــ  وقــ ــة هــ ــة الدراســ ــن بمجموعــ ــيا و مــ ــا التوصــ ــا أهمهــ ــى العمــ ــع علــ ــالة رفــ  كفــ
 مـن مهـاراتهمو وتطوير المتخصِّصةو الليبية المصارف في المعلوما  تكنولوجيا مستخدمي

دخـاا الحديثــةو والبرمجيـا  الت نيــا  اســتخدام علـى التــدريو خـ ا  الحديثــة  المســتجدا  وا 
 . اهجهزة من

Abstract 

     The topic of the research paper revolved around modern 

information technology and its impact on the administrative 

decision-making process of private Libyan banks through the 

research problem, which is the identification of information 

technology in its dimensions (computers and software - system 

software - the contribution of employees) and its level of influence 

on the decision-making process in Libyan private banks. 

    One of the most important objectives of this paper was to identify 

the relationship between modern information technology and the 

decision-making process in private Libyan banks, in addition to 

identifying the obstacles that prevent the use of information 

technology in the administrative decision-making process. The field 

aspect of the research was applied to private Libyan banks in the 

city. Tripoli, and we turned to it to the quantitative methodology 

that depends on the questionnaire to collect information. The study 

population may be workers in the private Libyan banks. A sample 

consisting of (280) workers was selected based on the schedule  and 

(280) questionnaires were distributed and were retrieved (250) 

questionnaires, all valid for statistical analysis purposes, i.e. 



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 

89.28%. This study has reached a set of results, the most important 

of which are  :- The existence of a strong direct relationship between 

the independent variable represented in information technology in 

all its dimensions and the dependent variable represented in the 

decision-making process, as the Pearson coefficient reached 0.7 . - 

The existence of a strong direct relationship between the 

independent variable represented in the calculators and the 

dependent variable represented in the decision-making process, 

where the Pearson coefficient reached 0.73. 

This study recommended a set of recommendations, the most 

important of which are : Working to raise the efficiency of 

information technology users in private Libyan banks and develop 

their skills through training in the use of modern technologies and 

software . Introducing modern developments in communication and 

information hardware and software in private Libyan banks. 

  :المقدمة

ر المعلومـــا  مـــوردا  رتيســـا  للمنظمـــة      هنهـــا ُتشـــكِّا المـــادة اهوليـــة التخـــاذ  ُتعتبـــَ
ال ــــرارا و التــــي يحتاجهـــــا اإلداري فــــي أيِّ مســـــتو  مــــن مســـــتويا  المنظمــــة. ول ـــــد 
ــة  ــة والخارجيــ ــا  الداخليــ ــروف والُمعَطيــ ر الظــ ــ  ــا  لتتغيــ ــا   تبعــ ــم المعلومــ ــو ر  نظــ تطــ
المحيطـــــة بالمنظمـــــا و كالعولمـــــةو والحكومـــــة اإللكترونيـــــةو وغيرهـــــا. ويعـــــود تـــــاري  

خدام الحاســـبا  اإللكترونيـــة فـــي معظـــم الـــدوا العربيـــة إلـــى الســـتينيا  مـــن هـــذا اســـت
ال ـــرنو أي بعـــد عشـــر ســـنوا  مـــن بـــدل اســـتخدامها فـــي الـــدوا الصـــناعية المت دمـــةو 
نمــا ازداد وبســرعة كبيــرة   نظــرا  للســرعة  غيــر أن هــذا الفاصــا الزمنــي لــم يــت ل  و وا 

هــذا المجــااو بينمــا ب يــ  دوا العــالم الكبيــرة التــي ت ــدم  بهــا الــدوا الصــناعية فــي 
ومــن ُمنطلــَق  (.2004)سمير القيسي، الثال  محافظة على سيرها ٍبُخطى  متواضعة 
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أهميــة اتخــاذ ال ــرارا  فــي ال طــا  المصــرفيو ومــا لهــا مــن بــالا اهثــر علــى مســت با 
المصارف  وجو توظيــف المخــزون المعرفــي لــديها فــي عمليــة اتخــاذ ال ــرارا و وهــذا 

ــي تتنـــاوا الدراســـة التوظ ــة للمعرفـــةو والتـ ــن خـــ ا اإلدارة الحكيمـ ــف ال يتـــأت ى إال مـ يـ
 بح  ع قتها المباشرة باتخاذ ال رار.

 مشكلة الدراسة:  

ــه أهميــة كبيــرة فــي  إن عمليــة اتخــاذ ال ــرارا  اإلداريــة فــي مختلــف المنظمــا  اإلنســانيةو ل
ا تزخــر بــه  تكنولوجيــا المعلومــا  مــن ســرعةو ومرونــةو تح يــق اههــداف المــراد بلوغهــا  لتمــَ

ــي  ــة فـ ــرارا  اإلداريـ ــاذ ال ـ ــي اتخـ ــا فـ ــراد اعتمادهـ ــا  المـ ــوفير المعلومـ ــي تـ ــة فـ ــفافيةو ودقـ وشـ
منظمــا  اهعمــاا. وبنــال  عليــه  فــئن هــذه الدراســة ســوف تتنــاوا أثــر اســتخدام تكنولوجيــا 

 ساوال  التالية:المعلوما  على اتخاذ ال رارا  اإلداريةو من خ ا اإلجابة على الت

 ما مد  استخدام تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية المتخصِّصة؟ -1
 ما هي اهبعاد المرتبطة بتُسُبا اعتماد تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية ؟ -2
مـا هـي الُمتغيـِّرا  المرتبطـة باسـتثمار تكنولوجيـا المعلومـا و وأثرهـا علـى اتخـاذ ال ــرارا   -3

 اإلدارية؟
 ا هناف ع قة ارتباط بين تكنولوجيا المعلوما  واتخاذ ال رارا ؟ه -4

 أهمية الدراسة:

ن فــي كونهــا تتنــاوا موضــوعا  يتعلــق بالمهمــة الرتيســة لــ دارة  إن أهميــة هــذه الدراســة َتكمــُ
د  هـذه الدراسـة محاولـة  لتوجيـه االهتمـام نحـو  الُمتمثِّلة باتخاذ ال رارا و ومن جهة أخـر و ُتعـَ

لفاعا لتكنولوجيا المعلوما  في تسهيا توصيا وتبادا المعلومـا  بـين المسـتعملين الدور ا
 لتلف المعلوما و بما يدعم اتخاذ ال رارا و وبالتالي تحسين جودة الخدمة الُم د مة.
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 أهداف الدراسة:  

 التعر ف على مد  استخدام تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية.  -1
 ير تكنولوجيا المعلوما  على فاعلي ة اتخاذ ال رارا  اإلدارية.  التعر ف على مد  تأث -2
ــة  -3 ــا المعلومـــا  فـــي عمليـ ــتحدام تكنولوجيـ قـــا  التـــي تحـــوا دون اسـ التعـــر ف علـــى الُمعوِّ

 اتخاذ ال رارا  اإلدارية.
ت ديم بعض التوصيا و التي من شـأنها اإلسـهام فـي تحسـين كفـالة اسـتحدام تكنولوجيـا  -4

 المعلوما  في تح يق عملية اتخاذ ال رارا  اإلدارية.

 مجتمع وَعيِّنة الدراسة:
ا مجتمــــع الدراســــة فــــي العــــاملين بالمصــــارف المتخصصــــة: )مصــــرف التنميــــةو       َيتمثــــ 

نـة  المصرف الزراعيو مصرف االدخار( بمدينة طـرابلسو وقـد اختيـر  َعيِّنـة عشـواتية ُمكو 
ــن ) ــا( 280مــ ــ  )و عامــ ــد ُوزِّعــ ــُترتد   )280وقــ ــتبانةو واســ ــتبانةو جميعهــــا 250( اســ ( اســ

 (. %89.28صالحة هغراض التحليا اإلحصاتيو أي بنسبة )

 (1الجدول رقم: )

 نسبة العينة العينة اسم المصرف

 %33.93 95 مصرف التنمية

 %36.43 102 المصرف الزراعي

 %29.64 83 مصرف االدخار

  280 المجموع

 فرضيَّات الدراسة.

ــة: ــيَّة الرئيســ ــا  الفرضــ ــاتية بــــين أبعــــاد تكنولوجيــ ــة ارتباطيــــة ذا  داللــــة إحصــ توجــــد ع قــ
                                                                المعلوما : )الحاسبا و برمجيا  النظامو مساهمة العاملين(و وعملية اتخاذ  ال رار.
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 وتنبثق عنها الفرضي ا  التالية:   

د  - الفرضــــي ة الفرعيــــة اهولــــى: توجــــد ع قــــة ارتباطيــــة ذا  داللــــة إحصــــاتيةو بــــين ُبعــــ 
 استخدام الحاسبا و وعملية اتخاذ ال رار.   

د  - الفرضــــي ة الفرعيــــة الثانيــــة: توجــــد ع قــــة ارتباطيــــة ذا  داللــــة إحصــــاتيةو بــــين ُبعــــ 
 برمجيا  النظامو وعملية اتخاذ ال رار.   

د الفرضــــي ة الفرعيــــة الثال - ــ  ثــــة: توجــــد ع قــــة ارتباطيــــة ذا  داللــــة إحصــــاتيةو بــــين ُبعــ
 مساهمة العاملينو وعملية اتخاذ ال رار.

 الدراسات السابقة:    

ــــــــــة  (،2007دراسة )بيدس،  -1 ـــــــــة الحديـث بعنوان: "استخدام اهساليب والبرامج العلمـي
ــات االتصاا اهردنية". هدفت  إلدارة المعرفة في اتخاذ ال رارات من قتَبا مدرال شركــــــــــــــــ

ف على واقع استخدام اهساليب والبرامج العلميـــــــــة الحديثة إلدارة  هذه الدراسة إلى التعر 
المعرفة في اتخاذ ال راراتو من قتَبا مديــري شركــات االتصاا اهردنيةو ومعرـفــة ـمــا إذا 
كــــــــان هنا  فروقــــــــا  ذات داللة إحصاتية في استخدام هذه البرامج واهساليبو ُتعَ   إلى 

الوظيفي(.  لمركــــــــــزالديموغرافيةو وهي: )الجنسو الخبرةو الُمؤهِّا العلميو وا الُمتغيِّرات
ياتو التي تواجه استخدام اهساليب والبرامج  ف على الع بات والتحدِّ ـــــــــــــــر  إضافة  إلى التـع

ــات ــة إلــــى االتصاا اهردنية.   العلمية الحديثة إلدارة المعرفة في شركــ وتوصــــل  الدراســ
ــــــــب  اســــــــتخدام اهساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة المعرفةو مثا أنظمة أتمة المكاـت

بدرجــــــــــــــــة عاليةو من قتَبا مديرأل شركــــــــــــــــات االتصاا اهردنيةو وُتستخَدم أنظمة معرفة 
العماو وأنظمة تعاون المجموعةو بدرجة متوسطة  أما تطبي ات الذكـــــــــــــــــــال االصطناعي 

ـــُستخَدم بدرجة منخفضة. ـــــــــــــــــــــــــ ت داللة إحصاتية في استخدام البرامج هنال  فروق ذاو  فـت
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واهساليب العلمية الحديثة إلدارة المعرفة  ُتعَ   للُمؤهِّا العلميو والمركـــــــــــــــز الوظيفيو 
 وفي الم اباو ليس هنا  فروقا  ُتعَ   للجنس والخبرة.

ـة  دراسة )الخضرة(، -2 ــــــــــــــــــى فاعليــــــــــــــــــ  بعنوان: "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عـل
ية في الو ارات في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية". ال رارات اإلدار

ف على أثراستخدام تكنولوجيا المعلومات علـى فاعلـيـ ة ال رارات  استهدفت الدراسة التعر 
نتــــــاتج اإلدارية في الو ارات في المملكة العربية السعودية. ول د توصلت الدراسة إلــــــى 

لمعلومات في الو ارات في المملكة العربية الـسعودية أد   استخدام تكنولوجيا امنها أنه 
ــريع إنجا  المعام تو أو  يادة  ـــى المساهمة في تح يق اههداف المراد إنجا هاو كتســـ ــ إـل

أد   استخدام تكنولوجيا المعلومات في الو ارات في المملكة العربية و وكــــــــــــــــذلف عددها
 ة لديها. الـسعودية إلـى تح يق االستخدام اهمثا للموارد المتاح

بعنــــوان: "تكنولوجيــــا المعلومــــا  الحديثــــة وأثرهــــا علــــى  (،2006دراســــة )البحيصــــي، -3
ال ـرارات اإلداريــة فــي منظمــات اهعمــاا: دراسـة اســتط عية للواقــع الفلســطيني". هــدف  

محاولة استط ع أثر استخدام تكنولوجيـا المعلومـا  علـى الـوزارات اإلداريـة  الدراسة إلى
ــلت الفل ــي المنشـ ــة فـ ــ  َعيِّنـ عـ ــةو ُو ِّ ــداف الدارسـ ــق أهـ ــتبانة لتح يـ ــميم اسـ ــم  تصـ ــطينيةو وتـ سـ

( علــــــى الشــــــركات التــــــي تعمــــــا فــــــي ال طاعــــــات االقتصــــــادية: )التجاريــــــةو 10حجمهــــــا )
والصناعيةو وقطاع الم اوالتو وقطاع الخدماتو وال طـاع الزراعـي(و وَخُلصـ  الدراسـة 

ــا المع ــتخدام تكنولوجيـ ــي اسـ ــح فـ ــن   الواضـ ــى أن الـ ــطينيةو إلـ ــركا  الفلسـ ــي الشـ ــا  فـ لومـ
ــاذ  ــذه التكنولوجيــــا علــــى عمليــــة اتخــ ــدراذ ضــــتي ذ مــــن أثــــر هــ يعكــــس _ بكــــا وضــــوي _ قــ

 ال رارات في هذه الشركا .

 الجانب النظري: -
 مفهوم تكنولوجيا المعلومات:
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ازداد فــي اآلونــة اهخيــرة اهتمــام المنظمــا  بتكنولوجيــا المعلومــا و وذلــف نظــرا  لــدورها     
البــارز والكبيــر فــي الجوانــو اإلداريــة المختلفــةو حيــ  أســهم  هــذه التكنولوجيــا فــي إحــدا  
را  كبيــــرة وهامــــة َتمث لــــ  فــــي تخفــــيض تكــــاليف العمليــــة اإلنتاجيــــةو وتحســــين مســــتو   تغيــــ 
اهسعارو وزيادة السرعة في اإلنتاجو وتحسين الجودة  مما أسهم فـي زيـادة ال ـدرة التنافسـية 

ع فــي أداللهــذه المنظمــا  أعمالهــاو باالعتمــاد  و وتح يــق أهــدافها فــي الب ــال والنمــو والتوســ 
، 2006)عبـدالعزيز الغمـاس، على ما توفره هذه التكنولوجيـا مـن وسـاتا وأدوا  مناسـبة. 

ا العديـــد مـــن البـــاحثين  كمـــا (.31ص إن مفهـــوم تكنولوجيـــا المعلومـــا و تـــم  تناولـــه مـــن قتبـــَ
و  ر مختلفــة  لـذا فــئن تحديـد اإلطــار التشـكيلي لهــذا المفهــومو والمفكـرين واالختصاصــين بتصـُ

ا هـذا الباحـ  أو ذافو إال أنـه مـن حيـ  المضـمونو  يتباين وف ا  لطبيعة النظر إليه من قتبـَ
 (.26، ص2007)محمد أبو هميس، ال يوجد اخت ف يستحق الذكر. 

تكنولوجيــا المعلومــا  علــى أنهــا:  (47، ص1998)عبــدالرحمان الصــباح، ف ــد عــر ف    
"مجموعة من اهجزال المترابطة بعضها البعضو حي  يهتم أحد أجزاتها بأساليو المعالجة 
السريعة للمعلوما  باستخدام الحاسووو ويهـتم الجـزل اآلخـر بتطبيـق اهسـاليو اإلحصـاتية 

ــاة التفكيـــر مـــن خـــ  ــزل الثالـــ  بمحاكـ ــتم الجـ ــية فـــي حـــا المشـــك  و ويهـ ــرامج والرياضـ  ا بـ
( بأنهـا: "علـم معالجـة مختلـف 34، ص2002)القنـدلجي السـامرائي، وعر فها  الحاسوو".

أنوا  المعلوما و عبر وساتا حديثةو واستخدامها للمساعدة في إيصاا المعارف اإلنسانية 
 واإلجتماعية والعلمية للمستفيدين".

ــا )  فهـ ــا عر  ــارك، بينمـ ــا و  (35، ص2004مبـ ــيوو والبرمجيـ ــوا  الحواسـ ــع أنـ ــا: "جميـ بأنهـ
ــاو  ــاو وتخزينهــ ــت باا البيانــــا و ومعالجتهــ ــتخَدمة فــــي اســ ــد البيانــــا  الُمســ والشــــبكا و وقواعــ
وتعديلهاو واسترجاعهاو وطباعاتهاو ون لها إلكترونيـا  علـى شـكا نصـو  وأشـكاا وأصـوا  

 تعاريف الساب ة مايلي:ونستنتج من ال وصور بين المستخدمين واهطراف ذا  الع قة".
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أن تكنولوجيا المعلوما  ترتكز _ وبشكا محوري _ علـى اسـتخدام ت نيـا  وبرمجيـا   .1
 الحاسو اآللي.

أن تكنولوجيـــا المعلومـــا  َتتضـــم ن كـــا مـــا هـــو جديـــدو أومكتشـــفو أو مختـــر و والـــذي  .2
جمـــع المعلومـــا  مـــن : )يســـهم فـــي تبســـيط طري ـــة التعامـــا مـــع المعلومـــا  مـــن حيـــ 

 -تحليــا المعلومــا و وفرزهــاو وتصــنيفهاو وفهرســتهاو وتوثي هــا.   -المختلفــةالمصــادر 
بـــ  واســـترجا   -حفـــظ وتخـــزين المعلومـــا  بالوســـاتا المناســـبةو وتهيتتهـــا ل ســـتخدام.

 .(المعلوما  بالطري ة والوق  والمكان المناسو

ا ُمخَرجــــا  تكنولوجيــــا المعلومــــا  فــــي ظهــــور العديــــد مــــن مجــــاال  التطــــويرو .3  َتتمثــــ 
كظهــور البرمجيــا  الُمتطــوِّرةو والتــي َتتضــم ن الــنظم الخبيــرةو والــذكال االصــطناعيو 
ــد اإللكترونـــــــيو  ــتران و والبريـــــ وقواعـــــــد البيانـــــــا و واإلنترنـــــــ و واإلنترانـــــــ و واإللكســـــ

 وتكنولوجيا االتصاال  البعيدة. 

أنهـــــا تتعامـــــا مـــــع مختلـــــف أنـــــوا  المعلومـــــا  )المطبوعـــــةو والمســـــموعةو والمرتيـــــةو  .4
 لكترونية(.        واإل

 أهمية تكنولوجيا المعلومات:
ــةو      ــاط المنظمـ ــوي لنشـ و الحيـ ــَ ــا  الَعصـ ــا المعلومـ د  تكنولوجيـ ــَ تدِّي و ُتعـ ــُ ــا يـ ــدم وجودهـ عـ
 فيما يلي: (2010)حسين،  أهميتهاضعف اتخاذ ال رارا  الصحيحةو وَتكُمن ل

را  جذريـــة فـــي كـــا  .1 مفاصـــا المنظمـــة تعمـــا تكنولوجيـــا المعلومـــا  علـــى إحـــدا  تغيـــ 
 وأعمالها.
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ف مــــع متطلبــــا  البيتــــةو حيــــ  إن تطبيــــق مفهــــوم  .2 تــــدفع بالمنظمــــة ل ســــتجابة والتكيــــ 
و التطـو ر َتجن بـا   وأساليو تكنولوجيا المعلوما  في المنظما  ُيحـتِّم عليهـا الل حـاق بتَركـ 

 الحتماال  العزلة والتخل ف عن مواكبة عصر المعلوما .
 هارا  و التي تعما على إثرال الجانو الفكري للعاملين.تساعد في تنمية الم .3
مك نــ  تكنولوجيــا المعلومــا  المنظمــا  علــى زيــادة قــدرة التنســيق بــين أقســامهاو وبــين  .4

ــبكا  االتصـــــاال  الحديثـــــةو وربـــــط  ــن خـــــ ا مـــــاتوفره شــ المنظمــــا  مـــــع بعضـــــهاو مــ
 الحواسيو مع بعضها.

 دة معلوما  مست بلية.ساهم  بت ليا حدو  اهزما   بما توفره من قاع .5
ن عمليــة اتخــاذ ال ــرارا و مــن خــ ا تــوفير المعلومــا  بالدقــة والوقــ  المناســو  .6 ُتحســِّ

 لتمتخذ ال رارو وتوفير قنوا  اتصاا تساعد في زيادة َتدف ق وتبادا المعلوما .
تساعد المنظمة على بنال قاعدة معلوما  إسـتراتيجية  بمـا تتمتـع بـه مـن قـدرا  فات ـة  .7

يـزة التنافسـيةو وت ـديم الـدعم المباشـر  بالتعاما مـع المعلومـا و بمـا يكسـو المنظمـة المت
 إلستراتيجية المنظمة.

 خصائص تكنولوجيا المعلومات:
ز علــــى غيرهــــا مــــن      ــة مــــن الخصــــات و جعلتهــــا َتتميــــ  لتتكنولوجيــــا المعلومــــا  مجموعــ

 (.2006 )الهادي، التكنولوجيا  اهخر و وأهم هذه الخصات  ما يلي:

 ت لي  المسافا : فالتكنولوجيا تجعا اهماكن المتباعدة جغرافيا  ُمتجاورة إلكترونيا . .1
ت لـــي  المكـــان: تُتـــيح وســـاتا التخـــزينو التـــي تســـتوعو حجمـــا  هـــات   مـــن المعلومـــا   .2

 الُمخز نةو والتي يمكن الوصوا إليها بسهولة ويسر.
ل سـتجابةو سـوف يظـا فـي التنـاق  مـع كـا ت لي  الوق : أي أن الوق  المطلـوو  .3

 تطو ر تكنولوجي.



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11 

 اقتسام المهامِّ الفكرية مع اآللة: نتيجة حدو  تفاعا وتحاور بين الباح  والنظام. .4
ة: يمكـــن لمســـتخدم التكنولوجيـــا أن يكـــون ُمســـت بت   وُمرســـت   فـــي نفـــس الوقـــ و   .5 التفاعليـــ 

اهدوارو وهـو مـا يسـمح بخلـق نوعـا  فالمشاركون في عملية االتصاا يستطيعون تبادا 
 من التفاعا  بين اهنشطة.

الــــــ   تزامنيــــــة: وهــــــي إمكانيــــــة اســــــت باا الرســــــالة فــــــي أيِّ وقــــــ  يناســــــو المســــــتخدمو  .6
 فالمشاركون غير مطالبين باستخدام النظام في نفس الوق .

ية تســــمح باســــت  لية تكنولوجيــــا المعلومــــا  واالتصــــاال و .7  الــــ   مركزيــــة: وهــــي خاصــــِّ
فاإلنترنــ  مــث  و تتمتــع باســتمرارية عملهــا فــي كــا اهحــوااو فــ  يمكــن هيِّ جهــة أن 

 ُتعطِّا اإلنترن  على مستو  العالم بأكمله.
قابليــة التوصــيا: وتعنــي إمكانيــة الــربط بــين اهجهــزة اإلتصــالية الُمتنوِّعــة االتخــاذو أي  .8

 االتخاذ.بتَغضِّ النظر عن الشركةو أو البلد الذي تم  فيه 
قابلي ة التحر ف والحركي ة: أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثنال َتن   تـهو  .9

أي مــن أيِّ مكــانو عــن طريــق وســاتا اتصــاا كثيــرةو مثــا: الحاســو اآللــي الشخصــي 
 )المحموا(و الهاتف الن اا....إل .

ما أكثر فأكثر مسـاحا  غيـر الشيو  واالنتشار: وهي قابلية هذه الشبكة للتوس عو لتتش  .10
 محدودة من العالمو بحي  تكتسو قوتها من هذا االنتشار المنهجي لتَنَمطها الَمرتن. 

 وظائف تكنولوجيا المعلومات:
 (2010)حسين، هناف عد ة وظاتف لتتكنولوجيا المعلوما و أهمها:    

ــديس البيانـــا   للتعامـــا معهـــ  .1 ــا  الحصـــوا علـــى البيانـــا و وتكـــون مـــن خـــ ا تكـ ا الح ـ
 للمنظمةو أو الفرد.
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ــا  وتحليلهـــا نتيجــــة ارتباطهـــا مــــع  .2 ــكاا البيانــــا  والمعلومـ ــةو وهـــي تحويــــا أشـ المعالجـ
 الحاسووو وتشتما المعالجة على عد ة عمليا  منها:

 معلوما  ذا  فاتدة.لمعالجة البيانا  )رموزو أرقام خامو رساتا...إل ( وتحويلها  -
معالجة المعلوما : وهي تحويا المعلوما  إلى أشكاا مختلفة أكثـر تفصـي   وتنو عـا   -

 ودقة   إذ تكون معلوما  نهاتية واضحة وهادفة.
يةو مثــــــا: الت ــــــاريرو و  - النشــــــرا  معالجــــــة النصــــــو : وتعنــــــي صــــــياغة وثــــــاتق َنصــــــِّ

ــو  بالمســــاعدة فــــي إدخــــاا  ــة النصــ ــا نظــــم معالجــ ــ  . وتعمــ ــةو والمراســ اإلخباريــ
 البيانا  والنصو  واهشكااو وعرضها بصورة جذابة.

معالجـــة اهصـــوا : وتعنـــي معالجـــة المعلومـــا  الضـــوتية  إذ شـــهد  هـــذه المعالجـــة  -
ام الحاســوو  تطـو را  نوعيــا و ف ــد وجــد  نظمــا  تســمح لدفــراد بالتحــد  مباشــرة إلــى نظــ 

 لتوجيهه ولتنفيذ إجرالا  محد دة.
معالجــة الصــورة: أي تحويــا المعلومــا  المرتيــة والرســوم والصــور إلــى أشــكاا يمكــن  -

 إدارتها ضمن الحاسووو أو تحويلها بين اهفراد والحواسيو اهخر .

المعلوما و مـن خـ ا خلق وتوليد المعلوما : ُتستخَدم تكنولوجيا المعلوما  داتما  لتخلق  .3
 المعالجةو وخلق المعلوما  يعني معالجة البيانا  وتنظـيم المعلومـا  بشـكا مفيـدو سـوالٍ 
علـــى شـــكا أرقـــامو أونصـــو و أو صـــورو أو أصـــوا . وأحيانـــا  إعـــادة توليـــد المعلومـــا  

 يجري توليدها بشكا جيد. وقدبشكا أصليو وفي 
بيانــا  والمعلومــا و تحــافظ الحواســيو تخــزين البيانــا  والمعلومــا : مــن خــ ا تخــزين ال .4

ــا   ــتخدامها فـــي وقـــ  الحـــق. إن البيانـ ــا المعلومـــا و السـ أو اهجهـــزة اهخـــر  لتتكنولوجيـ
والمعلوما  المخزونة توضع في الوسط للخزنو مثا: )اهقرا  الُمَمغ َنطةو أو اهقـرا  

َمجة( التي ال يستطيع الحاسوو قرالتها عنـد الحاجـة إليهـاو وي ـو  م الحاسـوو بتحويـا الُمد 
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ــث    ــليو فمــ ــدر اهصــ ــغر مــــن المصــ زا  أصــ ــِّ ــذ َحيــ ــيغة تأخــ ــا  إلــــى صــ البيانــــا  والمعلومــ
المعلومــا  الصــوتيةو ال ُتخــز ن بشــكا أصــوا  كــالتي نعرفهــاو ولكــن بصــيغة شــفرة تأخــذ 

 َحيِّزا  أقاو ويستطيع الحاسوو التعاما معها.
ما   من أجا معالجة مسـت بليةو أو االسترجا : ويعني وضع واستنساخ البيانا  والمعلو  .5

عنــاوين اهوســاط التــي ُخزِّنــ  حفــظ علــى مســتخدم الحاســوو و لتن لهــا إلــى مســتخدم آخــرو 
 والمعالجة. المعلوما  عليهاو وجعلها جاهزة ل سترجا 

الن ا: وهو إرساا المعلوما  من موقع إلى آخرو ويتم  ذلف من خـ ا اعتمـاد أوسـاط   .6
 ناعيةو واهلياف الضوتية....إل (. مختلفة )كاهقمار الص

ا  المرتبطــة باســتخدام اهجهــزةو و  مــن ذلــفو أن دور التكنولوجيــا الي تصــر علــى الفعاليــ 
ــادرة علـــى اســـتخدام اهجهـــزة )  HARDواآلال و والحاســـبا و أو ال ـــو  البشـــرية ال ـ

WARR(  و أو البرمجيـا)SOFT WARE نمـا هـي تنظـيم متكامـا مـن اآلال و (. وا 
زةو وال و  العاملةو واهفكارو واإلجرالا و وغيرها من الس ُبا التي َيت سع نطاقهاو واهجه

ُبا اســتثمار المعــارف العلميــةو نحــو تكــوين نظــام كامــا مــن  لتشــكا التطبيــق اهمثــا لتســُ
التفـــــاع   بـــــين اهجهـــــزةو والبرمجيـــــا و وال ـــــو  البشـــــرية ال ـــــادرة علـــــى تطويـــــع تلـــــف 

 ارا  المثلىو لتح يق أهداف المنظما .الُمخَرجا  نحو اتخاذ ال ر 

 الدوافع وراء انتشار تكنولوجيا المعلومات:

ــدوافع  ــتو  الكبيــــــــر  للــــــ ــذا المســــــ ــا  بهــــــ ــا المعلومــــــ ــار تكنولوجيــــــ          يرجــــــــع الســــــــر ورال انتشــــــ
 (.2005)الجاسم، التالية: 

ا  وكيفـا و وي صد بها إنتاجية الموارد البشريةو والماديةو : زيادة اإلنتاجية .1 والطبيعيـة  َكمـً
اا المصــانع: )ومــن أمثلتهــا اا المكاتــو -زيــادة إنتاجيــة ُعمــ  زيــادة  -زيــادة إنتاجيــة ُعمــ 

ــة نظـــم المعلومـــا  ــة -إنتاجيـ ــوارد الطبيعيـ ــة المـ ــ  تكنولوجيــــا و و (زيـــادة إنتاجيـ ل ـــد أثبتـ
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مالــةو المعلومــا  قــدرة فات ــة علــى ت ليــا كلفــة اإلنتــاج والخــدما و مــن خــ ا ت ليــا الع
ــة. إن  ــتغ ا الطاقــ ــي اســ ــد فــ ــا الفاقــ ــيطيةو وت ليــ ــواد الوســ ــاوم والمــ ــادة الخــ ــوفير المــ وتــ
تكنولوجيـــا المعلومـــا  هـــي حل ـــة الوصـــاو التـــي تـــربط بـــين مطالـــو الســـوقو وأنشـــطة 
التصــميم واإلنتــاج والتوزيــع فــي منظومــة متكاملــة. مــن جانــو آخــرو ف ــد ســاعد  نظــم 

ــادة رقابـــة اإلدارة  ــى أدال العمالـــةو وضـــبط جـــودة اإلنتـــاج.المعلومـــا  علـــى زيـ ــا  علـ أمـ
الجانــو الــذي يتعلــق بزيــادة إنتاجيــة نظــام التعلــيمو ف ــد كــان الــدافع هــو عجــز الوســاتا 
م الهاتــا فــي المــادة التعليميــةو وزيــادة تع يــدهاو وكــذلف تنــو    الت ليديــة لمواجهــة الت ضــخ 

الكثيــرون أن يكــون لتتكنولوجيــا المعلومــا  وارت ــال المهــارا  الذهنيــة المطلوبــةو ويتوقــع 
 دور حاسم في عملية التعليم.

ا ال شــف فيــهو أن هنــاف اتفــاق _ وباإلجمــا  _ أن تكنولوجيــا : تحســين الخــدمات  .2 متمــ 
المعلوما  قـد لعبـ  دورا  حاسـما  فـي تحسـين الخـدما و واسـتحدا  خـدما  جديـدة لـم 

مـــن أبرزهـــا: خـــدما  المصـــارفو تكــن متـــوافرة مـــن قبـــاو وذلـــف فـــي مجــاال  عديـــدةو 
والمواصـــــ  و واالتصـــــاال و والصـــــحة. ولـــــم يكـــــن ذلـــــف هـــــو زيـــــادة رفاهيـــــة طالـــــو 
الخــدما و وتســهيا عمــا م ــدمهاو ب ــدر مــا هــو قصــور الوســاتا الت ليديــة فــي الوفــال 

ومن وجهــة نظــر وبالمطالــو المتزايــدةو كنتيجــة لتســار  إي ــا  الحيــاةو وتشــابف ع قتهــا
ــئن لتتكن ــدما  الباحـــ و فـ ــودة الخـ ــين جـ ــي تحسـ ــارزا  فـ ــا  وبـ ــا  دورا  مهمـ ــا المعلومـ ولوجيـ

التعليميــة فــي التعلــيم العــاليو ومثــاا ذلــف: نظــام التســجيا اإللكترونــيو ونظــام المكتبــة 
زةو وغيرهــا. حيـــ  يســتفيد مـــن هـــذه  اإللكترونيــةو وتـــوفير المختبــرا و وال اعـــا  الُمجهـــ 

 موظفونو وغيرهم.الخدما  الطلبةو وأعضال هيتة التدريسو وال
نتيجـة لتلتطــو را  السـريعة والمت ح ــةو التـي عاشــتها وتعيشــها : السـيطرة علــى التعقيــد  .3

المجتمعا  اآلن  أصبح التع يد واحدا  مـن أهـم سـماتهاو ولـذلف بـدأ  مجتمعـا  اليـوم 
ــا  ــد. وأثبتـــ  كـــا الُمعَطيـــا  أن تكنولوجيـ ــذا التع يـ فِّ هـ ــيلة  لتفـــَ تبحـــ  عـــن أداةو أو وسـ
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وما  هي أفضـا وأمضـى سـ ح ُتشـهتُره البشـرية فـي وجـه ظـاهرة التع يـد الشـديدو المعل
الــذي بــا  يعتــري جميــع مظــاهر الحيــاة الحديثــةو هــذا التع يــد وليــد الت ــدم الحضــاريو 
وتشابف الع قا و وتنو   غايا  البشر وارت اتهاو وَيتجل ى هذا التع يد في صور عديدة 

ــد وفـــر  دِّ مـــن علـــى جميـــع المســـتويا و ول ـ ــاتا عمليـــة لتلحـــَ   تكنولوجيـــا المعلومـــا  وسـ
ظاهرة التع يدو منها: نماذج المحاكاةو ووساتا تحليا النظم والبيانا و وغيرهـا. وباتـ  
اال  فــي حــا الكثيــر مــن المســاتا المهمــة فــي  تكنولوجيــا المعلومــا  عــام   مســاعدا  وفعــ 

التعليميــة فــي كــا وقــ  وحــينو  عمليــة العلــم والــتعل مو وهــذا جعلهــا حاضــرة فــي المســألة
 مضافا  إليها حضورها في الجانو االجتماعي اليومي.

لعبــ  تكنولوجيــا المعلومــا  دورا  مهمــا و لــيس فــي اســتدعال : دراســة مــا لــيس متاحــاً   .4
الماضـــيو ومحاولـــة دراســـة ظـــاهرهو بـــا محاولـــة الغـــو  فـــي عمـــق الـــزمن ال ـــديم  إذ 

الرتيسـة لتتنبيـه المجتمعـا  الحاضـرة علـى  أصبح  تكنولوجيا المعلومـا  أحـد العوامـا
خطر الكوار و التي يمكن أن تحد  في المست باو فعلى سبيا المثاا: توضع أجهـزة 
قرو البحار والمحيطا  لتلت نب ت بوق  حدو  بعض اهعاصير الُمدمِّرةو باإلضـافة إلـى 

ما هو و الوق  الحاضرو  اهجهزة والُمعد ا و التي تستخدم لتلت نب ت بحدو  الزالزا. وفي
متاح اآلن من أنوا  تكنولوجيا المعلومـا و صـار باإلمكـان لـيس ف ـط دراسـة الظـواهر 
نمــــا وضــــع الحلــــوا واتخــــاذ الخطــــوا  االحتياطيــــة ال زمــــة لتفاديهــــا قــــدر  ــةو وا  المختلفـ

 (. 2009حراحشة، اإلمكانو وَتجن و الشعوو أقا  الخساتر قدر المستطا . )
 :التي تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات في الدول العربيةالمشكالت 

تتفق الكثير من الدراسا  واهبحا و التي جال  في هـذا المجـاا علـى وجـود عـدد مـن  
ا الوصـوا إلـى االسـتخدام اهمثـا لتتكنولوجيـا المعلومـا  فـي  قـت ال يود والمشك  و التـي ُتعر 

 (.2009)حراحشة، الدوا العربيةو ومن أبرزها: 
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عــدم وجــود إســتراتيجيا  وسياســا  وطنيــة واضــحة فــي مجــاا ن ــا التكنولوجيــا بشــكا  -1
ــذه اإلســـتراتيجيا و وتلـــف  عـــامو وتكنولوجيـــا المعلومـــا  بشـــكا خـــا و وتـــتلخ   أهميـــة هـ
السياسـا و فـي كونهـا تســهم فـي توحيـد قواعـد وأســس اسـتخدام التكنولوجيـاو والمسـاهمة فــي 

 ة ال زمةو لتأمين متطلبا  االستخدام اهمثا لهذه التكنولوجيا.إيجاد الُبَنى التحتية اهساسي
ظ ذلـف  -2 عدم اعتماد أسلوو التخطيط الستخدام التكنولوجيا الحديثـة للمعلومـا و وُي حـَ

على جميـع المسـتويا و حيـ  تـتلخ   أهميـة التخطـيط لتتكنولوجيـا المعلومـا  فـي ضـرورة 
ي جـاد البيتـة المناسـبةو وتـأمين مسـتلزما  االسـتخدام اإلعداد والتحضير الُمسـبَ ي ن  لتهيتـة وا 

 اهمثا لهذه التكنولوجيا.
المشــك   المتعل ــة بــالكوادر الفنيــة المتخصِّصــة فــي هــذا المجــااو والُمتمثِّلــة فــي نــدرة  -3

هــذه الكــوادرو وانخفــاض مســتو  إعــدادها وتــدريبهاو باإلضــافة إلــى قصــور طاقــا  مراكــز 
والتأهيـا فـي هـذا المجـااو باإلضـافة إلـى كـون سياسـا  اهجـور والحـوافز ومعاهد التدريو 

 غير متناسبة مع احتياجا  المرحلة الحالية.
الفجوة الفاصلة ما بين ال يادا  اإلداريةو وبين الت نيين العاملين في مجاال  استخدام  -4

يـــق االتصــاا والتفـــاهم بـــين هـــاتين الفتتــين ا ُيعت تدِّي فـــي تكنولوجيــا المعلومـــا   متمـــ  و وهـــذا يـــُ
ــذه ال يـــادا و  ــة لهـ ــا  الفعليـ ــع االحتياجـ ــو مـ ــة ال تتناسـ ــميم أنظمـ ــى تصـ ــاف إلـ ــة المطـ نهايـ

 وبالتالي عزوفها عن استخدام اهنظمة الجديدة.
ــا  -5 ــرة  ممـ ــنوا  اهخيـ ــا  خـــ ا السـ ــا المعلومـ ــة لتكنولوجيـ ــريعة والمت ح ـ ــو را  السـ التطـ

وبرمجيــا و عمليــة صــعبة ومع ــدة للغايــةو  يجعــا اختيــار التكنولوجيــا المناســبة مــن أجهــزة
تـُـتدِّي كــذلف إلــى الت ــادم الســريع لهــذه التكنولوجيــا  ممــا و وتحــد  فــي ظــروف عــدم التأكــدو 

 يتطلو إنفاق مزيد من الموارد للمحافظة على المستو  الت ني المناسو.
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 العناصر األساسية ِلتكنولوجيا المعلومات:
نــا    نـا  أساسـيا  مـن ُمكوِّ ل ـد أصـبح إدخـاا تكنولوجيـا المعلومـا و بعناصــرها المختلفـةو ُمكوِّ

د  ســوالو ومـا ذلــف إال ههميتهـا الواســعة فـي اتخــاذ  المنظمـا  العامــة والمتخصِّصـة علــى حـَ
نجـــــاز المهمـــــا و وبالتـــــالي تحســـــين اهدال العـــــام والمكانـــــة  ال ـــــرارا و وتنفيـــــذ العمليـــــا و وا 

ــترات ــا تكنولوجيـــا اإلسـ ــون منهـ ــي تتكـ ــية التـ ــر اهساسـ ــم العناصـ ــن أهـ ــا مـ ــةو ولعـ يجية للمنظمـ
 (.31-30ص  2004)مبارك، المعلوما  ما يلي: 

لو )الحواسـيو وملح اتهـا( ويمكـن ال ـوا بـأن : األجهزة-1 وُيمثـِّا ذلـف الكيـان المـادي الصـ 
نــا  رتيســة مســت لة عــن  بعضــها الــبعضو وهــذه الحواسـيو تســتند فــي ُبن يتهــا إلــى أربعــة ُمكوِّ

 اهجزال هي:
 (. control processing unit (CPU)وحدة المعالجة المركزية )المعالج -1
 (.memrory unit (MU)وحدة الذاكرة )الذاكرة اهساسية   -2
 (.control unit (CU)وحدة التحك م   -3
 (.Input / outputوحدة اإلدخاا / اإلخراج ) -4

مجموعة من البرامج الجـاهزة والُمصـم مة وف ـا  الحتياجـا  وهي عبارة عن : البرمجيات -2
مســـتخدم الحاســـووو وتتـــولى ال يـــام بالمهـــامِّ المطلوبـــة علـــى البيانـــا  المتواجـــدة فـــي قاعـــدة 

وبــرامج جــاهزة للرقابــة (  (KSPSSالبيانــا و ومنهــا البــرامج الجــاهزة للتحليــا اإلحصــاتي
ــزون ــى المخـــ ــداد الموازـنــــ  وعلـــ عـــ ــابا  وا  ــرامج للحســـ ــيم اهدال. وبـــ ــاهزة لت يـــ ــرامج جـــ ا و وبـــ

ــهو  ــا ذاكرتـ ــي تجعـ ــي التـ ــووو وهـ ــاا الحاسـ ــي أوصـ ــاة فـ ــ  الحيـ ــي تبعـ ــي التـ ــا  هـ والبرمجيـ
خراجـــهو تبـــدو وكأنهـــا كـــاتن حـــي قـــادر علـــى أن ينـــتج  ووســاتا تخزينـــهو ووحـــدا  إدخالـــه وا 

دعم ويتجاوو ويتكي ف. فالبرمجيا  هي التي تجعا مـن الحاسـوو بيتـة للـتعل مو أو وسـيلة لـ 
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ر ف علــــى  ال ــــرار....إل . ونظــــرا  ل يــــام البرمجيــــا  بمهــــام  عديــــدة وُمتنوِّعــــةو ف ــــد جــــر  العــــُ
 (.163، ص2005)عبد الرحمان، ت سيمها إلى: 

 قواعد البيانا . -3برمجيا  تطبي ية.        -2برمجيا  السيطرة.          -1

ــات-3 ــد البيانـ ــا: : قواعـ ــا  علـــى أنهـ ــد البيانـ ــن ُتعـــر ف قواعـ ــة مـ ن مـــن مجموعـ ــو  "ملـــف ُمكـ
التسـجي   المتصـلة فيمــا بينهـاو وهــذه التسـجي   تضـم  مجموعــة مـن الح ــواو وكـا ح ــا 
ن مــن عـــدد مــن الملفـــا   مــن هــذه الح ـــوا يتضــم ن البيانـــا و ونظــام قاعـــدة البيانــا  يتكـــو 

ن قاعـدة البيانـا ". ائي، وآخـرون، )السـامر المرتبطة فيما بينهما منط يا و وكلها مجتمعة ُتكـوِّ
وُتعــر ف أيضــا  بأنهــا: "مجموعــة مــن البيانــا  ذا  الع قــةو والمرتبطــة  (.18، ص2005

د  الحاجـا  المختلفـة لهيتـٍة أو مكتبـٍة  نـة بالحاسـوو وفـق تصـميم ُمعـي ن  لتتسـُ منط يا و والُمخز 
نـا  . كمـا ُتعـر ف قواعـد البيا(72، ص2010)المفطـوم، ماو أو لمجموعا  المستفيدين". 

بأنهــا: "مجموعــة ُمنظ مــة مــن البيانــا و التــي تجمــع بينهمــا ع قــا  منط يــةو بحيــ  يســها 
ناتهــاو أو  تخزينهـا واسـترجاعها  لغـرض تعـديلهاو أو اإلضــافة إليهـاو أو االستفسـار عـن ُمكوِّ

 (.2002المغربي، إعداد الت ارير من واقعها". )

 :قواعد البيانات ومساهمتها في اتخاذ القرار

 (.2010)المفطوم، توفر قواعد البيانا  لتُمت خذي ال رارا  اآلتية: 

ة علـــى معلومـــا  محدثـــة شـــاملة  ممـــا يســـاعد اإلدارة علـــى اتخـــاذ قـــرارا    .1 ت ـــارير َمبنيـــ 
 سليمةو عكس نظام الملفا  المرتبط ببيانا  ُمحد دة.

لة ل دارة الوسطىو والتي يصعو الحصوا عليها من نظام  .2  .الملفا ت ارير ُمفص 
 الت ليا من التكلفة نتيجة عدم تكرار البيانا .  .3
 االستجابة السريعة الحتياجا  المستخدمين. .4
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 اإلق ا من عدد اهفراد العاملين في مركز المعلوما . .5
د لكا المتس سة  .6   .إدارة جيدة للبيانا و حي  ُتحَفظ البيانا  في مكان مركزي ُموح 

  الشبكات:-4

ُيعـر ف اإلنترنـ  علـى أنـه: "مجموعـة مـن شـبكا  الحاسـووو التــي  ت:مفهـوم اإلنترنـ  -1
تصـا م يـين اهجهــزة حـوا العـالمو عــن طريـق مــا يسـمى بروتوكـوا مشــترف  بغيـة تح يــق 
د  شــــبكا   أهــــداف مختلفــــة: )تجاريــــةو ث افيــــةو شخصــــيةو تعليميــــةو دينيــــةو سياســــية(. وُتعــــَ

زا  للمعلومــا   لكونهــا تت ر وتتجــد د باســتمرارو واســتخدامها يحتــاج اإلنترنــ  مصــدرا  ُمتميــِّ غيــ 
إلـــى اتبـــا  خطـــوا  ُمعي نـــة وصـــحيحة  مـــن أجـــا االســـتفادة منهـــا بأقصـــر الطـــرقو وأكثرهـــا 

 (.2007)جودة، وعادل، سهولة". 

ــبكا  المحليـــةو أو العامـــةو      ــة مـــن الشـ كمـــا ُيعـــر ف اإلنترنـــ  أيضـــا  علـــى أنـــه: "مجموعـ
تمِّن ال ــُ ــبكا  تــــــديرها  شــــــركا  خاصــــــةو تــــ ــة البعيــــــدةو التــــــي تــــــربط الشــــ مكالمــــــا  الهاتفيــــ

 (.2010)حمدي، المتخصِّصةو والحكوميةو أو المنزلية بعضها ببعض". 
"هــي شــبكة داخليــة خاصــة بالمتس ســةو وهــي شــبكة حاســبا  آليــه شــبكات اإلنترانــت.- 2

داخليــةو تســمح بتتبــادا المعلومــا  بــين مختلــف عــاملي وأقســام المتس ســة". وتســتخدم شــبكة 
وخــدما   (،Web Browsers)اإلنترانــ  ت نيــا  اإلنترنــ  المختلفــة مثــا الُمتصــف حا  

ــي التعامـــا مـــع المعلومـــا و وا  Web servers)الويـــو  ــا (و فـ ــامِّ العمـــا داخـ ــاز مهـ نجـ
المتس ســةو وت ــف جــدران الحمايــة حــات   أمــام دخــوا المســتخدمينو مــالم يحملــوا التصــريح 
الوظيفي لتلن فاذ إلى شـبكة اإلنترانـ  فـي الشـركة. وتنتشـر شـبكا  اإلنترانـ  فـي المتس سـا  

دارتهـاو الكبيرة والجامعـا  والمصـالح الحكوميـةو وقـد سـاعد علـى انتشـارها سـهولة تثبي تهـا وا 
ح لنــــا الفــــرق بــــين اإلنترنــــ  1-2وقلــــة تكــــاليف اإلنشــــال واإلدارة. والجــــدوا رقــــم: ) ( ُيوضــــِّ

 (.315-314، ص2010)اشتيوة، وآخرون، واإلنتران . 
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َتستمد  الشبكا  المعلوماتية أهميتها في عالم اهعمـاا    :أهمية الشبكات المعلوماتية 3
 (.37، ص2010)العتيبي، من أهمها: و من اإليجابيا  التي تمتلكهاو 

ــة   .1 ــا المتس ســ ــاا داخــ ــركال اهعمــ ــع شــ ــة مــ ــهيا الع قــ ــا  وتســ دف ق المعلومــ ــَ تطــــوير تــ
 وخارجها.

دو والمشــاركة فــي المــوارد  ممــا  .2 تحســين س ســة العمــا لزيــادة اإلنتاجيــة بالعمــا عــن ُبعــ 
 تتطلــــو يســــمح باســــتغ ا مــــوارد الشــــبكة بالمتس ســــةو وبعــــد إنجــــازه اهعمــــاا التــــي ال

 .التأخير
يح إمكانيــــة التواصــــا بــــين المســــتخدمين فــــي مواقــــع   .3 دو فالشــــبكة تُتــــت ــا عــــن ُبعــــ  التواصـ

مختلفــةو يســتخدمون نظــم التشــغيا اوبــرامج مختلفــةو بــا لغــا  مختلفــةو فالل ــالا  عــن 
ــد  ــن ع ــ ــا  عــ ــتخدمينو عوضــ ــن المســ ــة مــ ــين مجموعــ ــي بــ ــو اآللــ ــمح بالتخاطــ د تســ ــ  ُبعــ

 .ف الن ا والسفر واإلقامة...إل االجتماعا  بالطرق الت ليديةو وَتجن و تكالي
يمكـن لتلمتس ســة مــن تجهيــز طلبيــا  المـوردين بعــرض منتجاتهــا للعمــ لو عــن طريــق   .4

 .قواتم البيعو بطري ة لم تكن متاحة ت ليديا  من قبا
ــا   .5 ــيير عمــ ــا   لتســ ــن المعلومــ ــا  مــ ــات   ومهمــ ــا  هــ ــوي حجمــ ــا  تحــ ــدة بيانــ ــة قاعــ إتاحــ

 اهنشطةو كئدارة المبيعا  وغيرها.
 اتخاذ القرارات اإلدارية: 

إن جوهر العملية اإلدارية هو اتخاذ ال رارو حي  إن عملية اتخاذ ال رارا  اإلداريـة مـن    
و  أو  ــُ ــو لـ ــرارو فهـ ــاذ ال ـ ــة اتخـ ــي عمليـ ا فـ ــ  ــا اإلداريو أي أن اإلدارة َتتمثـ ــم جوانـــو العمـ أهـ
ر إحـــد  اهدوار التـــي يمارســـها عنـــد أدال الوظـــاتف اإلداريـــة  جـــوهر وظيفـــة المـــديرو وُتعتبـــَ

من تخطيطو وتنظـيمو وتوجيـهو ورقابـة. كمـا أن عمليـة اتخـاذ ال ـرارا  تنتشـر فـي المختل ة  
المنظمــةو وقــد  فــيجميــع  المســتويا  اإلداريــةو وي ــوم بهــا كــا مــديرو وتوجــد فــي كــا جــزل 
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تناوا العديد من الباحثين تعريف ال رار بتعريفا  معظمها تدور حوا نفس المضمونو ف د 
ر بأنه: "مسـار فعـا يختـاره متخـذ ال ـرارو باعتبـاره أنسـو ال را (2000، )أبو هميسعر ف 

نجــاز الهــدفو أو اههــداف التــي يتبعهــا". عــرِّف ال ــرار  اإلداريــة علــى تو  وســيلة أمامــه  إلت
فـــي صـــورة تنفيذيـــة  بت صـــد إحـــدا  أثـــر  أنهـــا: "إعـــ ن لـــ دارة يصـــدر عـــن ســـلطة إداريـــة 

 (2000)مؤيـــد، عـــر ف الســـالم  كمـــا(.2000)الشـــماع، وآخـــرون، قـــانوني إزال اهفـــراد". 
ال رار على أنه: "عبارة عن اختيار بين مجموعة من البداتا المطروحة لحا مشكلٍة ماو أو 

و تمهيـدا  الختيـار أزمةو أو تسيير عما ُمعي نو بعد تجد د عناصر ال وة والضـعف لكـا بـديا
 البديا اهفضا.

   :أهمية اتخاذ القرارات اإلدارية

تحظــى عمليــة اتخــاذ ال ــرار  اإلداريــة باهتمــام كبيــرو الرتباطهــا بحياتنــا اليوميــةو حيــ      
ولــذا . إنهــا ضــرورية لدفــرادو والجماعــا و والمنظمــا و علــى اخــت ف أحجامهــاو وَمهامِّهــا

)أبــو يمكــن أن نشــير إلــى الفواتــد الُمتــوخ ى تح ي هــا لتمتخــذ ال ــرار بــوفرة المعلومــا و وهــي: 
 (.2000، هميس

 تنمية قدرة المدير على االستفادة من المعلوما  المتاحةو والخبرا  الساب ة.  .1
ترشيد وتنسيق ما يبذلـه المـدير مـن جهـد فـي البحـ  والتطـوير فـي ضـول مـا هـو متـاح  .2

 ا .  من معلوم
 توفر بداتا وأساليو حديثة لتحا المشك   في المست با.  .3
 قاعدة معرفية عريضة لتحا المشك  .  .4
 رفع مستو  وفاعلي ة وكفالة النشاطا  التي ت وم بها المنظمة.  .5
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ضمان ال رارا  السليمة في جميع أقسام المنظمـة وعلـى مختلـف مسـتويا  المسـتولين  .6
 فيها.   

 ية.أنواع القرارات اإلدار 

ــا      ــا  لكـ ــة المعلومـ ــا أهميـ ــاين فيهـ ــدِّدة تتبـ ــرق ُمتعـ ــرارا  اإلداريـــة بطـ ــنيف ال ـ يمكـــن تصـ
 (.2000)الشماع، وآخرون، نو :

 حسو مداها الزمني.  -2         حسو درجة أهميتها.        -1
 حسو عدد اهفراد المشاركين. فيها. -4حسو درجة تكراراهاو أو برمجتها     3-

 حسو درجة الوثوق من المعلوما . التي تستند عليها. -6طبيعتها    حسو  -5

 مراحل اتخاذ القرارات. 3-5

 تحديد أهداف ال رار. -3       تحديد المشكلة.       -2فهم ومراقبة ال رار.     -1

           ت ييم بداتا الحلوا. -7تأسيس معايير لت ييم البداتا.   -6تشخي  المشكلة.   -5
 تنفيذ أفضا البداتا.  -9ضا البداتا.        اختيار أف -8

قات اتخاذ القرارات    :ُمعوِّ

قا  اتخاذ ال رارا  بما يلي  (.2004: )القيسي، يمكن تلخي  أهم ُمعوِّ

طغيــان االعتبــارا  االجتماعيــةو والتــأثيرا  الشخصــيةو التــي تضــعها الجماعــا   -1
ُتتدِّي بدورها إلى عـدم االلتـزام الضاغطةو والهيتا و والمنظما  الُمهيمتنةو والتي 

 بالموضعية في اتخاذ ال رار.
 تأثير االعتبارا  السياسية واالقتصادية على موضو  اتخاذ ال رارا . -2
 عدم مرونة ال وانين واللواتح والتعليما  المعموا بها في المتس سا . -3
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 ضعف الرقابةو وعدم متابعة تنفيذ ال رارا  اإلدارية. -4
وعــدم التفــويض فــي عمليــة اتخــاذ ال ــرارا   ممــا يضــعف روح  المركزيــة الشــديدةو -5

 المستولية لد  ال يادا  االدارية الوسطى والعاملين.
ــة  -6 ــاليو الحديثـ ــزة واهسـ ــاو اهجهـ ــداثتهاو وغيـ ــا وحـ ــدم دقتهـ ــا و وعـ ن ـــ  المعلومـ

 لحفظها وتنسي ها.  
 عالقة تكنولوجيا المعلومات بعملية اتخاذ القرارات:

ة اتخـــاذ ال ـــرارا  اإلداريـــة يعتمـــد بشـــكا أساســـي علـــى تـــوفر المعلومـــا  اإلداريـــة  إن فاعليـــ 
     (.2005)ياغي، المتكاملة 

م  بهـــا المســـتوا صـــاحو ال ـــرارو ودوره فـــي  -1 م طبيعـــة المعلومـــا  ورســـالته التـــي ُيلـــت أن تُفهـــَ
ا تـــرتبط بنـــو  الع قـــة مـــع هـــذا النطـــامو وتحديـــد نـــو  حاجتـــه منـــهو والتعـــر ف إليهـــاو كونهـــ 

 المعلوما  المتوفرة لديهو ومعرفته بأسلوو اتخاذ ال رارا .
بيــــان م ــــدار حاجــــة المســــتوا إلــــى المعلومــــا و فهــــو يعــــاني عــــادة  مــــن تراكمهــــاو وعــــدم  -2

ا يجعلهـــا غيـــر م تمـــةو والحاســـوو بشـــكا  م لمتهـــا لحاجتـــه  بتتكد ســـها بشـــكا كبيـــر متمـــ 
ت ـارير فـي برهـة قصـيرةو ويترتـ و علـى خا  يح  علـى إصـدار مجموعـا  كبيـرة مـن ال

ذلف توفر م ياس ل ياس قدرة المستوا صاحو ال رار على استخدام المعلوما و وتطبيـق 
 البرامج اإلحصاتية والرياضية الُمستخَدمة في البحو .

جرالا  المعلوما و فئن لم يفلح في استيعاو المبـاد   -3 إدراف المستوا وصاحو ال رار إلت
والبداتا المختلفة المتاحة  تصـعو قدرتـه علـى ت يـيم النظـامو والـتحك م بـهو العامة للنظامو 

 ويصبح المستوا صاحو ال رار محكوما  للنظامو ال حاكما  له.

 :الجانب العملي
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اعتمدت هذه الدراسة على اهسلوب الوصفي التحليليو الذأل َيتضم ن الدراسة    
الميدانيـة كأسلوب في جمع البيانات بواسطة االستبيانو واشتمل  االستبانة علـى مجموعـة 
مــن الف ــرا و التــي تــم  تخصيصــها وف ــا  لم يــاس )ليكــر  الخماســي(و ثــم تحليلها إـحــصاتيا  

ـة  ـة الر  ـم ـ  الختبار صحة (SPSS) اإلحصاتية للعلوم االجتماعية بواـسـطة برمجـي وذـل
ــــة وتجيب  الفرضي ات التي قدمتها الدراسةو واستخ ص النتاتج التي تح ق أهداف الدراـس

 .عن أستلتها

 ( عملية اتخاذ القرارات. 2الجدول رقم: )

الوسططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخططططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة 

ة منها.القرارات التي تمَّ   2 1.11 3.22 اتخاذها حققت النتائج الَمرُجوَّ

تتتتمع عمةيتتة اتختتاذ القتترارات فتتي المصتترف  م تتار ة 

 العامةين.
3.10 1.13 

3 

ي عر العامةون  المصرف  الرضا عةى نتتائج القترارات 

 التي يتمع اتخاذها.
3.77 1.12 

1 

الحصول عةى المعةومات في الوقتت المناستي يزيتن متن 

 فعاليَّة ودقة القرارات.
2.31 1.10 

6 

ز متن مر تز   يقوم المصرف  اإل ناع في خنماته  ما يُعزِّ

 التنافسي.
2.33 1.04 5 

التقصير في توفير األنظمة التكنولوجية أو تعطيةها يُؤدِّي 

 إلى اإلخالل  عمةية اتخاذ القرار.
2.84 1.09 

4 

مــن خــ ا الجــدوا الســابقو ن حــط أن إجابــا  أفــراد الَعيِّنــة تتــرواح قيمــة متوســطها      
( حيــــ  كانــــ  أكبــــر قيمــــة عنــــد الف ــــرة الثالثــــة: )يشــــعر 3.77( و )2.31الحســــابي بــــين )

ــتم  اتخاذهــــا( بمتوســــط حســــابي  ــى نتــــاتج ال ــــرارا  التــــي يـ ــاملون بالمصــــرف بالرضــــا علـ العـ
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 أقــــا قيمــــة عنــــد الف ــــرة الرابعــــة: )الحصــــوا علــــى ( وبدرجــــة "موافــــق" بينمــــا كانــــ 3.77)
ة ودقــة ال ــرارا ( بمتوســط حســابي ) ( 2.33المعلومــا  فــي الوقــ  المناســو يزيــد مــن فعاليــ 

 وبدرجة "محايد".

 ( أجهزة الحاسوب.3الجدول رقم: )

الوسططططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخطططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة 

تتوفر قتنرا  أجهزة الحاسوب المتوفرة لتن  المصترف 

 افيتا  متتن المعةومتتات تتناستتي متتت احتياجتتات متختت ي 

 القرار.

3.30 1.35 2 

تحتتترد إدارة المصتتترف عةتتتى تحتتتني   رمجيتتتات 

 الحاسوب  استمرار لتسهيل خنمة متخ ي القرار.
2.84 1.13 3 

يساعن الحاسوب في تحنين نقاط القوة والضعف لةبنائل 

القترار اختيتار البتنيل المتاحة مما يُسهِّل عةى متخت ي 

 المناسي.

3.56 1.02 1 

الة  تساهم أجهزة الحاسوب في  ناء قاعنة معةومات  فعَّ

 يمكن الرجوع إليها عنن اتخاذ القرارات.
2.62 1.13 4 

إن استخنام الحاسوب في المصرف يستاهم فتي إنجتاز 

 معامالت العمالء  نقة.
2.41 1.08 5 

  1.30 2.85 المجموع.

ــطها     ــة متوسـ ــرواح قيمـ ــة تتـ ــراد الَعيِّنـ ــا  أفـ ــط أن إجابـ ــابقو ن حـ ــدوا السـ ــن خـــ ا الجـ مـ
ــاعد 3.56( و )2.41الحســـابيو بـــين ) ( حيـــ  كانـــ  أكبـــر قيمـــة عنـــد الف ـــرة الثالثـــة: )يسـ

الحاسوو في تحديد ن اط ال ـوة والضـعف للبـداتا المتاحـة  ممـا ُيسـهِّا علـى متخـذي ال ـرار 
( وبدرجــة "موافــق" بينمـا كانــ  أقــا قيمــة 3.56توسـط حســابي )اختيـار البــديا المناســو( بم
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عند الف رة الخامسـة )الحصـوا علـى المعلومـا  فـي الوقـ  المناسـو يزيـد مـن فعاليـة ودقـة 
 ( بدرجة "محايد". 2.41ال رارا ( بمتوسط حسابي )

 ( برمجيات النطام.4الجدول رقم: )

الوسطططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة 

استتتخنام البرمجيتتات الحاستتو ية المستتاننة تستتاهم  فتتي 

 عمةية اتخاذ القرارات   كل فعَّال.
3.22 1.27 1 

استتتخنام البرمجيتتات الحاستتو ية ستتاهمت فتتي تحستتين 

 قنرتي عةى اتخاذ القرارت.
2.85 1.32 3 

استخنام البرمجيات الحاستو ية أوجتنت قاعتنة  يانتات 

الة يمكن الرجوع   إليها عنن اتخاذ القرارات.فعَّ
2.91 1.22 2 

يساهم البرين اإللكتروني في تبتادل المعةومتات المهمتة 

 التي تساعن في اتخاذ القرارات.
2.73 1.31 4 

أستتتطيت التعامتتل متتت الحاستتوب  استتتخنام البرمجيتتات 

 المناسبة في عمةي.
2.59 1.22 5 

  1.27 3.22 المجموع.

من خ ا الجدوا السابقو ن حط أن اجابا  أفراد الَعيِّنة تترواح قيمـة متوسـطها الحسـابي  
( حيــ  كانــ  أكبـر قيمــة عنــد الف ـرة اهولــى: )اســتخدام البرمجيــا  3.22( و )2.59بـين )

اا( بمتوســــط حســــابي  الحاســــوبية المســــاندة تســــاهم  فــــي عمليــــة اتخــــاذ ال ــــرارا  بشــــكا فعــــ 
ق" بينما كان  أقا قيمـة عنـد الف ـرة الخامسـة: )أسـتطيع التعامـا مـع ( وبدرجة "مواف3.22)

( وبدرجـــة 2.59الحاســـوو باســـتخدام البرمجيـــا  المناســـبة فـــي عملـــي( بمتوســـط حســـابي )
 "محايد".  



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27 

 ( مهارات المستخدمين.5الجدول رقم: )

الوسطططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنحططططططططططرا  

 المعياري 

 الرتبة

استتتخنام الحاستتوب  وستتيةة أمتةتتا المهتتارة المناستتبة فتتي 

نجاز األعمال الرسمية.  إلإ
3.00 1.22 1 

توفر المهارات الحاستو ية المعةومتات المطةو تة فتي الوقتت 

 المناسي.
2.65 1.23 3 

 5 1.31 2.54 تَةقَّيت تنريبا   افيا  حول استخنام المهارات الحاسو ية.  

نجتاز  األعمتال لني معرفتة  امةتة فتي استتخنام اإلنترنتت إلإ

 الرسمية.
2.59 1.34 4 

ت تتجت اإلدارة العتتامةين عةتتى االلتحتتا   تتنورات فتتي مجتتال 

 استخنام  تكنولوجيا المعةومات.
2.98 1.30 2 

  1.06 2.95 المجموع.

من خ ا الجدواو ن حط أن إجابا  أفراد الَعيِّنة تترواح قيمة متوسطها الحسابي بين     
أكبر قيمة عند الف رة اهولـى: )أمتلـف المهـارة المناسـبة فـي ( حي  كان  300( و )2.54)

نجــاز اهعمــاا الرســمية( بمتوســط حســابي ) ( وبدرجــة 3.00اســتخدام الحاســوو كوســيلة إلت
ــا  حــوا اســتخدام  "موافــق"و بينمــا كانــ  أقــا قيمــة عنــد الف ــرة الخامســة: )تل  يــ  تــدريبا  كافي

 وبدرجة "محايد".( 2.54المهارا  الحاسوبية( بمتوسط حسابي )

 اختبار الفرضيَّات. 

لتدراسة ع قة و أثر الُمتغيِّر المست او والُمتمثِّا فـي تكنولوجيـا اختبار الفرضيَّة الرئيسة: 
ــة  ــى عمليـ ــا  علـ ــرار  اإلداري المعلومـ ــاذ ال ـ ــم  اتخـ ــد تـ ــابع  ف ـ ر تـ ــِّ ــة كُمتغيـ ــارف الليبيـ للمصـ
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استخدام نمـوذج االنحـدار الَخطـِّي البسـيط ل يـاس هـذا اهثـرو حيـ  تـم  إجـرال كـا العمليـا  
 .(SPSS)الحسابية المتخصِّصة بتحليا االنحدار باستخدام البرنامج اإلحصاتي 

 (6الجدول رقم: )

Tالمحسو

 بة

T 

 الحدولية

T(

SIG) 

معامططا االرتبططا  

(R) 

معامطططططا ال حد طططططد 

)2R) 

9.4 1.91 0.031 0.70 0.49 

( وهـي أكبـر 9.4)المحسـوبة تسـاوي  (T) من خ ا الجدوا السـابق ن حـط مـا يلـي: قيمـة
(و وبـــذلف يـــتم  قبـــوا الفرضـــي ة الرتيســـةو 1.91والتـــي تســـاوي )( (Tمـــن قيمـــة فـــي الجدوليـــة 

ــاد تكنولوجيـــــا  ــين أبعــ ــاتية بــ ــة إحصــ ــة ارتباطيـــــه ذا  داللــ ــود ع قــ ــى وجــ ــُن   علــ ــي تــ والتــ
 المعلوما و وعملية اتخاذ ال رار.

(و وهـذا يـدا علـى وجـود ع قـة قويــة 0.7( )معامـا بيرسـون ( تسـاوي )Rقيمـة ) -1
 بين تكنولوجيا المعلوما  وعملية اتخاذ ال رار.

(و وهذا يدا على أن تكنولوجيا المعلومـا  تسـاهم فـي 0.49( تساوي )2Rقيمة ) -2
 ( من عملية اتخاذ  ال رار.%49تفسير )

لتدراسة ع قة وأثر الُمتغيِّر المست او والُمتمثِّا في الفرضيَّة الفرعية األولى: اختبار 
للمصارف الليبية َكُمتغيِّر تابعو ف د تم  اتخاذ  ال رار اإلداري  الحاسبا و على عملية 

                  .استخدام نموذج االنحدار الَخطِّي البسيط ل ياس هذا اهثر
 (7) :الجدول رقم                                       

 

T المحسطط

 وبة

T 

 الحدولية

T(

SIG) 

معاما االرتبا  

(R) 

معامططططا ال حد ططططد 

)2R) 

8.2 1.92 0.021 0.73 0.53 
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 خ ا الجدوا السابق ن حط ما يلي:من 

والتـي تسـاوي   والجدوليـة T)( وهي أكبر من قيمـة )8.2المحسوبة تساوي ) (T) قيمة -1
(و وبذلف يتم  قبوا الفرضي ة الرتيسةو والتي تُن   على وجود ع قـة ارتباطيـه 1.92)

 ذا  داللة إحصاتية بين الحاسبا  وعملية اتخاذ ال رار.
(و وهذا يدا علـى وجـود ع قـة قويـة بـين 0.73)معاما بيرسون( تساوي ) R)قيمة ) -2

 الحاسبا  وعملية اتخاذ ال رار.
(و وهـــــذا يـــــدا علـــــى أن الحاســـــبا  تســـــاهم فـــــي تفســـــير 0.53تســـــاوي ) )2Rقيمـــــة ) -3

 %( من عملية اتخاذ ال رار.53)
ــة: ــة الثانيـ ــيَّة الفرعيـ ــار الفرضـ ــي اختبـ ا فـ ــِّ ــت او والُمتمثـ ر المسـ ــِّ ــر الُمتغيـ ــة وأثـ ــة ع قـ لتدراسـ

تـم   للمصارف الليبية َكُمتغيِّر تابعو ف ـداتخاذ ال رار  اإلداري برمجيا  النظامو على عملية 
ي البســــيط ل يــــاس هــــذا اهثــــرو تــــم  إجــــرال كــــا العمليــــا   اســــتخدام نمــــوذج االنحــــدار الَخطــــِّ

 ((SPSSالمتخصِّصة بتحليا االنحدار باستخدام البرنامج اإلحصاتي 

 (8الجدول رقم: )                                

 

Tالمحسوبة 

T الحدولية T(SIG )   معامططططا االرتبططططا

(R) 

 (2R(معاما ال حد د 

8.2 1.89 0.028 0.66 0.43 

 من خ ا الجدوا السابق ن حط ما يلي:

الجدوليـة والتـي تسـاوي  (T)( وهـي أكبـر مـن قيمـة 8.2المحسـوبة تسـاوي ) (T) قيمـة -1
وبــذلف يــتم  قبــوا الفرضــي ة الرتيســةو والتــي تــُن   علــى وجــود ع قــة ارتباطيــه  و(1.89)

 و وعملية اتخاذ ال رار.برمجيا  النظامذا  داللة إحصاتيةو بين 
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(و وهـذا يـدا علـى وجـود ع قـة قويـةو بـين 0.66( )معاما بيرسـون( تسـاوي )Rقيمة ) -2
 وعملية اتخاذ ال رار.برمجيا  النظامو 

تســاهم فــي تفســير برمجيــا  النظــام (و وهــذا يــدا علــى أن 0.43( تســاوي )2R)قيمــة  -3
 %( من عملية اتخاذ  ال رار.43)

ا فـــي اختبـــار الفرضـــيَّة الفرعيـــة الثالثـــة: ر المســـت او والُمتمثـــِّ لتدراســـة ع قـــة و أثـــر الُمتغيـــِّ
م نمـوذج للمصـارف الليبيـة و ف ـد تـم  اسـتخدااتخـاذ  ال ـرار اإلداري  مساهمة العاملين علـى 

ي البســــيط ل يــــاس هــــذا اهثــــرو حيــــ  تــــم  إجــــرال كــــا العمليــــا  الحســــابية  االنحــــدار الَخطــــِّ
 (.(SPSSالمتخصِّصة بتحليا االنحدارو باستخدام البرنامج اإلحصاتي  

 (9الجدول رقم: )                             

 

Tالمحسوبة 

T الحدولية T(SIG)   معامطططططا االرتبطططططا

(R) 

 (2R(معاما ال حد د 

7.6 1.44 0.022 0.61 0.37 

(و 7.6)المحســوبة تســاوي  (T) قيمـة -1 -مـن خــ ا الجـدوا الســابق ن حـط مــا يلــي :
ــة ) ــن قيمـ ــاوي ) T)وهـــي أكبـــر مـ ــة والتـــي تسـ ــي ة  (و1.44الجدوليـ ــوا الفرضـ ــتم قبـ ــذلف يـ وبـ

ــين  ــاتيةو بـ ــة إحصـ ــه ذا  داللـ ــة ارتباطيـ ــود ع قـ ــى وجـ ــُن   علـ ــي تـ ــةو والتـ ــاهمة الرتيسـ مسـ
 وعملية اتخاذ ال رار.العاملينو 

(و وهـذا يــدا علـى وجـود ع قــة قويـةو بــين 0.61( )معامـا بيرســون( تسـاوي )(Rقيمـة -2
 وعملية اتخاذ ال رار.مساهمة العاملينو 

تســاهم فــي تفســير برمجيــا  النظــام (و وهــذا يــدا علــى أن 0.37تســاوي ) (2R) قيمــة-3
 %( من عملية اتخاذ  ال رار.37)
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 النتائج:  

وجود ع قـة طرديـة قويـةو بـين الُمتغيـِّر المسـت ا _ واُلمتمثـِّا فـي تكنولوجيـا المعلومـا   -1
ار _ و حيـ  بلـا بجميع أبعادها و _ والُمتغيـِّر التـابع _ والُمتمثـِّا فـي عمليـة اتخـاذ ال ـر 

 (.0.7معاما بيرسون )
ر المسـت ا _ والُمتمثــِّا فــي الحاســبا  _ و   -2 وجـود ع قــة طرديــة قويـةو بــين أبعــاد الُمتغيــِّ

ــة اتخـــاذ ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون  ا فـــي عمليـ ــِّ ــابع _ والُمتمثـ ر التـ والُمتغيـــِّ
د الخـــ 0.73) را  المـــتثرة فـــي الُبعـــ  ا  بالحاســـبا  مـــن حيـــ  (و وقـــد تـــم  ترتيـــو الُمتغيـــِّ

 المتوسطا  كما يلي:
يســاعد الحاســـوو فــي تحديـــد ن ــاط ال ـــوة والضـــعف للبــداتا المتاحـــة  ممــا ُيســـهِّا علـــى  •

 (.3.56متخذي ال رار اختيار البديا المناسو بمتوسط قدره )
أجهــزة الحاســوو المتــوفرة لــد  المصــرف تــوفر قــدرا  كافيــا  مــن المعلومــا  تتناســو مــع  •

 (.3.30ي ال رار بمتوسط قدره )احتياجا  متخذ
تحـــر  إدارة المصــــرف علــــى تحــــدي  برمجيــــا  الحاســــوو باســــتمرار لتســــهيا خدمــــة  •

 (.2.84متخذي ال رار بمتوسط قدره )
تسـاهم أجهـزة الحاسـوو فـي بنـال قاعـدة معلومــا  فع الـة يمكـن الرجـو  إليهـا عنـد اتخــاذ  •

 (.2.62ال رارا  بمتوسط قدره )
المصرف يساهم في إنجاز معـام   العمـ ل بدقـة بمتوسـط إن استخدام الحاسوو في  •

 (.2.41قدره )
ر المســت ا _ والُمتمثــِّا فــي برمجيــا  النظــام _ و  -3 وجــود ع قــة طرديــة قويــة بــين الُمتغيــِّ

ا فـــي عمليـــة اتخـــاذ  ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون  ر التـــابع _ والُمتمثـــِّ والُمتغيــِّ
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د الخـــا  بتبرمجيـــا  النظـــام مـــن (و وقــد تـــم  ترتيـــو الُمتغيـــِّ 0.66) را  المـــتثرة فــي الُبعـــ 
 حي  المتوسطا  كما يلي:

اا  • اســتخدام البرمجيــا  الحاســوبية المســاندة تســاهم فــي عمليــة اتخــاذ ال ــرارا  بشــكا فعــ 
 (.3.22بمتوسط قدره )

اســتخدام البرمجيـــا  الحاســوبية أوجـــد  قاعــدة بيانـــا  فع الــة يمكـــن الرجــو  إليهـــا عنـــد  •
 (.2.91ل رارا  بمتوسط قدره )اتخاذ ا

استخدام البرمجيا  الحاسوبية ساهم  في تحسين قدرتي على اتخـاذ ال ـرار  بمتوسـط  •
 (.2.85قدره )

يساهم البريد اإللكتروني في تبـادا المعلومـا  المهمـةو التـي تسـاعد فـي اتخـاذ ال ـرارا   •
 (.2.73بمتوسط قدره )

 (.2.59باستخدام البرمجيا   في عملي بمتوسط قدره )أستطيع التعاما مع الحاسوو  •
وجود ع قة طردية قويةو بين الُمتغيِّر المسـت ا _ والُمتمثـِّا فـي مسـاهمة العـاملين _ و  -3

ا فـــي عمليـــة اتخـــاذ ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون  ر التـــابع _  والُمتمثـــِّ والُمتغيــِّ
(0.61.) 
نجــــاز اهعمــــاا الرســــمية أمتلــــف المهــــارة المناســــبة فــــي اســــتخدام ال • حاســــوو كوســــيلة إلت

 (.3.00بمتوسط قدره )
تشجع اإلدارة العاملين على االلتحاق بدورا  في مجـاا اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـا   •

 (.2.98بمتوسط قدره )
 (.2.65توفر المهارا  الحاسوبية المعلوما  المطلوبة في الوق  المناسو ) •
نجاز اهعماا الرسمية )لدي معرفة كاملة في استخدام  •  (.2.59اإلنترن  إلت
 (.2.54َتل  ي  تدريبا  كافيا  حوا استخدام المهارا  الحاسوبية ) •

 التوصيات:  
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ــا علـــى رفــــع كفـــالة مســــتخدمي تكنولوجيـــا المعلومـــا  فــــي المصـــارف وتطــــوير  -1 العمـ
 مهاراتهم من خ ا التدريو على استخدام الت نيا  والبرمجيا  الحديثة.

صـــــة باالتصـــــاال  إدخـــــاا المُ  -2 ســـــتجد ا  الحديثـــــة مـــــن اهجهـــــزة والبرمجيـــــا  المتخصِّ
 والمعلوما  في المصارف.

زيادة االهتمام بأبعاد إدارة المعرفة و تفعيلها في المصارفو والتي تلعـو دورا  بالغـا     -3
في ازدهار المصارفو وتطو رهاو ودفعها نحو اتخاذ قرارا  سليمةو مـن شـأنها تحديـد 

 ها.مصير أفضا ل
ــف  -4 ــة تلـ ــةو وخاصـ ــرارا  اإلداريـ ــاذ ال ـ ــي اتخـ ــاركة فـ ــي المشـ ــاملين فـ ــة للعـ ــة الفرصـ إتاحـ

وتجاوبــا  مــع هــذه  تدِّي إلــى جعلهــم أكثــر قبــوال   ا يــُ المتعل ــة بعملهــم فــي المصــرف  متمــ 
 ال رارا و اهمر الذي ينعكس على التزامهم وأداتهم لواجباتهم.

الُمثلَـى مـن تكنولوجيـا المعلومـا  كأسـاس فـي عمليـة تدريو اإلداريين على االسـتفادة  -1
 اتخاذ ال رار.

 :المراجع

(و "أثــــر اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــا  2006الغمــــاسو عبــــدالعزيز عبــــدالرحمانو ) -1
 على جودة الخدمة في الوزارا  اهردنية"و رسالة ماجستيرو الجامعة اهردنية.

(و "أثــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــا  علــى 2007)أبــو همــيسو محمــد عبــدالكريمو  -2
 فاعلي ة اتخاذ ال رارا  اإلدارية"و رسالة ماجستيرو جامعة البل ال التطبي ية. 

ــدالرحمانو  -3 ــباحو عبــ ــة"و دار زهــــران للنشــــر 1998)الصــ ــا  اإلداريــ (و "نظــــم المعلومــ
 . 1998والتوزيعو  عمانو 

براهيم(و "البح  العلمي واستخدام مصادر المعلوما "و عمانو دار )قندلجيو عامر إ -4
 البازوري العلمية. 
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(و "تكنولوجيا المعلوما  وأثرهـا علـى اإلسـتراتيجية والهيكـا 2004)مبارفو حمد اهللو  -5
 التنظيمي واهدال"و أطروحة دكتوراهو جامعة عمان العربية.

ــانو  -6 ــد الرحمـ ــم المعلو 2005)إدريـــسو ثابـــ  عبـ ــا  (و "نظـ ــي المنظمـ ــة فـ ــا  اإلداريـ مـ
 المعاصرة"و  اإلسكندريةو الدار الجامعية.

ــدو  -7 (و "قواعـــد البيانـــا  2005)الســـامراتيو إيمـــان فاضـــاو وأبـــو عجميـــةو يســـري أحمـ
 ونظم المعلوما  في المكتبا  ومراكز المعلوما "و عمانو  دار المسيرة للنشر والتوزيع.

لومـا  وتأثيرهـا فـي تحسـين مسـتو  (و "تكنولوجيـا المع2010)حسـينو يسـري محمـدو  -8
ــة  ــامس والثمـــــانونو الجامعـــ ــدد الخـــ ــة اإلدارة واالقتصـــــادو العـــ ــة"و مجلـــ ــة الفندقيـــ أدال الخدمـــ

 المستنصرية.
(و "نحو توظيف تكنولوجيـا المعلومـا  لتطـوير التعلـيم 1994)الهاديو محمد محمدو  -9

ــب ــا  وتكنولوجيــــــــا الحاســــــ ــنظم المعلومــــــ ــاني لــــــ ــتتمر الثــــــ ــر"و أبحــــــــا  المــــــ ــي مصــــــ  ا و فــــــ
 و المكتبة اهكاديميةو ال اهرةو مصر.1994ديسمبرو  14-13في الفترة: 

(و "تكنولوجيــا المعلومــا "و دار أســامة للنشــر والتوزيــعو 2005)الجاســمو جعفــرو  -10
 عمانو اهردن.

ــاولو  -11 ــر مهـــ ــةو عمـــ ــودة 2009)حراحشـــ ــي جـــ ــا  فـــ ــا المعلومـــ ــر تكنولوجيـــ (و "أثـــ
 ماجستيرو اهردن. الخدما  التعليمية"و جامعة آا البي و رسالة

(و "نظــم المعلومــا  اإلداريــة: اهســس 2002)المغربــيو عبدالحميــد عبــد الفتــاحو  -12
 والمباد "و  ال اهرةو المكتبة العصرية.

(و "مد  دعم قواعد البيانـا  للمسـتفيدين مـن اإلدارة 2010)المفطومو نادية مسعودو  -13
 ا  العلياو طرابلس.العامة بجامعة الزاوية"و رسالة ماجستيرو أكاديمية الدراس

(و "اســـــتخدام الحاســـــوو 2007)ســـــعادةو جـــــودة أحمـــــدو والســـــرطاويو عـــــادا فـــــايزو  -14
 واإلنترن  في ميادين التربية والتعليم"و اهردنو دار الشروق للنشر والتوزيع واإلع ن.

(و "تكنولوجيا المعلوما  النظرية والممارسة"و 2010)اشتيوةو فوزيو وعليانو ربحيو  -15
 اهردنو دار صفال للنشر والتوزيع.
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(و "أثــر تكنولوجيــا المعلومــا  علــى أدال المــوارد 2010العتيبــيو عزيــزة عبــدالرحمانو  -16
 البشرية: دراسة ميدانية على اهكاديمية الدولية اهسترالية"و رسالة ماجستير.

ة 2000)محمـــــدو أبـــــوهميسو  -17 (و "أثـــــر اســـــتخدام تكنولوجيـــــا المعلومـــــا  علـــــى فاعليـــــ 
 ارا  اإلدارية" رسالة ماجستيرو جامعة البل ال التطبي يةو اهردن.ال ر 
(و "نظريـة المنظمـة"و دار المسـيرة للطباعـة والنشـر 2000)الشما و خلياو وآخرونو  -18

 والتوزيعو عمانو اهردن.
 (و "نطرية المنظمة"و دار واتا للنشر والتوزيعو اهردن. 2000)السالمو متيد سعيدو  -19
(و "دور تكنولوجيــــا المعلومــــا  فــــي تحســــين عمليــــة اتخــــاذ 2004)ال يســــيو ســــميرو  -20

 ال رار"و رسالة ماجستيرو الجامعة اهردنية. 
(و "اتخـاذ ال ـرارا  التنظيميـة"و مركـز أحمـد ياسـين 2005)ياغيو محمد عبد الفتـاحو  -21

 للنشر والتوزيعو عمانو اهردن.
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 التدريبية البرامج نجاح على وأثرها السياحي للمرشد التدريب لياتآ
 ( سبها بمدينة السياحة قطاع موظفي على ميدانية دراسة)

 .جامعة الزيتونة السياسية والعلوم االقتصاد كليةمحاضر و    .محمد الحاج محمد إبراهيم امحمد
 الزيتونة جامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية واستاذ مساعد      . بوكر امحمد أبوبكر محمد

 ملخصال
 البـرامج نجـاح علـى السـياحيينو للمرشـدين التـدريو آليـا  أثـر قياس إلى الدراسة هدف    

نـــة اســـتبانة اســـتخدام وتـــم  . ســـبها بمدينـــة الســـياحة قطـــا  لمـــوظفي التدريبيـــة ( 24) مـــن ُمكو 
نــة َعيِّنــة واختيــر  عبــارةو  الســتبيانهم ســبها  بمدينــة الســياحة ب طــا  موظفــا  ( 40) مــن ُمكو 
 اإلحصــــــاتية الحزمــــــة طريــــــق عــــــن البيانــــــا  تحليــــــا وتــــــم  . الدراســــــة موضــــــو  عــــــن

(spss) را  مــن( %77.8) أن إلــى الدراســة وتوصــل  البــرامج نجــاح فــي الحاصــلة التغيــ 
ــة ــا  لمـــوظفي التدريبيـ ــياحة قطـ ــة السـ ــبها  بمدينـ ــى تعـــود سـ ــر إلـ ــة عناصـ ــع آليـ ة وضـ ــ   الُخطـ
 الدراسة نتاتج أثبت  كما. للمرشدين السياحة قطا  بها ي وم التي التدريبيةو للبرامج السنوية

 بمدينـة السـياحة قطـا  لموظفي التدريبية البرامج لنجاح الحاصلة التغي را  من( %83) أن
 مــن( %56.9) وأن الســياحيينو للمرشــدين التدريبيــة  البــرامج تنفيــذ آليــة إلــى تعــود ســبها 

را   آليـــة إلــى ترجــع الســياحة  قطــا  لمــوظفي التدريبيــة البــرامج نجــاح فــي الحاصــلة التغيــ 
 بضـــرورة الدراســـة وأوصـــ . الســـياحة قطـــا  بهـــا ي ـــوم التـــي التدريبيـــةو االحتياجـــا  تحديـــد
 التـدريوو لعمليـة المهمـة المرحلـة باعتبارهـا التدريبيـةو االحتياجـا  تحديـد آلية على التركيز
حين اهشخا  الختيار العادلةوو  المناسبة المعايير ووضع  ووضـع التـدريوو لعمليـة الُمرشـ 
ة وواضـــحة ُمحــد دة معــايير  للمرشـــدين التدريبيــة الـــدورا  ومواعيــد الســنويةو التدريبيـــة للُخطــ 

 لتنفيـذ واضـحة آليـا  وضـع كـذلف بال طـا و التدريبية الدورا  دليا في ونشرها السياحيينو
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ة وف ــا   التدريبيــةو البــرامج  فــي يحــد  قــد قصــور أيِّ  وتصــحيح عنهــاو الُمعلــَن الســنوية للُخطــ 
 .الُخط ة تنفيذ

 (التدريو آليا  السياحيو المرشد التدريوو)  :الدَّالة الكلمات
Abstract 

   The objectives of this research are to examine the influence of 

training Procedures for tourist guides on the success of training 

programs for employees of the tourism sector in Sabha. Survey 

method used in this research to examine relationship between 

variables . 40 employees  selected  as the sample  of research  and 

SPSS  package  used to analyze the research data  . The study found 

strong positive influence between the Procedures training needs  

and the success of the training programs for employees of the 

tourism sector in Sabha. Moreover, the  result shows that strong 

positive influence between the Procedures the training plan and the 

success of the training programs for employees of the tourism sector 

in Sabha. Also the study  found strong positive influence between 

the Procedures of implementing training programs and the success 

of the training programs for employees of the tourism sector in 

Sabha. The study recommended that the sector should  focus on  

Procedures training needs  as an   important stage of the training 

process . setting specific and clear criteria of the training plan  for 

tourist guides and publishing it  in the sector training course guide, 

as well as setting clear Procedures for implementing training 

programs according to perfect plan and correcting any deficiencies 

that may occur in the implementation of the plan 

    Keywords: Training ,Tourism guide, Tourism 
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 قدمـة:لما
ا الــدوا والمنظمــا         ــٍدو مــن قتبــَ ى قطــا  الســياحة فــي عــالم اليــوم باهتمــاٍم متزاي ظــَ َيح 

الســـياحي  لمــا لــه مـــن دور فــي دفـــع عجلــة التنميــةو وخلـــق فــر  العمـــا المهتمــة بالشــأن 
لشراتح واسعة من أفراد المجتمـعو ومـن هـذه الشـراتح فتـة المرشـدين السـياحيينو والـذين لهـم 
دور هامٌّ في التعريف بالسياحةو من خ ا المعلومـا  والمهـارا  التـي يمتلكونهـا فـي ت ـديم 

تدِّي المرشــد الســياحي دوره علــى أكمــا وجــه  يحتــاج داتمــا   خدمــة ســياحية متميــزةو ولكــي يــُ
إلـــى التـــدريو والتطـــويرو واإللمـــام المســـتمر بكـــا مـــا هـــو جديـــد فـــي مجالـــهو مثلـــه مثـــا أيِّ 
ا  لـذلف فـئن تـوفر البـرامج التدريبيـة لـه ستسـاعده كثيـرا  فـي ت ـديم أدال  موظف في منظمة مـ 

. ومــن أهــم الركــاتز التــي يطلبهــا  متميــزو والــذي ســينعكس دوره علــى ال طــا  الســياحي كَ  كــا 
التــدريوو وجــود آليــا  تدريبيــة مناســبةو  يــتم  مــن خ لهــا ن ــا المــادة التدريبيــة للمتــدربين  
بهــدف تنميــة مهــاراتهمو ورفــع مســتو  قــدراتهم علــى أدال مهــامهم الوظيفيــةو لــذا  فــئن هــذه 

علــى نجــاح البــرامج التدريبيــة الورقــة ســُتركِّز علــى آليــا  التــدريو للمرشــد الســياحيو وأثرهــا 
 لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها.

 مشكلة الدراسة:
ــرامج     ــاح البـ ــى نجـ ــا علـ ــياحيو وأثرهـ ــد السـ ــدريو للمرشـ ــا  التـ ــة آليـ ــة لمعرفـ تســـعى الدراسـ

التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبهاو ويمكن حصر مشكلة الدراسة في التساتال  
 اآلتية:

مــا أثــر آليــة تحديــد االحتياجــا  التدريبيــة للمتــدربين الخاصــة للمرشــدين الســياحيينو  -
 على نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها؟ 

ة الســنوية للبــرامج التدريبيــةو التــي ي ــوم بهــا قطــا  الســياحة  - مــا أثــر آليــة وضــع الُخطــ 
 ي قطا  السياحة بمدينة سبها؟للمرشدين على نجاح البرامج التدريبة لموظف
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ما أثر آلية تنفيذ البرامج التدريبية للمرشدين السياحيينو على نجـاح البـرامج التدريبيـة  -
 لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها؟ 

 فرضيَّات الدراسة:
 ت وم هذه الدراسة على الفرضي ا  اآلتية:

ا  التدريبية الخاصة للمرشدين يوجد أثر ذو داللة إحصاتية بين آلية  تحديد االحتياج -1
 .السياحيينو على نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة

ة الســنوية للبــرامج التدريبيــةو التــي  2- يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــاتية بــين آليــة وضــع الُخطــ 
ي وم بها قطا  السياحة للمرشدين السياحيينو علـى نجـاح البـرامج التدريبيـة لمـوظفي قطـا  

 السياحة بمدينة سبها. 
ــة للم 3- ــيم البــــرامج التدريبيــ ــذ وت يــ ــة تنفيــ ــين آليــ ــاتية بــ ــة إحصــ ــر ذو داللــ ــد أثــ ــدين يوجــ رشــ

 السياحيينو على نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها.
 :أهداف الدراسة

التعــر ف علــى آليــة  تحديــد االحتياجــا  التدريبيــة الخاصــة للمرشــدين الســياحيينو علــى  -1
 نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها.

ة ال -2 ــ  ــياحة قيـــاس آليـــة وضـــع الُخطـ ــا قطـــا  السـ ســـنوية للبـــرامج التدريبيـــةو التـــي ي ـــوم بهـ
 للمرشدينو وأثرها على نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها.

و علـــى نجـــاح البـــرامج الســـياحيين آليـــة تنفيـــذ البـــرامج  التدريبيـــة للمرشـــدين قيـــاس تـــأثير -3
 .التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها

   :أهمية الدراسة
ــن      ــُ  إَن التــــدريو مــ ــه  حيــ ــة الموضــــو  الــــذي تتناولــ ــن أهميــ ــة مــ راســ ــة الدت ن أهميــ ــُ مــ َتك 

د  الُعنصــر الهــام  هيِّ  رتيو والــذي ُيعــَ المواضــيع اإلداريــة الهامــة  هنــُه يتعلــق بالُعنصــر البشــَ
لين لديها.   منظمةو فنجاحها يتوقف على كفالة ومهارة العامت
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راسة في الن اط التالية:   ويمكن توضيح أهمية هذه الدت
. تحليا واقع آليا  التدريو للمرشد السياحي وأثـره علـى نجـاح البـرامج التدريبيـة بال طـا  1

راســـةو يســـاعد بـــالتركيز علـــى ن ـــاط الضـــعفو وتفاديهـــا ُمســـت ب  و ووضـــع البـــرامج  محـــا الدت
 التدريبية الم تمة لتتطبيق آليا  التدريو للمرشد السياحي. 

َرتها المكتبــة العربيــة . تحــاوا هــذه الدراســة تنــاوا أحــد الموضــ 2 د  ــُ وعا  التــي تعــاني مــن ن
عامــة و والليبيــة خاصــة و وهــو آليــا  التــدريو للمرشــد الســياحيو وأثرهــا علــى نجــاح البــرامج 

 التدريبيةو حي  لم يلق االهتماَم الكافي من الباحثين والَمعنيِّين بالموضو .
ا أن تبــرز أهميــة هــذه الدراســة مــن النتــاتج والتوصــيا  التــي َتســفُ  -3 ر عنهــاو والتــي ُيتمــَ

 يستفيد منها  ال طا  محا الدراسة.
 :دراسةة المنهجي

وأهــدافهاو ف ـد اعتمـد الباحثـان علـى المـنهج الوصــفيو فـي ضـول طبيعـة مشـكلة الدراسـة    
لوصــف اســتجابا  أفــراد وحــدة المعاينــة وت ــديراتهمو واســتخدام المــنهج التحليلــي ل يــاس أثــر 

الخاصة للمرشدين السياحيينو علـى نجـاح البـرامج التدريبيـة لمـوظفي قطـا  آليا  التدريو 
الســياحة بمدينــة ســبها. واعتمــد الباحثــان علــى نــوعين مــن الدراســة النظريــة: وهــي المراجــع 
العلميــــة المتاحــــة: )الــــدوريا و المجــــ   العلميــــةو البحــــو و والدراســــا  التــــي لهــــا ع قــــة 

دانيــةو فجمعــ  البيانــا  والمعلومــا  اهوليــة المتعل ــة بموضــو  الدراســة(. أمــا الدراســة المي
ــة  ــذا الغـــرضو وتمـــ   المعالجـ د ة لهـ ــَ ــتبيان الُمعـ ــتمارة االسـ ــةو مـــن خـــ ا اسـ بموضـــو  الدراسـ

ــة ) ــاتية للعلــــوم االجتماعيــ ــامج الحزمــــة اإلحصــ (  لغــــرض تحليــــا SPSSاإلحصــــاتية ببرنــ
 البيانا و واختبار الفرضي ا .
ــة الدراســة: يشــما مجتمــع الدراســة مــوظفي قطــا  الســياحة بمدينــة ســبها   مجتمــع وَعيِّن

( 40ة عـددها )ي  ( موظفا و أما َعيِّنة الدراسـةو ف ـد تـم  اختيـار َعيِّنـة عرضـ 84البالا عددهم )
 موظفا و واضط ر الباحثان إلى اختيار هذا النو  من الَعيِّنا   لسهولة استخدامها. 
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   :حدود الدراسة
 .مدينة سبها -قطا  السياحة  في الدراسة هذه ُأجرَي  :المكانية الحدود  -
 الدراسة أربعة أشهرو إلنجازها في صورتها النهاتية. امتد :  الزمنية الحدود -
وأثرهــا و الدراســة آليــا  التــدريو للمرشــد الســياحي هــذه تناولــ : الموضــوعية الحــدود -

 .لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها  على  نجاح البرامج التدريبية
 :المصطلحات اإلجرائية

"عمليـــة ُمخط طـــة ومســـتمرة  لت لـــي  الفجـــوة بـــين اهدال الفعلـــي للعـــاملينو  التـــدريب: -
وبـــين مـــا هـــو مطلـــوو مـــنهم مـــن واجبـــا  ومســـتوليا و وذلـــف بتزويـــدهم بالمعـــارفو 
والمهــارا و والمعلومــا و والســلوكيا  غيــر المتــوفرة فــيهمو والتــي تــُتدِّي إلــى تحســين 

( "  .(22ص ،2014الشرعة، أداتهمو وأدال المنظمة َككا 
ي اح ومـراف تهم لمختلـف  المرشد السياحي: - " الشخ  الـذي يمـارس أعمـاا إرشـاد السـ 

 .2011Barnett, M ".(اهمـاكن السـياحية واهثريـةو وتزويـدهم بالمعلومـا  عنهـا
and Standing .) 
 الدراسات السابقة:  

ــاير،  .1 ــة )ين ــى أداء شــاغلي ( بعنــوان2015دراســة أجراهــا عقيل ــدريب عل ــر الت : "أث
 الوظائف التسويقية". 

هدف  هذه الدراسة للتعر ف على أثر التدريو على أدال شاغلي الوظاتف التسـوي ية فـي    
ليبيا(و كذلف بيان الدور الذي يلعبه التـدريو فـي  –طرابلس  -المجمع الصناعي )تاجورال 

تنفيـذ بـرامج ُمتخصِّصـة لهـم فـي تنميـة  الرفع من مستو  أداتهـم الـوظيفيو وذلـف مـن خـ ا
معارفهمو ومهاراتهمو وقـدراتهم  بحيـ  تسـاعدهم علـى أدال َمهـامِّ وظـاتفهم وأدوارهـم بكفـالةو 
ــا   ــا بيانـ ــ ا تحليـ ــن خـ ــيو  ومـ ــفي التحليلـ ــنهج الوصـ ــى المـ ــ  علـ ــد الباحـ ة. واعتمـ ــ  وفعاليـ
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ــدية للَعيِّ  ــردا  ال صــ ــن المفــ ــا مــ ــم  جمعهــ ــي تــ ــتبانة التــ ــة االســ ــة الدراســ ــتخدام الحزمــ ــةو باســ نــ
ــا: ــان مـــن أهمهـ ــاتجو كـ ــة إلـــى بعـــض النتـ ــل  الورقـ ــد توصـ ــاتيةو ف ـ ــة  - اإلحصـ وجـــود ع قـ

 -إحصــاتية بــين مســتو  االهتمــام بتــدريو شــاغلي الوظــاتف التســوي يةو وأداتهــم الــوظيفي. 
ــاتف  ــاغلي الوظـ ــدريو شـ ــتخدمة فـــي تـ ــاليو المسـ ة اهسـ ــ  ــين فاعليـ ــاتية بـ وجـــود ع قـــة إحصـ

 .            وأداتهم الوظيفيالتسوي ية 
( بعنـوان: "واقـع تطبيـق األسـاليب التدريبيـة 2014دراسة أجراها عقيلـة، الطـروق، ). 2

 الُموجَّهة للمديرين وسبل تطويرها بالمعهد الوطني لإلدارة".
هــة للمــديرينو وســبا تطويرهــا     هــدف  الدراســة إلــى واقــع تطبيــق اهســاليو التدريبيــة الُموج 

ــة  ــر العمليـ ــم عناصـ ــن أهـ ــر مـ ــة تعتبـ ــاليو التدريبيـ ــ دارةو حيـــ  إن اهسـ ــد الـــوطني لـ بالمعهـ
ــارفهمو  ــة للمتـــدربين  بهـــدف تنميـــة معـ ــادة التدريبيـ ــا ن ـــا المـ ــتم  مـــن خ لهـ ــةو التـــي يـ التدريبيـ
ومهـــاراتهمو واتجاهـــاتهمو والرفـــع مـــن مســـتو  قـــدراتهم علـــى أدال َمهـــامِّهم الوظيفيـــة بكفـــالةو 

ة. تَ  ا مجتمــع الدراســـة فــي أعضـــال هيتــة التـــدريس والتــدريوو ومســـتولي التـــدريو وفعاليــ  مثـــ 
ليبيــا(. أمــا َعيِّنــة الدراســةو فَتمث لــ  فــي  -بــالم ر الرتيســي للمعهــد الــوطني لــ دارة )طــرابلس

ــا ) ــدد أفرادهــ ــا عــ ــدية بلــ ــة قصــ ــدريوو 34َعيِّنــ ــدريس والتــ ــة التــ ــال هيتــ ــن أعضــ ــوا  مــ ( عضــ
ذين لهــاو بــالم ر الــرتيس للمعهــد واإلداريــين المســتولين عــن تســ  يير العمليــة التدريبيــةو والُمنفــِّ

الوطني ل دارة بطرابلس. اعتمد  الدراسة علـى المـنهج الوصـفي التحليلـيو وتوصـل  إلـى 
ــا ــاتجو أهمهــ ــدة نتــ ــود عــ ــة(  وجــ ــا الدراســ ــد )محــ ــام إدارة المعهــ ــتو  اهتمــ ــي مســ ــاض فــ انخفــ

ــتم   ــ  يـ ــدرينو حيـ ــة للمـ ــة الحديثـ ــاليو التدريبيـ ــي باهسـ ــة فـ ــاليو الت ليديـ ــى اهسـ ــاد علـ  االعتمـ
ــا  ــا(و كمـ ــالا و وورل العمـ ــدوا  والل ـ ــد النـ ــاال و وع ـ ــة الحـ ــرا و دراسـ ــدريو )المحاضـ التـ
ُي َحظ قلة استخدام إدارة المعهد لبعض اهساليو الحديثةو التي يمكن أن ُيعتَمد عليهـا فـي 

باريـــا  اإلداريـــةو تمثيـــا تنميـــة وتطـــوير المـــديرينو ومنهـــا علـــى ســـبيا المثـــاا: )أســـلوو الم
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ــف الــــذهنيو التــــدريو  ــدريو الحساســــيةو العصـ ل ة ال ــــرارا و تـ ــَ ــكيا الســــلوفو سـ اهدوارو تشـ
 والتعلم عن ُبع دو وأسلوو إعداد المدير كمدرو(. 

(، بعنـوان: "البـرامج التدريبيـة وأثرهـا علـى أداء 2011دراسة عفاف، أحمد النجار، ). 3
 الفلسطينية في محافظة الخليل".موظفي وزارة التربية والتعليم 

يهــدف البحــ  إلــى التعـــر ف علــى واقــع البــرامج التدريبيـــة بمجاالتهــا المختلفــةو وع قتـــه    
باهدال الوظيفي لد  موظفي وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية فـي محافظـة الخليـاو وت ـديم 

اتمين علـى التـدريو فـي م ترحا  وتوصـيا  م تمـة  لتطـوير العمليـة التدريبيـةو تسـاعد ال ـ 
وزارة التربية والتعلـيم علـى االسـتفادة منهـا فـي تصـميم وتنفيـذ بـرامج ودورا  تدريبيـة قادمـةو 
لرفــــع كفــــالة أدال ال ــــاتمين علــــى العمليــــة التعليميــــة. وقــــد اعتمــــد  الباحثــــة علــــى المــــنهج 

و ن مجتمــع الوصــفيو واســتخدم  االســتبانة كــأداة لجمــع البيانــا  المتعل ــة بالبحــ و وقــد َتكــ 
الدراســة مــن جميــع مــوظفي وزارة التربيــة والتعلــيم الفلســطينية فــي محافظــة الخليــاو والبــالا 

(و وذلـف حســو البيانـا  التــي تــم  2009/2010( موظــٍف وموظفـٍة للعــام )8781عـددهم )
ــم   ــذ البحـــ و تـ ــة الخليـــاو ولتنفيـ ــيم فـــي محافظـ ديري ا  التربيـــة والتعلـ ــُ ــا مـــن مـ الحصـــوا عليهـ

( موظـــٍف وموظفـــٍة. تـــم  368الَعيِّنـــة الطب يـــة العشـــواتيةو حيـــ  بلـــا حجـــم الَعيِّنـــة ) اســـتخدام
 100( اســتبانة علــى أفــراد َعيِّنــة البحــ و وتــم  اســترجاعها جميعــا و أي بنســبة )368توزيــع )

(و وقد توصا البح  إلى مجموعة من النتاتجو كـان مـن أهمهـا: أن تحديـد االحتياجـا  %
ترتيو اهواو يليه تصميم البرامج التدريبية في الترتيو الثانيو ثم ت يـيم التدريبية جال في ال

العملية التدريبية في الترتيو الثال و ثم اختيار المدربين في الترتيو الرابع و في حين جـال 
وجــود فــروق ذا  و و اختيــار المتــدربين فــي الترتيــو اهخيــر بــين عناصــر العمليــة التــدريو

ــين اســـتج ــاتية بـ ــة فـــي وزارة التربيـــة داللـــة إحصـ ابا  المبحـــوثين نحـــو واقـــع البـــرامج التدريبيـ
والتعليم الفلسطينية في محافظة الخلياو من وجهـة نظـر المـوظفين  ُتعـَز  لُمتغيـِّر الجـنسو 

 .والُمسم ى الوظيفيو والتخص  و والمديرية
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 االستفادة من الدراسات السابقة: •
تغطيتـه فـي الدراسـة الحاليـة  حتـى تكـون  معرفة الن   في الدراسا  الساب ةو ومحاولـة -1

 هناف مساهمة علمية جديدة للباحثَي ن.
إثــرال الجانــو النظــري للدراســة الحاليــةو واطــِّ   البــاحثَي ن علــى المراجــع التــي اســتند   -2

 إليها تلف الدراسا .
ــا فــــي  -3 ــاب ةو ومــــد  دقتهـ ــا  السـ ــي اســــتهدفتها الدراسـ ــداف التـ ــى نوعيــــة اههـ ــر ف علـ التعـ

 معالجة مشكلة الدراسةو حي  استفاد منها الباحثان في صياغة أهداف البح . 
االســتفادة منهــا فــي بنــال االســتبانةو وتحديــد محاورهــاو والمــنهج الــذي يتماشــى مــع هــذه  -4

 الدراسة. 
لتــي اعتمــدتها تلــف الدراســا   ممــا ســاعد الباحثــان علــى اختيــار التعــر ف علــى الَعيِّنــا  ا -5

 الَعيِّنة المناسبة التي يمكن أن تح ق أهداف البح .
 أهم ما ُيميِّز الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة: •
هنـــاف اخـــت ف بـــين هـــذه الدراســـةو والدارســـا  الســـاب ة  مـــن حيـــ  المكـــانو ف ـــد تمـــ    -1

 الساب ة في بيتا  مختلفة عن البيتة التي ُأنجَز  فيها هذه الدراسة.الدارسا  
هناف اخت ف بين هذه الدراسةو والدارسا  الساب ة  من حي  الزمـانو حيـ  تمـ   هـذه  -1

الدارسة في الفترة الحاليةو والتي تشـهد تطـو را  مختلفـة فـي البيتـة الليبيـةو وخاصـة  فيمـا 
 يُخ   ال طا  السياحي.

خــت ف بــين هــذه الدراســةو والدارســا  الســاب ة  مــن حيــ  مجــاا التطبيــقو حيــ  هنـاف ا -2
 تطبيق الدراسة الحالية على ال طا  السياحي بمدينة سبها.

 الجانب النظري:
 مفهوم التدريب:  
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ر التـــدريو أحـــد أهـــم الوســـاتا واهســـاليو فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية  لـــذلف فـــئن       ُيعتبـــَ
تح يــق التنميــة يتوقــف علــى مــا يتــوفر فــي المنظمــة مــن كفــالا  بشــريةو ومــا يحملــه مـــن 
اهفراد من ُمتهِّ   علمية وكفالا و وتعتبر عملية تنمية الموارد البشـرية عمليـة مهمـة فـي 

ــة  إ ــاد المعرفـ ــا ظـــا اقتصـ ــالا  البشـــريةو بمـ ــدي  ال ـــدرا  والكفـ ــى تكييـــف وتحـ ذ تعمـــا علـ
ا  فـــي تح يـــق  را  والتطـــو را  العلميـــة والتكنولوجيـــةو فهـــي تلعـــو دورا  ُمهمـــً يـــت لم مـــع التغيـــ 
االنسجام والت تم بين سياسا  المنظمة وأنشطتها من جهةو وسلوكيا  وميـوا اهفـراد مـن 

ومـن خـ ا االطـِّ   علـى  .(134، ص 2019 بودبوس،)جهة أخر و لتح يق أهدافها. 
العديـــد مـــن المراجـــعو التـــي لهـــا ع قـــة بـــئدارة المـــوارد البشـــريةو نجـــد أن هنـــاف العديـــد مـــن 

 التعريفا  للتدريوو نذكر منها:
را   التــدريو: "عمليــة منظمــة مســتمرةو محورهــا الفــرد فــي مجملــهو تهــدف إلــى إحــدا  تغيــ 

لم ابلة احتياجا  محد دة حاليا و أو مست بليا و يتطلبهـا الفـرد محد دة سلوكيةو وفنيةو وذهنية  
والعمــــــــــــا الــــــــــــذي ُيتدِّيــــــــــــه والمتس ســــــــــــا  التــــــــــــي يعمــــــــــــا بهــــــــــــاو والمجتمــــــــــــع بأكملــــــــــــه". 

بــأن التــدريو "عمليــة  (22، ص 2014)". فيمــا أشــار الشــرعة .(21،ص2010)معمــار،
وبـين مـا هـو مطلـوو مـنهم ُمخط طة ومستمرة  لت لي  الفجوة بين اهدال الفعلـي للعـاملينو 

من واجبا  ومسـتوليا و وذلـف بتزويـدهم بالمعـارفو والمهـارا و والمعلومـا و والسـلوكيا  
 .  غير المتوفرة فيهمو والتي ُتتدِّي إلى تحسين أداتهمو وأدال المنظمة َككا 

ه مساعدة اهفراد على ال يام بأعمالهم على الوجفي أنه يعما على   وَتكُمن أهمية التدريب
م   اهكمــاو ومــا يح  ــه مــن مزايــاو أهمهــا: تح يــق الجــودة فــي منتجاتهــا وخــدماتهاو حيــ  َتعــُ

 .(18، ص2012)أبو النصر،  .الفاتدة على الفردو والمنظمةو والمجتمعو أو الدولة َككا  
يســاعد التــدريو علــى إدخــاا تغييــرا  تكنولوجيــة علــى طــرق وأســاليو العمــاو وزيــادة كمــا 

كفالة العاملين في أدال أعمالهمو نتيجة امت كهم لمهارا  فنية وعلمية جديـدة تتناسـو مـع 
التغييــرا  المختلفــة والتطــو ر فــي البيتــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــةو ويســاهم فــي تطــوير 
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. ويمكــن عــن (25-23، ص2014)الشــرعة، شــيد ال ــرارا  اإلداريــة. أسـاليو ال يــادة وتر 
ة منظمــة.  ، 2013)رضــا، طريــق التــدريوو التعــر ف علــى نــواحي ال ــوة والضــعف لــد  أيــ 

ومــــن العــــرض الســــابقو يت ضــــح لنــــا أن للتــــدريو أهميــــة  كبيــــرة و َمك نــــ  للــــدوا   .(25ص
لهـــا ت ــدم خــدما  عاليـــة المت دمــة الحصــوا علـــى أعلــى درجــا  اإلت ـــان فــي العمــاو  وَجع 

متها ليبيــا _ فئنهــا فــي  الجــودةو ومنافســة كبــر  للمنظمــا و أمــا الــدوا الناميــة _ وفــي م ــدت
حاجة ماس ة للتـدريو المبنـي علـى اهسـاليو العلميـة السـليمةو وذلـف لتحسـين أدال مواردهـا 

 . البشرية
 مفهوم المرشد السياحي:

و فالمرشـــدو أو الـــدليا يعتبـــر دور المرشـــد الســـياحي مهـــم  ورتـــيس فـــي نجـــاح الســـياحة َككـــا 
المرشـد "هـو مــن أن  السـياحي كمـا يحـو الـبعض تسـميتهو  تـم  تعريفــه بتعـد ة تعريفـا  أهمهـا

ي احو وهــو بــذلف ي ــوم ب يــادة المجموعــةو وهــو بــذلف يكــون قاتــدا   يصــاحو مجموعــة مــن الســ 
 Day)وهـو إذن مـديرل للرحلـة السـياحية.  للمجموعةو أو يدير فعالي ا  المجموعة والرحلةو

GS, 1990).  كما ُعرِّف أيضا  بأنـه: مـن ي ـدم اإلرشـادو أو الداللـةو  لمجموعـة سـياحيةو
المرشد السياحي: "هو الشخ  الذي يمارس أعماا إرشـاد و ويكون بذلف مرشدا و أو دلي  . 

ي اح ومــراف تهم لمختلــف اهمــاكن الســياحية  واهثريــة فــي المملكــةو وتزويــدهم بالمعلومــا  الســ 
 (.2007، القوق (". عنها

ــاٌّ مـــــن:  المرشــــد فـــــه كــ ، 2013، )عـــــويس،  (23، ص1990الغمـــــري،  (الســـــياحي عر 
او ويحمـــا إمـــا رخصـــة دليـــا ســـياحي صـــادرة عـــن جهـــة بأنـــه:  (16ص "أي  شـــخ  ُمتهـــ 

منط ة ال يوجد بها جهة َمنـُوطل  بهـا إصـدار رخـ و أن يكـون قـد تل ـ ى  رسميةو أو في أي ِّ
تدريبا  خاًصا  ُيتدِّي للحصوا على ُمتهِّا له ع قة بالداللة السـياحية مـن أيـ ة جهـة ُمتهلـ ةو 

و أو عالميا و وي وم ب يـادة الـزوار فـي تلـف الدولـة أو المنط ـة  ب صـد سوال محليا و أو إقليميا  
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ــة بالتــــــاري و واآلثـــــارو والمعــــــالم  ــن مواضــــــيع لهـــــا ع قـــ ــا  والشــــــرح عـــ ــدهم بالمعلومـــ تزويـــ
الحضاريةو وأعماا الفنو والتطو ر الث افيو والبيتةو واهماكن ذا  االهتمامو وعلى العموم: 

 .لة سياحيا  أي  موضو  ُيتدِّي لتسويق الدو 
 صفـــــات المرشد السيــــــاحي:

 هنالك مجموعة من الصفات يجب توفرها في المرشد السياحي، أهمها ما يلي:
 أواًل: الصفـــــات الشخصيـــة.

مكاناتــهو كــذلف المظهــر العــامو والشــكا  -1 حــو الــوطنو وال ناعــة التامــة بعظمــة ماضــيه وا 
 الم بواو وبساطته.

العــاملين فــي منــاطق ال صــدو كرجــاا الجمــارف والجــوازا   ع قــا  شخصــية متينــة مــع -2
ــور  ــا  والمرافـــق ذا  الع قـــةو وحضـ ــا مـــن المتس سـ ــدود وغيرهـ وغيـــرهمو فـــي ن ـــاط الحـ

 البديهة. 
 شخصية قوية قادرة على مواجهة المشاكا وحلها. -3
مكانيــة توجيــه اآلخــرين وتحفيــزهم نحــو التنفيــذو وااللتــزام باللباقــة وحســن -4  قــدرة قياديــةو وا 

 المظهر. 
ــدليا  -5 ــا كــــ ــه للعمــــ ــاو ُتتهِّلــــ ــى اهقــــ ــة علــــ صــــ ــةو أو دورة متخصِّ ــة أكاديميــــ رِّيج دراســــ ــت خــــ

 (.31، ص2005، لعتيبيا)سياح
 : الصفــــات العامـــــة.ثانياً 

ة بــال وانين واهنظمــةو التــي تـُـنظِّم  -1 إجــادة لغــة أجنبيــة واحــدة علــى اهقــاو والمعرفــة التامــ 
 الترويج والسياحة والسفر السياحي المنظم.الع قة بعمله في 

لمامه و إلمامــه بأصـــوا التعامـــاو والبروتوكـــواو وأصــوا المراســـم. -2 ح ـــوا المعرفـــة ذا  با 
الع قة مثا: )التاري و الجغرافيةو اآلثار وغيرها(و كما سـُنحدِّدها فـي المبحـ  ال حـقو 

 اآلخرين.واطِّ  ل وفهمل للسلوف اإلنسانيو وكيفية التعاما مع 
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ي اح  -3 معرفــة بتعــادا  وت اليــد وقواعــد ســلوف الشــعووو وخاصــة  تلــف التــي َي ــُدم منهــا الســ 
 الوافدون بشكا مستمرو من خ ا الوكالة التي يعما معها.

 َسعة الث افة التي تساعده على التعاما مع اآلخرينو وخاصة  اهجانو منهم. -4
 موحة الزيارة  لتجنو المشاكا.معرفة اهماكن المسموح بزيارتهاو وتلف غير مس -5
معلومـــا  متكاملـــة عـــن البلـــدو وخاصـــة  منـــاطق الجـــذو الرتيســـة والمتميـــزةو والتفاصـــيا  -6

الكاملـــــة عـــــن أنـــــوا  المنتـــــوج الســـــياحي المتـــــوفرة فيـــــهو والمعرفـــــة بـــــاهحواا السياســـــية 
 واالقتصادية التي يمر بها البلد.

 (.16، ص2003، ويلفز  )المعرفة بطرق ووساتا الن ا الرتيسة في البلد.  -7
 آليات تدريب المرشد السياحي:  

إن نجاح أيِّ برنامج تدريبي يعتمـد_ بشـكا كبيـر _علـى تـوفر اآلليـا   والمعـايير التدريبيـة 
ز علـى  الفع الةو  التي ُتتدِّي إلى نجـاح  برنـامج التـدريوو لـذا  فـئن هـده الدراسـة سـوف ُتركـِّ

تضـمن نجـاح البـرامج التدريبيـة للمرشـد السـياحيو وأهمهـا اآلليا  التدريبية اهساسيةو التـي 
 ما يلي:

ُيعتبـَر تحديـد االحتياجـا  التدريبيـة   آلية  تحديد االحتياجات التدريبية للمرشـد السـياحي:
ــة  ة التدريبيــ ــ  ــد مــــن أن الُخطــ ــامج تدريبيووالتأكــ يِّ برنــ ــياحي الخطــــوة اهولــــى هت ــد الســ للمرشــ

ريوو مـــن حيـــ  الجـــودةو واإلنتاجيـــةو والتنافســـية. ولتح يـــق ُمصـــم مة ل رت ـــال بأهـــداف التـــد
ذلــــف  ت ــــوم إدارة التــــدريو فــــي المنظمــــة بتحليــــا أهــــداف المنظمــــة )المهــــارا و والكفــــالا  
ال زمــة(. إن الغـــرض مـــن هـــذه المرحلــةو هـــو تحديـــد الفجـــوا  الحاصــلةو مـــا بـــين الكفـــالة 

ا العــاملينو واالســتعانة الموجــودةو والمتوقعــةو إضــافة  إلــى  تحديــد الحاجــة للتــدر  يو مــن قتبــَ
بالمســـتندا  المتـــوفرة لـــد  المنظمـــة و وبنـــال  عليـــه يـــتم  تحديـــد االحتياجـــا  التدريبيـــة علـــى 

 المستو  التنظيميو والمستو  الفرديو وذلف من خ ا اآللية التالية:
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آليــة مراقبــة المرشــد الســياحي أثنــال العمــاو و حيــ  يمكــنهم مراقبــة وم حظــة الحاجــا   ✓
التدريبية  للمرشدين السياحيين بشكا أسر و ضمن فرق عما  لكونهم على قريبين جـدا  

 (.,Barnett 18,2011) .من موظفيهمو والتع رف على قدراتهمو بشكا مباشر
وهــــــي أداة تســــــتخدمها معظــــــم  وطري ــــــة جلســــــا  العصــــــف الــــــذهني للمرشــــــد الســــــياحي ✓

المتس سا  للتعر ف على إمكانا  العاملينو من خ ا حوارهم ومناقشاتهمو ومعرفة ماذا 
 .يحتاجون من معارف ومهارا و ووضعها ضمن االحتياجا  التدريبية

: ويـتم  مـن خ لهـا تحليـا العمـا لكـا آلية المسح الشامل لَمهامِّ وظيفـة المرشـد السـياحي
ــووو ضــــمن ف ــــرا  المعرفــــة و  ــياحيو وتحديــــد مــــا هــــو مطلـ مـــا يخــــ   عمــــا المرشــــد السـ
ــاذ قـــــرار تحديـــــد  ــتخدامهاو التخـــ ــا  واســـ ــا المعلومـــ ــتم تحليـــ ــا و ثـــــم يـــ المهـــــارا  واالتجاهـــ

 (.68، ص1990)الكعبي، االحتياجا  التدريبية. 
بعـد االنتهـال مـن مرحلـة تحديـد االحتياجـا    :آلية وضع خطة التدريب للمرشـد السـياحي

ــةو  ــةو وهــــي وضــــع آليــــة الخطــــة التدريبيــ التدريبيــــة للمرشــــد الســــياحيو تــــأتي الخطــــوة التاليــ
تدِّي إلـــى  وبنودهـــاو ومحتواهـــا. وذلـــف بمـــا يـــت لم مـــع احتياجـــا  وأهـــداف المنظمـــةو بمـــا يـــُ

حها  على (47، ص1996 ،)المرسي تح يق اههداف المطلوبة من عملية التدريو. ُيوضِّ
ــياحي)النحـــو التالي: ــد السـ ــدربين - الهـــدف مـــن التـــدريو للمرشـ ــار المـــدربين و المتـ  - اختبـ

ــة- وســـاتا التــــدريو متشــــرا  لت يــــيم المعـــارفو والمهــــارا و والســــلوكيا   - المــــوارد الماديـ
جـــرالا  ومراقبـــة عمليـــة  - المطلوبـــة للمرشـــد الســـياحي متشـــرا   واضـــحة عـــن النتـــاتجو وا 
- موقـع الـدورة التدريبيـةو والتسـهي   ال زمـة- وقـ  التـدريو - التدريو للمرشد السياحي

مــدة  -المرشــدين الســياحين المســتهدفين للتــدريو- تكلفــة الطري ــة الُمســتخَدمة فــي التــدريو
  التدريو.

 وُتركِّز هده العملية علـى وضـع آليـة آلية تنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي للمرشد السياحي:
ــوفير المصــــادر  ــةو وتـ ة التدريبيـ ــ  ــة بالُخطـ صــــة المرتبطـ ــطة الُمتخصِّ ــا اهنشـ ــيم كـ ــذ وت يـ لتنفيـ
ا  فــي إنجــاح  الضــروريةو التــي تخــدم البرنــامج التــدريبي للمرشــد الســياحيو وتلعــو دورا  ُمهمــً
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حيـــ  ت ـــوم المتس ســـة بت ـــديم الـــدعم الـــ زم لتنفيـــذ التـــدريوو مـــن خـــ ا  البرنـــامج التـــدريبيو
ة التدريبيـــة.  ويعتمـــد نجـــاح عمليـــة التـــدريو علـــى التفاعـــا مـــا بـــين مراقبـــة كـــ  ا بنـــود الُخطـــ 

،  1996المرســي)المنظمــةو والمــدروو والمتــدرو. ولضــمان نجــاح التــدريو  المرســي. 
  يجو توفر اآلليا  التالية:( 48-47ص

المتــدربين الــدعم قبــا التــدريو: ودلــف بتزويــد المــدرو بالمعلومــا  المطلوبــةو وتزويــد  -1
ــة  ــالة المطلوبـ ــة التـــدريوو وتحديـــد نـــو  الفجـــوة بـــين الكفـ ــدين الســـياحيين بطبيعـ مـــن المرشـ

 .(91، ص2012)األسرج،  حاليا و وذلف لخلق الصلة بين المدربينو والمتدربين.
ــةو واهجهــــــزةو  -2 ــاتا الم تمــــ ــا الوســــ ــوفير كــــ ــمن تــــ ــدريو: وهــــــي تتضــــ ــال التــــ ــدعم أثنــــ الــــ

لمتدربين والمدربينو إضافة  إلى التغذيـة العكسـية حـوا والمطبوعا و والبرامجو والسكن ل
 إنجاز المتدربين من المرشدين السياحيين  لواجباتهم حسو المطلوو.

الدعم بعد التدريوو وتتضمن است م كافة المعلوما  المرتدة حوا المتدربين والمدربينو  -3
 وكا ما يخ   البرنامج التدريبي.
 من ُمْسَتجوبي الدراسة: عرض وتحليل البيانات الُمجمَّعة
قطا  السياحة بمدينة  َيتكو ن مجتمع الدراسة من موظفيمجتمع الدراسة، ووحدة المعاينة:

م   وحــدة المعاينــة كــا المــوظفينو مــن خــ ا َعيِّنــة عرضــي ة  والبــالا عـــددهم ســبها و وضــَ
ــا و40) ــبة  ( موظفـ ــد نسـ ــم تحديـ ــدة المعاينـــةو وتـ ــى أفـــراد وحـ ــتبانا  علـ ــع االسـ ــم  توزيـ حيـــ  تـ

 .المسترجع منهاو ونسبة االستبانا  الصالحة للتحليا اإلحصاتي
 .( مجتمع الدراسة، ووحدة المعاينة1الجدول رقم: )

عططططد       البيان

 الموظفين

عططططططططططططططد  

االسطططط بانا  

 الموزعة

عططططططططططططططد  

االسطططط بانا  

 المس رجعة

نسطططططططططططططبة 

 المس رجع 

عطططططططططططططططد  

االسططططط بانا  

الصططططططططالحة 

 لل حليا

النسططططططططططبة 

المئو ة  من 

 حجم الَعيِّنة

وحطططططدة 

 المعا نة

40 40 36 %90 36 %90 



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51 

 ثبات االستبانة:
ــق مــــــن ثبــــــا  االســــــتبانة  قــــــام الباحثـــــان باســــــتخدام معادلــــــة )كرونبــــــاخ ألفــــــا(       للتح ـــ

(Cronbch Alpha  و وذلـــف لحســـاو معـــام   الثبـــا) لمتغيـــرا  اهداة )قيـــاس االتســـاق
ح 0.92الــداخلي لف ــرا  االســتبانة(و وبلــا معامــا الثبــا  لــدداة الكليــة ) (و كمــا هــو ُموضــ 

 ( اآلتي:2بالجدوا رقم: )
 ( نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة 2الجدول رقم: )

عطططططططد     الُم غيِّرا  الفرعية الُم غيِّرا  الرئيسية

 الفقرا 

 ألفا 

 كرونباخ

ب 
ر 

 د
ال
  

يا
آل

 

آلية تحنيتن االحتياجتات التنريبتة المتتنر ين الخا تة 

 لةمرشنين السياحيين.

6 68.3% 

آلية وضت الُخطَّة السنوية لبرامج التنريبية التي يقتوم 

  ها قطاع السياحة لةمرشنين.

6 55.8% 

 آليتتتة تن يتتتن وتقيتتتيم البتتترامج التنريبيتتتة لةمرشتتتنين

 .السياحيين

6 91.1% 
ج 

ام
بر

ال
ح 

جا
ن

 

 
ي 

ظف
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ة. 
ح
يا
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ع
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6 87.3% 

 % 91.6 24    األ اة الكلية

 اإلحصائي لنتائج ُمتغيِّرات الدراسة للعوامل الشخصية: الوصف 
 :البيانات الشخصية

 (n =36(  وصف خصائص أفراد وحدة المعاينة.          )3الجدول رقم: )
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 النسبة المئو ة % ال كرار  الفئة الخصائص  

 %61,1 22 ذ ر الجنس 1

 %38.9 14 أنثى

2 
ا  الُمؤهطططططططططِّ

 ال عليمي

 %16.6 6 ال هادة الثانوية

 %47.2 17 د ةوم عالي

 %30.6 11  كالوريوس

 %5.6 2 ماجستير

 %0 0 د تورا 

3 
 سنوا  الخبرة

 

 %16.7 6 سنوات5  أقل من

 %13.8 5 سنوات 10أقل من  -5من 

 15أقتتل متتن  -ستتنوات  10متتن 

 سنة

6 16.7% 

 %52.8 19 ستة  فأ ثر 15من 

( إن أغلــــو أفــــراد الَعيِّنــــة هــــم مــــن الــــذكورو حيــــ  بلــــا نســــبة ذلــــف 3مــــن الجــــدوا رقــــم: )
%(. وهــذا متشــر لت ــارو النســو بــين  38.9%( فــي حــين بلغــ  نســبة اإلنــا  )61.1)

ــذي يــــدا  ــا و الــ ــذكور واالنــ ــا و الــ ــن الــــذكور واإلنــ ــوظفين مــ ــت رار المــ ــة اســ علــــى احتماليــ
ا العلمــيو فالنتــاتج ا وانخفــاض دوران العمــاو أمــا الُمتهــِّ  التوزيــع عليهــا فــي الُمتحصــ 

تهِّلهم دبلـوم عـالي بنسـبة ) والنسـبي التكـراريو %(و فـي  47.2أن معظـم المبحـوثين كـان مـُ
ــة الشــهادة الثانويــة بنســبة 30.6)حــين بلــا عــدد حملــة درجــة البكــالوريوس  %(و تليهــا حمل

وهـذا يشــير إلمكانيـة المزيـد مــن . (%5.6%(و أمـا حملـة درجـة الماجســتير كانـ  )16.7)
 فكانـ : t أمـا سـنوا  الخبـرةالتأهيـا والتعلـيم وتنميـة مهـاراتهم فـي مجـاا قطـا  السـياحة. 

معظـم  أن ووالنسبي مـن الجـدوا ريالتكرا بالتوزيع يتعلق فيما إليها التوصا تم   التي النتاتج
(و تلــيهم التكــرارا  %52.8بنســبة ) ســنة فــأكثرو 15مــن المبحــوثين كانــ  ســنوا  خبــرتهم 
أقا من سنةو وسنوا  الخبرة   15إلى أقا من   10من والنسو المتساويةو فسنوا  الخبرة 

ــنوا و  5 ــبة )سـ ــا نســــبة (و %16.7بنسـ ــن وكانــــ  أقـ ــا مــــن  5مـ ــنوا  هــــي 10إلــــى أقـ سـ
ــدةو وأصـــحاو الخبـــرا و ويعكـــس مـــردوده 13.8) ــا ُيبـــيِّن دمـــج الـــدمال الجديـ %(. وهـــذا ممـ
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ــااو  ــة بتُمجَريـــا  اهعمـ ــر قـــدرة ودرايـ ــارهم أكثـ ــريةو باعتبـ ــة المـــوارد البشـ ــابي علـــى تنميـ اإليجـ
ــة  ــا علـــى البـــرامج التدريبيـ ــد الســـياحيو وأثرهـ ــا  التـــدريو للمرشـ ويح ـــق المســـتهدف مـــن آليـ

 لموظفي ال طا  محا الدراسة.
 اإلحصائي لنتائج ُمتغيِّرات الدراسة: الوصف

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، إلجابات أفراد َعيِّنة 4جدول رقم: )
 آلية  تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بالمرشدين السياحيين. حولالدراسة 

 

  

الم وسطا    العبارة 

 الحسابية 

االنحرافا   

 المعيار ة 

 ترتيب 

 الفقرة 

 رجة  

 األهمية 

يتمع تحنين االحتياجات التنريبية لةمرشنين من خالل  01

 .مالحظتهم أثناء أدائهم لعمةهم

 موافق 5 0.705 3.53

يتمع اختيار المرشحين لةبترامج التنريبيتة لةمرشتنين  02

السياحيين،  ناء  عةتى العالقتات ال خصتية، ولتي  

 عةى  الك اءة.

 موافق 1 0.743 4.00

آليتتتة تحنيتتتن االحتياجتتتات التنريبتتتة لةمرشتتتنين  03

 السياحيين واضحة وم هومة لةجميت.

 موافق 2 0.466 3.70

التتترئي  المباشتتتر هتتتو متتتن يُحتتتنِّد االحتياجتتتات  04

 التنريبية.

 موافق 4 0.855 3.60

يتتتتتمع تحنيتتتتن االحتياجتتتتات التنريبتتتتة لةمرشتتتتنين  05

لنوعيتتة البتترامج الستتياحيين، متتن ختتالل تحنيتتنيهم 

 التنريبة  التي يرغبون فيها.

 موافق 6 0.664 3.20

تحنين االحتياجات التنريبية لةمرشتنين الستياحيين،  06

يتتتمع حستتي األستت  العةميتتة المعروفتتة فتتي مجتتال 

 التنريي.

 موافق 3 0.480 3.63

عناصر آلية  تحد د االح ياجا  الم وس  الكلي الس خدام 

 ال در بية الخاصة بالمرشد ن السياحيين. 

 موافق 0.652 3.61

( أن قــيم المتوســط الحســابيو واالنحــراف المعيــاريو لكــا 4يتضــح مــن الجــدوا رقــم: )    
آليــة  تحديــد االحتياجــا  التدريبــة الخاصــة  ف ــرة مــن الف ــرا  حــوا التســاتا عــن عناصــر

َيم الترتيــو نجــد أن الف ــرة  بالمرشــدين الســياحيين وأثرهــا علــي نجــاح التــدريوو وباســتعراض قــت
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يتم اختيار المرشحين للبرامج التدريبيـة للمرشـدين السـياحيينو " ( والتي تُن   على:2رقم: )
أنهــا كانـ  أكبـر الف ـرا  بالمواف ــةو ". بنـال  علـى الع قـا  الشخصــيةو ولـيس علـي  الكفـالة

 (.0.743(و وبــــانحراف معيــــاري )4.00ف ــــد أخــــذ  الترتيــــو اهواو وبمتوســــط حســــابي )
آليـــة تحديـــد االحتياجــا  التدريبـــة للمرشـــدين الســـياحيين (و والتـــي مفادهــا: "3جــال  رقـــم: )

(و 3.70".  فجــــــال  بالمرتبــــــة الثانيــــــةو وبمتوســــــط حســــــابي )واضــــــحة ومفهومــــــة للجميــــــع
 (.  0.466بانحراف معياري )و 

"تحديد االحتياجا  التدريبة للمرشدين السياحيين  ( التي تُن   على:6وجال  الف رة رقم: )
ــاا التـــدريو ــة فـــي مجـ ــتم حســـو اهســـس العلميـــة المعروفـ ــد احتلـــ  الترتيـــو الثالـــ و يـ ". ف ـ

ة رقم: (. ثم جال  بعد ذلف الف ر 0.480(و وانحراف معياري )3.63بمتوسط حسابي بلا )
االحتياجـا  التدريبـة". ف ـد جـال   الـرتيس المباشـر هـو مـن ُيحـدِّد( والتي نص   على: "4)

بينمــــا  (.0.855(و وانحــــراف معيــــاري )3.60فــــي الترتيــــو الرابــــع بمتوســــط حســــابي بلــــا )
يتم تحديد االحتياجا  التدريبية للمرشدين من خ ا ( والتي تُن   على: "1جال  الف رة: )

(.  0.507(و وانحــراف معيــاري )3.53بمتوســط حســابي )و م حظــتهم أثنــال أداتهــم لعملهــم
يــتم تحديــد االحتياجــا  التدريبــة ( التــي تــُن   علــى: " 5فــي حــين جــال  الف ــرة اهخيــرة: )

ــا". ــون فيهـ ــي يرغبـ ــة التـ ــرامج التدريبـ ــة البـ ــديهم لنوعيـ ــن خـــ ا تحديـ ــياحيين مـ ــدين السـ  للمرشـ
ويت ضــح مــن بيانــا  الجــدواو أن (. 0.664وانحــراف معيــاري  (و3.20بمتوســط حســابي )

قيمة المتوسط الحسابي الكلي للف را  التي تُخ   تساتا آلية  تحديد االحتياجا  التدريبـة 
(. 0.652(و وانحــراف معيــاري )3.61للمتــدربينو خاصــة  للمرشــدين الســياحيينو بلــا نحــو)

ــواف ين علـــى العبـــ  ــة مـ ــة الدراسـ ــة وأن أفـــراد َعيِّنـ ــة موافـــقو مـــن وجهـ ارا  أو الف ـــرا و وبدرجـ
 نظرهم. 
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( المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــَة َعيِّنــة الدراســة علــى كــل 5جــدول رقــم: )
ــوم بهــا قطــاع  ــي يق ــة، الت ــرامج التدريبي ة الســنوية للب ــة وضــع الُخطــَّ ســؤال. عناصــر آلي

 السياحة للمرشدين.

الم وسططططا   العبارة ت

 الحسابية

االنحرافططا  

 المعيار ة

 ترتيب

 الفقرة

 رجطططططة 

 األهمية

ة ستتنوية لةتتتنريي خا تتة  07 هنتتا   ُخطتتَّ

  المرشنين يتم تن ي ها  نقة.

 موافق 6 1.028 3.33

تَُعنع الُخطَّة السنوية  لتتنريي لةمرشتنين  08

الستتياحيين  نتتاء عةتتي متتا تحتاجتته  تتل 

 مكتي.

 موافق 1 0.679 3.77

ي  09 صتتتون وتُةبتتتِّ ة يعتتتنها ُمتخصِّ الُخطتتتَّ

االحتياجتتتتات المطةو تتتتة لةمرشتتتتنين 

 السياحيين.

 موافق 5 0.498 3.40

دائمتتا  متتا يتتتمع تجتتاوز  عتت  البتترامج  10

 التنريبية لعنم توفر اإلمكانيات.

 موافق 2 0.855 3.60

الُخطط تأتي من التوزارة ولتي  لةجهتة  11

 رأي فيها.

 موافق 3 0.626 3.57

ط التنريبتتة لةمرشتتنين الستتياحيين  12 الُخطتتَ

ية وحزم لضمان نجاحها.  تحتاج إلى جنِّ

 موافق 4 1.006 3.43

 محور الم وس  الكلي إلجابا  المبحوثين حول

ة السططنو ة للبططرامج  عناصططر آليططة ولططع الُخطططي

 . ال در بية

3.51 

 

0.782 

 

 موافق

د  الُخطـ ة الســنوية  والتــي تـُن   علــى أنـه: "( 8( أن الف ـرة )5يت ضـح مــن الجـدوا رقــم: )    ُتعــَ
ــه كـــا مكتـــو ــا يحتاجـ ــال  علـــى مـ ــياحيين بنـ ــدين السـ ــابي لتـــدريو للمرشـ " تح   ـــ  بمتوســـط حسـ

ــال  الف ــــرة )0.679(و وانحـــراف معيـــاري )3.77) ــا جـ ــى. بينمـ ــ  المرتبــــة اهولـ ( 10(و كانـ
 ."ج التدريبيـة لعـدم تـوفر اإلمكانيـا داتمـا  مـا يـتم  تجـاوز بعـض البـراموالتي تُن   على أنـه: "

ــابي ) ــاري )3.60بمتوســـط حسـ ــا 0.855(و وانحـــراف معيـ ــاني. أمـ ــي الترتيـــو الثـ (و فكانـــ  فـ
". طـَط التدريبـة تـأتي مـن الـوزارة ولـيس للجهـة رأي فيهـاالخُ ( التي تُن   على أن: "11الف رة )
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فـــي بـــة الثالثـــة. (و فجـــال  فـــي المرت0.626(و وانحـــراف معيـــاري )3.57بمتوســـط حســـابي )
ط التدريبــــة "(و والتــــي تــــُن   علــــى أن: 12حــــين جــــال  بعــــد ذلــــف الف ــــرة ) للمرشــــدين الُخطــــَ

(و وانحــراف 3.43بمتوســط حســابي )"  الســياحيين تحتــاج إلــى جدِّيــة وحــزم لضــمان نجاحهــا
( والتـي تـُن   علـى 9(و فكان  في المرتبة الرابعة. فـي حـين جـال  ال ـرة )1.006معياري )
بمتوسـط  "الُخط ة ُيعد ها متخصِّصون وُتلبِّي االحتياجا  المطلوبة للمرشـدين السـياحيينأن: " 

(و فكانــ  بالمرتبــة الخامســة. فــي حــين جــال  0.498(و وانحــراف معيــاري )3.40حســابي )
هناف  ُخط ة سـنوية للتـدريو خاصـة بالمرشـدين يـتم  ( والتي تُن   على "7الف رة اهخيرة رقم )

. وف ـا  لبيانـا  (1.028(و وانحراف معيـاري )3.33بمتوسط حسابي ) دقة" تتناسو تن يدها ب
الجــدوا نجــد أن بيانــا  الجــدوا التــي تخــُ   إجابــا  المبحــوثين حــوا عناصــر آليــة وضــع 

ة الســنوية للبــرامج التدريبيــةو التــي ي ــوم بهــا قطــا  الســياحة للمرشــدين   بمتوســط حســابيالُخطــ 
َعيِّنـة (و وأن أفـراد 0.782(و وف ا  للم ياس المعتمد للدراسةو وبـانحراف معيـاري )3.51قدره )

الدراسة مواف ون على العبارا  والف را  الواردة في المحورو وهذا ُيعتَبر متشـرا  يـدا علـى أن 
المستخدمين ُيوُلون اهتماما  كبيرا  بدراسة عناصر الُخط ة التدريبيةو والتعر ف على ن اط ال ـو  

 والضعف فيها.
ة الدراسـة ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة إل6جدول: )  جابـات أفـراد َعينـِّ

 .السياحيين البرامج التدريبية للمرشدين وتقييمآلية تنفيد  على كل عناصر
 الم وس  العبارة ت

 الحسابي

  االنحطططططرا 

 المعياري 

 ترتيب

 الفقرة

 رجططططططططة 

 األهمية

النعم المادي والمعنتوي قبتل وأثنتاء و عتن التتنريي مهتم   13

 التنريبية لةمرشنين السياحيين.جنا  لتن ي  البرامج 

 موافق 1 0.258 3.93

 موافق 4 0.730 3.53 تن ي  البرنامج التنريبي  يتمع وفق ما هو ُمخطَّط له. 14

البتترامج التنريبيتتة الخا تتة  المرشتتنين الستتياحيين دائمتتا   15

 تسهم في تطوير مهارات المرشنين السياحيين.

 موافق 2 0.828 3.73
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نَرس فتتتي  تتترامج التنريبيتتتة الخا تتتة  16 المتتتواد التتتتي تتتتُ

ي   المرشنين الستياحيين تعكت  متا يريتن  المتتنرب وتُةبتِّ

 طموحاته.

 موافق 3 0.466 3.70

توجن مواعيتن ُمحتنَّدة  لبتنء البترامج التنريبيتة الخا تة   17

  المرشنين السياحيين تُن َّ   نقة.

 موافق 6 1.015 3.07

 موافق 5 1.006 3.43 المناسبة لةتنريي يسهم في نجاحه.توفير البيئة  18

آليططة تنفيطط   محططور الم وسطط  الكلططي إلجابططا  المبحططوثين حططول

 البرامج  ال در بية.وتقييم 

 موافق 0.717 3.56

ــم: )     ــدوا رقـ ــن الجـ ــح مـ ــرة )6يت ضـ ــى أن: "13( أن الف ـ ــُن   علـ ــي تـ ــادي ( والتـ ــدعم المـ الـ
". والمعنـوي قبـا وأثنـال وبعـد التـدريو مهـمٌّ جـدا  لتن يـد البـرامج التدريبيـة للمرشـدين السـياحيين 

(و فكانـ  فـي المرتبـة اهولـى. 0.258(و وانحـراف معيـاري )3.93تح     بمتوسط حسابي )
ــا جــــال  الف ـــرة ) ــى أن: "15بينمـ ــة الخاصــــة بال(و والتــــي تــــُن   علـ مرشــــدين البــــرامج التدريبيـ

(و 3.73) . بمتوسـط حسـابي"السياحيين داتما  تسهم في تطوير مهـارا  المرشـدين السـياحيين
( التــي تــُن   علــى 16( فكانــ  فــي الترتيــو الثانيــة. أمــا الف ــرة )0.828وانحــراف معيــاري )

المــواد التــي تـُـدَرس فــي بــرامج التدريبيــة الخاصــة بالمرشــدين الســياحيين تعكــس مــا يــرده أن: "
(و فجـال  0.466(و وانحـراف معيـاري )3.70". بمتوسط حسـابي )رو وُتلبِّي طموحاتهالمتد

تنفيـد البرنـامج على أن: " (و والتي تُن   14في حين جال  بعد ذلف الف رة ) بالمرتبة الثالثة.
ط لـــــه (و وانحـــــراف معيـــــاري 3.53". بمتوســـــط حســـــابي )التـــــدريبي يـــــتم  وفـــــق مـــــا هـــــو ُمخطـــــ 

تـوفير "والتـي تـُن   علـى:  (18بة الرابعـة. فـي حـين جـال  الف ـرة )(و فكان  بالمرت0.730)
ــبة للتـــدريو يســـهم فـــي نجاحـــه ــابي )البيتـــة المناسـ (و وانحـــراف معيـــاري 3.43". بمتوســـط حسـ

والتـي  ( في المرتبـة اهخيـرة17(و فكان  بالمرتبة الخامسة. في حين جال  الف رة )1.006)
 السـياحيين تُنفـ ذدل البرامج التدريبية الخاصة بالمرشـدين توجد مواعيد ُمحد دة  لب"تُن   على: 

أن  (.  ويت ضــح مــن البيانـــا 1.015(و وانحــراف معيــاري )3.07". بمتوســط حســابي )بدقــة
د  آليــة تنفيــذ قيمــة المتوســط الحســابي الكلــي للف ــرا  التــي تخــُ   إجابــا  المبحــوثين حــوا ُبعــ 
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ــدين ــة للمرشــ ــياحيينو  البــــرامج  التدريبيــ ــابيالســ ــط حســ ــاس 3.56قــــدره ) بمتوســ ــا  للم يــ (و وف ــ
ــاري ) ــانحراف معيــ ــةو وبــ ــد للدراســ ــة الدراســــة مواف ــــون علــــى 0.717المعتمــ (و وأن أفــــراد َعيِّنــ

 العبارا  والف را  الواردة في المحور.
 ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، إلجابات أفراد7جدول رقم: )

 .نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطاع السياحة َعيِّنة الدراسة على ُبْعد 
الم وسطا   العبارة  

 الحسابية

االنحرافا  

 المعيار ة

 ترتيب 

 الفقرة

 رجطططة 

 األهمية

أشتتعر  جيجا يتتتة اتجتتتا   رنتتتامج التتتتنريي  19

 الخاد  المرشنين السياحيين.

 موافق 2 1.501 3.57

التنريي المتَّبَعة تساهم فتي تطتوير أساليي  20

 .أداء المرشنين السياحيين

 موافق 6 1.285 2.73

أ تستتتي مهتتتارات جنيتتتنة متتتن البرنتتتامج  21

 التنريبي لتطوير ذاتي.

 موافق 5 0.913 3.17

المهارات التي أ تسبها من أسةوب التنريي  22

 .تزين من عمةية التعةعم

 موافق 4 1.157 3.20

التتتنريي المتَّبَعتتة تخةتتق مواقتتف أستتاليي  23

 .إيجا ية لتحسين مهارات المتنر ين

 موافق 3 1.143 3.27

نتائج البرنامج التنريبي تستاهم فتي تطتوير  24

 .قطاع السياحة   كل  بير

 موافق 1 0.498 3.60

الم وسطط  الكلططي إلجابططا  المبحططوثين بعططد          

 . نجاح البرامج ال در بية

 موافق 1.082 3.25

نتــاتج البرنــامج " ( والتــي تــُن   علــى أن:24( أن الف ــرة )7يت ضــح مــن الجــدوا رقــم: )     
ــاهم فــــي تطــــوير المنظمــــة بشــــكا كبيــــر ــابي )التــــدريبي تســ (و 3.60". تح   ــــ  بمتوســــط حســ

(و والتــي تــُن   19(و كانــ  المرتبــة اهولــى. بينمــا جــال  الف ــرة )0.498وانحــراف معيــاري )
ــى: "  ــياحيينعلـ ــا  بالمرشـــدين السـ ــدريو الخـ ــاه برنــــامج التـ ــة اتجـ ــعر بئيجابيـ بمتوســــط  ".أشـ
( التـي 23(و فكان  الترتيو الثانيو أما الف رة )1.501(و وانحراف معياري )3.57) حسابي

. أســاليو التـــدريو المت َبعــة تخلـــق مواقــف إيجابيـــة لتحســين مهـــارا  المتـــدربين"تــُن   علـــى: "
يلــي ذلــف  (و وجــال  بالمرتبــة الثالثــة.1.143(و وانحــراف معيــاري )3.27بمتوســط حســابي )
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( ) 3.17( )3.20( علـــى التـــواليو وبمتوســـط حســـابي علـــى التـــوالي )20و 21و 22الف ـــرة )
(. ويت ضح من بيانا  الجـدوا أن 1.285( )0.913( )1.157و وانحراف معياري )(2.73

نجـاح  قيمة المتوسط الحسابي الكلي للف را  التي تُخ   إجابا  المبحوثين حوا بعد محـور
ــياحةو ــا  السـ ــوظفي قطـ ــة لمـ ــرامج التدريبيـ ــدره ) البـ ـــابي قـ ــط حســــ ــ  بمتوسـ ــا  3.25فكانـ (. وف ـ

أن أفـــراد َعيِّنــة الدراســـة مواف ـــون (و و 1.028للم يــاس المعتمـــد للدراســـةو وبــانحراف معيـــاري )
نجـــاح البـــرامج التدريبيـــة  علـــى العبـــارا  والف ـــرا  الـــواردة فيـــهو ويولـــون اهتمامـــا  كبيـــرا  بعمليـــة

 .لموظفي قطا  السياحة

 اختبار فرضيَّات الدراسة: 
 اختبار الفرضيَّة األولى:

1H:  (  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصاتية عند مستو ≥ α  بين آلية  تحديـد االحتياجـا )
علــى نجــاح البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  الســياحة بمدينــة  التدريبيــة للمرشــدين الســياحيين

للتح  ق من هـذه الفرضـي ة  اسـتخدم الباحثـان أسـلوو تحليـا االنحـدار ل يـاس الع قـة و  -سبها
ونجـاح البـرامج التدريبـة  ود االحتياجا  التدريبية الخاصة للمرشدين السياحيين بين آلية تحدي

 لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها و والجدوا التالي ُيبيِّن ذلف: 
النمـوذج الختبـار أثـر  ( نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد مـن صـالحية8جدول رقم: )

ــد االحتياجــات  ــة تحدي ــرامج آلي ــى نجــاح الب ــة الخاصــة للمرشــدين الســياحيين عل التدريبي
 التدريبية لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها.

 

 المصدر

مجمطططططوع 

 المربعا 

 رجطططططا  

 الحر ة

م وس  

المربعا

  

   F  قيمة

 المحسوبة

  F قيمة

 الجدولية

مسطط و  

 الداللة

 معاما ال حد د
2R 

معامطططططططططا 

 االرتبا 

R    

  0.000 0.000 14.119 4.817 1 4.870 االنحدار

0.326 

 

0.561 
    0.341 35 9.893 الخطأ

     36 14.763 المجموع
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( الجدوليــة عنــد مســتوى fقيمــة ) (.                   0.05الططة صحصططائياد عنططد مسطط و  معنو ططة ) 
 .0.000= 0.05داللة 

ح الجــدوا رقــم: ) آليــة تحديــد االحتياجــا  التدريبيــة  ( اختبــار الع قــة بــين عناصــر8ُيوضــِّ
ر مســت ا(و  الخاصــة للمرشــدين الســياحيين ونجــاح البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  )َكُمتغيــِّ

ر الســـياحة بمدينـــة ســـبها تـــابع(و حيـــ  أظهـــر  نتـــاتج التحليـــا اإلحصـــاتي المدونـــة  )َكُمتغيـــِّ
( fبالجــدواو ثبــا  صــ حية النمــوذج الختبــار الفرضــي ة الفرعيــة اهولــى إلــى ارتفــا  قـــيم )

(و 0.05(و عـــن قيمتهـــا الجدوليـــة عنـــد مســـتو  داللـــة )14.763المحســـوبة والتـــي بلغـــ  )
ن نفـس الجـدوا أن قيمـة معامـا (و ويت ضـح مـ 0.000( والبالغـة )35-1ودرجـــــــا  حريـة )

%( مـن التغيـ را  الحاصـلة فـي 56.1(و وهذا يعنـي أن )0.326( قد بلغ  )R2التحديد )
نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة ترجع إلى آلية تحديد االحتياجا  التدريبيةو 

( %33ا م ـداره )تُفسِّر مذا النموذج أي أن عناصر آلية تحديد االحتياجا  التدريبية في ه
 من التباين في نجاح البرامج التدريبة لموظفي قطا  السـياحة بمدينـة سـبها  ممـا يـدا علـى
أن هنـاف أثــرل هـامٌّ ذو داللــة إحصــاتية للُمتغيـِّر المســت ا فــي الُمتغيـِّر التــابعو وبم حظــة أن 

و ونـــــرفض 1β:1(H≠(0(و فئننـــــا ن بـــــا الفـــــرض البـــــديا 0.05مســـــتو  الداللـــــة أقـــــا مـــــن )
نجــاح وُن ـر  بوجـود ع قـة َخطِّيـة ذا  داللـة إحصـاتية بـين  )1β:0H(0=الفرضـي ة العدميـة 

موجبــة  (R)و وحيــ  إن إشــارة معامــا االرتبــاط البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  الســياحة
َرين: 0.561وتســـاوي ) +( يشـــير ذلـــف إلـــى أن هـــذا التـــأثير إيجـــابي وقـــوي جـــدا  بـــين الُمتغيـــِّ
آلية تحديـــــد االحتياجـــــا  التدريبـــــة و والتـــــابعو أي أنـــــه كلمـــــا ارتفعـــــ  قـــــيم عناصـــــر المســـــت ا

ر علــى أن هنــاف نجــاح عمليــة التــدريو  ارتفعــ  قــيم المتــدربين ب طــا  الســياحة و وهــذا ُيفســِّ
 أثرل ذو داللة إحصاتية.
 اختبار الفرضيَّة الثانية:
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2H:  (  0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــاتية عنــد مســتو ≥ α )ة  بــين آليــة وضــع الُخطــ 
علــى نجــاح  الســياحيين الســنوية للبــرامج التدريبيــةو التــي ي ــوم بهــا قطــا  الســياحة للمرشــدين

  البرامج التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها.
آليـة  يـا االنحـدار ل يـاس الع قـة بـينللتح  ق من هذه الفرضي ة  استخدم الباحثان أسـلوو تحل

ة الســنوية للبــرامج التدريبيــةو التــي ي ــوم بهــا قطــا  الســياحة للمرشــدين ر  وضــع الُخطــ  )َكُمتغيــِّ
ر تــابع( علــى نجــاح البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  الســياحة بمدينــة ســبها مســت ا( و )َكُمتغيــِّ

 والجدوا أدناه ُيبيِّن ذلف:
 نتــائج تحليــل التبــاين لالنحــدار  للتأكــد مــن صــالحية النمــوذج الختبــار( 9جــدول رقــم: )

ة الســنوية لبــرامج التدريبيــة، التــي يقــوم بهــا قطــاع الســياحة  عناصــر آليــة وضــع الُخطــَّ
  نجاح البرامج التدريبة لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها. على نللمرشدي
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 . 0.000= 0.05( الجدولية عند مستوى داللة f(. قيمة ) 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) *

ح الجدوا رقم: ) آلية وضع الُخط ة السنوية لبرامج التدريبيةو التي ي وم بها  عناصر(9ُيوضِّ
نجاح البرامج التدريبـة لمـوظفي قطـا  السـياحة  )َكُمتغيِّر مست ا(و قطا  السياحة للمرشدين

و حيــ  أظهــر  نتــاتج التحليــا اإلحصــاتي المدونــة بالجــدواو ثبــا  صــ حية بمدينــة ســبها
( المحســــوبة والتــــي بلغــــ  fنيــــة إلــــى ارتفــــا  قــــيم )النمــــوذج الختبــــار الفرضــــي ة الفرعيــــة الثا
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ـا  حريـة )0.05(و عن قيمتها الجدولية عند مسـتو  داللـة )15.995) ( 35-1(و ودرجـــــــ
( قـــد بلغـــ  2R(و ويت ضـــح مـــن نفـــس الجـــدوا أن قيمـــة معامـــا التحديـــد )0.000والبالغـــة )

را  %77.6(و وهــذا يعنــي أن )0.776) الحاصــلة فــي نجــاح البــرامج التدريبيــة ( مــن التغيــ 
لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبهاو تعود إلى عناصر آليـة وضـع الُخطـ ة السـنوية لبـرامج 
التدريبيةو التي ي ـوم بهـا قطـا  السـياحة للمرشـدينو أي أن عناصـر الُخطـ ة السـنوية لبـرامج 

ر مـا م ـداره )الت ( مـن التبـاين فـي عمليـة نجـاح عمليـة %77.6دريبية في هذا النمـوذج تُفسـِّ
للُمتغيِّر المسـت ا فـي الُمتغيـِّر  التدريوو مما يدا على أن هناف أثرل هامٌّ ذو داللة إحصاتية

(و فئننـــــا ن بـــــا الفـــــرض البـــــديا 0.05التـــــابعو وبم حظـــــة أن مســـــتو  الداللـــــة أقـــــا مـــــن )
0)≠1β:1(H 0=و ونــرفض الفــرض العــدم)1β:0H(  وُن ــر  بوجــود ع قــة َخطِّيــة ذا  داللــة

ة الســنوية لبــرامج التدريبيــةو التــي ي ــوم بهــا قطــا  عناصــر إحصــاتية بــين  آليــة وضــع الُخطــ 
ــبها الســـياحة للمرشـــدين ــة لمـــوظفي قطـــا  الســـياحة بمدينـــة سـ و علـــي نجـــاح البـــرامج التدريبيـ

+(و يشـير ذلـف إلـى أن 0.883موجبـةو وتسـاوي ) (R) االرتبـاطوحيـ  إن إشـارة معامـا 
َرين: المسـت او والتـابعو أي أنـه كلمـا ارتفعـ  قـيم  هذا التـأثير إيجـابي وقـوي جـدا  بـين الُمتغيـِّ

نجاح البرامج التدريبة لموظفي  عمليةارتفع  قيم  الُخط ة السنوية لبرامج التدريبية  عناصر
َرين: و و قطا  السياحة بمدينة سبها هذا ُيفسِّر على أن هنـاف أثـرل ذو داللـة إحصـاتية للُمتغيـِّ

 .المست او والتابع
 اختبار الفرضيَّة الثالثة:

3H:  (  0.05يوجد أثر ذو داللة إحصاتية عند مستو ≥ α )آليـة تنفيـذ وت يـيم البـرامج  بين
قطــا  الســياحة بمدينــة و علــى نجــاح البــرامج التدريبــة لمــوظفي الســياحيين التدريبيــة للمرشــدين

 .سبها
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آليـة  للتح  ق من هـذه الفرضـي ة  اسـتخدم الباحـ  أسـلوو تحليـا االنحـدار ل يـاس الع قـة بـين
ــدين ــة للمرشـ ــرامج  التدريبيـ ــد البـ ــياحيين  تنفيـ ــت ا(والسـ ر مسـ ــِّ ــة  )َكُمتغيـ ــرامج التدريبيـ ــاح البـ ونجـ
 أدناه  ُيبيِّن ذلف:ا و والجدو )َكُمتغيِّر تابع( لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها

( نتـائج تحليـل التبـاين لالنحـدار  للتأكـد مـن صـالحية النمـوذج الختبـار 10جدول رقم: )
، علـى نجـاح البـرامج السـياحيين آلية تنفيد وتقييم البرامج  التدريبيـة للمرشـدين بينأثر 

 . التدريبة لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها
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 .0.000=  0.05( الجدولية عند مستوى داللة  f(. قيمة )0.05 الة صحصائياد عند مس و  معنو ة )  •
ح الجدوا رقـم: )  آليـة تنفيـد وت يـيم البـرامج التدريبيـة للمرشـدين ( اختبـار الع قـة بـين10ُيوضِّ

بمدينــة ســبها البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  الســياحة ونجــاح )َكُمتغيــِّر مســت ا(و  الســياحيين
ر تــابع(و حيــ  أظهــر  نتــاتج التحليــا اإلحصــاتي المدونــة بالجــدوا ثبــا  صــ حية  )َكُمتغيــِّ

ــ  إلـــــى ارتفــــا  قـــــيم ) ــوذج الختبـــــار الفــــرض الفرعـــــي الثالــ ــوبةو والتـــــي بلغـــــ  fالنمــ ( المحســ
ـا  حريـة )0.05(و عـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتو  داللـة )26.375) (و 35-1(و ودرجـــــــ

( قــد بلغــ  أن R2(. ويت ضــح مــن نفــس الجــدوا أن قيمــة معامــا التحديــد)0.000) والبالغــة
( من التغي را  الحاصلة  في نجاح البرامج التدريبة لموظفي %83%(  وهذا يعني أن )83)

قطا  السياحة بمدينة سبها  تعود إلى آلية تنفيذ وت ييم البرامج التدريبية للمرشدين السياحيين 
( من التباين  في عملية نجـاح بـرامج التدريبيـةو ممـا %83فسِّر ما م داره )في هذا النموذج تُ 

ر التــــابعو  ر المســــت ا فــــي الُمتغيــــِّ يــــدا علــــى أن هنــــاف أثــــرل هــــامٌّ ذو داللــــة إحصــــاتية للُمتغيــــِّ
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و 1β:1(H≠(0(و فئننــا ن بــا الفرضــي ة البديلــة 0.05مــن ) وبم حظــة أن مســتو  الداللــة أقــا
 و وُن ر  بوجود ع قة َخطِّية ذا  داللـة إحصـاتية بـين)1β:0H(0=مية ونرفض الفرضي ة العد

ونجــاح البــرامج التدريبيــة لمــوظفي  الســياحيينو آليــة تنفيــد وت يــيم البــرامج  التدريبيــة للمرشــدين
+( فهـذا 0.688موجبـة ) (R)و وحي  إن إشـارة معامـا االرتبـاط قطا  السياحة بمدينة سبها

َرين: المسـت او والتـابع. أي أنـه كلمـا  يشير إلـى أن هـذا التـأثير إيجـابي وقـوي جـدا  بـين الُمتغيـِّ
نجاح البرامج ارتفع  قيم  السياحيين  آلية تنفيذ وت ييم البرامج التدريبية للمرشدينارتفع  قيم 

 .التدريبية لموظفي قطا  السياحة بمدينة سبها
 النتائج.

الخاصــة للمرشــدين  إحصــاتية آليــة  تحديــد االحتياجــا  التدريبيــةجــود أثــر ذي داللــة و  -1
بدرجــة  علــي نجــاح البــرامج التدريبيــة لمــوظفي قطــا  الســياحة بمدينــة ســبهاو الســياحيينو

 مرتفعةو وذا  ع قة إيجابية.
آليــة وضــع الُخطــة الســنوية لبــرامج التدريبيــةو التــي  وجــود أثــر ذي داللــة إحصــاتية بــين 2-

على نجـاح البـرامج التدريبيـة لمـوظفي قطـا  السـياحة  ي وم بها قطا  السياحة للمرشدين
 .بمدينة سبهاو بدرجة مرتفعةو وذا  ع قة إيجابية

وجــود أثــر ذي داللــة إحصــاتية بــين آليــة تنفيــد البــرامج  التدريبيــة للمرشــدين الســياحيينو -3
بدرجـة مرتفعـةو وذا  و لى نجاح البرامج التدريبيـة لمـوظفي قطـا  السـياحة بمدينـة سـبهاع

 ع قة إيجابية.
ة الســنوية لبــرامج  تعــود إلــى عناصــر ســبها طــا  الســياحة بمدينــة ق -4  آليــة وضــع الُخطــ 

 .التدريبيـــــــــــــــــــــــــةو التـــــــــــــــــــــــــي ي ـــــــــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــــــــــا قطـــــــــــــــــــــــــا  الســـــــــــــــــــــــــياحة للمرشـــــــــــــــــــــــــدين
نجاح البرامج التدريبـة لمـوظفي  ( من التغي را  الحاصلة في%83الدراسة أن ) أثبت  -5

سـبهاو تعـود إلـى آليـة تنفيـد البـرامج التدريبيـة للمرشـدين السـياحيينو قطا  السـياحة بمدينـة 



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
65 

 نجـاح البـرامج التدريبيـة لمـوظفي قطـا  السـياحةو من التغي را  الحاصلة في( %83وأن )
 .آلية تحديد االحتياجا  التدريبيةو التي ي وم بها قطا  السياحةترجع إلى 
 التوصيات.

ــة  .1 ــة المهمــــة لعمليــ ــةو باعتبارهــــا المرحلــ ــد االحتياجــــا  التدريبيــ التركيــــز علــــى آليــــة تحديــ
 لتدريو.لالتدريوو ووضع المعايير المناسبة والعادلةو الختيار اهشخا  الُمرش حين 

ة التدريبيـــة الســـنويةو ومواعيـــد الـــدورا  التدريبيـــة  .2 وضـــع معـــايير ُمحـــد دة وواضـــحة للُخطـــ 
 ونشرها في دليا الدورا  التدريبية بال طا . للمرشدين السياحيينو

وضع آليا  واضحة لتنفيذ وت ييم البـرامج التدريبيـةو وف ـا  للُخطـ ة السـنوية الُمعلَـن عنهـاو  .3
 وتصحيح أيِّ قصور قد يحد  في تنفيذ الُخط ة.

وضـــع معـــايير واضـــحة لت يـــيم الـــدورا  التدريبيـــة للمرشـــدين الســـياحيين  لضـــمان نجـــاح  .4
 التدريو مست ب  .الهدف من 

التركيــز علــى معــايير الجــودة فــي مجــاا التــدريوو واالســتفادة منهــا فــي البــرامج التدريبيــة  .5
 للمرشدين السياحيين مست ب  .  

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية.

و "إدارة العمليــة التدريبيــة: النظريــة والتطبيــق"و 2014)الشــرعةو عطــااهلل محمــدو ) -1
 عمانو دار الحامد للنشر والتوزيع.الطبعة اهولىو 

(و "أثــــــر التــــــدريو علــــــى المشــــــروعا  2007ال ــــــوقو إبــــــراهيم عبــــــد المجيــــــدو )  -2
 الصغر "و  رسالة ماجستيرو إدارة اهعماا.

(و "تطو ر الفكر واهساليو اإلدارية"و دار الحامـد 2005العتيبيو صبحي جبرو ) -3
 للنشرو عمانو اهردن.

ــمو ) -4 ــزاويو نجــــ ــود2009العــــ ــفا  (و "جــــ ــا  المواصــــ ــدريو اإلداري"و متطلبــــ ة التــــ
 .2015الدوليةو اهيزوو
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ــة المصــــريةو 1999الغمـــريو إبـــراهيمو ) -5 ــي"و الجامعـ (و "اهفـــراد والســـلوف التنظيمـ
 ال اهرةو مصر. 

(و "قاعــــــــدة البيانــــــــا  للمشــــــــروعا   2012اهســــــــرجو حســــــــين عبــــــــدالمطلوو )  -6
 الصغر "و بوابة اههرام.

(و "اإلدارة اإلســــــتراتيجية للمــــــوارد البشــــــرية"و الــــــدار 1996)المرســــــيو جمــــــاا محمــــــدو  -7
 الجامعيةو اإلسكندريةو مصر.

ــدو ) -8 ــدح  محمـ ــرو مـ ــو النصـ ــىو 2012أبـ ــة اهولـ ــة"و الطبعـ ــة التدريبيـ ــا العمليـ (و "مراحـ
 ال اهرةو المجموعة العربية للتدريو والنشر.

ــاميو ) -9 ــتراتيجي2019بــــو دبــــوسو ســ ــة إســ ــوارد البشــــرية: رتيــ ــا  (و "إدارة المــ ة وتوظيفــ
 عملية"و جامعة صفاقس للعلوم والتصرفو مخبر البح  الحوكمة المالية والمحاسبية.

(و "إدارة المـــوارد البشـــرية"و ترجمــة محمـــد ســـيدو دار المـــري و 2003ديســلرو جـــاريو ) -10
 الرياضو السعودية.

(و "التدريو اإلداري"و الطبعة اهولىو عمانو دار الرايـة 2013رضاو هاشم حمديو ) -11
 شر والتوزيع.للن
(و "إدارة اهفـــــــراد"و دار الصـــــــفاو مجلـــــــة العلـــــــوم  2003) زويلـــــــفو مهـــــــدي حســـــــنو  -12

 و جامعة البترالو عمان.14التكنولوجيةو العدد: 
"و متس ســــة وهــــران للنشــــرو  إدارة المــــوارد البشــــرية(و "1999ع يــــاو عمــــر وصــــفيو ) -13

 .عمانو اهردن
ــانو ) -14 ــان برهـ ــانو 2013عـــويسو غسـ ــم وفـــن"و عمـ ــاد الســـياحي: علـ (و "الداللـــة واإلرشـ

 اهردن. 
(و "التــدريو: اهســس والمبــاد "و الطبعــة اهولــىو الجبيهــةو  2010معمــارو صــ حو ) -15

 ديبونو للنشر والتوزيع(.
(و "إدارة الموارد البشرية"و الدار الجامعيـةو اإلسـكندريةو الطبعـة 2001ماهرو أحمدو ) -16
 لثانية.ا

 ثانيًا: المراجع األجنبية. 
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17- Barnett, M. and Standing, C. (2011) Repositioning Travel 
Agencies on the Internet.     Journal of Vacation Marketing, 7(2), 

143-152 
18 -Day, GS (1990). “ Market-Driven Strategy”: Processes for 
Creating Value.  The Free Press, New York, 

NY.Retrieved(April.20.2011)from:  
 ثالثًا: الرسائل والمجالت العلمية. 

ــةو العربـــــي أحمـــــد -19 ــدريو علـــــى أدال شـــــاغلي الوظـــــاتف (، 2015، ) ع يلـــ "أثـــــر التـــ
التسوي ية"و مجلـة االقتصـاد والتجـارة: مجلـة علميـة محكمـة نصـف سـنوية تصـدر عـن كليـة 

 .(2015سوق اهحد. )العدد السابعو يونيو  -االقتصاد والعلوم السياسية 
ــي دو-20 ــر مـ ــروقو ناصـ ــدو الطـ ــي أحمـ ــةو العربـ ــاليو (2014) ع يلـ ــع تطبيـــق اهسـ و "واقـ

تطويرهـا بالمعهــد الـوطني لـ دارة"و مجلـة علميـة محكمــة التدريبيـة الموجهـة للمـديرين وسـبا 
سـوق اهحـد. )العـدد الخـامسو  -نصف سنوية تصدر عن كلية االقتصاد والعلوم السياسـية

2014). 
(و "البـــرامج التدريبيـــة وأثرهـــا علـــى أدال مـــوظفي وزارة 2011عفـــافو أحمـــد النجـــارو )-21

رســــالة ماجســــتير فــــي إدارة اهعمــــااو  التربيــــة والتعلــــيم الفلســــطينية فــــي محافظــــة الخليــــا"و
 منشورة على شبكة المعلوما  الدولية.
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 القرارات اتخاذ عملية كفاءة رفع في اإلدارية المعلومات نظم دور
 (بطرابلس  الليبية الجوية الخطوط بشركة  ميدانية دراسة)اإلدارية

 . طرابلس جامعةو  االقتصاد كلية/  محاضر                   س مة عجيلة أبو رمضان

 الملخص
 المـتثِّرة العوامـا تعـد د ومـع ال رارا و اتخاذ عملية كفالة رفع موضو  الورقة هذه تناول    
 نظـم أثر لمعرفة سع  الورقة هذه فئن فعالي تها  أو صحتها حي  من ال رارا و اتخاذ على

 .اإلدارية ال رارا  اتخاذ كفالة رفع في اإلدارية المعلوما 
 الفع الــة اإلداريــة المعلومــا  نظــم اســتخدام انخفــاض فــي تتمثــ ا الدراســة مشــكلة فــئن وعليــهو
 كفـالة فـي التـ دنِّي علـى انعكـس الـذي اهمـر الدراسـةو قيـد المنظمـة فـي العاليـة الكفـالة ذا 
 .ال رارا  اتخاذ

ــل  ــة إلــــى الدراســــة وتوصــ ــاتجو مجموعــ ــا نتــ ــاف أن: أهمهــ ــة   هنــ ــا    وأثــــرا   ع قــ نظم إيجابيــ ــت  لــ
 مجموعـة إلـى الدراسـة وخُلصـ  اإلداريـةو ال ـرارا  اتخاذ كفالة رفع في اإلدارية المعلوما 

  :اآلتي أهمها التوصيا و من
ــركة علـــى- ــد الشـ ــة قيـ ــام الدراسـ ــدي  ال يـ ــوير بتحـ ــام وتطـ ــتخَدم المعلومـــا  نظـ ــورة الُمسـ  بصـ

شراف الحديثةو التكنولوجية التطورا  لمواكبة مستمرةو  لهاو والمستخدمين عليهاو العاملين وا 
ــرامج فــــي ــا بــ ــىو .تطويرهــ ــاتمين علــ ــى ال ــ ــة علــ ــاذ عمليــ ــرارا  اتخــ ــام ال ــ ــة اإللمــ ــم بأهميــ  نظــ

 .والفع الة الصحيحة ال رارا  اتخاذ علمية في المعلوما 
ة االهتمــام الشــركة علــى-  اتخــاذ كفــالة رفــع فــي مهمــا   دورا   تلعــو هنهــا المعلومــا   بنوعيــ 

 مـــن يزيـــد متعـــدِّدة ونمـــاذج بأشـــكاا المعلومـــا  وت ـــديم اإلمكانيـــا  بتـــوفير االهتمـــاموو ال رار
 .ال رار اتخاذ عملية كفالة
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Abstract 

     This paper was the subject of raising the efficiency of the 

decision-making process with many influencing factors affecting 

validity or effectiveness, this paper has endeavoured to know the 

effect of management information systems in raising the efficiency 

of management decision-making. 

Accordingly, the problem of the study, which is represented to 

decline use of efficient and effective management information 

systems in the organization under study, which is reflected in the 

reduced efficiency of decision-making. 

The study reached a set of results, the most important of which are :-  

There is a relationship and a positive impact of management 

information systems on raising the efficiency of administrative 

management decision-making. The study concluded with a multiple 

of recommendations, the most important of which are the 

following :- The company under study must continuously update and 

develop the information system used to keep  pace  with modern 

technological developments and to involve its employees and users 

in its development programs.Those in charge of the decision-

making process must be familiar with importance of information 

systems in making correct and effective decisions. 

-The company must pay attention to the quality of information 

because it plays an important role in raising the efficiency of 

decision-making. 

-Attention to providing capabilities and providing information in 

multiple  

 forms and models that increase the efficiency of decision-making 

process. 

 المقدمة
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د  نظــم المعلومــا  مــوردا  رتيســا  مــن مــوارد المنظمــةو ومصــدرا  مهمــا  مــن مصــادر       ُتعــَ
ة اهنشــطة اإلداريــة المختلفــةو نجاحهــاو كمــا تعتبــر عــام   مــن عوامــا زيــادة  الكفــالة وفعاليــ 

اهمــر الــذي جعــا مــن وجــود نظــم المعلومــا  اإلداريــة فــي المنظمــا  ذا  أهميــة خاصــة  
د  عمليـة اتخـاذ  حي  يساعد المنظما  على ال يام بأدال وظاتفها بنجـاح وكفـالة عاليـةو وُتعـَ

د هنـا أن  لـيس كـا عمليـة تتطلـو ال رارا  من العمليا  اإلداريـة المهمـةو ولكـن يجـو التأكـ 
اتخــاذ قــرارو ولكــن كــا عمليــة تتطلــو نوعــا  وكمــا  مــن المعلومــا  مختلفــة عــن غيرهــا مــن 
ــم العمليـــا  اإلداريـــة  ــم الشـــركا و وجسـ العمليـــا و وفـــي ظـــا المنافســـة الدوليـــةو وكبـــر حجـ

عَي اإلدارة الحديثــة فــي المنظمــا  يتجــه إلــى تــوفير نظــم معلومــا   مــن واإلنتاجيــة  فــئن ســَ
مصــادرها عبــر البيتــة المحيطــةو وال يـــام بــئجرالا  تحصــيا ومعالجــة البيانــا   ل ســـتفادة 

ز دورها في اتخاذ ال رارا  الناجحة.  منها بما ُيعزِّ

 :مشكلة الدارسة

ــة     ــالة إدارتهــــا فــــي صــــنع ال ــــرارا  اإلداريــ تعتمــــد منظمــــا  اهعمــــاا علــــى مســــتو  كفــ
ويـة الــذي ترتكــز عليـه كفــالة تلـف ال ــرارا و ويعكــس الناجحـةو وتعتبــر المعلومـا  حجــر الزا

مستو  نجـاح منظمـا  اهعمـاا علـى مـد  تح ي هـا ههـدافهاو وأن ذلـف يعتمـد علـى جـودة 
 وفاعلي ة إدارتها في صنع ال رارا  الرشيدة.

فالمعلوما  هي اهساس الذي ترتكز عليه ال رارا و وفي ظا التغييرا  التـي تمـر بهـا     
خليــة والخارجيــة لمنظمــا  اهعمــاا  فئنهــا تــتثر مباشــرة فــي تشــخي  التغييــرا  البيتــة الدا

ة عمليــة اتخــاذ ال ــرارا و  ذا  اههميــة فــي ال ــرارا  الصــاتبةو ولغــرض زيــادة جــودة وفاعليــ 
ــة. را  البيتيـ ــ  ــن التغيـ ــا  عـ ــع البيانـ ــى تجميـ ــا علـ ــا  يعمـ ــام معلومـ ــن نظـ ــد مـ ــذا  البـ ــن هـ ومـ

علـى مشـكلة مبدتيـة  َتتمثـ ا فـي مـد  اعتمـاد اإلدارة العليـا  المنطلقو فئن هذه الدراسة ت وم
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للشــركة قيــد الدراســة علــى ُمخَرجــا  نظــام المعلومــا  اإلداريــة فــي اتخــاذ ال ــرارا  اإلداريــة 
 الصحيحة.

 :فرضيَّات الدراسة

ال توجد ع قة ذا  داللة إحصاتية بـين نظـم المعلومـا  اإلداريـةو  الفرضيَّة الرئيسة: -
 كفالة اتخاذ ال رارا  اإلدارية بالشركة قيد الدراسة.ورفع 

ال توجد ع قة ذا  داللة إحصاتية بين خصات  نظم المعلوما   الفرضيَّة الفرعية: -
ــةو  ــةو التوقيـــ و الكمِّيـ ــمولي ةو الُكل فـ ــةو الشـ ــرارا  ) الدقـ ــاذ ال ـ ــالة اتخـ ــع كفـ اإلداريـــةو ورفـ

 الُمرونةو المصداقية(.

ــدٍر مــــن ترتكـــز أه:أهميـــة الدراســـة ــى قـ ــوعا  علـ ــا تتنــــاوا موضـ ــفها أنهـ ــة لوصـ ميــــة الدراسـ
ة ال ـــــرارا  اإلداريـــــة.  اههميـــــةو وهـــــو أثـــــر نظـــــم المعلومـــــا  اإلداريـــــة علـــــى كفـــــالة وفعاليـــــ 

 وتسعى الدراسة لتنمية مهارا  المستولين ل لمام بأهمية اتخاذ ال رارا . 

 أهداف الدراسة:

ــة  .1 ــة إلــــى معرفــــة الع قـ ــين نظــــم المعلومــــا  تهـــدف هــــذه الدراسـ االرتباطيــــة التأثيريــــة بـ
 اإلداريةو وكفالة ال رارا  اإلدارية.

 التعر ف على المشاكا والصعوبا  التي َتُحد  من كفالة نظم المعلوما  اإلدارية. .2
 التعر ف على الطرق والوساتا الُمت َبعة التخاذ ال رارا  اإلدارية الناجحة. .3
معلومــــا  بالمنظمــــةو ومــــد  مســــاهمته فــــي اتخــــاذ إبــــراز الــــدور الــــذي يلعبــــه نظــــام ال .4

 ال رارا . 
 :نموذج الدراسة
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ح الع قــة االفتراضــية بــين  ل ــد قــام الباحــ  بتصــميم هــذا النمــوذج االفتراضــيو الــذي ُيوضــِّ
 نظم المعلوما  اإلداريةو ورفع كفالة اتخاذ ال رارا .

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجانب النظري:
 :نظم المعلومات اإلدارية

ن فــي المهمــة  :مفهــوم نظــم المعلومــات اإلداريــة إن وجــود نظــم المعلومــا  اإلداريــة َتكمــُ
اهساســيةو التــي هــي تــوفير البيانــا  ال زمــة ومعالجتهــا إلنتــاج المعلومــا  المفيــدة لــ دارةو 

ــذي  ــع احتياجــــا  متخــ ــوو مــ ــ  المناســ ــبةو والوقــ ــة المناســ )إدريــــس، ال ــــرار.         بالدقــ
 (. 2005، 200ص

ــــــــــــــــــــا  نظــــــــــــــــــــم  ن ُمكوِّ
المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 اإلدارية. 

 قواعد البيانا . 

فراد واهجهزة. اه  

ا .  البرمجي 

خصــــــــــــــــات  نظــــــــــــــــم 
 المعلوما :

ة كفالة وفاعلي  
اتخاذ ال رارا  

.اإلدارية  

.المست ا  رتغيِّ المُ  التابع.ر تغيِّ المُ    
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حيــ  ُتعــر ف  بأنهــا: "المــادة الخــام التــي ُتســتخَرج منهــا المعلومــا و  .أواًل: تعريــف البيانــات
)عـــويس،  معلومـــا "    فهـــي اهســـاس الـــذي ترتكـــز عليـــه اإلدارةو وتترجمـــه بعـــد ذلـــف إلـــى

 .(89، ص 2011

إعــدادها لتصــبح فــي شــكا أكثــر فاتــدة بأنهــا: "البيانــا  التــي تــم ثانيــًا: تعريــف المعلومــات.
د  مـــن االحتمـــاال  الخاصـــة بالنتـــاتج  للفـــردو والتـــي لهـــا قيمـــة لتمتخـــذ ال ـــرارو حيـــ  إنهـــا ُتعـــَ

 (.2014، 14سالمة، ص" )المتوقعة في الموقف الذي فيه ال رار

بأنهـا: "بيانـا  ذا  معنـى  تـم تحليلهـا أو تحوليهـا إلـى معلومـا  ذا  معنـى وُتعرَّف أيضًا: 
  (.1999، 23)التويرقى، صلتمتخذ ال رار" 

تدِّ  مفهـــوم تعريـــف نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة: "هــي مجموعـــة مـــن الــنظم الفرعيـــة التـــي يـــُ
" ) اإلداريـة     تفاعليها إلى إنتاج المعلومـا  التـي ُتغطـِّي االحتياجـا  المختلفـة لدنشـطة 

بأنهــا: "التكــوين الهيكلــي المتكامــا والمتفاعــا  وعرَّفهــا الطــائي (.2005، 252ســلطان، ص
د ا  والبــرامج وال واعــد الــذي يكفــا تحصــيا ومعالجــة البيانــا ".  )الطــائي، مــن اآلال  والُمعــت

 وُتعـــر ف أيضـــا  بأنهـــا: "الح ـــاتق والمفـــاهيم التـــي تخـــُ   أي  موضـــو  مـــن (.26، ص2000
، 150". )الكيالنــي، صالموضــوعا  التــي تكــون الغايــة منهــا تنميــة وزيــادة معرفــة اإلنســان

2000.) 

نات وعناصر نظم المعلومات:  ُمكوِّ
ا فـــي الحصـــوا علـــى المعلومـــا و مـــن كـــا  مـــن البيتـــة      ــ  إن دور نظـــم المعلومـــا  َيتمثـ

ةو حيــ  إن  عطــال النظــام صــفة الفاعليــ  الخارجيــةو والبيتــة الداخليــةو لتكامــا المعلومــا و وا 
النظام من خ ا الُمخَرجا  المعلوماتية المتكاملةو يح ـق الغايـا  التـي يسـعى إليهـاو وهـي 

نـا  مترابطـة بعضـها اتخاذ ال رارا  ال صاتبة. إن نظام المعلوما  _ بشـكٍا عـاٍم _ لـه ُمكوِّ
ة  ــ  ــا  النظــــام الفاعليـ نـ ــذه الُمكوِّ ــة تــــرابط هـ ــي درجـ ــبعضو وتعطـ ــة.    بـ )آل ربيعــــة، المطلوبـ
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نا  النظام تحتوي على عناصرو ي ع على عات هـا  (.1993، 24ص إن كا وحدة من ُمكوِّ
نا  ال وتسـاعد فـي فهـم كيفيـة عمـا النظـامو ومـن عمليـا  و فرعيـةال يام بواجبا  هذه الُمكوِّ

 نظام المعلوما  اآلتي:

جمـع البيانــا : يـتم فــي هـذه العمليــة الحصـوا علــى البيانـا  مــن مصـادرها المختلفــةو  .1
مراعيـا  تـوفر المعـايير اآلتيـة: )الصـحةو الدقـةو الشـمولي ةو المرونـةو تناسـو ال يمـة فـي 

 (.Ansoff 1990، 66( )صتلف البيانا 
معالجــة البيانــا : حيــ  يــتم  تحويــا البيانــا  مــن هيتتهــا اهوليــة إلــى معلومــا  ذا   .2

 (.Curits،1995، 41)معنى وقيمة 
ــفها: .3 ــة بالمعلومـــا  ويصـ ــام المعلومـــا  اإلداريـ ا الُمخَرجـــا  فـــي نظـ ــ   الُمخَرجـــا : َتتمثـ

(1988 ،Duker)   ــو ــن موضــ ــة مــ ــع الغايــ ــق مــ ــي تت ســ ــا  التــ ــردا  البيانــ ال ــــرار "مفــ
 وأهميته".

 نظم المعلومات دعم القرار:

َتتمثــ ا نظــم المعلومــا  دعــم ال ــرار علــى أنهــا: نظــم اإلســناد اإلداري بــالنظم التــي ت ــدم     
وُتعـر ف و المعلوما  ل دارة العلياو لمساندتها في اتخاذ ال رارا  اإلستراتيجية غيـر الُمَهيَكلـة

"مجموعــة متكاملــة مــن البرمجيــا و والحــزم الجــاهزةو وأدوا  نظــم دعــم ال ــرار علــى أنهــا: 
، 425" )فكليــود، صالمعالجــةو وتتفاعــا مــع البيانــا  والمعلومــا  لت ــديم الحلــوا الم ترحــة

2000.) 

 نظم المعلومات اإلدارية الوظيفية:

ةو إن الوظيفة اهساسية لنظم المعلوما  اإلداريةو هو توفير المعلوما  الدقي ة والشامل    
التي تزيد من كفالة العمليا  اإلدارية َكًما و وُتحسِّن جودة ال رارا  اإلداريـة. وُتعـر ف بأنهـا: 
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ــيطو  ــة: التخطـــ ــا  ال زمـــ ــة بالمعلومـــ ــد إدارة المنظمـــ ــم َمة لتزويـــ ــا  المصـــ ــة المعلومـــ "أنظمـــ
را ". والتنظيمو وال يادةو والرقابة على نشاطا  المنظمةو أو المساندة في علمية اتخاذ ال را

 (.2006، 52)الحسنية، ص

 اتخاذ القرارات:
يجــاد حــا  مناســٍو  "هــو وجــود موقــف أو مشــكلة غيــر مرغــوو فيهــاو يــراد التغلــ و عليهــاو وا 
لهـاو أ  أنهـا عمليـة اختيـار بـديا مـن بـين بـديَلي ن أو أكثـرو علـى ُأسـُس علميـة موضــوعية" 

 (.2009، 249)جاد الرب، ص

هـداف مرسـومةو وكلمـة قـرار هـي: الفصـاو أو "هو حاٌّ القرار: لتمشكلة قاتمةو أو لتح يـق هت
 (.1991، 11" )عالوى، صالحكم في مسألة

 مراحل صنع القرار:
تحديد المشكلة: التعر ف على المشـكلةو والتـي هـي الفـرق بـين الواقـعو وبـين اههـدافو  .1

 وتحديد اهسباو ورال ذلف.
و وتطوير الحلوا ال .2 بديلة  يعنى تحديد المشكلة وأبعادها في ضول ما البح  عن الحاِّ

 َتوف ر عنها من معلوما .
ت يــيم النتــاتج المتوق عــة لكــا بــديا: وتــتم هــذه العمليــة بتحديــد إيجابيــا  وســلبيا  لتكــاِّ  .3

 بدياو أ  تعيين ما يتمتع به كا  بديا من مزاياو وما يتصف به من عيوو.
ارا  االقتصـاديةو واالجتماعيـةو والبيتيـة مـن اختيار البديا اهفضـا: فـي ضـول االعتبـ  .4

جهــةو ودرجــة المعرفــة التــي يتمتــع بهــا متخــذ ال ــرار مــن جهــة أخــر   يــتم اختيــارو أو 
 ترجيح أحد البداتا على أساس اإليجابيا  والسلبيا .

د فتنفيذ ال رار ومتابعتــه:  .5 عمليــة صــنع ال ــرار ال تنتهــي إال بوضــع ال ــرار موضــع التنفيــذو والتأكــ 
 (. 1989، 27)الشماع، وحمودة، ص ع   بأن ال رار ح  ق ح   للمشكلةف
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 الخصائص التي تتمتع بها المعلومات ذات الكفاءة:  

 الشمولي ة:  أن تكون المعلوما  ُملم ة لُمتغيِّرا  البيتتين  الداخليةو والخارجية. .1
 والتشويل.الصحة: يجو أن تكون المعلوما  خالية  من الخطأ  .2
 الدقة: وتعني بأن تصو ر المعلوما  المنتجةو هو الواقع الح ي ي لمتخذ ال رار. .3
 لحصوا على المعلوما  المطلوبة.لالُكل فة: حجم الموارد ال زم تخصيصها   .4
 التوقي : هو الوق  الواقع بين طلو المعلوما و ووق  الحصوا عليها. .5
ــة ال .6 ف لتلبيـ ــ  ــام للتكيـ ــدرة النظـ ــة: قـ ــة المرونـ ــذلف المرونـ ــتفيدو وكـ رة للمسـ ــِّ ــا  الُمتغيـ متطل بـ

 العالية في االستخدام المتعدِّد اهغراض.

 :الدراسات السابقة

(و بعنــوان: "نظــم المعلومــا  فــي اتخــاذ ال ــرارا  اإلداريــة: دراســة 2014دراســة )مانــة،  .1
لِّيتة للنفط والغاز".  تطبي ية في شركة مت

ــاذ هـــدف  الدراســـة إلـــى إبـــراز الـــدور  ــة فـــي اتخـ ــام المعلومـــا  بالمنظمـ الـــذي يلعبـــه نظـ
ال ـــرارا  اإلداريـــةو وتوصـــل  الدراســـة إلـــى أن لـــد  متخـــذي ال ـــرار فـــي الشـــركة محـــا 
الدراسة مستو   تعليميا  م بوال و وخبرة  كافية  في هـذا ال طـا و ممـا ُيسـهِّا االسـتفادة مـن 

الم تمة والدقي ة فـي وقتهـا يعتبر توفر المعلوما  باالضافة إلى أنه  نظم المعلوما .
المناسوو أهم ُمحدِّد لزيادة ال رارا  الجيدة في الشركة محا الدراسةو في هذا ما توفره 
لِّيتة للـنفط والغـازو هـي قـرارا   نظم المعلوما  المتاحةو فال رارا  الُمت خذة في شركة مت

 نها.ذا  فاعلي ة وجودة عالية  هنها ُتح ِّق اههداف الَمرُجو ة م

ــة،   .2 ــة )الهزايمـ ــي  (،2009دراسـ ــرارا  فـ ــاذ ال ـ ــي اتخـ ــا  فـ ــم المعلومـ ــوان: "دور نظـ بعنـ
وتهــدف  المتس ســا  الحكوميــة: دراســة ميدانيــة فــي المتس ســا  العامــة لمحافظــة إربــد".



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
77 

الدراســة إلــى إعــ م متخــذ ال ــرار عــن اإلمكانيــا  التــي تنتجهــا المعلومــا  فــي مجــاا 
توصل  إليه الدراسةو أنه يوجد قناعة لد  العاملينو بأن ومن أهم ما  اتخاذ ال رارا .

نظم المعلوما  اإلدارية والت نيا  المستخدمة حـديثا و لهـا دور فاعـال فـي عمليـة اتخـاذ 
 ال رارا  في المتس سا  والدواتر الحكومية لمحافظة إربد.

المعلوما  اإلدارية وهي بعنوان: "أثر نظم  (،Supatra Boonmak) ،2007دراسة   .3
علــى كفــالة العمــا اإلداري". وقــد أعــد   الدراســة ل يــاس أثــر نظــم المعلومــا  اإلداريــة 
وتكنولوجيا المعلومـا  علـى كفـالة إدارة الشـركةو وتوصـل  الدراسـة نتـاتجو أهمهـاو أن 
ــالة  ة المنظمـــةو وكفـ ــ  ــد مـــن فاعليـ ــا المعلومـــا  تزيـ نظـــم المعلومـــا  اإلداريـــة وتكنولوجيـ

 او وتحسين العما اإلستراتيجي فيها.أداته

وهـي بعنـوان: "قيـاس كفـالة أدال نظـم المعلومـا   (،Jerry William ،2005) دراسـة .4
ببطاقــة الت يــيم الوظيفيــة".  وقــد طــو ر  الدراســة نموذجــا  ل يــاس أدال نظــم المعلومــا و 

دَخ   والُمخَرجــا  لوظــاتف نظــم المعلومــا  الُمســت خَدمة  باالعتمــاد علــى نمــاذج المــُ
لــــــدعم كفــــــالة العمليــــــا  الوظيفيــــــةو وتحســــــين أدال المتس ســــــا و والنمــــــوذج أو اهداة 
الم ترحة في هذا البح و تحتو  على ث ثة ُمخَرجا  واتجاها  للت يـيمو وهـي: كفـالة 

 النظامو وفاعلي ة المعلوما و وكفالة الخدمة.
ة والت نيـة فـي تطبي ـا  وهـي بعنـوان: "أثـر العوامـا التنظيميـ  (،2006)المعشـر،  دراسة .5

نظم المعلوما  اإلدارية".وتوصل  الدراسة إلى وجود أثر ذي داللـة إحصـاتية لُمتغيـِّر 
العواما الت نيةو وُمتغيِّر العواما التنظيميةو في تطبي ا  نظم المعلومـا  اإلدارية.وقـد 
ــة  ــميم أنظمـ ــي علميـــة تصـ ــاملين والمســـتخدمين فـ ــراف العـ ــة بضـــرورة إشـ أوصـــ  الدراسـ

 علوما  وتطويرها.الم
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للوصــوا إلــى  اعتمــد  الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــيو واعتمــد  :منهجيــة الدراســة
أهـدافها علـى اهســلوو المكتبـي  إلجــرال ومراجعـة الدراسـا  والبحــو  السـاب ةو والمراجــع و 

اسـتمارة وأيضـا  اعتمـد  الدراسـة علـى اهسـلوو الميـداني  باسـتخدام  لبنال اإلطار النظري.
 االستبيان الُمَعد ة لجمع البيانا  المطلوبة من مفردا  الَعيِّنة.

يتمثــ ا مجتمــع الدراســة فــي جميــع ال يــادا  اإلداريــةو ورتســال اهقســامو  مجتمــع الدراســة:
والمشـــــرفينو والعـــــاملين بـــــاإلدارا و ومـــــن ينـــــوو عـــــنهم بشـــــركة الخطـــــوط الجويـــــة الليبيـــــة 

( فردا و وتم اختيار َعيِّنة َمسحي ة شاملة لمجتمع الدراسـةو 95بطرابلسو والذين بلا عددهم )
والمتمثِّلـة فــي جميـع ال يــادا  اإلداريـةو والمشــرفينو والعـاملين بــاإلدارا و ومـن ينــوو عــنهم 

ــدد ) ــع عـ ــم توزيـ ــركةو وتـ ــا  )95بالشـ ــم إرجـ ــ  تـ ــتبيان حيـ ــتمارة اسـ ــم  85( اسـ ــتبيانا و وتـ ( اسـ
%( من  90(و وبنسبة )79أصبح عدد االستمارا  )( ف ط  لعدم ص حيتهاو و 6استبعاد )

االستمارا  الُموز عة.وقـد تـم  اسـتخدام مجموعـة مـن اهسـاليو اإلحصـاتية فـي تحليـا أجوبـة 
 ف را  االستبيان الُموز عة على فرضي ا  الدراسةو ومنها:

𝒔      
√εcxi−x

N−1
 N ≥ 30 

 T-Testاختبار  -

t =
(𝑥1 − 𝑥2) − ( 𝑚1 − 𝑚2 )

𝑠𝑝 √
1

𝑛1
+  

1
𝑛2

 

 

 ترميز وتحليل البيانات:   .1
تــم  اســتخدام م يــاس )لكــر ( اإلجابــا  وقــد وضــع  خمســة  وتــم  جمــع اإلجابــا  وترميزهــا 

مستويا  ل جابـا  ُموز عـة  علـى ف ـرا  االسـتبيانو وُيمثـِّا كـا  مسـتو   وزنـا  ل جابـة تتـدرج 
 ( وذلف لغرض التحليا اإلحصاتي كما يلي: 5 – 1من )
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 ( ُيبيِّن مستويا  اإلجابة على أستلة االستبيان. 1 – 2الجدوا: )

 وزن اإلجابة  جابة نوع اإل

 5 موافق   نة 

 4 موافق 

 3 غير متأ ن

 2 غير موافق 

 1 غير موافق تماما  

وقد تم  تحديد دور نظم المعلوما  اإلدارية على رفع فاعلي ة اتخاذ ال رارا  اإلداريـة الـواردة 
 في االستبيانو من خ ا متوسط إجابا  الف را و وقوة تأثيرهاو وهي كالتالي:

ح متوســط إجابــا  المبحــوثين فــي ت يــيم دور نظــم المعلومــا  2 -2الجــدوا رقــم: ) ( ُيوضــِّ
 اإلدارية في رفع كفالة وفاعلي ة اتخاذ ال رارا  اإلدارية.

 الدرجة )قوةد ولعفاد( النسبة المئو ة م وس  اإلجابا 

 ضعيف % 48 -%  30 2.4 – 1.5

 متوسط % 58 -%  50 2.9 - 2.5

 جين % 76 -%  60 3.8 – 3.0

 جينا  جنا   % 84 -%  78 4.2 – 3.9

 ممتاز % 100 -%  86 5.0 – 4.3

ر أن كافة اإلجابا  التي ت ع ضمن الفتة اهولى والثانيةو على أنهـا متشـرا  لوجـود اعتُببا
ضعفو يتراوح بين ضعيف ومتوسطو وفي االعتبارا  المتعل ة لت ييم دور نظـم المعلومـا  

( 3واعتمــد الباحــ  علــى وســط فرضــي م ــداره )و اإلداريــة فــي رفــع جــودة ال ــرارا  اإلداريــة
وهو الحد  اهدنى للدرجة الجيدةو والتي يمكن أن ي با بهـا الباحـ  ل يـاس مـد  أهميـة نظـم 
المعلومــا و وفيمــا يلــي عــرض تفصــيلي للتحلــي   التــي تــم  ال يــام بهــاو والنتــاتج التــي تــم  

 .التوصا إليها
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 التحاليل اإلحصائية: 
ة نظـــم المعلومـــا  اإلداريـــة بالشـــركةو لمعرفـــة مـــد  مســـاهمة  المحـــور اهوا: محـــور فاعليـــ 
اهنظمــة المعلوماتيـــة الحديثـــة والفع الـــةو التـــي تزيـــد مــن كفـــالة اتخـــاذ ال ـــرارا  بالشـــركة قيـــد 

 الدراسة. 

ل جابـــا و وذلـــف فيمـــا يتعلـــق بمـــد  تـــم  اســـتخدام المتوســـط الحســـابيو والنســـو المتويـــة    
مساهمة تلف اهنشطة في كفالة اتخاذ ال رارا  اإلداريةو ولغـرض التح ـق مـن مـد  صـحة 

 أو خطأ فرض الدراسة في هذا المجاا.

( ُيبيِّن المتوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـو المتويـة إلجابـا  3-2الجدوا: )
 م المعلوما  اإلدارية.َعيِّنة الدراسة في محور خصات  نظ

 العبارا   
الم وسطططططططططط  

 الحسابي

انحطططططططططططرا  

 معياري

النسطططططططططططططبة 

 المئو ة %

نظام المعةومات المستخنم يتوفر   .1

معةومات م هومة لن  المستت ين 

 منها في عمةية اتخاذ القرار. 
3.03 1.10 57.42 

مرونتتتتة النظتتتتام فتتتتي تقتتتتنيم   .2

ة  المعةومات والتقتارير، والقا ةيتَّ

 لةتكيعف.

2.45 1.04 57.13 

نظتتام المعةومتتات يتتوفر  ميتتة   .3

مالئمة من المعةومات تساهم في 

تحقيق الت اهم  ين اإلدارات عنن 

 اتخاذ القرارات.

3.00 1.014 54.01 

نظام المعةومات يوفر معةومتات   .4

 51.30 1.3 3.18 في الوقت المناسي لةمستخنم.

محتتتتتتور خصتتتتتتائ  نظتتتتتتم   .5

 اإلدارية.المعةومات 
3.11 0.92 62.20 
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( ُيبـيِّن المتوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـبة المتويـة إلجابــا  3-2الجـدوا: )
َعيِّنة الدراسة حوا المحورو ُمرت بة  تنازليـا و مـن خـ ا النسـبة المتويـةو والمتوسـط الحسـابي. 

ــام  ــى أن نظـ ــير إلـ ــوثين كانـــ  تشـ ــا  المبحـ ــوفر إن إجابـ ــتخَدمة يـ ــة الُمسـ ــا  اإلداريـ المعلومـ
معلومــا  مفهومــة لــد  المســتفيد منهــا فــي اتخــاذ ال ــرارا و ويحتــا المرتبــة اهولــىو بنســبة 

ــة 57.42) ــا  قابلــ ــوفر معلومــ ــذي يــ ــام المعلومــــا  اإلداريو الــ ــف نظــ ــد ذلــ ــأتي بعــ %(و وتــ
 57.13سـبة )للتكي فو بحي  تستخدم هكثـر مـن مـرة فـي عمليـة اتخـاذ ال ـرارا و وكانـ  بن

%(و وفي المرتبة الثالثة نجـد أن نظـام المعلومـا  يسـاهم فـي تح يـق التفـاهم بـين اإلدارا  
%(و ويـــأتي فـــي المرحلـــة الرابعـــة نظـــام  54.01عنـــد اتخـــاذ ال ـــرارا و وكـــان ذلـــف بنســـبة )

 53.12المعلوما و الذي يوفر المعلوما  في الوقـ  المناسـو للمسـتخدمو وكانـ  بنسـبة )
ــام معلومـــا  خاليـــة مـــن %( وُي حـــَ  ــة النســـبيةو ويـــوفر نظـ ظ مـــن التحليـــا انخفـــاض اههميـ

%( م ارنـة   51.30اهخطالو وذا  مصداقيةو حيـ  جـال  فـي المرتبـة اهخيـرةو بنسـبة )
 بباقي العناصر الساب ةو والتي لم توافق عليها َعيِّنة الدارسة بالكاما.

 المعلومات اإلدارية. المحور الثاني: محور اهتمام اإلدارة العليا بنظم

( ُيبيِّن المتوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـو المتويـة إلجابـا  4-2الجدوا: )
 َعيِّنة الدراسة في محور اهتمام اإلدارة العليا بنظم المعلوما  اإلدارية.

 الم وس   العبارا   
انحططططططططططططرا  

 معياري
 النسبة المئو ة 

المعةومتات اإلداري هل يحتاج نظتام   .1

 70.00 1.07 4.00 المستخنم حاليا  إلى تطوير؟

تعمل اإلدارة عةى توفير اإلمكانيتات   .2

فتتي مجتتال نظتتم المعةومتتات، التتتي 

تحتاجهتتتا عمةيتتتة اتختتتاذ القتتترارات 

  صورة دائمة ومستمرة.

2.90 1.03 57.10 
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اهتمتتام اإلدارة العةيتتا  تطتتوير نظتتم   .3

المعةومتتتتتات اإلداريتتتتتة  صتتتتتورة 

 مستمرة.

2.90 1.06 56.70 

توفر اإلدارة مهارات وخبرات  افية   .4

لةتعامل مت نظام المعةومات اإلداري 

 الحالي.

2.80 0.96 54.66 

يتم تح يز وت جيت العامةين في إدارة   .5

ل اإلدارة  نظتتتم المعةومتتتات متتتن قإبتتتَ

 العةيا.

2.00 1.01 50.15 

محتتور اهتمتتام اإلدارة العةيتتا  تتنظم   .6

 المعةومات اإلدارية.
2.87 0.72 58.30 

ــبة المتويــــة 4-2الجــــدوا: )     ــابيو واالنحــــراف المعيــــاريو والنســ ــيِّن المتوســــط الحســ ( ُيبــ
ــةو  ــو المتويـ ــ ا النسـ ــن خـ ظ مـ ــَ ــا و وُي حـ ــة  تنازليـ ــورو ُمرت بـ ــوا المحـ ــوثين حـ ــا  المبحـ إلجابـ

يحتــاج نظــام المعلومــا  والمتوســط الحســابيو أن إجابــا  المبحــوثين كانــ  تشــير إلــى أن 
ــة اهولـــــىو بنســـــبة ) ــويرو ويحتـــــا المرتبــ ــا  إلـــــى تطــ ــة المســـــتخدم حاليــ %(و  70.00اإلداريــ

وُي َحظ من التحليا انخفاض اههمية النسبية للعبارا  الباقيةو حي  تأتي بعد ذلفو تعما 
ــاذ ــا عمليـــة اتخـ ــاا نظـــم المعلومـــا و التـــي تحتاجهـ  اإلدارة علـــى تـــوفير اإلمكانيـــا  فـــي مجـ

%(و وفـــي المرتبـــة الثالثـــةو اهتمـــام اإلدارة العليـــا بتطـــوير نظـــم  57.10ال ـــرارا و وبنســـبة )
%(و فـي المرتبـة الرابعـة و جـال  عبـارة: يــتم  56.70المعلومـا  بصـورة مسـتمرةو بنسـبة )

تحفيــز وتشــجيع العــاملين فــي إدارة نظــم المعلومــا  اإلداريــة مــن قبــا اإلدارة العليــاو بنســبة 
  ارنة  بباقي العناصرو والتي لم توافق َعيِّنة الدراسة بالكاما.%(و م 50.15)

لغــرض التعــر ف علــى مــد   المحــور الثالــث: محــور نظــم معلومــات دعــم القــرار بالشــركة 
ــرارا . ــاذ ال ــــــــــــ ــة اتخــــــــــــ ــي عمليــــــــــــ ــرار فــــــــــــ ــم ال ــــــــــــ ــا  دعــــــــــــ ــام معلومــــــــــــ ــاهمة نظــــــــــــ  مســــــــــــ

قــــــام الباحــــــ  باســــــتخدام المتوســــــط الحســــــابيو واالنحــــــراف المعيــــــاريو والنســــــو المتويــــــة  
ل جابا و وذلف فيما يتعلق بتـأثير نظـم المعلومـا  اإلداريـة علـى كفـالة ال ـرارا  اإلداريـةو 

 وذلف لغرض التح ق من مد  صحة أو خطال فرض الدراسة في هذا المجاا.
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ســـــابيو واالنحـــــراف المعيـــــاريو والنســـــبة المتويـــــة ( ُيبـــــيِّن المتوســـــط الح5-2جـــــدوا رقـــــم: )
 إلجابا  الَعيِّنة في محور نظم معلوما  دعم ال رار بالشركة.

 العبارا   
الم وسططططططططططط  

 الحسابي

انحططططططططططططرا  

 معياري

النسبة المئو ة 

% 

يوفر النظتام معةومتات ت صتيةية   .1

تستتاعن عةتتتى اتختتاذ القتتترارات 

 الصائبة.

3.20 1.00 75.80 

يستتتتاعن النظتتتتام دعتتتتم قتتتترار   .2

 المنيرين في عمةية اتخاذ القرار. 
3.10 1.02 60.00 

يقنم النظام النعم لجميت مراحتل   .3

 اتخاذ القرار.
3.00 1.01 59.30 

يمتتتاز النظتتام  المرونتتة حستتي   .4

 احتياجات المستخنم.
2.89 1.00 55.60 

يقتتنم النظتتام المعةومتتات  أشتتكال   .5

 ونماذج متعنِّدة.
2.66 0.64 53.40 

محتتتور نظتتتام معةومتتتات دعتتتم  

 القرار  ال ر ة.
3.00 0.64 60.00 

( ُيبـيِّن المتوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـبة المتويـة إلجابــا  5-2الجـدوا: )
ظ مــن خــ ا النســو المتويــةو والمتوســط  َعيِّنــة الدراســة حــوا المحــورو ُمرت بــا  تنازليــا و ُوي حــَ

ــم ال ــــرار بتــــوفير الحســــابي  أن  إجابــــا  المبحــــوثين كانــــ  تشــــير إلــــى أن ي ــــوم نظــــام دعــ
المعلوما  التفصيليةو التي تُمد  المديرين باإللمام ال زم بالمعلومـا   لمسـاعدتهم فـي تنفيـذ 

(و وتأتي بعـد ذلـفو يسـاعد النظـام دعـم %75.80اهعمااو واتخاذ ال رارا و وكان بنسبة )
%(و ويــأتي  60.00اذ ال ــرارا  فــي المرتبــة الثانيــةو بنســبة )قــرار المــديرين فــي علميــة اتخــ 

%(و  59.30فــي المرتبــة الثالثــةو ي ــدم النظــام الــدعم لجميــع مراحــا اتخــاذ ال ــرارو بنســبة )
ويــــأتي فــــي المرحلــــة اهخيــــرةو ي ــــدم النظــــام المعلومــــا  بأشــــكاا ونمــــاذج متعــــدِّدةو وبنســــبة 

 لدراسة.%(و والتي لم توافق عليها َعيِّنة ا 53.40)
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قات نظام المعلومات اإلداريـة قـا  المحور الرابع: محور ُمعوِّ   لغـرض التعـر ف علـى الُمعوِّ
التــي تحــوا دون االســتفادة مــن نظــم المعلومــا  اإلداريــةو علــى االســتفادة منهــا فــي عمليــة 

 اتخاذ ال رارا و وذلف لغرض التح ق من فرض الدراسة.

بيو واالنحــراف المعيــاريو والنســبة المتويــة إلجابــا  الَعيِّنــة ( ُيبــيِّن المتوســط الحســا6-2الجــدوا: )
قا  نظم المعلوما  اإلدارية.  في هذا المحورو وهو ُمعوِّ

 العبارا   
الم وسطططططططططط  

 الحسابي

انحطططططططططططرا  

 معياري

النسططططططططططبة 

 المئو ة %

نق  وعي المتنير المختت ، أو   .1

المسؤول،  أهمية المعةومات فتي 

 عمةية اتخاذ القرار.

3.30 1.02 70.00 

عنم األخ   األساليي الحنيثة فتي   .2

 جمت المعةومات ومعالجتها.
3.30 0.90 69.40 

نق  وضوح تحنين المسؤوليات   .3

والصالحيات الخا تة  العتامةين 

  جدارة نظم المعةومات.

3.60 0.97 69.48 

وجتتتتود تعتتتتارا  تتتتين نظتتتتام   .4

المعةومات، والمصالح ال خصية 

 واإلداريين.لن   ع  القادة 

3.58 1.02 68.00 

قةة توفير العنصر المادي المتمثل   .5

فتتتتتتي االجهتتتتتتزة والُمعتتتتتتنَّات 

 الُمستخَنمة في نظام المعةومات.

3.40 1.08 57.35 

قات نظم المعةومات    63.25 0.63 3.22 محور ُمعوِّ

( ُيبيِّن المتوسط الحســابيو واالنحــراف المعيــاريو والنســبة المتويــة إلجابــا  6-2الجدوا رقم: )    
ظ مــــن خــــ ا  ــةو والمتوســــط َعيِّنــــة الدراســــة حــــوا المحــــورو ُمرت بــــة  تنازليــــا و وُي حــــَ ــو المتويـ النسـ

ــدير المخـــت  أو  ــي المـ ــير إلـــى أن ن ـــ  وعـ ــوثين كانـــ  تشـ ــابيو أن إجابـــا  المبحـ الحسـ
أهمية نظـم المعلومـا  اإلداريـة فـي عمليـة اتخـاذ ال ـرارا  يحتـا المرتبـة اهولـىو المستوا ب
ــبة ) ــا   70بنسـ ــع المعلومـ ــي جمـ ــة فـ ــاليو الحديثـ ــذ باهسـ ــدم اهخـ ــد ذلـــف عـ ــأتي بعـ %(و وتـ
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%(و وفــي المرتبــة الثالثــة ن ــ  وضــوح  69.40ومعالجتهــا فــي المرتبــة الثانيــةو وبنســبة )
ــتوليا  والصـــــ حيا  الخا ــد المســـ ــبة تحديـــ ــا و بنســـ ــم المعلومـــ ــئدارة نظـــ ــاملين بـــ ــة بالعـــ صـــ

ة تــوفير العنصــر .%( 69.48) ظ مــن التحليــا انخفــاض اههميــة النســبية لعبــارة: قتلــ  وُي حــَ
 57.35المــاديو الُمتمثــِّا فــي اهجهــزة والُمعــد ا  المســتخدمة فــي نظــم المعلومــا و بنســبة )

اصــر الســاب ةو والتــي توافــق عليهــا %(و والتــي جــال  بالمرتبــة اهخيــرةو م ارنــة  ببــاقي العن
 َعيِّنة الدراسة بالكاما.

لغــرض التعــر ف علــى أســاليو اتخــاذ  المحــور الخــامس: أســاليب اتخــاذ القــرارات اإلداريــة 
ــابيو  ــتخدام المتوســـط الحسـ ــد الدراســـة  تـــم  اسـ ــتخَدمة فـــي الشـــركة قيـ ال ـــرارا  اإلداريـــة الُمسـ

 والنسو المتوية ل جابا .

ــم: )الجـــدوا  ــا  7-2رقـ ــة إلجابـ ــراف المعيـــاريو والنســـو المتويـ ــابيو واالنحـ ــيِّن المتوســـط الحسـ ( ُيبـ
 .الَعيِّنة في محور اهساليو الُمستخَدمة التخاذ ال رارا  في الشركة قيد الدراسة

 العبارا   
الم وسططططططططط  

 الحسابي

انحططططططططططرا  

 معياري

النسططططططططططططبة 

 المئو ة %

ال   اتختاذ   .1 يكون معروفا  وُمختوَّ

 .القرارات
2.60 1.06 53.14 

تكتتون القتترارات دائمتتا  غيتتر   .2

 متضار ة.
2.81 1.07 68.30 

دائمتتا  تكتتون القتترارات قا ةتتة   .3

 لةتطبيق.
2.72 1.06 67.10 

يمكن متا عة تحقيتق أو تطبيتق   .4

 القرارات  سهولة.
2.68 0.98 58.10 

تكتتتتون القتتتترارات منستتتتجمة   .5

وداعمتتتتتة لتحقيتتتتتق رستتتتتالة 

 المنظمة.

3.65 1.09 67.00 

 58.75 0.78 2.88 محور أساليي اتخاذ القرارات  
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( ُيبيِّن المتوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـو المتويـة إلجابـا  7-2الجدوا: )
ظ مــن خــ ا النســو المتويــةو والمتوســط  َعيِّنــة الدراســة حــوا المحــورو ُمرت بــة  تنازليــا و وُي حــَ

المبحوثين كان  تشـير إلـى أن مسـتولية اتخـاذ ال ـرارا  يكـون معروفـا  الحسابي أن إجابا  
%(و وتــأتي بعــد ذلــف الف ــرة:  76وُمخــو ال  باتخــاذ ال ــرارا و يحتــا المرتبــة اهولــىو بنســبة )

%(و وفـي المرتبـة  68.30تكون ال رارا  داتما  غير متضاربةو في المرتبة الثانيةو بنسبة )
ظ مـــن التحليـــا  67.40ارا  قابلـــة للتطبيـــقو بنســبة )الثالثــة: داتمـــا  تكـــون ال ــر  %(و وُي حـــَ

انخفــاض اههميــة النســبية للعبــارا  اهربعــة اهخيــرة  حيــ  جــال  الف ــرة: تكــون ال ـــرارا  
%(و والتــي جــال  بالمرتبــة اهخيــرةو  53.14منســجمة وداعمــة لرســالة المنظمــةو بنســبة )
 فق عليها َعيِّنة الدراسة بالكاما.م ارنة  بباقي العناصر الساب ةو والتي لم توا

 ( المحاور بمتوسط مجتمع معروف معياري.t( ُيبيِّن اختبار )8-2الجدوا: )

 العبارات ت
ال تتر   تتين 

 المتوسطات

إحصتتا

 ء
 قيمة

مستتتتو  

 الناللة
H0 

1.  
خصتتتتتتتائ  نظتتتتتتتم 

 المعةومات اإلدارية.
 قبول 0.222 1.222 3.12 0.11

2.  

اهتمتتتام اإلدارة العةيتتتا 

المعةومتتتتتتات  تتتتتتنظم 

 اإلدارية.

 رف  0.000 4.686 2.58 0.28

3.  
نظتتتام معةومتتتات دعتتتم 

 القرار.
 رف  0.339 0.554 3.02 0.05

4.  
قتتتتتتتتات نظتتتتتتتتم  ُمعوِّ

 المعةومات اإلدارية.
0.03 3.70 

10.82

0 
 قبول 0.667

5.  
أستتاليي اتختتاذ القتترار 

 اإلداري.
 رف  0.16 2.232 2.42 0.14

ة نظــام معلومــا و ُيبــيِّن عــدم وجــود فــروق       ومــن التحليــا المبــدتي للمحــورو مــد  فعاليــ 
ة نظــم المعلومــا  لخدمــة اتخـــاذ  معنويــة بــين متوســط آرال َعيِّنــة الدراســة حــوا مــد  فعاليــ 
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ال ــرارا  الصــحيحة بالشــركة قيــد الدراســةو وبــين المتوســط المعيــاري المجتمــعو وذلــف فيمــا 
ظ إحصــال )يتعلــق بالعبــارا  فــي  (و أو درجــة مواف ــة َعيِّنــة Ctastwirthهــذا المحــور ُي حــَ

ــارا  يســـاوي ) ــيم )3.00الدراســـة حـــوا العبـ ــدو وبـــتفح  قـ ــو غيـــر متأكـ ــوبة t( وهـ ( المحسـ
( الُمجدَولـــةو وعنـــد مســـتو  داللـــة tوهغلـــو العبـــارا  لهـــذا المحـــورو وهـــي أقـــا مـــن قيمـــة )

(و وبالتـالي 0.05والذي هـو أكبـر مـن ) (و وهذا واضح من خ ا احتمالية الداللةو0.05)
فئن الفرق الظاهر هو فرق غير ح ي ـيو وخاضـع للصـدفةو وبالتـالي ينبغـي رفـض الفـرض 

(و والذي يُن   على أنه ال توجـد فـروق معنويـة H0(و وقبوا الفرض العدمي )H1البديا )
ظ أن قيمــة ) 95عنــد مســتو  ث ــة ) للدرجــة الكليــة  (t%( بــين متوســط الَعيِّنتــَين وكمــا ُي حــَ

ــ  ) ــرارا  بلغـ ــاذ ال ـ ــة اتخـ ــدم عمليـ ــا  يخـ ــم المعلومـ ة نظـ ــ  ــد  فاعليـ ــاح مـ (و 1.222ل فصـ
ظ 0.222ومســـتو  داللتهـــا ) (و وبالتـــالي فـــئن الفـــروق ليســـ  ذا  داللـــة إحصـــاتيةو وُي حـــَ

ــال ) ــور تســــاوي )Gastwirthإحصـ ــة حــــوا المحـ ــة الدراسـ ــة مواف ــــة َعيِّنـ ( 3.12(و أو درجـ
 .تأكدت ترو من عدم ال

( الُمجدَولةو وعند tمحور اهتمام اإلدارة العليا بنظم المعلوما  اإلدارية أقا من قيمة ) .1
(و وهـذا واضـح مـن خـ ا احتمـاا الداللـةو والـذي هـو أكبـر مـن 0.05مستو  داللـة )

(و وبالتــالي فــئن أغلــو الــنظم ذا  داللــة إحصــاتيةو عليــه فــئن الفــرق الظــاهر 0.05)
(و H1ع للصـدفةو وبالتـالي ينبغـي قبـوا الفـرض البـديا )هو فرق ح ي ىو وغيـر خاضـ 
(و والــذي يــُن   علــى أنــه ال توجــد فــروق معنويـــة ذا  H0ورفــض الفــرض العــدمي )

ظ أن قيمـة  95داللة إحصاتية عند مستو  ت ة ) %( بين متوسط الَعيِّنتـَينو كمـا ُي حـَ
(tــا بـــنظم ا لمعلومـــا  اإلداريـــةو ( للدرجـــة الكليـــة ل فصـــاح: مـــد  اهتمـــام اإلدارة العليـ

ــ  ) ــاوي )4.686بلغـ ــور تسـ ــوا المحـ ــة حـ ــة الدراسـ ــة َعيِّنـ ــة مواف ـ ــئن درجـ ( 2.58(و فـ
 وت ترو من "غير موافق".
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( للدرجـة الكليـة ل فصـاح لـنظم tمحور نظم معلوما  دعم ال رارو كمـا ي حـظ قيمـة ) .2
ــم ال ـــرار بلغـــ  ) ــا )0.554معلومـــا  دعـ ــئن0.339(و ومســـتو  داللتهـ ــالي فـ  (و وبالتـ

ــال ) ظ أن إحصـ ــَ ــاتيةو وُي حـ ( أو درجـــة مواف ـــة Gastwirthالفـــروق ذا  داللـــة إحصـ
 ( ت ترو من "غير متأكد".3.02َعيِّنة الدراسة تساوي )

ــة ) .3 ــظ أن قيمـ ــا ُيَ حـ ــة: كمـ ــا  اإلداريـ ــم المعلومـ ــا  نظـ قـ ــور ُمعوِّ ــة tمحـ ــة الكليـ ( للدرجـ
قــا  التــي تحــوا دون االســتفادة مــن نظــم المعل ومــا  اإلداريــةو بلغــ  ل فصــاح للُمعوِّ

(و وبالتـــالي فـــئن الفـــروق ذا  داللـــة إحصـــاتيةو 0.000( ومســتو  داللـــة )10.820)
ظ  إحصــال ) ( 3.72( درجــة مواف ــة الَعيِّنــة حــوا المحــور تســاوي )Gastwirthوُي حــَ

 مما يدا على مواف ة َعيِّنة الدراسة بالكاما.
درجــة الكليــة ل فصــاح هســاليو ( للtمحــور أســاليو اتخــاذ ال ــرار اإلداري: أن قيمــة ) .4

( وبالتــالي مواف ــة 0.016( ومســتو  داللتهــا )2.232اتخــاذ ال ــرارا  اإلداريــة بلغــ  )
 ( أ  ت ترو من درجة "غير موافق".2.42َعيِّنة الدراسة تساوي )

 :النتائج

اا فـي رفـع كفـالة  .1 أن تزويد متخذي ال رار بالمعلوما  اإلدارية الصـحيحةو لـه دور فعـ 
 اتخاذ ال رار.

 تبي ن أيضا و بأن نوعية المعلوما  تلعو دورا  مهما و في رفع كفالة اتخاذ ال رار. .2
 أن لتتكنولوجيا المعلوما  دورا  كبيرا  وفع اال  في رفع كفالة اتخاذ ال رار. .3
 أن اهتمام اإلدارة العليا بتطوير نظم المعلوما  اإلدارية يزيد من كفالة اتخاذ ال رار. .4
ــد مـــن االهت .5 ــدِّدة  يزيـ ــاذج متعـ ــديم المعلومـــا  بأشـــكاا ونمـ ــام بتـــوفير اإلمكانيـــا و وت ـ مـ

 كفالة عملية اتخاذ ال رار.



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89 

لمــام ال ــاتمين علــى عمليــة اتخــاذ ال ــرارا  بأهميــة نظــم المعلومــا  فــي عمليــة  .6 وعــي وا 
 اتخاذ ال رارو يزيد من كفالة عملية اتخاذ ال رار.

 :التوصيات

تحــدي  وتطــوير نظــم المعلومــا  اإلداريــة بصــورة مســتمرة  علــى إدارة الشــركة ال يــام ب .1
 لتَما لها من أثر على كفالة اتخاذ ال رارا  اإلدارية.

ة اتخـاذ  .2 زيادة االهتمام بخصات  نظم المعلوما   لتَما لها من أثر علـى كفـالة وفاعليـ 
 ال رار.

اســة فــي ضــرورة إشــراف ال ــاتمين علــى نظــم المعلومــا  اإلداريــة فــي الشــركة قيــد الدر  .3
 تطوير نظام المعلوما  بصورة مستمرة.

 :المراجع

)عويسو حمدي أبو النور السيد(و "نظم المعلوما  ودورها في صـنع ال ـرار اإلداري"و  -1
 .2011دار الفكر الجامعيو اإلسكندريةو 

ــة فــــي نظــــم المعلومــــا   -2 ــدي(و "م دمــ ــافو مهــــا مهــ ــدو والخفــ ــمهان ماجــ ــاهرو أســ )الطــ
 .2011عمانو اهردنو  اإلدارية"و دار واتا للنشرو

)التـــــــويرقيو بشـــــــير علـــــــي(و "نظـــــــم المعلومـــــــا  الفع الـــــــة"و مكتبـــــــة طـــــــرابلس العلميـــــــة  -3
 .1999العالميةوالطبعة الثانيةو 

)إدريــسو ثابــ  عبــد الــرحمن(و "نظــم المعلومــا  اإلداريــة فــي المنظمــا  المعاصــرة"و  -4
 .2005الدار الجامعية المنفيةو 

المعلومـــا  اإلداريـــة"و دار الـــورق للنشـــر والطباعـــةو عمـــانو  )الحســينيةو ســـليم(و "نظـــم -5
 . 2002اهردنو الطبعة الثانيةو 
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)آا فــرج الطــاتيو محمــد عيــد حســين(و "نظــم المعلومــا  المت دمــة"و جامعــة الزرقــالو  -6
 . 2005اهردنو 

)السـالميو متيــد ســعيدو وعـادا حمــرول(و "إدارة المــوارد البشـرية: مــدخا إســتراتيجي"و  -7
 .2000عالم الكتاو الجديد للنشرو اهردنو 

ــنظم"و الــــــدار الجامعيــــــةو )ســـــلطانو إبــــــراهيم(و "نظــــــم المعلومـــــا  اإلداريــــــة ـمـــــ  -8 دخا الـــ
 . 2005اإلسكندريةو 

 .1979)شما و خليا محمد محمود(و "نظرية المنظمة"و دار الشتون الث افيةو  -9

 .1991)ع و و ماهر صالح(و "ال رار اإلداري"و دار الحكمةو بغدادو  -10

الطبعــــة الثانيــــةو )الطــــاتيو محمــــد عيــــد(و "نظــــم المعلومــــا  اإلداريــــة" دار الكتــــاوو  -11
 .2000العراقو 

)الكي نــــيو عثمــــان البيــــاني هــــ او والســــالميو عــــ ل(و "المــــدخا لــــنظم المعلومــــا   -12
 .2000اإلدارية"و دار المناهجو عمانو اهردنو 

ة إسـتراتيجية  -13 )آا ربيعةو عـ ل محمـد نـادر(و "أثـر غيـاو نظـام المعلومـا  فـي فاعليـ 
قطا  الصـناعة الفندقيـة"و رسـالة ماجسـتيرو كليـة االقتصـادو المنظمة: دراسة تطبي ية على 

 .1993جامعة بغدادو 

ــي  -14 ــرارا  فـ ــاذ ال ـ ــي اتخـ ــة فـ ــا  اإلداريـ ــم المعلومـ ــالح(و "دور نظـ ــد صـ ــةو أحمـ )الهذايمـ
 .2009و 25المتس سا  الحكومية"و مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديةو 

داريــة فــي اتخــاذ ال ــرارا  اإلداريــة: دراســة )مانــةو يوســف مانــة(و "نظــم المعلومــا  اإل -15
ــةو  ــة الليبيـ ــورةو اهكاديميـ ــر منشـ ــتير غيـ ــالة ماجسـ ــاز"و رسـ ــنفط والغـ ــة للـ لِّيتـ ــركة مت ــة شـ تطبي يـ

2014. 
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)ســـــ مةو رمضـــــان أبـــــو عجيلـــــة(و "دور نظـــــم المعلومـــــا  اإلداريـــــة فـــــي تحديـــــد  -17
دراسـة دكتـوراه غيـر االحتياجا  التدريبية: دراسـة تحليليـة ب طـا  الن ـا الجـوي بليبيـا"و 

 .2014منشورةو جامعة صفاقسو تونسو 
 المراجع األجنبية:

17 Alter steven Information systems management perspective third 

Addison Wesley educational publisher U.S.A 1999 . 

18Ansoff .H. lgor . MC Donnell Edward j.implanting strategic 

management . 

19Peter . F . Ducker “ The coming new organization 1988 . 

20Curtis Graham Business information Systems and practice 1995 
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 المخلص

ا أصـــبح زمننـــاو فـــي للمـــدن الحضـــري التصـــميم     كـــا يحـــاوا الـــذي الـــرتيسو الجـــزل ُيمثـــِّ
 هـذه تناولـ  ول ـد لـهو المنظمـة وال ـوانين المعـايير وفـق الخاصةو بطري ته يدرسه أن باح 
: وبالتحديـد الحضـريو التصميم مستو  على عامو بشكا للمدينة الحضري التطو ر الدراسة
ا خـــا   بشـــكا( الشـــهدال ميـــدان) المدينـــة مركـــز  تصـــميمية مشـــاكا مـــن المكـــان لهـــذا لتمـــَ

 المشــاكاو هــذه دراســة الباحثــان حــاوا لــذلف منهــاو الحضــرية وخاصــة   مختلفــةو وتخطيطيــة
يجـاد  المدينــة مركــز يصــبح حتــى تحليليــة ميدانيــة دراسـة خــ ا مــن لهــاو والبــداتا الحلــوا وا 

قـيو التحض ر من المطلوو المستو  في  البيتـة إن حيـ  بـهو الخاصـة الوظيفـة ويـُتدِّي والر 
 طــابع تــرف فــي الكبيــر اهثــر لهــا الحضــريو للتصــميم عناصــر مــن تحتويــه ومــا الحضــريةو

 ذهنيـة صـورة تتـرف إنهـا حيـ  للمدنو العامة الميادين مستو  على خاصة   للمدينةو خا 
دة أو بســـيطةو الصـــورة هـــذه كانـــ  ســـوال (1998 عـــالم،). للمدينـــة  للمشـــاهدو بالنســـبة ُمع ـــ 
 االســـتدامةو مبــاد  االعتبــار بعــين اهخــذ مــع للمدينــةو الحضــري التطــوير لدراســة إضــافة  
ز  هــذاو ضــول وعلــى الحضــريةو البيتــة ُمتطل بــا  لتلبيــة الطاقــة وترشــيد  علــى الدراســة ركــ 
 التصـــميم عناصـــر وتحديــد بـــهو المحيطـــة والبيتــة الشـــهدالو لميـــدان الحــالى الوضـــع تحليــا
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 الطاقــــةو ترشــــيد وطــــرق للموقــــع احتــــرام االســــتدامة من مبــــاد  تطبيــــق مــــع لــــهو الحضــــري
 . المدينة ُهوي ة على والحفاظ
 (.مس ته مدينة االستدامةو الحضريو التصميم) :الدالة الكلمات

ABSTRACT 

   The urban design of cities in our time has become the main part 

that every researcher tries to study in his own way according to the 

standards and laws governing him, and this study has dealt with the 

urban development of the city in general at the level of urban 

design, specifically the city center (Martyrs' Square) particularly, 

because this place has different design and planning problems, 

especially urban ones,  therefore, the two researchers tried to study 

these problems and find solutions and alternatives to them through 

an analytical field study so that the city center becomes at the 

required level of urbanization and sophistication and performs its 

own function, as the urban environment and the elements it contains 

of urban design have a great impact in leaving a special character 

for the city, especially at the level of the public squares of cities,  it 

leaves a mental image of the city. (Allam, 1998) 

whether this picture is simple or complex for the viewer, in addition 

to studying the urban development of the city, taking into account 

the principles of sustainability and energy conservation to meet the 

requirements of the urban environment, in light of this, the study 

focused on analyzing the current situation of the ( Martyrs Square) 

and its surrounding environment, determining the elements of urban 

design for it, while applying the principles of sustainability in terms 

of respect for the site, energy conservation methods and preserving 

the identity of the city. 

Keywords: Urban Design - Sustainability – Mesallata City). 
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 :المقدمة

 يجمـع وهـو للمـدنو الحضـرية بالبيتـة تهتم التي العلوم أهم من الحضريو التصميميعًد     
را  مــن عــدد بــين را  وأيضــا   واالجتماعيــةو الطبيعيــةو: اُلمتغيــِّ  مــن وذلــف الهندســيةو اُلمتغيــِّ
 وتـــوفيرو معالجنهــا وكيفيــة ال اتمــةو المشــاكا ودراســة الحضــريو للنمــو المــدن توجيــه أجــا

د أنـــه كمـــا الحضـــاريةو الحيـــاة ُمتطل بـــا   وضـــع خـــ ا مـــن للمـــدنو المســـت بلية الرتيـــة ُيجســـِّ
 للتنميــــة العــــالم فيــــه يتجــــه الــــذي الوقــــ  وفــــي  ،(2001 اليتــــيم،). لتتنفيــــذها إســــتراتيجيا 
 علـــى هـــذا يـــنعكس أن مـــن البـــد كـــان المـــدنو داخـــا الطاقـــة اســـته ف وترشـــيد المســـتدامةو

 البناتيـةو كالكتـا الماديـةو والعناصر المدينة قطاعا  من جزل وبدراسة الحضريو التصميم
 هــــذه توجيــــه وكيفيــــة الــــبعضو بعضــــها مــــع وع قتهــــا حولهــــاو التــــي المفتوحــــة والفضـــالا 
ن وهنــــا. والمتاحــــة المواردالطبيعيــــة واســــتغ ا الطاقــــةو ترشــــيد نحــــو العناصــــر  أهميــــة َتكمــــُ
 اإلنســان علــى وتــأثيره  المدينــةو لمركــز الحضــري التصــميم علــى الضــول إل ــال فــي الدراســة
 مة.مستدا حضرية بيتة لتح يق المدينة تتطل به لتَما إضافة   بهو المحيطة والبيتة

 :مشكلة الدراسة 
ن مشــــكلة الدراســــة فــــى تــــدهور البيتــــة الحضــــرية لمدينــــة مســــ تهو خاصــــة  مركــــز      َتكمــــُ

المدينةو من حيـ  التشـو ها  الحضـرية الحاصـلةو  وتأثيرهـا المباشـر علـى اإلنسـان والبيتـة 
والحفاظ علـى ُهوي تهـا وكيفيـة تطـوير المدينـة فـي المحيطة بهو وكيفية تحديد معالم المدينةو 

 ظا التنمية المستدامةو التي أصبح  الشغا الشاغا للباحثين واُلمصمِّمين.
 أهداف البحث:

 يسعى البح  إلى تح يق اههداف اآلتية:   
 التعر ف على التصميم الحضري في ظا تطو ر المدن المستدامة. .1
 التلو   البيتي.تحديد أشكاا ومظاهر  .2



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95 

وضــع الحلــوا لمشــاكا البيتــة الحضــرية للمدينــةو فــي ظــا التنميــة المســتدامة للمــدنو  .3
 من خ ا الزيارا  والدراسا  التي قام بها الباحثان لمنط ة الدراسة.

 التصميم الحضري وُمتطلَّباته:
التخطــيط الحضــريو يهــتم التصــميم الحضــري بتصــميم المســاحا  التخطيطيــةو فمــث  :     

ــكا  ــميم الحضـــريو لتيشـ ــأتي دور التصـ م  يـ ــَ ــن ثـ ــةو ومـ ــز المدينـ ــان المناســـو لمركـ ــدِّد المكـ ُيحـ
 الفراغا  والمساحا  فيها.

التصــميم الحضــري: هـــو العلــم الــذي يخـــت   بع قــة الفــرا  الحضـــري المفتــوحو واهجـــزال و 
ا للفــرا  الحضـريو ولكـي يت ح ــق لنـا تصـميم حضــري  ال المحيطـة بـهو والتــي ُتعتبـَر اُلمكمـِّ

 بد من تحديد اُلمتطل با  التي تتكو ن منها البيتة الحضرية وهي:
 أوال : مســارا  الحركــة:  وهــي تلــف ال نــوا  التــي يتخــذها الســكان ل نت ــاا داخــا المدينــةو

 وَتتمث ا في الطرقو والشوار و واَهزق ة.
 وساحا  التجم ع في مراكز المدن.  ثانيا : الميادين والساحا : وهي الفضالا  العامةو

 ال طا : وَيتمث ا في أجزال ُمعي نة من النسيج الحضري.  ثالثا :
المعالم والدالال : وهي تلف اهبنية ذا  المورو  الحضاريو أو التاريخيو والمعالم   رابعا :

 .             (1998)عالم،  اُلمتميِّزة  كالن ُصو والتماثياو التي تعطي المدينة خصوصيتها.
   خصائص التصميم الحضري:

للتصميم الحضري بعض الخصات و التي تلعـو الـدور الكبيـر فـي تنميـة البيتـة الحضـرية 
للمـــــدنو كـــــاٌّ منهـــــا لـــــه تـــــأثيرهو حســـــو طبيعـــــة المكـــــانو وث افـــــة ســـــاكنيهو وتـــــتلخ   هـــــذه 

 الخصات  في التالي:
ــين 1 ــذ بعــــــ ــة الحضــــــــرية.ـ اهخــــــ ــي البيتــــــ ــة فــــــ ــة والت افيــــــ ــار الجوانــــــــو االجتماعيــــــ  االعتبــــــ
 ـ كيفية التعاما مع الخصات  الطبيعية والظواهر المختلفة في المنط ة الحضرية.2
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ناتهـــا 3 ـ وضـــع طـــرق لمعالجـــة مشـــاكا المنـــاطق الحضـــرية ككتلـــة مترابطـــة فـــي جميـــع ُمكوِّ
 وعناصرها الطبيعية واستعماال  اهراضي.

 مهامُّ التصميم الحضري:
 ـ توزيع الكثافة السكانية بشكا متوازن.1 
 ـ إعادة تنطيم مراكز المدن بما يت لم مع حاجا  السكان.2
 ـ توفير الخدما  وتلبية حاجا  السكان.3
 ـ تخطيط الشوار  وتحديد أنظمتها.4

 عناصر التصميم الحضري:
ن البيتــة الحضــرية مــن عــد ة عناصــرو ُتعتبَــ  ر هــي أســاس التصــميم الحضــري للمــدنو َتتكــو 

ا فــي كــا  مــن: )اهرضــيا و التشــجيرو والنــافورا و والحــواجزو وعناصــر اإلضــالةو  وَتتمثــ 
وســلة النفايــا و وعناصــر  المظــ  ووال فتــا و واإلع نــا و وأثــا  الشــوار   كالم اعــدو و 

ر هـــذه التشــكيا والنحــ (. ويجــو االبتعــاد عــن اهشـــجارو التــي لهــا جــدور ُممتــد   ة و وُتعتبــَ
ن اهساسو التي يكتما بها الشكا الحضري للمدينة.             .(1998)عالم، العناصر اُلمكوِّ

 التصميم الحضري بين العلوم:
تـــأتي مرحلـــة التصـــميم الحضـــري بعـــد عـــدد مـــن المراحـــا والدراســـا و والتـــي علـــى ضـــولها 

ــذه الدراســـا : )التخطـــيط اإلقليمـــيو وتخطـــيط تكتمـــا الصـــورة  ــارية للمدينـــةو ومـــن هـ الحضـ
المــدنو والتخطــيط الحضــريو والتصــميم الحضــري للمراكــزو والتصــميم الحضــري(. الشــكا 

 (.1رقم: )
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 التصميم الحضري بين باقي التصاميم. ( 1الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنترن (.

تعتمـد الدراسـا  الحضـرية علـى عـد ة أبعـادو مثـا دراسـة الكتـا  :الحضـريأبعاد التصميم 
د هـامو وهـو  المحيطة بالفرا  الحضري  من حي  الطواو والعرضو واالرتفـا . إضـافة  لُبعـ 

 الزمنو واإلحساس بالفرا  الحضريو وتت ضح هذه اهبعاد من خ ا اُلمخطط التالي: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. أبعاد التصميم الحضري(2) رقم: الشكل  

 املصدر: )الباحثان، 

 ثالثي األبعاد
ً
 وهو يعطي تشكيال

الرابط بين املسطحات األفقية 

  وارتفاعات املباني

 مدة مشاهدة املناظر املتتابعة

ر   واإلحساس باملدينة بين الحاض

 واملستقبل

 الطول

 والعرض
 اإلحساس الزمن االرتفاع

 عنصر املساحة 
وربط إدراك معنى املكان 

 الصورة املرئية للمكان
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 المراحل التي يقوم بها التصميم الحضري:

 االهتمام بالطرق ونظام الن او وتوفير ممر ا  المشاة.  .1
 توفير مواقف السيارا . .2
 توفير وتطوير خدما  الُبن ية التحتيةو ومصادر الطاقة. .3
 توفير مراكز خدمية ُتلبِّي حاجيا  السكان.  .4
 دراسة المحور التجاري المخدم للمنط ة.  .5
 هنو وتحسينه قدر اإلمكان.دراسة الشريحة السكانيةو حي  تتم  دراسة الوضع الرا .6

 مفهوم االستدامة:
نما هي تطو ر  االستدامة ال َتتطل و االهتمام بالجانو االقتصادي ف طو كما يعت د الكثيرو وا 
العديد من الجوانو في وق  واحدو والتـي منهـا: الجانـو االقتصـاديو االجتمـاعيو البيتـيو 

 .(2015)محمد، والث افي. 
س معهــد )ورلــد واتــل( ومعهــد سياســة اهرضو  )لســتر بــراون( هــو عــالم بيتــي واعــد وُمتســِّ
ــة  ــى الطاقــ ا إلــ ــو  ــا: "التحــ ــرين بأنهــ ــادي والعشــ ــرن الحــ ــي ال ــ ــتدامة فــ ــة المســ يصــــف المعيشــ

عادة استخدامو أو إعادة تدوير االقتصادو مع نظم ن ا ُمتنوِّ   (. 2016)براون، . اُلمتجدِّدةو وا 

 نمية المستدامة:الت
هنــاف أكثــر مــن ثمــانين تعريفــا  مختلفــا  لمفهــوم التنميــة المســتدامةو وذلــف نظــرا  لتتشــع بهاو    

واشتمالها على العديد من المواضيع والتخص صا و ولعله كما عرفها الـبعض بأنهـا: "تلبيـة 
احتياجــا  اهجيــاا الموجــودة حاليــا  دون اإلخــ ا أو الضــرر بتمتطل بــا  اهجيــاا ال ادمــة". 

 أي أنها مفهوم يدعو إلى االهتمام واحترام مست با اإلنسان. (2008)س.ع.، 
 تاريخ التنمية المستدامة:
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م( ع د  اهمم المتحدة ث ثة متتمرا  دوليـةو والـذي كـان 2002 –1972ما بين عاَمي  )
المسـتدامةو وكـا هـذه المـتتمرا  فـي في )جوهانسبور ( حـوا التنميـة  (2002آخرها سنة )

اهصا كان  تدعو إلى مراعاة تنمية الموارد البيتية للحاجا  المشروعة في حاضرهمو مع 
)قاســي، " عــدم اإلخــ ا بنظــام البيتــة المســت بليةو وهــو تعريــف مصــطلح "التنميــة المســتدامة

2018). 
 ميم الحضري:ُمتطلَّبات االستدامة فى التص

ر مـــن الـــدعاتم الرتيســـة لهـــذا  للتنميـــة المســـتدامة ث ثـــة محـــاورو أو ُمتطل بـــا  أساســـيةو ُتعتبـــَ
 المصطلحو والتي من خ لها تكتما وظيفة هذا المصطلح بالشكا المطلووو وهي:

 .الجانو البيتي: َيتطل و مراعاة الظروف المناخية والبيتية بمنط ة الدراسة -
 .االجتماعي: َيتطل و دراسة وفهم الت اليد واهعراف في مجتمع الدراسةالجانو  -
الجانــو االقتصــادي: َيتطلــ و خلــق نشــاطا  حيويــة اقتصــاديةو تزيــد مــن فــر  عمــا   -

 .(2011)الحسن، (. 3السكان. انظر: الشكا رقم: )

 
 االستدامة في التصميم الحضري. ( ُمتطلَّبات 3الشكل رقم: )

 (. 2011المصدر: )الحسن، 
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حي  من خ ا الشكا أع هو ن حظ أن التداخا بين هذه اُلمتطل با  الث ثة يح ـق مفهـوم 
 التنمية المستدامة بشكلها المطلوو.

 ُمميِّزات المجتمع المستدام:
ناتـه اهساسـية المختلفـةو المجتمع المستدام: هو المجتمع الـذي يتح ـق فيـه التبـادا بـين  ُمكوِّ

 ليكون مزدهرا  ومتوازنا و وُيعتَبر المجتمع مستداما  عندما تتح ق فيه الن اط التالية:
سليم بيتيا : ويكـون بت ليـا مخـاطر النمـو السـكاني العشـواتيو والعمـا علـى تنميـة المـوارد  -

 الطبيعية والبيتية بشكا جيد.
نتــاج ســليم اقتصــاديا : ويكــون عنــدما ي ــ  - وم أعضــال المجتمــع باســتثمار أمــوالهم محليــا و وا 

 عواتد مالية تعود على المجتمع نفسه.
سليم اجتماعيا : ويكون بالتوزيع العادا والمنصف للفواتـد علـى مختلـف شـراتح المجتمـعو  -

مــع مراعــاة دراســة العــادا  والت اليــد المتــوفرة فــي ذلــف المجتمــع للوصــوا إلــى نتــاتج أفضــا 
 .(2011)صبح، ومرضية. 

 الجزء العملي. 
 منطقة الدراسة:  

( كـمو 120مدينة مس ته  _ بتسكين الميم _ و ت ع شماا غرو ليبيا على مسـافة ت ريبـة )
( درجــة شــماال و وخــط 32,37شــرق العاصــمة الليبيــة طــرابلس الغــروو علــى خــط عــرض )

د عـــن 14طـــوا ) ( كـــمو 15ســـاحا البحـــر اهبـــيض المتوســـط حـــوالي )( درجـــة شـــرقا و وَتبعـــُ
َيُحد ها من الجنوو مدينـة ترهونـةو ومـن الشـماا مدينـة الخمـسو وترتفـع عـن مسـتو  سـطح 

 (.4(م. الشكا رقم: )198البحر بحوالي )
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 ( موقع مدينة مسالته4الشكل رقم: )

 المصدر: ) ويكيبيديا(.
ُيعتبـَر ميـدان الشـهدال بمدينـة مسـ تهو هـو النـواة  المدينـة: الدراسات الميدانيـة لمركـز  

ــ   ــن حيـ ــة مـ ــز المدينـ ــن مراكـ ــا  مـ ــزا  مهمـ ــا  مركـ ر أيضـ ــَ ــةو وُيعتبـ ــيط المدينـ ــي تخطـ ــة فـ الرتيسـ
ر واجهــة  االســتخدامو حيــ  يــتم  فيــه جميــع الملت يــا  الجماعيــة كاالحتفــاال  وغيرهــاو وُيعتبــَ

إن جميـع زاتـري المدينـة ال بـد مـن أن المدينة لسـكانهاو وكـذلف لجميـع زوار المدينـةو حيـ  
وا بهذا المركزو حي  إن الطرق الرتيسة للمدينةو جميعها َتُصو  في هذا المركزو لـذلف  يمر 
كـان التركيــز فـي هــذه الدراسـة علــى هـذا المكــان  نظـرا  ههميتــهو ومـد  اإلهمــاا والت صــير 

 (. 5لشكا رقم: )االحاصَلي ن في هذا الميدان. 

 
 ( مخطط الدولة لمركز المدينة.5: )الشكل رقم

 المصدر: )مكتو التخطيط العمراني بالمدينة(.
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 دراسة واقع الحال:
ر مراكـــز المـــدن أهـــم العناصـــر الحضـــريةو التــي تعكـــس الكثيـــر مـــن اهمـــور  علـــى     ُتعتبــَ

المســتو  االقتصــاديو والسياســيو واالجتمــاعيو والث ــافي. وهــي تلعــو دورا  كبيــرا  فــي تــرف 
صورة للمدينة بشكا عامو حي  ن حظ الفرق الواضحو بين مخطـط الدولـةو ومخطـط واقـع 
الحــااو أيضــا  وجــود ارتبــاف فــي حركــة الشــوار  مــع هــذا الميــدانو ومــع هــذاو فئنــه يتوســط 

 مركز المدينةو وال يوجد االهتمام الكافي به.
 

 
 ( مخطط واقع الحال لمركز المدينة. 6الشكل رقم: )

Google Earth :المصدر  
ولدســف  تعــاني بعــض مــدننا مــن إهمــاا كبيـــر لهــذه المراكــز  ممــا يــنعكس ســلبا  علـــى   

(و 6منظر المدينة العامو إضافة  لكونها تترف طابعا  غيـر حضـاريو كمـا فـي الشـكا رقـم: )
للدراســا  هـذا مــا تعــاني منــه مدينـة مســ تهو وخاصــة  مركــز المدينـة )َعيِّنــة الدراســة( ووف ــا  

 الحضريةو يتم  وضع الَعيِّنة على عد ة مستويا :
تعــاني الطــرق والشــوار  بالمدينــة مــن إهمــاا كبيــر مــن  علــى مســتو  الطــرق والشــوار : -1

الجها  المختصةو وعدم العناية بها وبعملية التطويرو وتوفير كا مـا تحتاجـه مـن تخطـيط 
 ظهر الحضري. وغيرها من اهمورو التي تساهم فى الر قي بالم
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 ( حالة الطرقات المحيطة بموقع الدراسة. 7الشكل رقم: )

 (. 2020المصدر: )الباحثان، 

ُتعتَبر اهرصفة هي المسار الرتيس للمشـاةو إال  على مستو  اهرصفة وممر ا  المشاة:-2
ــا  ــيانتها وتطويرهـ ــف لتعـــدم صـ ــكا صـــحيحو وذلـ ــة بشـ ــة الوظيفـ تدِّي بالمدينةـ ــُ ــم تـ ــا لـ ــة أنهـ وتلبيـ

(و وال يوجـد عناصـر خـدما  لـتذوي االحتياجـا  8احتياجا  المـار ةو كمـا فـي الشـكا رقـم: )
رشادا .  الخاصة  من ع ما و وا 
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 ( اهرصفة والممر ا  المحيطة بالموقع. 8الشكا رقم: )

 (.2020المصدر: )الباحثانو 

علــى مســتو  مواقــف الســيارا : تفت ــر المدينــة بشــكا عــام لمواقــف الســيارا و ومركـــز -3
المدينــة بشــكا خــا   ممــا يــتثر علــى المظهــر الحضــري للمدينــةو فــي الوقــ  الــذي يتجــه 

 العالم إلى تطوير مواقف السيارا  بشكا يح ق شروط التنمية المستدامة



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
105 

 
 (.2020( أماكن وقوف السيارات بمنطقة الدراسة.المصدر: )الباحثان، 9الشكل رقم: )

ُيعتبـَر أثـا  الشـوار و هـو العنصـر اهسـاس الـذي ُيحـدِّد  على مسـتو  أثـا  الشـوار :  -4
مد  احترام اإلنسان وتوفير كا ُمتطل با  التصميم الحضري للشـوار  والميـادينو ومـن أهـم 

 عناصر اهثا :
الم اعد: هيى الوسيلة الرتيسة لراحة اإلنسانو وكبار السن بشكا أكبـرو إضـافة  الم اعد:-
كونهــا مكانــا  لكــي يســتطيع اإلنســان فيــه الجلــوس والتأمــاو إال أن حالــة الم اعــد الموجــودة ل

 (.10حاليا  ال تحظى باهتمام يرت ي باإلنسان. كما في الشكا رقم: )
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 ( مقاعد مختلفة بمنطقة الدراسة. 10الشكل رقم: )
 (.2020المصدر: )الباحثانو 

االستدامة وترشيد الطاقةو ف د تم  تح يق ذلف بتوفير م اعد تسـاهم فـي وفي تلبية لتُمتطل با  
 (.11ترشيد الطاقة وتوفير ُسُبا الراحة والرفاهية لهذه الم اعد. الشكا رقم: )
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 ( مقاعد لتحقيق الراحة واالستدامة.11الشكل رقم: )
 المصدر: )شبكة اإلنترنت(. 

ر عنصـــر المظــ   مــن العناصـــر التــي تلعــو الـــدور الكبيــر فــى تـــوفير  المظــ  :- ُيعتبــَ
ر المظــ    الراحـة للنــاس  للحمايــة مــن العوامــا الجويـةو مثــاو الشــمسو واهمطــار.  وُتعتبــَ

 (. 12الموجودة بمنط ة الدراسة ُملبِّية  لتهذه اُلمتطل با . الشكا رقم: )
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 أشكال المظالت بالموقع. ( 12الشكل رقم: )

 (. 2020المصدر: )الباحثان، 

هناف أنوا  أخر  من المظ  و قـد تكـون مصـدرا  ل سـتفادة مـن الطاقـة الشمسـيةو إال أن 
ة. الشــكا  وتســاهم فــى ترشــيد الطاقــة الكهرباتيــةو باإلضــافة إلــى وظيفتهــا اهصــلية والجماليــ 

  (.13رقم: )
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 أكثر استدامة وجماليَّة وفعاليَّة. ( مظالت 13الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنترنت(. 
تسـاهم صـناديق ال مامـة فـى الحفـاظ علـى المظهـر الحضـر  للمدينـةو  صناديق ال مامة: -

حي  إن عدم تواجدها ُيتدِّي إلى ظهور انتشار ال مامة فى الشوار  والميادين. الشكا رقم: 
(14.) 

 
 َتكدُّس القمامة ِلعدم وجود صناديق قمامة.( 14الشكل رقم: )

 (. 2020المصدر: )الباحثان، 
ــا   ــة ُمتطل بـ ــتغ لها لتتلبيـ ــة واسـ ــيد الطاقـ ــام بترشـ ــاحو التطـــو ر االهتمـ وفـــى الوقـــ  الـــذي صـ
الحياةو تم  صـنع صـناديق قمامـة تعمـا بالطاقـة الشمسـيةو تسـاهم فـى فـرز ال مامـة لتسـهيا 

 (.15الشكا رقم: ) عملية إعادة تدويرها. كما في
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 ( صناديق قمامة حضرية ذات استدامة. 15الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنترنت(. 
هشــجار والنباتــا  عنصــر أساســي فــى التصــميم الحضــري للمــدنو ااهشــجار والنباتــا :  -

وهــي تســاهم فــى تجديــد الهــوال المحــيط بالمكــانو ولدســف  تعــاني معظــم مــدننا مــن إهمــاا 
 (.16الشكا رقم: )   العنصرو ويكاد ينعدم في بعض الشوار هذا 
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 ( عدم االهتمام باألشجار بمنطقة الدراسة. 16الشكل رقم: )

 (. 2020المصدر: )الباحثان، 

تفت ــــر أو تكــــاد تنعــــدم منط ــــة الدراســــة مــــن وجــــود  اللوحــــا  االسترشــــادية واإلع نيــــة:  -
ــا   ــاديةو وأيضـ ــا  استرشـ ــذه ع مـ ــةو وهـ ــكا المدينـ ــى شـ ــاهم فـ ــا  تسـ ــي أيضـ ــا و والتـ ل ع نـ

 (.17. الشكا رقم: )الع ما  واللوحا  االسترشادية أصبح  كذلف ُتستخَدم لتوفير الطاقة
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 ( لوحات استرشادية حضرية و موفرة للطاقة.المصدر: )شبكة اإلنترنت(. 17الشكل رقم: ) 
 الشوار و إضالة الممر ا  والحداتق(.على مستو  اإلضالة )إضالة  -5

ــتثر علـــى الطاقــــة  ــة كبيـــرةو قـــد تـ ــة طاقــــة كهرباتيـ ــة والمعروفـ ــتهلف أعمـــدة اإلنـــارة العاديـ تسـ
الموجـــودة فـــي المدينـــةو وكمـــا نعـــرف أن الكهربـــال فـــي هـــذه المنط ـــة قليـــا جـــدا و بحيـــ  إن 

لشــتالو حيــ  الطاقـة الكهرباتيــة ال تكفـي المدينــةو خاصـة  فــي فصــا الصـيفو وفــي فصـا ا
ن حــظ ان طــا  التيــار الكهربــاتي بشــكا كبيــر خــ ا هــاذين الفصــلينو كــذلف أعمــد اإلنــارة 
ذا  طـابع خــا و ويجــو التركيــز عليهـا  لكونهــا تعطــي المدينــة مظهـرا  يســاهم فــى عمليــة 

 (.18التصميم الحضري. الشكا رقم: )
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 ( أعمدة اإلنارة في منطقة الدراسة. 18الشكل رقم: )
 (. 2020المصدر: )الباحثان، 

ف  بـد مـن التوجـه السـتخدام أعمـدة الكهربـالو التـي مـن شـأنها أن تـوفر الطاقـة الكهرباتيـةو 
وتعما بواسطة الطاقة الشمسيةو إضافة  إلى كونها عنصرا  جماليا و الت ا أهميته عن بـاقي 

نا  الشار . الشكا رقم: )  (.19ُمكوِّ

                       

                                     
 أعمد إنارة للشوار .                              أعمدة. إنارة للحداتق.

 ( أعمدة مختلفة موفرة للطاقة.19الشكل رقم: ) 
 المصدر: )شبكة اإلنترنت(. 

ــد تتـــوفر بعـــض      ــه قـ ــارة الميدانيـــةو ن حـــظ أنـ ــتويا  والزيـ ــذه المسـ ــة هـ ومـــن خـــ ا دراسـ
عناصر التصـميم الحضـريو إال أنهـا لـم تحـظ بعنايـة ومتابعـة لصـيانتها وتجديـدها ومواكبـة 
التطــو ر الـــذي يحـــد  علــى مســـتو  التصـــميم الحضـــريو إضــافة  إلـــى أن التطـــو ر اهخيـــرو 

ن االعتبــارو يجعــا هنــاف فجــوة بــين واقــع الحــاا للمدينــةو والــذي يأخــذ مبــدأ االســتدامة بعــي
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ــميم  والتنميـــة المســـتدامة للمـــدنو مـــن خـــ ا هـــذاو تـــم  م ارنـــة واقـــع الحـــاا مـــع مفهـــوم التصـ
 الحضري واالستدامة.

( تحديد واقـع الحـال بالنسـبة لمنطقـة الدراسـة، بـين التصـميم الحضـري، 1الجدول رقم: )
 المستدام:والتصميم الحضري 

التصميم الحضري 
 المستدام

واقع الحال لمنطقة 
 الدراسة 

 بند الدراسة  التصميم الحضري

   

على مستوى   -1
 األرصفة 

   

على مستوى   -2
 الشوارع 

   

على مستوى   -3
 اإلضاءة 

 على مستوى أثاث الشوارع والساحات  -4
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 المقاعد  4-1

   

 المظالت  4-2

   

صناديق   4-3
 القمامة 

  
 

اهشـــــــــــــــــــــــجار  5-3
 والنباتا 

 (2020المصدر: ) الباحثان، 

فــي ضـــول هـــذه الم ارنـــة  يت ضــح أن المدينـــة تعـــاني مـــن إهمــاا كبيـــر فـــى تـــوفير بيتـــة     
حضــرية م تمــة لحيــاة اإلنســانو أيضــا عدم تــوفير ُمتطل بــا  البيتــة الحضــريةو إضــافة  لهــدر 

 كبير للطاقا و وعدم استغ لها بشكا صحيحو ُيلبِّي احتياجا  التنمية المستدامة. 
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 :النتائج
تعــاني مــن ســول التخطــيط علــى مســتو  الطــرق والشــوار و ويرجــع ذلــف لت ــدم المدينــة  .1

 المخطط وعدم التطوير.
المدينــة تعــاني مــن إهمــاا كبيــر لعناصــر البيتــة الحضــرية,و ويرجــع ذلــف لتعــدم اهتمــام  .2

 البلدية ووعي المواطن.
ــين التصـــميم الحضـــريو والتصـــميم الحضـــري المســـتدامو والـــذي  .3 يوجـــد ع قـــة كبيـــرة بـ

 على التوجه لترشيد الطاقة.يساعد 
 في هدر الطاقةو وعدم ترشيدها واالستفادة منها. الوضع الراهن يساهم بشكا كبير .4
 سول احترام المواطن  بسبو عدم االهتمام بالبيتة الحضرية للمدينة. .5
 التوصيات: 
 توصل  الدراسة إلى مجموعة من التوصيا و تلخ ص  في الن اط اآلتية: 

عادة تدويرها فى اهخذ بعين  .1 االعتبار ما توصا له العالم فى مجاا ترشيد الطاقةو وا 
 عملية التصميم الحضري المستدام.

 .االهتمام بعناصر التصميم الحضريو وتلبية ُمتطل با  االستدامة .2
للمســاهمة فــى عمليــة التطــوير الحضــريو وتــوفير   إعطــال الفرصــة لل طــا  الخــا  .3

 .ُسُبا ترشيد الطاقا 
ــة  .4 ــةو التوعيـــ ــوفير الطاقـــ ــة تـــ ــريو وأهميـــ ــميم الحضـــ ــر التصـــ ــة عناصـــ ــرة ههميـــ المباشـــ

 واستغ لها بشكا ُيلبِّي عملية التنمية المستدامة. 
 ال بد من التعريف بتَمضارِّ هدر الطاقا  وعدم استغ لها. .5
ا  والدارســـين فـــى مجـــاا ترشـــيد الطاقـــة ودعمهـــم بكـــا مـــا  .6 العمـــا علـــى تشـــجيع الُبحـــ 

 يحتاجونه.
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 المراجع:
 (.تخطيط المدن"و " 1998)أحمد ع مو  -

و "مفــــاهيم أساســــية حــــوا التخطــــيط العمرانــــي المســــتدام"و غــــزةو 2011)ال يــــق صــــبحو  -
 الجامعة اإلس مية(.

ــيو  - ــاويو و قاسـ ــكنية"و الجزاتـــرو 2018)خـ ــال السـ ــة اهحيـ ــتدامة فـــي تهيتـ و "إدراج االسـ
 جامعة المسيلة(.

 نابلس(.إستراتيجيا  استدامة الشوار  التجارية الت ليدية"و و "2008)سويلمو س. و  -
ــنو  - ــد الــــرحمن الحســ ــرو 2011)عبــ ــا"و الجزاتــ ــا  تح ي هــ ــتدامة وُمتطل بــ ــة المســ و "التنميــ

 جامعة المسيلة(.
و "ذروة الـنفط ون ـ  الميـاه واالحتبـاس الحـراري"و جـريج 2006)ليستر براونو فبرايـرو  -

 روسو المحاور(.
ــطفى ال - ــيمو )مصــ ــيم اإلدراف الحســــي للفراغــــا  2001يتــ ــي قــ و "المنــــاطق الحضــــرية فــ

  المتتمر العلمي الثاني لهيتة المعماريين العرو(.العامة"و  
دمشــــقو  دور االســــتثمار فــــي تح يــــق التنميــــة المســــتدامة"وو."2015)معتصــــم محمــــدو  -

 جامعة دمشق(.
- (Google Earth شبكة المعلومات الدولية.)  
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 أهدافها تحقيق في  الزراعية التعاونيات نجاح أهمية

           طرابلس جامعة  ـــــ الزراعة كلية                             لملوم شعبان رياض       

 خصلالم
 العمــا وكيفيــة أهــدافهاو تح يــق فــي الزراعيــة التعاونيــا  أهميــة البحثيــة الورقــة تناولــ     
ــى ــوفير علـ ــا  تـ ــاحو متطلبـ ــال النجـ ــاتم إلرسـ ــام دعـ ــة أمـ ــاح عمليـ ــ  .النجـ ــة واستعرضـ  الورقـ

 والتــي الناميــةو الــدوا فــي العمــا عــن وتعطلهــا الزراعيــة التعاونيــا  فشــا أو نجــاح أســباو
 تكـون تكـاد اهسـباو أن منهـاو الكثيـر فـي ُأجريـَ  التـي والدراسـا  البحـو  خـ ا من َتبي ن

 اهســباو علــى التعــر ف تــم   كمــا. نســبية أمــور الفشــا وحــاال  النجــاح حــاال  وأن واحــدةو
 وتوصـل او تجن بهـ  على العما وكيفية التعاونيا و هذه نجاح أمام عات ا   ت ف التي الح ي ية
 حيـــ  مـــن الزراعيـــةو التعاونيـــا  بمســـاعدة الدولـــة قيـــام ضـــرورة: أهمهـــا نتـــاتج إلـــى الورقـــة

دارتهـــاو تنظيمهــاو جـــرال فيهـــاو العلميـــة اإلدارة تطبيــق علـــى والعمـــا وتحـــديثهاو وا   البحـــو  وا 
 وَخُلصــ  .الزراعــي التعــاوني البنيــان متس ســا  لكافــة العلمــي للت ــويم ال زمــة والدراســا 

 فــي المســاهمة شــأنها مــن التــي والتوصــيا و الم ترحـا  مــن عــدد إلــى الوصــوا إلــى الورقـة
 دورهـا وتفعيـا الزراعيـةو التعاونيـا  يرتطـو  عمليـة تواجـه التـي والصـعوبا و الع با  تذليا
 .الزراعي ال طا  وتطوير تنمية في

ــةو اإلدارة) :المفتاحيـــة الكلمـــات ــاوني البنيـــان العلميـ ــيو التعـ ــةو التعاونيـــا  الزراعـ  الزراعيـ
 (.الزراعي ال طا 

Abstract 

    The research paper dealt with the importance of the success of 

agricultural cooperatives in achieving their goals and how to work 

to provide the requirements for success to lay foundations for the 

success process.                                                           

The paper reviewed the reasons for the success for failure of 
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agricultural cooperative and their disruption of work in developing 

countries, and it has been shown through research and studies 

conducted in many of them that the causes are almost the same and 

that the cases of success and failure are relative. The real reasons 

that hinder the success of these cooperatives were also identified, 

and how to work to avoid them.       

The paper reached the most important conclusions: the need for the 

state to assist agricultural cooperatives in terms of organizing, 

managing and updating them, working on applying scientific 

management in them, and conducting the necessary       research 

and studies for the scientific evaluation of all institutions of the 

agricultural  cooperative structure.                                                                                                       

The paper concluded with reaching proposals and recommendations 

that would contribute to overcoming obstacles and difficulties 

facing the process of developing agricultural cooperatives and 

activating their role in developing the agricultural sector.                                                                                                                                

Key Words: Scientific administration, Agricultural cooperative 

architecture,Agricultural cooperatives, Agricultural sector  
   المقدمة:

ــهم  _     ــة  إذ أسـ ــادية واجتماعيـ ــداف اقتصـ ــا  ذا  أهـ ــة منظمـ ــا  الزراعيـ د  التعاونيـ ــَ ُتعـ
ا االقتصادي واالجتمـاعي للعديـد مـن الـدوا الناميـة  إذ أن بشكا كبير _ في عملية  التحو 

التعاونيا  الزراعيـة شـهد  تطـو را  مختلفـةو إال أنهـا فـي الوقـ  الحاضـر لـم تـُتدِّي دورهـا 
قـا و التـي ينبغـي أن  بشكا صـحيحو وقـد حالـ  دون تطو رهـا العديـد مـن المشـك   والُمعوِّ

خ ا االهتمام بـالبحو  والدراسـا و التـي تُبـَذا فـي سـبيا ُيعَطى لها مزيد من العنايةو من 
ووصـوال  إلـى معرفـة وتحديـد عوامـا النجـاح  ومعرفة ع با  الفشا أمام التعاونيا  الزراعية

 لهذه التعاونيا .
 المشكلة البحثية:
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َتكُمن المشكلة البحثية فـي وجـود عـدد مـن العوامـاو التـي تسـاهم فـي نجـاح التعاونيـا      
ــادية الزراعيـــةو وأهمهـــا ضـــعف  الزراعيـــة وفشـــلهاو والتـــي تـــرتبط أساســـا  بالسياســـا  االقتصـ
الكفــالة االقتصــادية فــي تطبيــق السياســا  الزراعيــةو والتــي يجــو أن تعتمــد بــالتركيز علــى 

قــا  التــي يعــاني منهــا ال طــا  الزراعــيو  أهــم العوامــا التــي تســاهم فــي التغلــ و علــى الُمعوِّ
ومحاولة التغل و على تلف العواماو مـن خـ ا وضـع سياسـا  زراعيـة متكاملـة تأخـذ بعـين 
االعتبار المعايير واهسـس التـي قـد تسـاهم فـي فشـا التعاونيـا  الزراعيـةو وبمـا يسـاهم فـي 

 ادية واجتماعية متكاملة. إنجاح التعاونية الزراعية كمنظمة اقتص
 أهداف البحث:

تهــدف الورقــة دراســة التعاونيــا  الزراعيــة وتوضــيح مفهومهــا وأهميــة نجاحهــاو فضــ       
عن دراسة الدور الذي ت وم به في تطوير ال طا  الزراعيو ويتح ق هذا الهدف من خـ ا 

 اههداف الفرعية التالية:
قا  والصـعوبا  التـي تعتـرض طريـق النجـاح أمـام التعاونيـا    .1 التعر ف على أهم الُمعوِّ

 الزراعية.
قــــا  والصــــعوبا   بمــــا يســــاهم فــــي إعطــــال فرصــــة أكبــــر للنهــــوض 2 . تــــذليا تلــــف الُمعوِّ

 بالتعاونيا  الزراعية.
والدراســا  اهكاديميــة التــي . اســتمرارية المتابعــة فــي اســتحدا  البــرامج والبحــو  العلميــة 3

 تُبَذا في سبيا معرفة ع با  الفشا أمام التعاونيا  الزراعية.
 أهمية البحث:

ــة      ــا  الزراعيــ ــه التعاونيــ ــن أن ُتتدِّيــ ــذي يمكــ ــدور الــ ــة الــ ــن أهميــ ــة مــ ــة الورقــ ع أهميــ ــُ تنبــ
د  كمتس ســا  اقتصــادية فــي تنميــة ال طــا  الزراعــي بتشــت  يه: النبــاتيو والحيــوانيو والــذ ي ُيعــَ

 الل بتنة اهساسية في تنمية االقتصاد الريفي بشكا خا و واالقتصاد الوطني بشكا عام. 
 األسلوب المنهجي:
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ــة      ــا  الزراعيـ ــى التعاونيـ ــر ف علـ ــيو لتلتعـ ــفي التحليلـ ــلوو الوصـ ــى اهسـ ــاد علـ ــم االعتمـ تـ
وأهـــــدافها وتطو رهـــــا وأســـــاليو نجاحهـــــا  بهـــــدف الوصـــــوا إلـــــى نتـــــاتج تفســـــر مـــــد  نجـــــاح 
ــاتج  التعاونيــــا  الزراعيــــة وقــــدرتها علــــى تح يــــق أهــــداف السياســــا  الزراعيــــةو وبلــــورة النتــ

و علـــى والحلــوا إلـــى م ترحـــا  وتوصـــيا  تســـاه م فـــي نجـــاح التعاونيـــا  الزراعيـــةو والتغلـــ 
 الصعوبا  والع با  التي تواجهها. 
 نجاح التعاونيات الزراعية:    

ُي َصد بالتعاونيا  الزراعيـة: تلـف الجمعيـا  التـي يت حـد فيهـا المزارعـون فيمـا بيـنهم  مـن    
و مــن حيــ  تــوفير أجــا التغلــ و علــى المشــك   االقتصــادية واالجتماعيــة التــي تعترضــهم

مستلزما  اإلنتـاج الزراعـي المختلفـةو وخفـض تكـاليف اإلنتـاج والتسـويقو وتأديـة الخـدما  
 االجتماعية وف ا  للمباد  التعاونية.

ع أهميـــة التعاونيـــا  مـــن كونهـــا اآلليـــة المناســـبة لتح يـــق أهـــداف التنميـــة الزراعيـــة      وتنبـــُ
فــادة نســبة عظمــى مـن  المــزارعينو مــن خــ ا مـا ت دمــه هعضــاتها مــن خــدما و الريفيـةو وا 

مثـــا: تـــوفير مســـتلزما  اإلنتـــاج الزراعـــي المتنوعـــةو واهســـمدةو والمبيـــدا و وأجهـــزة الـــر يو 
وتوفير الورل الخاصـة بصـيانة اهجهـزة واآلال  الزراعيـة الحديثـة. باإلضـافة إلـى تحسـين 

إيجـاد قنـوا  تسـوي ية يـتم  مـن خ لهـا وت ليا تكاليف الخدما  الزراعيـةو وكـذلف دورهـا فـي 
ــواا  ــادة الـــدخواو وتحســـين اهحـ ــنعكس علـــى زيـ ــذا يـ ــبةو وهـ ــاج بأســـعار مناسـ تصـــريف اإلنتـ

ومــن المعــروف أن التعــاون وليــد الحاجــةو فــئذا لــم تكــن هنــاف حاجــة  والمعيشــية للمــزارعين
ة واضحة ُتسوِّ  قيام الجمعيا  التعاونية الزراعيـةو فلـن ي ـدم الم زارعـون علـى التعـاونو ُملتح 

ت  فلــن  ن ُأنشــت فبــدون تــوفر مجموعــة مــن العوامــاو ال يمكــن أن تنشــأ التعاونيــة الزراعيــةو وا 
 تمارس أنشطتها كما يجوو وبالتالي فلن تح ق اههداف الموضوعة من أجلها.

   :الشروط األساسية الستدامة نجاح التعاونيات الزراعية
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الزراعـيو ونضـوج الفكـرة التعاونيـةو والتأكـد التـام  مـن  إن الفهم الواضح للعما التعـاوني    
وجود دوافـع فعليـة مشـتركةو تـدفع المـزارعين للتعـاون الزراعـي وتكـوين الجمعيـةو وأن تكـون 
الدوافع مستمرةو كالحاجة للتسويق بأفضا سعرو وزيادة قوة المساومة للمنتجينو والحصوا 

اطرو وغيرها. فـئذا لـم تكـن الـدوافع مشـتركةو على مستلزما  اإلنتاج الزراعيو وت ليا المخ
نـوا التعاونيـة  ستفشا التعاونية عند زواا الظرف الـذي اسـتدعى المـزارعين أن يتجمعـوا وُيَكوِّ
ُبا ووسـاتا وآليـا   من أجلهو وعلى ذلف  يجو صياغة اههداف بدقة ووضوحو وتحديـد سـُ

لوبــة إلنجازهــا قبــا اتخــاذ قــرار إنجــاز اههــدافو وتحديــد اإلمكانــا  الماديــة والبشــرية المط
إنشال التعاونيةو لضمان تح يق الهدف اهساسي للتعاونيا  الزراعيـةو وهـو تحسـين الحالـة 
االقتصادية واالجتماعية هعضاتهاو سوال في نواحي اإلنتـاجو أم االسـته فو أم التسـويقو 

 أم الخدما  باشتراف جهود اهعضالو وف ا  للمباد  التعاونية.
عوامــا النجــاح أيضــا و االســتفادة مــن تجــارو التعاونيــا  الزراعيــة ال اتمــة  إذ ُتمثــِّا ومــن   

التجارو التعاونية الزراعية رصيدا  مهما  يجو االستفادة منهو فالتعاونيـا  الزراعيـة الناشـتة 
أو الحديثـــةو يتوقـــف نجاحهـــا علـــى مـــد  االســـتفادة مـــن تجـــارو العمـــا التعـــاوني الزراعـــي 

 ية منهاو والدولية.الساب ةو المحل
وترجـع أهميــة هــذا الموضــو و والمتعلــق باســتعراض الشــروط اهساســيةو التــي مــن شــأنها    

تمك ن هــذه التعاونيــا  مــن إنجــاز الَمهــامِّ  ــَ العمــا علــى إنجــاح التعاونيــا  الزراعيــةو حتــى ت
 الشروط إلى قسمين:الموكولة إليهاو والتي من أجلها تم  العما على إنشاتهاو وتن سم هذه 
 شروط النجاح المتصلة بسالمة أداء العمليات بالتعاونيات:

زو فمـــدير التعاونيـــة الم تـــدر واهمـــين  .1 َدار التعاونيـــا  الزراعيـــة بكفـــالة عاليـــة وَتميـــ  أن تـــُ
والمحبوو لد  اهعضالو ُيَعد  من أهم عناصر النجاحو وعلى التعاونيا  الزراعيـة أن 

مـن هــذا النـو و وعلــى أعضـال مجلــس اإلدارة أن يتعـاونوا مــع تسـعى لتوظيـف مــدريرين 
 مدير التعاونية في الحدود التي تتفق والروَح التعاونية.
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أن تجتـــذو التعاونيـــة الزراعيـــة فـــي عضـــويتها أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن اهعضـــال  ممـــا   .2
تدِّي إلــى الحصــوا علــى حجــم كــاف مــن المعــام  و يضــمن أدال العمليــا  بكفــالة  يــُ
اقتصادية عاليةو حي  ُيعتَبر ن   أو صغر حجم المعام   عات ا  أمام التعاونيـةو إذ 

ة مـن المعـام   َت ـا  بزيـادة حجـم التعامـاو أنه من المعروف أن متوسط تكاليف الوحد
 وت ليا التكاليف من اههداف اهساسية للتعاونية الزراعية.

أن تســعى التعاونيــة الزراعيــة إلــى إيجــاد مصــادر كافيــة لتمويــا عملياتهــاو واهصــا أن  .3
ي ـــوم اهعضـــال بتـــدبير رتوس اهمـــواا ال زمـــة لتعـــاونيتهمو إمـــا عـــن طريـــق المســـاهمة 

 توفير اهمواا عن طريق قروض الدولة  أو غيرها.فيه  أو 
ــادية هعضـــاتها  إذ أن  .4 ــا الخـــدما  االقتصـ ــديم أفضـ ــة لت ـ ــة الزراعيـ ــعى التعاونيـ أن تسـ

قيامهــا وليــد الحاجــة االقتصــادية إليهــاو فــئذا لــم تُ ــد م هــذه الخــدما  بطري ــة جيــدةو فــ  
 حاجة لب اتها في نظر أعضاتها.

 مصلحة تعاونيتهم الزراعية.انضباط اهعضالو وسعيهم في  .5
على التعاونية الزراعية أن تحر  داتما  على أن تكسو والل أعضاتهاو واستمرار هـذا  .6

الـــوالل  هن التعاونيـــة ت ـــوم لخدمـــة أعضـــاتها والتعامـــا معهـــمو فـــئن ف ـــد والل أعضـــاتها 
 فشال لها.

 شروط النجاح المتصلة بالسياسات العامة للتعاونيات:
 التعاونية الزراعية إال في المواد والمنتجا  ذا  الجودة العالية. . يجو أال تتعاما1
. يجو أن تتفق طري ة تنظيم التعاونية الزراعية واحتياجاتهاو بحي  تـتمكن التعاونيـة مـن 2

را  التــي تطــرأ علــى الظــروف المحيطــة بهــاو مثــا َتحم لهــا لتكــاليف ال داعــي  ــة التغيــ  م ابل
د ا  لي  س  في حاجة لها.إليهاو أو شرال ُمعت
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. علــى التعاونيــة الزراعيــة أن تــدير أعمالهــا بطري ــة ســهلة يمكــن هعضــاتها َتفه مهــاو أي 3
دوا عليهـــاو مـــع المحافظـــة علــى المبـــاد  التعاونيـــة والـــروح  ى مـــع اهســـاليو التـــي َتعــو  َتتمشــ 
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ــي 4 ــا  فـ ــرا  مهمـ د  عنصـ ــَ ــذي ُيعـ ــقو والـ ــبي دقيـ ــام محاسـ ــا  نظـ ــة اتبـ ــة الزراعيـ ــى التعاونيـ . علـ

تدِّي إلـــــى قيـــــام ا لمنازعـــــا  بـــــين اهعضـــــال نجاحهـــــاو وعـــــدم ضـــــبط النظـــــام المحاســـــبي يـــــُ
 والتعاونيةو وبالتالي ف دان الث ةو وعدم استمرار التعاونية.

ــديم الخــــدما  5 ــيو أو ت ــ ــاج الزراعــ ــتلزما  اإلنتــ ــع مســ ــة أال تبيــ ــة الزراعيــ ــى التعاونيــ . علــ
ــعر  ــاو أو سـ ــعر أقـ ــع بسـ ــا أن تبيـ ــا عليهـ ــيهاو بـ ــعر منافسـ ــى سـ ــد علـ ــعر يزيـ ــاتهاو بسـ هعضـ

المنتجـا  مــن أعضـاتهاو أن ال تـدفع لهـم أسـعارا  أقـا ممــا  السـوقو وبالمثـا فـي حالـة شـرال
 يدفع منافسيها  إذ ُيتدِّي هذا إلى إفساد ع قة العضويةو وف دانها لوالل أعضاتها.

. صياغة ال رارا  بطري ة جماعيـةو يشـارف فيهـا جميـع اهعضـال أو أغلـبهمو وينـتج عـن 6
 والموظفون بحماس.ذلف قرارا  أكثر وعيا  ونضجا و وسينفذها اهعضال 

. يجو أال تضم التعاونية الزراعية إال أعضال تتفق مصالحهم وطباعهم االجتماعية مـع 7
بعضها  إذ أن اتفاق مصالح اهعضال أو ت اربهاو مـع وجـود ت ـارو اجتمـاعي فـي المدينـة 
أو ال ريــة عنصــر مهــم فــي حصــوا التعــاونو والســعي للمصــالح المشــتركةو بخــ ف مــا لــو 

مصـالح واههـوال  ممــا يـُتدِّي إلـى نشــول َتكـت    داخليـة تعمــا علـى الفرقـة بــين تضـارب  ال
ي إلى الفشا عاج  و أو آج  .  اهعضالو وتُفضت

المعـــايير واالعتبـــارات التـــي ُيســـتَند إليهـــا فـــي معرفـــة نجـــاح أو فشـــل التعاونيـــات 
 (.  49، ص2006نور، )هذه المعايير هي :  /الزراعية

 الماا.. رأس 1
ــد  2 ــي يمتـ ــة التـ ــي المنط ـ ــزارعين فـ ــدد المـ ــى عـ ــة إلـ ــة الزراعيـ ــال التعاونيـ ــدد أعضـ ــبة عـ . نسـ

 نشاطها فيها.
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. اجتماعــا  مجلــس إدارة التعاونيــة فــي مواعيــده المحــد دةو ومــد  االلتــزام بتنفيــذ قــرارا  3
 مجلس اإلدارة.

 . دفاتر التعاونيةو ومد  انتظامهاو وضبط حساباتها.4
 الم ترضينو ومد  محافظتهم على مواعيد تسديد ال روض. . نسبة عدد5
. مــــد  اســــتفادة اهعضــــال مــــن خــــدما  التعاونيــــةو وقيمــــة هــــذه الخــــدما  التــــي ُتتدِّيهــــا 6

 التعاونية من النواحي االقتصادية.
 . نشاط التعاونية في تحصيا ديونها.7
 . مد  اعتماد على التعاونية على نفسها.8
 التعاونية بم حظا  المفتشين والمدق ين لنشاطها.. مد  عما 9

 . الروح التعاونية الساتدة بين أعضال التعاونية.10
 كما أن هناف معايير أخر  يتم  الرجو  إليها وهي:

 أ / ما إذا كان  التعاونية مشروعا  قاب   للب ال اقتصاديا .
 واإلبدا .و / معيار ال درة على الت كي ف والنمو 

 ج / معيار ت ديم الخدما  التي ينشدها أعضاتها.
د / إتاحة المشاركة الديم راطية في صنع ال رار المتعلق بالتخطيط والتنفيذو والمشاركة فـي 

 المنافع االقتصاديةو ومخاطر أهداف التنمية.
تماعية التـي هـ / متابعة سير التعاونية بفاعلي ة في سبيا تح يق اههداف االقتصادية واالج

 حد دتها لنفسها. 
   لماذا تنجح التعاونيات الزراعية أو تفشل؟ 

بينمــا توجــد أســباو كثيــرة لنجــاح التعاونيــا  الزراعيــة فــي الــدوا الناميــة أو لفشــلهاو ال     
ــض  ــق بعـ ــا تح يـ ــنح بهـ ــاحو ويجـ ــذا النجـ ــا  هـ ــا تل اتيـ ــمن لهـ ــي تضـ ــايير التـ ــان بالمعـ ــوفر بيـ يتـ

كثيـــرا  مـــن "حـــاال  النجـــاح" "وحـــاال  الفشـــا" أمـــور نســـبية.  المعـــايير نحـــو النجـــاحو ولكـــن
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وحي  يمكن إجرال التحسينا  بصورة متكدةو يمكن ت ديم َتعداد لتلف المعاييرو التـي تجـنح 
بالتعاونيــا  الزراعيــة نحــو النجــاح  لتســتعين بهــا التعاونيــا  ومــن يســاعدونها فــي تصــحيح 

بالتصــو را  غيــر الصــحيحة الشــاتعة وضــبط بــترة أنشــطتهمو ويع ــو ذلــف قاتمــة مختصــرة 
 الحســن،)حــوا التعاونيــا  الزراعيــةو التــي تُبــيِّن مــا إذا كانــ  التعاونيــا  الزراعيــة ناجحــة؟

 (.15ص ،1987
 :االستفادة من أخطاء اآلخرين

يجمــع علمــال التعــاون علــى أهميــة بــذا الجهــود لمعرفــة أســباو ســول التطبيــقو الــذي      
ق ب ال التعاونيا  الزراعية واستمرارهاو وير  الـبعض أن مـن أسـباو  ُيتدِّي إلى ع با  ُتعوِّ
ذلــف: )عــدم كفايــة رأس المــاا العامــا أو الُمســتثَمرو رأس مــاا الجمعيــة غيــر كــافو عــدم 

من اهعضالو اسـتدانة التعاونيـةو صـعوبا  فـي اقتـراض التعاونيـة تحصيا ديون التعاونية 
 أو إقراضها هعضاتها(.

ــوهري      ــاس الجـ ــة لبحـــ  اهسـ ــى أســـس علميـ ــَ  علـ ــي ُأجريـ ــا  التـ ــد أوضـــح  الدراسـ وقـ
ــار  ــع إلــــى افت ــ ــةو يرجــ ــر مــــن الــــدوا الناميــ ــة فــــي الكثيــ ــة الزراعيــ ــة التعاونيــ ــاق الحركــ إلخفــ

لا  الفنيــة واإلداريــة والتــدريو العملــي علــى أســس تعاونيــة التعاونيــا  الزراعيــة إلــى الكفــا
 هصحاو المصلحة الح ي ية. 

 :عوامل هامة تسهم في نجاح أو فشل التعاونية الزراعية
كلمــــا اتســــع  عضــــوية التعاونيــــة الزراعيــــة  ازداد  ممارســــة اهعضــــال  اإلدارة الســــليمة:

ل شــرافو ويــر  الكثيــرون أن تتــولى إدارة التعاونيــا  الزراعيــة إدارا  محترفــة )ذا  خبــرة 
عالية( بحي  ُيتَرف ال رار فـي يـد أعضـال التعاونيـة واإلدارة فـي يـد المحتـرفينو ولكـن يجـو 

مـــون بنجـــاحهم الحرفـــيو أكثـــر مـــن اهتمـــامهم بتـــوفير م حظـــة أن المـــديرين المحتـــرفين يهت
الخـدما  لدعضـالو ويجـوز أن تـُتدِّي اإلدارة المحترفــة إلـى ممارسـا  غيـر سـليمةو تماثــا 
مـا يحــد  عـن اســتمرار أعضـال مجلــس اإلدارة فــي مناصـبهم لفتــرا  زمنيـة طويلــة تجعلهــم 
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قــا  الماليــة أيضــا  علــى صــعو  بة الحصــوا علـــى أصــحاو مصــالح خاصــة. وتعمــا الُمعوِّ
اإلدارة المحترفـة واســتمرارهاو ولـن تـَـتمك ن مجــالس اإلدارة مـن الحصــوا علـى الخبــرا  التــي 
تحتاجهاو إن كان  ال تستطيعو أو ال ترغو في تعيين مديرين بمرتبا  أكبر من المرتبـا  
التــــي يت اضــــاها أعضاتها.وُيشــــار كثيــــرا  إلــــى قلــــة الخبــــرا  فــــي اإلدارة كســــبو فــــي فشــــا 

ــة التع ــة باإلنتاجيـــ ــك   المتعل ـــ ــن تفـــــاقم المشـــ ــيتة مـــ ــةو وتزيـــــد اإلدارة الســـ ــا  الزراعيـــ اونيـــ
 (.88، ص2001. )أبو الخير، والتسويق
ُيشــــكِّا التــــدريو التعــــاوني عنصــــرا  رتيســــا  فــــي برنــــامج نجــــاح وتطــــوير التعاونيــــة التــــدريب:

 تعاونيا  في الريـف.الزراعيةو وهو َمعنتيٌّ بتطوير المصادر البشريةو لتعزيز ودعم تنمية ال
ــا يلـــي: التـــدريو اإلداري لمـــوظفي التعاونيـــا   ــامج بشـــكا خـــا  إلـــى مـ ــذا البرنـ ويهـــدف هـ
ــاونيين  ــتوياتهاو تـــــدريو المـــــدربين التعـــ ــا ومســـ ــا علـــــى اخـــــت ف أنواعهـــ ــة واتحاداتهـــ الزراعيـــ
والمســتولين عــن تث يــف وتــدريو أعضــال التعاونيــا  الزراعيــةو دعــم بــرامج توعيــة وتث يــف 

لتعـــاونيينو وتصـــميم وتحضـــير وتوزيـــع مـــواد التـــدريو الث افيـــةو والمســـاهمة فـــي اهعضـــال ا
 (.29ـــ  28، ص1983)الصباغ، تطوير أساليبه الت نية. 

ُيعتَبر التث يف التعاوني عام   أساسيا  في نجاح التنمية التعاونية الزراعيـة  هنـه   :التثقيف
تدِّي إلــى بــ  االلتــزام بــين اهعضــال تجــاه تعــاون يتهمو وال ي تصــر التث يــف علــى التــدريو يــُ

ــالحينو وال يســـاعد  ــاونيين صـ ــبحوا تعـ ــى أن يصـ ــرفين علـ ــدريو المحتـ ــي تـ ــا يعنـ ــيو بـ الحرفـ
تث يف اهعضال علـى المحافظـة فحسـو علـى فكـرة حيويـةو بـا يعمـا علـى منـع اهعضـال 
 مـن اســتخدام االجتماعــا  لتح يـق أغراضــهم الخاصــةو عــن طريـق اســتغ ا جهــا أو ُأمِّيــة
زم تهم اهعضالو وُيَعد  االعتراف ال انوني بالتعاونيا  الزراعية عنصـرا  ال غنـى  عنـه مـن 

 عناصر التث يف التعاوني.
واتي تسـتطيع الدولـة إعاقـة مسـيرة التنميـة التعاونيـة الزراعيـةو أو التعجيـا بهـاو : المناخ المـُ

حتـاج اهمــر إلـى تشــريعا  وَيتمثـ ا دور الدولـة فــي إيجـاد التســهي   ووضـع السياســا و وي
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ُمواتية للتنمية التعاونية الزراعيةو لكن ليس من المرغوو فيه أن ُتعيِّن الدولة أشخاصـا  فـي 
ــي  ــاونيون فـ ــون المســـتولون التعـ ــا يكـ ــرا  مـ ــاو وكثيـ ــا بموظفيهـ ــةو أو إعانتهـ التعاونيـــا  الزراعيـ

التـــدخا أســـباو الدولــة علـــى وعـــي جيـــد بمـــا هـــو خيـــر للتعاونيـــا  الزراعيـــةو لكـــن يغـــريهم ب
ــذا يحتــاجون إلــى تفهــم أفضــا ههميــة العمــا بطري ــة أو بــأخر . مــن المرغــوو  أخــر و ول
ممارسة قدر من الضبط في المجاا التعاوني الزراعـيو علـى أن ي تصـر دور الدولـة علـى 

 ومن عناصر المناخ الُمواتي األخرى:دعم قدرة اهعضال على االكتفال الذاتي.
 ر تطوير التعاونيا  الزراعيةو بدال  من فرض اإلشراف عليها.أ / التشريع الذي ُيَيسِّ 

مو 1966( في متتمرها السنوي سنة 127بالرجو  إلى توصية منظمة العما الدولية رقم: )
ــم: ) ــرة رقـ ــدر 11حيـــ  تـــن   الف ـ ــريعا  تصـ ــوانين أو تشـ ــوافر قـ ــه: "يجـــو أن تتـ ــى أنـ ( علـ

يصــا و موضــحة  إنشــال وعمــا التعاونيــا  الزرا عيــةو وحمايــة ح هــا فــي أن تعمــا علــى ختصِّ
أساس قواعد تتساو  فيهـاو علـى اهقـا مـع أشـكاا المشـروعا  اهخـر ". وتـدعو التوصـية 
ه  ــُ ــانون نفسـ ــفتها الح ي يـــة إلـــى أن يتضـــم ن ال ـ أن يتضـــم ن التشـــريع حمايـــة التعاونيـــا  وصـ

 تعريفا  للتعاونية الزراعية ُيبيِّن صفاتها الُمتميِّزة الجوهرية.
ــة الزراعيــــة دورا  أقــــرو إلــــى التطــــوير والتنميــــة  ومــــن تدِّي التشــــريعا  التعاونيــ ــُ ــم أن تــ المهــ

والتسهيا منه إلى مجرد التنظيم واهمرو وتميا اإلجرالا  ال انونية بطبعهـا إلـى شـيل مـن 
التع يـــــدو لكنهـــــا يجـــــو أن تبســـــط بالنســـــبة للتعاونيـــــا  الزراعيـــــةو وأن تخضـــــع التعاونيـــــا  

ــة وا ــة للرقابـ ــن الزراعيـ ــجياو لكـ ــا التسـ ــترط فيهـ ــي يشـ ــروعا  التـ ــن المشـ ــرافو كغيرهـــا مـ إلشـ
ــت  ا التعاونيــــا   ــ ا باسـ ــى اإلخـ تدِّي إلـ ــُ ــرامةو قــــد يـ ــود والصـ ــي الجمـ ــرتق فـ ــراف الُمغـ اإلشـ

 الزراعيةو وبسط سيطرة الدولة عليها ب  ضرورة.
اإلشـراف إلـى اتحـاد وت ترح توصية منظمة العمـا الدوليـة المشـار إليهـاو أن ُتسـَند مسـتولية 

تعاوني كلما أمكن ذلفو باعتباره الوضـع اهمثـا. وينبغـي أن َتتضـم ن التشـريعا  التعاونيـة 
 الزراعية
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_ بوصفها إجرالا  للتيسير _ أحكاما  خاصـة بئنشـال االتحـادا  التعاونيـة الزراعيـة  كـي  
تدِّي إلـــى يســتفيد أعضـــال التعاونيـــا  الزراعيـــة اســتفادة  كاملـــة  مـــن إنشـــال هياكــا  رأســـيةو تـــُ

ومـن  منافع متزايدة من ال يمة المضافة فـي مختلـف مسـتويا  اهنشـطة التعاونيـة الزراعيـة.
ــبه  ــميةو وشــ ــر الرســ ــا  غيــ ــانوني للجماعــ ــع ال ــ ــريعا  الوضــ ــنظم التشــ ــا و أن تــ ــم أيضــ المهــ

 التعاونيةو أو ما قبا التعاونية الزراعية على المستو  المحلي.
الدولةو وال طـا  التعـاوني الزراعـيو واالتفـاق بينهـا علـى الوقـ  و / تنسيق اههدافو بين 
 ال زم لتح يق هذه اههداف.

 ج / وجود هياكا رأسية تُيسِّر اهنشطة داخا ال درا  اإلدارية بالتعاونيا  الزراعية.
 د / إتاحة مصادر التمويا والمستلزما .
 والتسعير.هـ / سياسا  تسمح بالمنافسة العادلة 

 و / ضمانا  تجعا المخاطر أمام التعاونيا  الزراعية ميسورة اإلدارة.
ز / مساندة التعاونيا  الزراعية من جانو متس سا  المجتمع اهخـر و وأن يصـاحو ذلـف 

ــا  ــناد دور للتعاونيـ ــاندة  إسـ ــرالا  للمسـ ــدار إجـ ــةو إصـ ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــي التنميـ فـ
ن التعا ونيــا  مــن ال يــام بهــذا الــدور بكفــالةو ويجــو أيضــا  وضــع ال واعــد والمســاعدةو ُتمكــِّ

ال زمــة إلنشــال اهنــوا  المختلفــة مــن الُمنشــل  بحســو رغبــة اهعضــال )تعاونيــا  زراعيــة 
وحيدة الغرضو تعاونيا  زراعية ُمتعدِّدة اهغراضو تعاونيـا  زراعيـة للخـدما و تعاونيـا  

لا  المســـاندة أشـــكاال  عديـــدة ومتنوعـــة بحســـو زراعيـــة إنتاجيـــةو وغيـــر ذلـــف(. وتتخـــذ إجـــرا
 (.45، ص2012نجم الدين، النشاط االقتصادي. )

ح / بيتــة سياســية مســاندة  إذ يوجــد ارتبــاط بــين النظــام السياســي والهياكــا الداخليــةو وبــين 
نجــاح التعاونيـــا  الزراعيــة فـــي أعمالهــاو وتســـتطيع التعاونيــا  الزراعيـــة بالمثــا أن ُتســـهِّا 

يم راطيةو حي  عمد  بعض الـدواو مثـا إندونيسـياو إلـى إدخـاا التعاونيـا  فـي عملية الد
 المنـاهج الدراســية بالمــدارسو فـي محاولــة منهــا لنشـر المبــاد  التعاونيــة علـى أوســع نطــاق.



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
130 

ومن جانو آخرو فئن التعاونيا  الزراعية مطالبة أن تعما مـع الدولـة  إلثبـا  أنهـا تـُتدِّي 
 عم   فع  . 

يجــو أن يصــاحو الــوعي العمــا علــى ازديــاد وعــي المســتولين التعــاونيين بالدولــة : الــوعي
بــدور التعــاون الزراعــيو ويجــو فــي هــذا الصــدد إبــراز اههــداف المشــتركة بــين الطــرفينو 
ولعملية التوعية مجاا أوسع كثيـرا  ممـا يظـن أحيانـا و فيجـو أن تبـدأ بالتعاونيـا  المدرسـيةو 

م مفهــوم النظــام التعــاونيو ويجــو أن تصــا التوعيــة إلــى التــي ت نــع الصــغارو وتوضــح لهــ 
الجماعــــة الُمســــتهَدفة المشــــتركة فــــي صــــياغة وتنفيــــذ وتشــــريع السياســــا و ووضــــع البــــرامج 

 للتعاونيا و وهذا أمر شديد اههمية في الظروف الحاضرة. 
اعترافــــا  مــــن جانــــو الدولــــةو بأنهــــا تعتبــــر  تعنــــي التشــــريعا  التعاونيــــة الوضــــع القــــانوني:

التعاونيــــا  شــــريكة فــــي عمليــــة التنميــــةو وتمــــنح هــــذه التشــــريعا  فــــي كثيــــر مــــن اهحــــواا 
 للتعاونيا  الزراعية حق توفير الخدما و التي كان توفيرها م صورا  على الدولة.

ــة: ــة المتكاملــ ــة مــــن خــــ ا التنميــ ــة الزراعيــ ــة التعاونيــ ــداف التنميــ ال يمكــــن أن تتح ــــق أهــ
ــن ــرغم مـ ــدهاو علـــى الـ ــا  لوحـ ــى  التعاونيـ و علـ ــ  ــي التغلـ ــتخدم فـ ــد تسـ ــا  قـ ــذه التعاونيـ أن هـ

المواقـــف والظـــروف الصـــعبة فـــي بعـــض الـــدوا الناميـــةو فئنـــه توجـــد ظـــروف أخـــر و تكـــون 
ــا. ) المشـــاكا فـــي ظلهـــا أكبـــر كثيـــرا  مـــن قـــدرة التعاونيـــا  ــاهر، علـــى تناولهـ ــد الظـ ، 1983عبـ

 (. 35ص

يجو النظر إلى الحركة التعاونية الزراعيةو فـي إطـار الرخـال االجتمـاعي تنسيق األهداف:
ــي أال  ــنفس  فينبغـ ــى الـ ــاد علـ ــيلة ل عتمـ ــة وسـ ــا  الزراعيـ ــر  التعاونيـ ذا اعتُبـ ــانيو وا  واإلنسـ
ت تصــر عضــويتها علــى الفتــا  اهكثــر احتياجــا  فــي المجتمــعو بــا ُيتــاح فيهــا مكــان للفتــا  

التعاونيا  الزراعية بشـكا مبـالا فيـهو ف ـد يـُتدِّي ذلـف مـث   اهخر و أما إذا ُقيِّد  عضوية 
ذا  إلى ظروف يتوقف فيها تدفق الُمد خرا  من المناطق الحضـرية إلـى المنـاطق الريفيـةو وا 
اقتصر  مهمة التعاونيا  الزراعية على أن تصبح متس سا  خـدما  للمحتـاجين فحسـوو 
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لــنفس. وينبغــي علــى الحركــة التعاونيــة فــ  شــف أنهــا لــن تعمــا مــن أجــا االعتمــاد علــى ا
يهــا َككــاو وال تــُتدِّي إلــى ان ســام بــين مختلــف  الزراعيــة َككــا أن ُتحــدِّد أهــدافها بطري ــة تُ وِّ

 ال طاعا  التعاونية.
لةو وال بد لها من ذلف لتنجح  اإلطار الزمني الكافي:  التنمية التعاونية الزراعية عملية ُمطو 

ــا ــنوا  كئطـــار زمنـــي فـــي النهايـــةو ويتطلـــو إنشـ ــة الزراعيـــة ال ويـــة عـــد ة سـ ل الـــنظم التعاونيـ
مع ــواو فالتعــاونيون يحتــاجون إلــى زمــن لتنميــة قــدراتهم  نظــرا  لعــدم تــوافر المعرفــة الفنيــةو 
ون   الخبرة في التنميةو وال ُيعتَبر فـرض جـدوا زمنـي ال يراعـي الظـروف المحليـة إجـرال  

 َيت سم بالواقعية.
المشاركة من وجهة نظر التعاوني الزراعـي: وجـود مجموعـا  مـن النـاس تعني  المشاركة:

يد تنظيم نفسـها. )أمـا المشـاركة فـي المنطـق  ُتحدِّد المشاكاو وتتخذ اإلجرالا و وتتعلمو وُتعت
البيروقراطــي: فهــي مجــرد حضــور الجلســا  واالســتما  واتخــاذ ال ــرارا (. ويتيســر مشــاركة 

وعــيو عــن طريــق إعــدادهم باســتمرار ببــرامج إعــ م اهعضــال فــي صــنع ال ــرار عــن بينــة و 
وتث يــف تعاونيــةو وبــدون مشــاركة لــن يكــون هنــاف ارتبــاط بال ضــية التعاونيــة. وعنــد محاولــة 
إيجاد المناخ للمشاركة  من المهم إدراف الظروف التي تشجعو أو ُتعرقتا هذه المشاركة في 

ــا يتعلـــق باهنشـــطة وأنـــوا  َدهو فيمـ المتس ســـا  التـــي يســـها علـــى  إطـــار كـــا حالـــة علـــى حـــت
اهعضــال إدارتهــا ومعرفــة أغراضــها فــي ضــول قــدراتهم. بالنســبة للجماعــا  ذا  المهــارا  
المحــدودةو والتـــي تكثــر فيهـــا اُهمِّيــةو يجـــو أن تكــون المتس ســـة بســيطةو ومـــن النــو  وحيـــد 

علـى أن  الغرضو الذي يشبع حاجة ُمعي نة بالتحديدو تحـس بهـا الجماعـة إحساسـا  واضـحا و
تُ ــام أيضـــا  أبنيـــة تعاونيـــة زراعيـــة رأســـيةو يمكـــن أن يتـــولى إدارتهـــا مهـــارا  إداريـــة محترفـــة 
 يشترف أعضاتها في منافع ال يمة المضافة في مختلف مستويا  عملية اإلنتاج والتسويق.

مــن الُمعتــَرف بــه عامــة و أن اتســا  قاعــدة العضــويةو يفيــد التعاونيــة  العضــوية المفتوحــة:
 يةو ولذا يجو أن تفتح باو عضوية التعاونية الزراعية أمام جميع المزارعين.الزراع
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الت: و المشـــك    الصـــِّ إذا أوجـــد  التعاونيـــا  الزراعيـــة متس ســـاتها الخاصـــةو بينمـــا َتتجنـــ 
ــة  ــرتق المنظمـ ــد ُيغـ ــذا الموقـــف قـ ــئن هـ ــهو فـ ــا فيـ ــن العمـ ــا مـ ــد لهـ ــذي ال بـ ــف الـ ــر  للموقـ الكبـ

إلى فصا الفكرة التعاونية عن باقي المجاا االقتصادي إلـى عـدم  التعاونية و وُيتدِّي الميا
انتظــام نســبة ُمعــد ا المصــروفا  إلــى اإليــرادا و وف ــا  لتم تضــيا  اإلدارة العلميــة الســليمةو 

 (. 92، ص1987)مسعود، وآخرون، وبالتالي تح يق التنظيم الجيد للعما. 

بحاجــا  أعضــاتها العاجلــةو ويجــوز أن تتخــذ ت ــام التعاونيــة الزراعيــة عــادة  للوفــال  التنــوُّع:
الهيكا التنظيمي الذي سيشبع تلف الحاجا  أشكاال  ُمتعـدِّدةو والشـرط الوحيـد المطلـوو هـو 
أن يكون هذا اإلطار التنظيمي ذا فاعليـة. والسـتاا: مـا إذا كـان الشـكا الشـديد التخصـ   

ة للتطبيـق فـي الـدوا الناميـة؟ من التعاونيـا  الزراعيـة السـاتد فـي الغـروو صـالحا  بالضـرور 
وبينمـا تنمــو التعاونيــة الزراعيــة  تتزايــد أهميــة اهنشــطة الُمتنوِّعــةو التــي تتخــذ شــكا خــدما  
تدِّي ذلــف غالبــا  إلــى مشــكلةو فيمــا يتعلــق  إضــافيةو اســتجابة  لتتعــد د الحاجــا  اإلنســانيةو ويــُ

فر هذه الُبن ية اهساسية في التعاونية بالُبن ية اهساسية المناسبة تنظيميا   هن العما على توا
 الزراعية ُمتعدِّدة اهغراض شديد الصعوبة من وجهة النظر اإلدارية.

ــرد: ــيط المتفــ ــا  التخطــ دارتهــ ــة وا  ــة الزراعيــ ــة التعاونيــ ــروعا  التنميــ ــتجيو مشــ يجــــو أن تســ
للظروف المحليةو وكلما زاد  جذور المنظمـة التعاونيـة الزراعيـة َتعم  ـا  فـي اقتصـاد وث افـة 
الدولة  َقل   إمكانيـة رسـم وتصـميم المشـرو و وتحديـد اههـداف لسـنةو أو سـنتينو أو ثـ   

 سنوا  ُم د ما . 
رات ا  لخاطئة الشائعة للتعاون الزراعي:التصوُّ

أ / أن التعاونيا  الزراعية يمكنها تح يق النجـاحو حتـى لـو كانـ  الظـروف الخارجيـة كلهـا 
 غير م تمة لها.

و / عدم االقتنا  بـأن التعاونيـا  الزراعيـة بطيتـة النضـجو شـأنها شـأن المنظمـا  اههليـة 
ــة النمـــو  ــاعدة ذاتيـــة حيـــةو إال مـــن خـــ ا عمليـ اهخـــر و وال تب ـــى وتزدهـــر كمتس ســـا  مسـ



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
133 

المســتمر العاديــةو ولــيس خــ ا عمليــة تعجيــا النمــوو التــي تفــرض عليهــا بتــأثير ضــرورا  
عاج   )كما في كثير من مشروعا  التوطين التـي تشـرف عليهـا  موقف يجعا التنمية أمرا  

 الدولة(.
ج / أن االعتمــاد علــى الــذا  ضــمان أكيــد وتل ــاتي للنجــاحو وعــدم فهــم أن االعتمــاد علــى 
ــن  ــا مـــ ــتطيع كغيرهـــ ــة ال تســـ ــا  الزراعيـــ ــاحو بـــــا إن التعاونيـــ ــده ال يح ـــــق النجـــ ــذا  وحـــ الـــ

 تساندها وتساعدها.المشروعا  أن تزدهر في غياو التدابير التي 
 أسباب أخرى لفشل التعاونيات الزراعية:

ــة للتعاونيــات الزراعيــة كــأداة للتنميــة:  .1 إن لجــول الدولــة إلــى اســتخدام  اســتخدام الدول
ــا  ــاال  الفشـ ــبعض حـ ــى بـ ــك  و انتهـ ــض المشـ ــاِّ بعـ ــيلة لتحـ ــة كوسـ ــا  الزراعيـ التعاونيـ

حـــوا مـــا تســـتطيع التعاونيـــا  الـــذريعو الـــذي يرجـــع فـــي الغالـــو إلـــى تصـــو را  خاطتـــة 
الزراعيـة تح ي ـهو وســول اسـتخدامها فـي الوصــوا إلـى بعـض اهغــراضو لكـن يجــو أال 
ُيعتَبر فشلها في مثا هذه الظروف فش   لعملية التنمية أو العكـس. وقـد حـدث  حـاال  
ذ   ــرة كــــان للدولــــة فيهــــا جــــدوا أعمــــاا منفصــــاو مثــــا تــــوفير فــــر  العمــــاو وُأخــــت كثيـ

ال مة إلـى أسـفا" وأد   هـذه الحـاال  إلـى سـيطرة زاتـدة مـن جانـو بعـض  بالمبادرة "من
الــدوا علــى التعاونيــا  الزراعيــةو إلــى حــدِّ أن ت ــوم الدولــة بئصــدار كــا ال ــرارا و كمــا 
حـد  للتعاونيـا  الزراعيـة اإلندونيسـيةو فيمـا يتعلـق بأسـعار السـماد واهرز وغيرهـا مــن 

ة  إذ ال بـد للمجلـس السلعو وأصبح  اجتماعا  مجالس اإلدا رة ال معنى لهـا وال فاعليـ 
مـــن الرضـــوخ ل ـــرارا  الدولـــةو ويـــزوا الفـــرق فـــي هـــذه الظـــروف بـــين ح ـــوق والتزامـــا  

ــال. ــر اهعضـ ــا  غيـ ــالو وح ـــوق والتزامـ ــتخدام  اهعضـ ــي اسـ ــاال  فـ ــيا مثـ ــر إندونيسـ وتعتبـ
ت  إدارة عامة لل تعاونيا  في وزارة التعاونيا  الزراعية كوساتا وأدوا  للدولةو ف د ُأنشت

التعاونو لها حق إنشال تعاونيا  زراعية في المناطق الريفية كجزل من برنـامج التنميـة 
ــة.  ــرامج وزارة الزراعـ ــا بـ ــذ كـ ــي تنفيـ ــة فـ ــة اهولويـ ــا  الزراعيـ ــ  التعاونيـ ــةو ومنحـ الوطنيـ
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وســجل  معظـــم التعاونيـــا  اإلندونيســـية نجاحـــا  مــن وجهـــة النظـــر التجاريـــةو لكـــن أثـــار 
هذا التساتا عما إذا كان  في جوهرها منظما  تعاونية صـحيحةو وحـوا هـذا نجاحها 

التساتا يدور الجـداو ويعتبـر كـا أفـراد المجتمـع أعضـال فـي التعاونيـة ويسـتفيدون مـن 
 (. 55، ص2017)كامل، خدماتها بموجو أنهم ي يمون في منط تها. 

الخدما  _ التي لوال وجودها لوقـع وال شف أن تحميا التعاونيا  الزراعية واجو ت ديم 
ل ت ديمها _ و َلهو أمر يبدو جذ ابا  ومريحا  للمخططينو لكن إذا أراد   و  على الدولة عت
الدولة اسـتخدام هـذه التعاونيـا  بهـذه الطري ـة فـي عمليـة التنميـةو فيجـو أن تظهـر فـي 

مـن المـوارد  خطة التنمية الوطنيةو فـئذا لـم تظهـر فلـن ُيتـاح لهـا الحصـوا علـى نصـيو
 التي ُتخص   عادة  من خ ا خطة التنمية.

مــن المهــم تشــجيع  التــدخل الزائــد مــن الدولــة فــي إدارة وتوجيــه التعاونيــات الزراعيــة:  .2
الدولة على االمتنـا  عـن التـأثير فـي اسـت  ا التعاونيـا  الزراعيـةو متـى زاولـ  الدولـة 

ر منهــا أن تســتجيو بعــد حــق المبــادأة فــي تحديــد أنشــطة التعاونيــة الزراعيــةو  فــ  ُينتظــَ
ــة أن الــــدوا تخلــــق  ــيس قســــم التعــــاون الريفـــي بمنظمــــة العمــــا الدوليـ ذلـــفو وي حــــظ رتـ
المشـــك   حـــين تحـــاوا فـــرض توقيتهـــا أو أولوياتهـــا علـــى التنميـــة التعاونيـــة الزراعيـــةو 
ويجــــو بــــدال  مــــن ذلــــفو التنســــيق بــــين أهــــداف التنميــــة للدولــــةو وبــــين أمــــاني أعضــــال 

َده.التعاوني  ا  الزراعية على حت
تدِّي بالضــــرورة إلــــى فشــــا التعاونيــــا   افتقــــاد الســــيولة: .3 رغــــم أن افت ــــاد الســــيولة ال يــــُ

الزراعيةو فهو يثير المشـك   لجمعيـا  االتتمـانو أو المصـارف الزراعيـةو ويضـعفهاو 
ز الغــــرض اهســــاس مــــن تعاونيــــا  االتتمــــان فــــي ت ــــديم قــــروض قصــــيرة اهجــــا  وَيتركــــ 

 هغراض إنتاجية زراعيةو واهنشطة المتصلة بها.هعضاتهاو 
ب ــدر مــا تحــاوا  الوفــاء بالحاجــات االئتمانيــة بــداًل مــن خلــق القــدرة علــى االســتدانة: .4

مشروعا  التنمية _ بما فيها المشروعا  التـي ت ـوم بهـا التعاونيـا  الزراعيـة _ الوفـال 
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ةو فئنهــا تســـاهم فــي فشـــا باالحتياجــا  االتتمانيـــة بــدال  مـــن خلــق ال ـــدرة علــى االســـتدان
دادو بــدال  مـــن  المشــروعا . و حجـــم ال ــرض إلــى ال ـــدرة علــى الســـ  ومــن المهـــم أن ُينســَ

ــه المـــزار و ومــــا  ــن أن يتحملـ ــها التح ــــق ممـــا يمكـ ــتثمار  إذ يسـ ــى حجـــم االسـ ــبته إلـ نسـ
رهو ومعرفــة احتياجاتــهو والتح ــق منهــا. ويمكــن خلــق ال ــدرة علــى  يســتطيع أن يــديره وُييســِّ

نة فــي حالــة المــزار  الصــغيرة بتعــد ة طــرقو منهــا علــى ســبيا المثــاا: االبتكــارا  االســتدا
الفنيـةو التـي تــُتدِّي إلـى إن ــا  المخـاطرةو والتحســينا  فـي الُبن يــة التحتيـةو والتجديــدا  
واالبتكــارا  فــي المتس ســا  الخارجيــةو والتحســينا  الهيكليــة فــي اهســواق الماليــة  ممــا 

تدِّ  إلــى شــروط اق تــراض أكثــر م لمــةو دون حاجــة إلــى زيــادة اهمــواا المخص صــة يــُ
 ل قراض.

ا الدولـة فـي كثيـر  نقل الدولـة كامـل عـبء المخـاطر علـى التعاونيـات الزراعيـة: .5 َتتحمـ 
د  ضـرورية لتوصــيا  مـن اهحيــان مسـتولية إحــدا  تغييـرا  فــي البنيـة التحتيــةو التـي ُتعــَ

معو فـئذا نفـذ  الدولـة بـرامج التنميـةو مـن خـ ا المنافع إلى الفتا  المحتاجة في المجت
التعاونيــا  الزراعيــةو فيجــو أن تت اســم وهــذه التعاونيــا  مخاطرهــاو وال ينبغــي أبــدا  أن 
ا التعاونيــا  الزراعيــة وحــدها كــا مخــاطر ت ــديم الخــدما و ويحتــاج اهمــر إلــى  َتتحمــ 

تـأمين علـى المحاصـيا. ضمانا  ُمتنوِّعة اهساليوو مثا: ضـمانا  وداتـع االدخـار وال
ا المخـاطرو  وتساعد اهجهـزة التـي مـن شـأنها بنـال الث ـة وتـدعيمها علـى مشـك   َتحمـ 

ــال الث ـــة هـــو فـــي النهايـــة أفضـــا عمـــا تنجـــزه التعاونيـــا  الزراعيـــة. وَتت صـــف  ولعـــا بنـ
التعاونيا  الزراعية بصفة فريدة: هي كونها مشروعا  تجارية ذا  أهداف اجتماعيةو 

ا إلى مجرد متس سـا  اجتماعيـة  إذ أن  ولكن يجو بذا كا عناية وجهد  كي ال َتتحو 
 (.66، ص1993)يونس، وجودها مرهون بنجاحها اقتصاديا . 

تدِّي عــدم ث ــة اهعضــال التعــاونيين بعضــهم بــبعض إلــى ف ــد الث ــة فــي  افتقــاد الثقــة: .6 يــُ
التعاونيــة الزراعيــةو والتهيتــة لسلســلة مــن االنحرافــا و كمــا أن االتجــاه نحــو التفكيــر فــي 
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ا المشــاركةو وُيعــوِّق ســير عمــا التعاونيــة الزراعيــة  إطــار مــن الع قــا  الهرميــةو ُيعطــِّ
ــاتي ــليمو وأن هــ ــة علــــى أســــاس ديم راطــــي ســ ن الع بتــــين فــــي ســــبيا التنميــــة والديم راطيــ

ــا  ــم الـــدوا الناميـــة. وســـوال كانتـ ــان فـــي معظـ ــان معروفتـ ــان ث افيتـ ــا ظاهرتـ التعاونيـــةو همـ
ظاهرتين ث افيتين أم الو فمـن المتفـق عليـه أن التعاونيـا  الزراعيـة ُتمثـِّا إحـد  أحسـن 

ــن الحــــدو و ف ــــ  ــدم ممكــ ــيم والمواقــــفو بحيــــ  تجعــــا الت ــ ــد ال ــ ــاتا تفيــ ظ أن وســ وحت ــُ د لــ
الديم راطية تمارس في التعاونيا  الزراعيـةو حتـى فـي ظـا اهنظمـة غيـر الديم راطيـة. 
وتوجد أمثلة كثيرة مـن مجتمعـا  ذا  تفكيـر هرمـيو نشـأ  فـي ظلـه تعاونيـا  زراعيـة 
ظ أن عناصــــر الســــلوف اهخــــر  الم تمــــة والمواتيــــة للتعاونيــــا   تســــير بنجــــاحو وُي حــــَ

باطو وتضحية مصالح الفرد من أجا المجموعةو هي فـي الواقـع الزراعيةو مثاو االنض
أبلا أثرا  من التفكير الهرميو الذي ثب  أنـه ال ُيمثـِّا مشـكلة أمـام التعاونيـا  الزراعيـةو 

 إال في حالة إسالة استخدام السلطة.
ــة: .7 ــل علــى مصــادر خارجي كثيــرا  مــن التعاونيــا  الزراعيــة بالــدوا  االعتمــاد فــي التموي

ا  رتوس أموالهــا عــن الحــدِّ الــ زم هعمالهــاو بحيــ  تضــطر إلــى االعتمــاد الناميــة و َت ــت
على التمويا الخارجي وتمويا الدولة  مما يجعلها خاضعة لمصادر التمويـاو ويتوقـف 

 نجاح التعاونيا  الزراعية على قدرتها على إنشال مصادر رأس ماا خاصة بها.
تهــا منظمــة اهغذيــة والزراعــة لدمــم أظهــر  دراســة أجر  فــرض األهــداف مــن الخــارج: .8

ت  بضـــغوط  المتحـــدةو أن مـــن اهســـباو العمي ـــة لفشـــا التعاونيـــا  الزراعيـــةو أنهـــا ُأنشـــت
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــون فـ ــيق ال رويـ ــهو وسـ ــا يفعلونـ ــين بمـ ــر م تنعـ ــال غيـ ــةو وأن اهعضـ خارجيـ
الحــــاال  إلــــى تنظــــيم أنفســــهم حــــوا نشــــاطو لــــيس هــــو بالضــــرورة اهتمــــامهم اهواو أو 

وما لم ُيتَرف اهعضال ليحاولوا _ من خ ا تعاونيتهم الزراعية _ ما يعت ـدون  الرتيسو
فــي أنفســهم أنــه احتياجــاتهم اهولــىو فــ  ينتظــر أن يحســوا بــااللتزام تجــاه برنــامج هــذه 
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ــا  أبــــدا .  ــة نجاحـ ــادف التعاونيـ ــن تصـ ــة أوال و فلـ ــكلتهم الرتيسـ ا  مشـ ــَ ــم ُتحـ ذا لـ ــةو وا  التعاونيـ
 (.83، ص2002اعة لألمم المتحدة، )منظمة األغذية والزر 

التي ُأجرتي  في كثير مـن الـدوا الناميـة عـن أسـباو فشـا  وباستعراض البحوث والدراسات
التعاونيا  الزراعية وتعطلهـا عـن العمـاو حيـ  َتبـي ن منهـا أن اهسـباو تكـاد تكـون واحـدةو 

 وَتتحد د عواما فشا هذه التعاونيا  في التالي:
اهتمام اهعضال بتعاونيتهم الزراعيةو ليس ف ط من ناحية عـدم االهتمـام بحضـور . عدم 1

 اجتماعا  الجمعيا  العموميةو ولكن أيضا  من ناحية عدم التعاما معها.
 . فشا أعضال التعاونيا  الزراعية في ال يام بعمليا  المراجعة والجرد المستمر.2
 تعاونيا  الزراعية.. انعدام الكفالة واهمانة لد  المديرين لل3

كما توجد أسباو كثيرة لنجاح أو لفشا التعاونيـا  الزراعيـة فـي الـدوا الناميـةو أهمهـا عـدم 
وجود بيان بالمعايير التي تضمن لهـا تل اتيـا  هـذا النجـاحو لكـن كثيـرا  مـن "حـاال  النجـاح"و 

 "وحاال  الفشا" أمور نسبية.
 الخاتمة:

الزراعيةو أو لفشلها في الدوا الناميةو ال يتـوافر بيـان  هناف أسباو كثيرة لنجاح التعاونيا 
بالمعــايير التـــي تضـــمن لهـــا تل اتيـــا  هـــذا النجــاحو ويجـــنح بهـــا تح يـــق بعـــض المعـــايير نحـــو 
النجــاحو ولكــن كثيــرا  مــن "حــاال  النجــاح"و "وحــاال  الفشــا"و أمــور نســبية. ومــن الممكــن 

تعــــدادا  لتلــــف المعــــاييرو التــــي تجــــنح إجــــرال التحســــينا  بصــــورة متكــــدةو بحيــــ  يــــتم  ت ــــديم 
بالتعاونيــا  الزراعيــة نحــو النجــاحو لتســتعين بهــا التعاونيــا  ومــن يســاعدونها فــي تصــحيح 

 وضبط بترة أنشطتهم. 
 النتائج:  

اا فــــي االقتصــــاد 1 . عــــدم وجــــود منــــاخ م تــــم يســــمح للتعاونيــــة الزراعيــــة بتأديــــة دور فعــــ 
الوطنيو عن طريق صياغة السياسـا  والتشـريعا  التعاونيـة الزراعيـةو التـي تسـمح بحريـة 
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تكوين التعاونيا  وتشـجيعها ونموهـاو فـي إطـار اهسـاليو العلميـة الواجـو اتباعهـا فـي هـذا 
 الشأن.

أن تعمــا الدولــة علــى مســاعدة التعاونيــا  الزراعيــةو مــن حيــ  تنظيمهــا  . مــن اههميــة2
جـــرال البحـــو   دارتهـــا وتحـــديثهاو والعمـــا علـــى تطبيـــق اإلدارة العلميـــة فـــي التعاونيـــا و وا  وا 

 والدراسا  ال زمة للت ويم العلمي لكافة متس سا  البنيان التعاوني الزراعي.
ـ. عــدم إجــرال الت ــويم المســتمر كعنصــر مــن عناصــر تصــميم الخطــطو والــذي يســاعد فــي 3

ــعف  ــا الضـ و عوامـ ــ  ــالي تجنـ ــا و وبالتـ ــي التعاونيـ ــوة فـ ــعف وال ـ ــر ف علـــى جوانـــو الضـ التعـ
ومعالجة آثارها. فالتعاونيا  الزراعية ُتعتَبر متس سا  اقتصاديةو بجانو دورها االجتماعي 

ــا ــاعد مثـ ــ  يسـ ــامِّو حيـ ــدوا  الهـ ــا الـ ــر  بهـ ــي مـ ــارو التـ ــاد بالتجـ ــد االسترشـ ــويم عنـ ــذا الت ـ هـ
 وبنتاتجها.  

. عــدم االرتفــا  بمســتو  كفــالة التعاونيــا  الزراعيــة  حتــى تح ــق أهــدافها خاصـــة و وأن 4
هناف العديد من البحو  والدراسا  التـي ُأجرتيـ  فـي العديـد مـن الـدواو َتبـي ن منهـا أن مـن 

ــا التعاونيــــا  وت ــين أســــباو فشـ ــاو ضــــعف الكفـــالا  اإلداريــــة والفنيــــةو بـ عطلهـــا عــــن العمـ
  باإلضافة إلى تناق  مشاركة اهعضال الديم راطية في تعاونياتهم.

 التوصيات:
. يجو أن تعتمد التعاونية الزراعية أساسـا  علـى مـوارد أعضـاتها الذاتيـةو وعلـى جهـودهم 1

لمحتـاجين لهـاو وتكـوين ونشاطهم في تح يق أهـدافهاو ورغبـا  المسـاهمين فـي عضـويتها وا
رأس المــاا المحلــيو يجــو أن يكــون علــى رأس اهولويــا و فيمــا يتعلــق بالتنميــة مــن خــ ا 

 التعاونيا  الزراعيةو على أن ُيستخَدم رأس الماا الخارجي في تنشيط رأس الماا محليا .
خطيط . يجو أن تخطط الدولة ل يام نظم تعاونية زراعية قادرة على الب الو كجزل من الت2

 الشاماو وهذا يعين على تنسيق تخصي  الموارد الداخلية.
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را  3 . تطـــوير الشـــكا التنظيمـــي للتعاونيـــا  الزراعيـــة مـــن واقـــع التجـــارو العمليـــة والُمتغيـــِّ
العالميةو وفي إطار من المباد  التعاونية الدوليةو وكافة ال واعد التي َتتضم نها التشريعا  

ــد ــةو وذلــــف بهــ ــة الزراعيــ ــةو التعاونيــ ــادية واالجتماعيــ ــتخدام اهمثــــا للمــــوارد االقتصــ ف االســ
 للنهوض بالحركة التعاونية الزراعية اقتصاديا  واجتماعيا .

. يجـــو أن يســـير العمـــا والنشـــاط التعـــاوني الزراعـــي بالتعاونيـــا  الزراعيـــةو علـــى أســـس 4
إدارتهـاو وأن خطط وبرامج ذا  أهداف ُمحد دة وداتمةو تُ تر هـا جمعياتهـا العموميـة ومجـالس 

 تكون ُمعَلنة للجميعو ولمصلحتهم كافة .
ــن 5 ــد مـــ ــى قواعـــ ــتند إلـــ ــارا  يســـ ــةو اختيـــ ــا اإلداريـــ ــة هيتاتهـــ ــا  الزراعيـــ ــار التعاونيـــ . أن تختـــ

ز بالكفــالة واهمانــة والمعرفــة بالمبــاد   الديم راطيــةو ومــن بــين أفضــا العناصــر التــي َتتميــ 
ٍلو مـع نظـام وال يم التعاونيةو فاإلدارة الجيدة للتعاونيا   الزراعيـةو ووجـود جهـاز إداري كـُف 

ــاح التعاونيـــا  الزراعيـــةو وتح يـــق  ة فـــي إنجـ ــ  ــاهم بفاعليـ ــت نو يسـ ــليم ومـ ــالي ومحاســـبي سـ مـ
 أهدافها. 

. يجـو علــى التعاونيــا  الزراعيــة أن تســعى لتحســين كفالتهــاو بحيــ  تكــون لهــا الم ــدرة 6 
ة التوريــدا و أو الخـــدما  االتتمانيـــة الكافيــة لتـــوفير احتياجــا  أعضـــاتهاو ســـوال مــن ناحيـــ 

 ال زمة ل نتاجو أو الخدما  التسوي ية. 
ــاونيو واالهتمــــام 7 ــوعي التعـ ــةو ونشـــر الـ ــة التعاونيــــة الزراعيـ ــجيع الحركـ ــا علـــى تشـ . العمـ

 بالتعليم والتدريو التعاوني لكافة مستويا  وهياكا الحركة التعاونية الزراعية.
وواقعية ل ياس وت ـويم اإلنجـاز واهدال للعمـا التعـاوني  . البح  عن طراتق أكثر م لمة8

 الزراعي. 
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 المراجع:
و مكتبــة "أساســيا  اإلدارة العلميــة للمنظمــا  التعاونيــة" و(2001) وأبــو الخيــرو كمــاا حمــدي). 1

  (.عين شمسو ال اهرةو مصر
"التعـــــاون الزراعـــــي حاضـــــره ومســـــت بله ودوره فـــــي التنميـــــة  و(1987) والحســـــنو نجـــــاة محمـــــد). 2

الزراعيــة"و بحــ  م ــدم لمــتتمر التنميــة العربيــة الشــاملةو إدارة تخطــيط المشــروعا و وزارة الزراعــةو 
  (.الخرطومو السودان

أثـــر التــــدريو التعـــاوني فــــي التنميـــة الزراعيــــة كـــأداة مــــن أدوا  " و(1983) والصـــبا و غــــازي). 3
  (.و المنظمة العربية للتنمية الزراعيةو الخرطومو السودان"ية المتكاملةالتنمية الريف

و الربــاطو "دور التعاون في التنميــة الريفيــة المتكاملــة" و(1983) وعبد الظاهرو مصطفى رأف ). 4
   (.المغرو

ســـــة و المتس  "خبــــرا  وتجـــــارو دوليــــة فــــي التعــــاون الزراعــــي" و(2017) والــــدين كامــــاو عــــز). 5
  (.عامة للتأليف والنشرو ال اهرةو مصرالمصرية ال

دور التعاونيا  فــي التخطــيط للتنميــة فــي اهقطــار " و(1987) ومسعودو مجيد هاديو وآخرون). 6
  (.و المعهد العربيو الكوي "العربية

و دليـــــا "تنميـــــة التعاونيـــــا  الزراعيـــــة" و(2002) ومنظمـــــة اهغذيـــــة والزراعـــــة لدمـــــم المتحـــــدة). 7
   (.يطالياإالمتدربينو روماو 

و المعهــــد "التعاونيــــا  ودورهــــا فــــي التنميــــة الزراعيــــة" و(2012) ىونجــــم الــــدينو عبــــد اهلل يحيــــ ). 8
  (.صنعالو اليمن وشعبة الدراسا  العليا وال ومي ل دارة العامة

بعــةو مكتبــة و الطبعــة الرا"دور التعــاون فــي النشــاط االقتصــادي" و(2006) و. نورو محمود محمــد9
  (.عين شمسو ال اهرةو مصر

  را  االقتصاديةتغيِّ دور التعاونيا  الزراعية في ظا المُ " و(1993) ويونسو خالد أحمد). 10
 (.سة دار التعاون للطباعة والنشرو متس  "واالجتماعية
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 الشروع في جريمة االحتيال "دراسة مقارنة" 

                                                    .(الجزاتر) بالجلفة عاشور زيان جامعة السياسية والعلوم الح وق كلية      .حجاج مصطفى  مليكة. د

 الملخص

 ال ـانونو فـرو  بـاقي عـن ُتميـِّزه التـي الخصـات و مـن بالعديد َيتمت ع الجناتي ال انون إن   
 التـي الجـراتمو كافـة مـن المجتمـع وتطهيـر العدالـةو تح يق في الجماعة إرادة عن ُيعبِّر فهو
ن حتـى واست رارهو أمنه ُتهدِّد  عـن نمـوذج ت ـديم فـي الدراسـة وتتمحـور نتاتجهـاو تتح ـق لـم وا 

 الجزاتـريو الليبـيو المصـريو الفرنسـيو التشـريع: )مثا الُم اَرنةو الجناتية التشريعا  موقف
 باالعتمــاد وذلــف االحتيــااو فــي الشــرو  لتجريمــة اإلجراميــة الخطــورة مواجهــة فــي( والســوري

 فــي بالتنفيـذ البـدل مرحلـة بشـرح الدراسـة تبـدأ بحيـ  بالشـرو و المتعل ـة العامـة ال واعـد علـى
و االحتيــاا ــا و عليهــا الُمعاقــَ  إلــى الدراســة تتعــرض كمــا االحتيــااو فــي الشــرو  وأنــوا  قانون
  ا.العدو  وحاال  االحتياا جريمة في المستحيلة الجريمة

 (.اإلجرامية الخطورة االختياريو العدوا الشرو و االحتيااو) :المفتاحية الكلمات
Abstract 

   The criminal law has many characteristics that distinguish it 

from the rest of the branches of law. It reflects the group's will to 

achieve justice and to purge society of all crimes that threaten its 

security and stability even if its results are not achieved. The 

study focuses on presenting a model of the position of 

comparative criminal legislation, And the Egyptian and Libyan 

and Algerian Syrian in the face of the criminal risk of the crime 

of fraud, based on the general rules on the launch so that the 

study begins by explaining the start-up phase of the 

implementation of fraud punishable by law, and types of fraud, 

Study impossible to crime in the crime of fraud, and cases of 
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reverse. 

Key words:  fraud, attempt, optional count, criminal risk 

 

 مقدمة: ال
اسـت ر الف ــه الجنــاتي علـى أن قيــام الجريمــة مرهــون بتح ـق نتيجتهــا المخالفــة لل ــانونو      

السياسة الجناتيـة فـي مجـاا الخطـورة اإلجراميـة المطالبـة  ُتملتيغير أنه في بعض اهحيان 
بتح يق الجزال الجناتيو على الرغم من عدم تح ق النتيجةو وهذا ما اصُطلتح علـى تسـميته 

د  لجنــاتي بالشــرو فــي الح ــا ا جريمــة االحتيــاا مــن الجــراتم التــي َنصــ   التشــريعا   و وُتعــَ
كالتشــريع الجزاتــريو الليبــيو المصــريو الفرنســيو واهردنــي( علــى ع وبــة ( الجزاتيــة الُم اَرنــة

الشرو  في االحتياا بع وبة الجريمة التام ةو وعلة ذلـف  أن نشـاط الفاعـا الـذي لـم يكتمـاو 
مــر يتضــم ن عــدوانا  علــى حــق مــن الح ــوق التــي يحميهــا ال ــانونو وهــو هــو فــي ح ي ــة اه

عـن خطـورة  وويكشـف الشـرو  مـن جهـة أخـر  واالستي ل على ماا الغير بـدون وجـه حـق
ه  إجرامية ال بد من الرد عليها بع وبة جزاتيةو ذلف أنه لو سمح  الفرصة للجانيو ولم ُتعت ـ 

 ه اإلجراميو وبالتالي فئنه يستحق الع او.ظروف خارجية عن إرادتهو َلَح  ق نشاط
: إن دراسة الشرو  في جريمة االحتيااو ت تضي الولوج إلى ال واعد العامـة إشكالية البحث

ــيو  ــريع الجزاتــــريو الليبــ ــة الُم اَرنــــة: )كالتشــ ــا التشــــريعا  الجزاتيــ ــه فــــي ظــ ــاو عليــ وتطبي هــ
متى يكـون الشـروع  فـي لف: الفرنسيو المصري...(. وبالتالي فئشكالية البح  تدور في ف

   ؟جريمة االحتيال ُمعاَقبًا عليه قانوناً 
 :أهمية البحث

نظـــرا  لخطـــورة الشـــرو  فـــي جريمـــة النصـــو واالحتيـــاا  أقـــر   التشـــريعا  الجزاتيـــة:       
)كالتشريع الجزاتريو الليبيو والمصري( ضرورة ع او مرتكبيـهو متـى تـوفر  شـروط ذلـفو 
وعلة تسليط الع او  وجود الخطورة اإلجراميـة الُمهـدِّدة للمصـالح الجـديرة بالحمايـةو ولـو لـم 
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اميــةو فغايــة التشــريعا  الجزاتيــة حمايــة أفــراد المجتمــع مــن الوقــو  فــي تتح ــق النتيجــة اإلجر 
 َشَرف المحتالينو وضيا  ح وقهم ومصالحهم بدون وجه حق. 

ــث ــداف البحـ ــرو و  :أهـ ــة بالشـ ــة المرتبطـ ــد العامـ ــى ال واعـ ــز علـ ــى التركيـ ــ  إلـ ــدف البحـ يهـ
ــد المراحـــا التـــي  ــا وتطبي هـــا علـــى الشـــرو  فـــي جريمـــة االحتيـــااو مـــن خـــ ا تحديـ تمـــر  بهـ

الجريمةو والتمييز بين المراحا التي يعاقو عليهـا ال ـانونو والمراحـا التـي ال يعاقـو عليهـا 
ال ــــانونو وتحديــــد مرحلــــة البــــدل بالتنفيــــذ وموقــــف التشــــريعا  الجزاتيــــة الُم اَرنــــة  بمــــا فيهــــا 

دواو التشريع الليبيو وتحديد أنوا  الشرو  في جريمة االحتيـااو والتعـر ف علـى حـاال  العـ 
 وتحديد الفرق بين العدوا االختياري واالضطراري. 

إن معالجــة موضــو  الشــرو  فــي جريمــة االحتيــاا دراســة ُم اَرنــةو ي تضــي  :مــنهج البحــث
اعتماد المنهج الوصفي التحليليو مـن خـ ا وصـف النصـو  ال انونيـة المعالجـة لتلشـرو  

نــة: )كالتشــريع الليبــيو الجزاتــريو فــي جريمــة االحتيــااو فــي ظــا التشــريعا  الجزاتيــة الُم ارَ 
براز مكامن الن   وال صور.    المصريو ...إل (و وتحليا هذه النصو و وا 

ت تضــي اإلجابــة علــى إشــكالية الموضــو و واإلحاطــة بجوانبــه المختلفــةو أن  خطــة البحــث:
 ُتدَرج الخطة على النحو اآلتي: 

 مراحل ارتكاب جريمة االحتيال، ويندرج تحته مطلبان: المبحث األول:
 المطلب األول: مراحل الجريمة التي ال يعاقب عليها القانون.

 لقانون في جريمة االحتيال.المطلب الثاني المرحلة التي يعاقب عليها ا
 المبحث الثاني: أنواع الشروع في جريمة االحتيال، ويندرج تحته مطلبان:

 المطلب األول: الشروع الناقص في االحتيال.
 الخائبة(. المطلب الثاني: الشروع التامُّ في جريمة االحتيال )الجريمة

 ، ويندرج تحته مطلبان:االحتيال: العدول االختياري عن جريمة الثالثالمبحث 
 المطلب األول: تحديد العدول االختياري وُمسوِّغاته.
 المطلب الثاني: شروط تحقق العدول االختياري.
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 :: مراحل ارتكاب جريمة االحتيالالمبحث األول
إن الفاعـا ال يرتكــو الجريمــة الم صــودة عــادة  بمجـرد والدتهــا فــي دماغــه  هنــه ُيهيــِّ       

د  الوساتا لكي يسير في طري هاو حتى يصا إلى هدفـه. وهـذه الطريـق كثيـرا   نفسه لهاو وُيعت
با و ولكنـه يمضـي جازمـا  عازمـا و غيـر أنـه كثيـرا  مـا ي ـف  ما تكون طويلةو يسـير فيهـا ُمتحسـِّ

الطريق يفكر في الجريمةو ويستعرض النتاتجو حتى إذا رجحـ  فـي ذهنـه كفـة  على مدخا
اإلقدام على كفة اهحجامو وقد يصادف أن يتراجع بعد أن أقدم من منتصف الطريق خوفا  
من العواقوو أو تح  تأثير دوافع منعته من مواصلة نشـاطهو خوفـا  مـن محاسـبتهو أو مـن 

علــى الــرغم مــن إرادتــهو وكــذلف قــد يصــادف أن يبلــا تأنيــو ضــميرهو أو يتراجــع اضــطرارا  
نهاية الطريقو غير أنه يخط  في إصابة هدفه لتعـدم وجـودهو كمـا قـد يصـادف أن يصـيو 
هذا الهدف ويكما نشاطهو إال أن الندم يأخذه بـين َفك يـه فُيعيـد الحالـة علـى مـا كانـ  عليـه 

ونشــاطهاو الــذي ال ينفــف عــن  قبــا بدايتــه.ال ريــو أن هــذه الحــاال  تتعلــق بطريــق الجريمــة
د  تح  ــه محـور ومجــاا تســليط الع ـاو علــى عدمــهو  ن لهــاو والــذي ُيعـَ السـلوف المــادي الُمكـوِّ
انط قا  من سياسة الشار  في تحديـد المراحـا التـي ال ُيعاقَـو عليهـاو والمراحـا التـي تكـون 

 خطورة إجرامية تستدعي االهتمام بالمصالح الجديرة بالحماية.  
 : لب األول: مراحل الجريمة التي ال يعاقب عليها القانونالمط
تمـــر  الجريمـــة بمـــرحلتين ال يعاقـــو عليهمـــا ال ـــانون  لكونهمـــا ال تحمـــ ن فـــي َطي اتهمـــا     

خطورة إجراميةو تستدعي إقحامهما في داترة التجريم والع اوو وهذا ما نتناوله فـي الفـرعين 
 اآلتتَيي ن:

 : مرحلة التفكيرالفرع األول: 
إن التشـريعا  الجزاتيــة الُم اَرنــة لـم تعاقــو علــى مرحلــة التفكيـر فــي ارتكــاو الجريمــةو      

رِّيرة لبعضهم البعضو حتى لو اعترفوا بهـاو  فال انون ال يتدخا فيما ُيكتن ه اهفراد من نوايا شت
 ما داموا لم ُيعبِّروا عن إحساسـاتهم ونوايـاهم بأفعـاا ملموسـةو وهـذا يماشـي الـنفس البشـريةو
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فهي آمرة بالسولو وال تخلو من اهح اد والتناحر بينها وبين عالمها الخارجيو والتفكيـر فـي 
إلحاق اهذ  بالغيرو ولكن من حسن سياسـة الشـار  أن ال ي طـع علـى الجـاني السـبيا فـي 
ن كانـ  قبيحـة فـي ذاتهـا _ لكنهـا ال  مواجهة نفسهو وخصوصا  أن فكـرة الشـر الكامنـة _ وا 

 َتَمس  ح ا و وما دام صاحبها لم يعما على تح ي ها بمظهر خـارجيو فلـيس تتذي أحداو  وال
ا  بـــــاهمن والنظـــــام. ) وفـــــي هـــــذا ي ـــــوا الف يـــــه  (.  228، ص1998مصـــــطفى فيهـــــا مـــــا ُيخـــــت

(Rassi) " دا   فمــن الــ زم أن يظــا الفكــر طلي ــا ، 1981)الشــناوي، : "إذا كــان الفعــا ُم يــ 
مية الغر ال على هذه المرحلة  استنادا  إلـى قـوا رسـوا وال تعاقو الشريعة االس  (.108ص

اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم _ : "إن اهلل تعالى تجـاوز همتـي عمـا وسوسـ و أو حـد ث  بـه 
م". وقولــه _ صــلى اهلل عليــه وســلم _ : "مــن هــم  بحســنة فلــم  ــم تعمــاو أو َتكلــ  نفســها  مــا ل

)أبـو زهـرة، بــدون فعلهــا لـم يكتـو عليـه شــيل" يفعلهـا ُكتتبـ  لـه حسـنةو ومــن هـم بسـيتة فلـم ي
 (.332سنة نشر، ص

ر  قاعـــدة عـــدم الع ـــاو علـــى التفكيـــر فـــي الجريمـــةو أو العـــزم عليهـــاو أيضـــا  فـــي  وقـــد ت ـــر 
والتـي م تضـاها عـدم الع ـاو "، Ulpienأولبيـان ال انون الرومانيو وُيطلَـق عليهـا قاعـدة: "

ــة أو  ــو كانـــ  آثمـ ــاو ولـ ــار والنوايـ ــى اهفكـ ــععلـ ــراد أو المجتمـ ــة لدفـ ــمير، ) معاديـ ، 2011سـ
ــاا  (.6ص ــاا  مـــن أجـــا أخـــذ مـ ــااو فالـــذي يفكـــر فـــي االحتيـ وبـــالرجو  إلـــى جريمـــة االحتيـ

د  محتــاال و مــا  الغيــرو ويفكــر فــي الوســيلة التــي ُتمكِّنــه مــن تح يــق غرضــه اإلجرامــيو ال ُيعــَ
 دام  فكرته لم َتتجس د بأفعاا مادية.

 :التحضير مرحلةالفرع الثاني: 
ر الجاني الرتكاو فعله اإلجراميو وبالتالي فهي       وهي اهعماا التي من خ لها ُيحضِّ

ن كانـ  مظهـرا  خارجيـا  ماديـا   مرحلة تتوسط بين التفكيـر فـي الجريمـةو وتنفيـذهاو فهـي _ وا 
ي ذهـن للتصميم على الجريمة _ ف  تدخا فـي تنفيـذهاو وال تربطهـا بهـا إال رابطـة فكريـة فـ 

 (. 230، ص1998)مصطفى  الجاني
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ز الع ــاو     ة   ولعــا العبــرة فــي عــدم إدخــاا اهعمــاا التحضــيرية َحيــِّ لكونهــا أعمــاال  ُمبَهمــَ
ــة  هكثــر مــن تأويــاو فهــي ذا  طبيعــة غيــر واضــحةو فــيمكن أن يكــون الهــدف منهــا  وقابل

ن ا  مشروعا و أو غير مشرو و فشرال الس ح قد يكون بتنية الصـيدو وقـد يكـون بتنيـة ال تـا. و 
تفكيـر فيهـا كان الواقع ُيبيِّن أن اهعماا التحضـيرية ت تـرو مـن الجريمـة أكثـر مـن مرحلـة ال

والعزم عليهاو وبالتالي يزداد خطرهـا علـى الح ـوق والمصـالح التـي يكفلهـا ال ـانونو وتظهـر 
نية الفاعا بصورة واضحةو وتضـيق فرصـة العـدوا عـن الجريمـة أكثـر مـن مرحلـة التفكيـر 
ــة  ــريعا  الجزاتيـ ــم التشـ ــد معظـ ــفو نجـ ــن ذلـ ــرغم مـ ــى الـ ــةو وعلـ ــاو الجريمـ ــى ارتكـ ــزم علـ والعـ

ا اهعمــاا التحضــيرية بتمنــأ   عــن الع ــاو: )كالتشــريع الفرنســيو والبلجيكــيو الُم اَرنــة تجعــ 
ــى  ــر علـ ــال الخطـ ــى انتفـ ــا  علـ ــف تأسيسـ ــة(و وذلـ ــريعا  العربيـ ــبانيو والتشـ ــزيو واإلسـ واإلنجليـ
ــدال علــــى تلــــف  ــيرية ال تشــــكا اعتـ ــالح التــــي يكفلهـــا ال ــــانون  إذ أن اهعمــــاا التحضـ المصـ

مـــاا التحضـــيرية ال تـــدا علـــى عـــزم نهـــاتي علـــى المصـــالحو ومـــن ناحيـــة أخـــر و فـــئن اهع
ارتكاو الجريمةو وبالتالي فئن من حسن السياسة الجناتية عدم الع او على هذه اهعمااو 
إذ أن مجــاا العــدوا عنهــا يكــون ُمت ســعا و فضــ   عــن أن عــدم الع ــاو علــى هــذه اهعمــاا 

 . ( Decock, 1971, p26)  الجريمة  يشجع في هذه المرحلة على عدم الُمضيِّ في ارتكاو
وتطبي ا  على ذلفو ال ُيعاَقو على مرحلة التحضير فـي جريمـة االحتيـااو كمـن ي ـوم       

بتزويــر ســند ُي دِّمــه إلــى الَمجنــيِّ عليــهو وان كــان يمكــن معاقبتــه علــى جريمــة أخــر و وهــي 
د ه مكانـا   د  محتـاال  مـن يشـتري منـزال و وَيعـُ را  أو سندا و كما ال ُيعـَ جريمة التزوير في ُمحر 

د  يمارس  فيه الشعوذة والسحر  هخذ ماا الغير دون وجـه حـقو كمـا أن الشـخ  الـذي َيعـُ
أدوا  اهطبــال وم بســهم تمهيــدا  لممارســة مهنــة الطــو دون تــرخي   ب صــد ابتــزاز أمــواا 

د  محتـــاال . )ال هــوجيو  (. وفـــي هــذا المجـــااو أقــر   محكمـــة 818و  2001النــاس ال ُيعــَ
ذي سل م لمكتـو البريـد ظرفـا  مغل ـا و وزعـم أنـه أوراق ذا  الن ض المصرية: "إن الشخ  ال

قيمةو وأرسله ُمتمِّنا  عليه بمبلا كببرو وكان قد أعد  الظرفو بحي  َيتبي ن لتمن يفحصـه أنـه 
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تتحو وأن محتوياتـــه ســـرق و واســـتبدا بهـــا أوراقـــا  ال قيمـــة لهـــاو والواقـــع أنـــه هـــو واضـــع  قـــد فـــُ
لواقعـة ال ُتعتبـَر شـروعا  فـي النصـوو سـوال أكـان اكتشـافها اهوراق من باد  اهمـرو فهـذه ا

وق  تسليم الخطاو لمكتو البريدو أو بعد وصوله للُمرَسا إليهو طالما أن الجاني لم يت ـدم 
)أبـو السـعود،   لمصلحة البريد للمطالبة ب يمة التأمين  هن كا ذلـف أعمـاا تحضـيرية ف ـط

 (.803، ص1951
 :المرحلة التي يعاقب عليها القانون في جريمة االحتيالالمطلب الثاني: 

دراف       ي  التفكيــــر والتحضــــير فــــي الجريمــــةو والعــــزم عليهــــا وا  إن تجــــاوز الفاعــــا مرحلتــــَ
خطورتهــاو ومــا ُتهــدِّده مــن مصــالح جــديرة بالحمايــةو واإلقــدام عليهــاو مــن خــ ا التحضــير 

ال تــوحي _ بشــكا مطلــق وكلــي _  هــي فــي الح ي ــة دالال -لهــاو والســعي إلــى تح ي هــاو 
على ارتكابهاو وفق النموذج ال انوني لهاو ما لم يتخط  عملية التنفيذ الُمعاقَـو عليهـاو ال ـاتم 
على فكرة مبدأ الشرعيةو الذي ُيَعد  العمود الف ري في مجاا ال انون الجزاتيو وعليه  سوف 

 يتم  التركيز على الن اط اآلتية: 
:اء الفقهية حول تحديد البدء بالتنفيذلفرع األول: اآلر ا  

ومضى في مشروعه اإلجراميو فيـدخا اهعماا التحضيريةو إذا تجاوز الجاني مرحلة     
ــرِّ   ــا الُمشـ ــدخا هنـ ــربه...إل و ويتـ ــهو أو ضـ ــيِّ عليـ ــرقة الَمجنـ ــة كسـ ــذ الجريمـ ــورة تنفيـ فـــي صـ
بالع اوو ومن َثم  كان االنت اا من مجاا اإلباحةو فـي إطـار مرحلـة التحضـيرو إلـى مجـاا 

كن المسألة ليس  ول  ،(195، ص1998)سليمان، التجريمو في إطار مرحلة البدل بالتنفيذ. 
على سهولتهاو فمث  : إذا ُضبتط محتاا ي وم بلصق مخطوطـا  فيهـا عـرض ل كتتـاو فـي 
متس سة هي باهصا وهمي ةو هنا  كيف لنا أن ُنميِّز ما بين اهعماا التي تدخا في نطـاق 

و عليهـــا قانونـــا   و علاهعمـــاا التحضـــيرية غيـــر الُمعاقـــَ يهـــا و وأعمـــاا البـــدل بالتنفيـــذ المعاقـــَ
  édition, France , 1999) eme Laure Rassat, Droit pénal général ,12 -(Michèle قانونا  
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ن إشكالية تحديد البـدل بالتنفيـذو وتحديـد المعيـار الـذي ُيعـو ا عليـه قانونـا  لتتح ـق الجريمـةو إ
وَتمخ ضـ  عنـه نظري تـان وتسليط الع اوو ُتعتَبر محا اخت ف بين ف هال ال انون الجزاتيو 

 في هذا المجاا.

ويعــود ظهورهــا إلــى الف ــه الفرنســيو أمثــاا: "الف يــه: )فيلــي  :أواًل: النظريــة الموضــوعية
Michèle)" – (nº236, P329) د  بـدلا  فـي و وير  أصحاو هذه النظرية أن الفعا ال ُيعـَ

التنفيذ إال إذا كان داخ   في الركن المادي للجريمةو التي ن   عليها ال انونو ومثاا ذلف: 
وضع السارق يده على الشيل المسروقو أو لتظـرف ُمشـد د لهـاو كظـرف الليـا فـي السـرقةو 

ــذ المُ  ــدل بالتنفيـ ــألة البـ ــئن مسـ ــالي فـ ن وبالتـ ــوِّ ــا الُمكـ ــذ الفعـ ــي تنفيـ ــدل فـ ــو البـ ــرو و هـ ــًون للشـ كـ
للجريمــةو فــئذا كانــ  الجريمــة َتتكــو ن مــن جملــة أفعــااو كــان البــدل فــي إحــداها شــروعا  فــي 

هــة هصــحاو  (.12)الشــواربي، بــدون ســنة نشــر، صالجريمــة.  ومــن أهــم االنت ــادا  الُموج 
لدفـرادو وذلـف بتـرف الكثيـر مـن اهفعـاا الخطـرة هذه النظريةو أنهـا ال تضـمن حمايـة كافيـة 

  .(larguier, 1997, P 27من غير ع او )
ــة الشخصــية ــًا: النظري ويعــود الفضــا فــي ظهــور هــذه النظريــة إلــى الف ــه الفرنســيو .ثاني

وغيـرهم."       أمثـاا: "الف يـه: غـاروو والف يـه: ودو فـابرو والف يـه: فيـدااو والف يـه: مـانيواو
 (.430، ص1990)حومد، 

وينطلــق هــذا المــذهو فــي مســألة التمييــز مــا بــين اهفعــاا التحضــيرية التــي ال يعاقــو     
مـن اإلرادة اإلجراميـة للجـاني  وعليها ال انونو واهفعاا التنفيذيـة التـي يعاقـو عليهـا ال ـانون

فــي ارتكــاو نشــاطهو فــئذا اتجهــ  إرادتــه إلــى ارتكــاو الفعــاو وســار  إلــى تح يــق الهــدف 
جراميو أو كان فعله حاال  ومباشرا  وُمتدِّيـا  إلـى تح يـق هدفـه اإلجرامـي  فهنـا نكـون أمـام اإل

عملية البدل بالتنفيذ التي يعاقو عليها ال انونو أما إذا كان فعله ال يدا على هذه الخطورة 
ا اإلجراميةو أي ليس حاال  وال مباشرا   فهنـا ال نكـون أمـام مرحلـة الشـرو  التـي يعاقـو عليهـ 

 ال انون.
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ر عــن خطــورة إجراميــةو َتتمثــ ا فــي أنــه عــازم علــى       وبالتــالي فمــا دام فعــا الجــاني ُيعبــِّ
تح ي هو ونيته اإلجرامية اتجه  إلى تنفيـذهو فهـو يسـتحق الع ـاو علـى ذلـف _ ولـو لـم ينفـذ 
ب يـــة أفعالـــه _ و وبهـــذاو فـــئن هـــذه النظريـــة تحمـــي أفـــراد المجتمـــع مـــن الخطـــورة اإلجراميـــة 

 دفعاا اإلجرامية الُمعاَقو عليها قانونا .ل
و      ن  واالسترشاد على اإلرادة اإلجرامية للجاني يكـون بـالنظر إلـى ظرفـه الخـا : مـن سـت

وتعليٍمو وسوابَق عدلية وبيتةو ومهنٍةو وحالٍة اجتماعية وعاتلية. فكلها تساعد على تبيين ما 
ة حـاال  ومباشـرة و ومــا إذا كـان مـن الُمتوقــ ع إذا كانـ  هـذه المرحلـة تــُتدِّي إلـى الجريمـة الت امــ 

عدوله عن الجريمة بعد المرحلة التي قطعها فيها أم الو ولذلف  فئن احتماا عدوا السارق 
المعتاد عن السـرقة بعـد وصـوله محـا  السـرقة غيـر واردو بينمـا يكـون ذلـف واردا  مـع سـارق 

د د بـه مبتد . كما أن احتماا تنفيذ التهديد بال تا من  مجرم محترف قـادر علـى تنفيـذ مـا هـَ
 . كمــا أن  (.174، ص2016)رحمــاني، قــويٌّ جــدا و بخــ ف مــا إذا كــان مــن شــخ  عــادي 

ا والتظـاهر بـالف ر ا ارتكاو جريمـة االحتيـا ا شـخ  اعتـاد علـى التسـو  يكـون واردا  مـن قتبـَ
 ح ا.  والحرمانو أكثر من شخ  َيتمت ع بال ناعة والرضا بما كسبه من رزق

ومــن خــ ا هــذا الســياقو نســتنتج أن الفــرق مــا بــين النظــريتينو َيتجلــ ى فــي أن النظريــة     
د  بتطبيعــة الفعــا دلــي   علــى ت ريــر صــفته  فــي حــين أن النظريــة الشخصــية  الموضــوعية ُتعــَ
بان خطـورة الفاعـا  ُتَعد  النية التي ُيبيِّنها هـذا الفعـا دلـي   عليـهو فهـي إذن تأخـذ بعـين الُحسـ 

 (.431، ص1990د، )حوم

     :الفـــرع الثـــاني: موقـــف التشـــريعات الجزائيـــة الُمقاَرنـــة فـــي تحديـــد البـــدء بالتنفيـــذ
( مــن قــانون 30َتبنــ ى الُمشــرِّ  الجزاتــري المــذهو الشخصــيو مــن خــ ا نــ ِّ المــادة رقــم: )

ْبس الع وبا : " كل المحاوالت الرتكاب جناية تبتـد  بالشـروع فـي التنفيـذ، أو بأفعـال ال لـَ
ُو أثرهـاو إال فيها ُتؤدِّي مباشرًة إلى ارتكابها   ُتَعد  كالجنايـة نفسـهاو إذا لـم ُتوقَـف أو لـم َيخـ 

نتيجة  لتظروف مست لة عن إرادة مرتكبهاو حتى ولو لم يمكن بلو  الهدف الم صـود  بسـبو 
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ــم يشــترط أن يكــون البــدل بالتنفيــذ جــزلا  مــن ظــرف مــاد ي يجهلــه مرتكبهــا". وبالتــالي فئنــه ل
 (.  449، ص1968)بهنام، الركن المادي للجريمة لتح يق الشرو  

(: 1969مارس _  4وفي هذا أقر   المحكمة العليا بالجراتر في قرار صادر لها في )    
"ال اعــدة أن الواقعــة الثابتـــة إذا رفــع عنهـــا االلتبــاس عنـــدما لــم تتـــرف مجــاال  للشـــف فــي نيـــة 

ر شـــروعا  فـــي التنفيـــذ"  ــَ ــليمان، مرتكـــو المخالفـــةو وتشـــهد علـــى عزيمتـــه اإلجراميـــةو ُيعتبـ )سـ

ده الف ـــرة كمـــا أ (.74، ص2005 خـــذ المشـــرِّ  الســـوري بالمـــذهو الشخصـــيو وهـــذا مـــا ُتجســـِّ
كـل ( مـن قـانون الع وبـا و التـي عر فـ  الشـرو  بأنـه: "199اهولى من نـ ِّ المـادة رقـم: )

إلى اقترافهاو ُتعَتبر كالجنايـة نفسـهاو إذا جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرًة  محاولة الرتكاب
ا دون إتمامهــا ســو  ظــرو  ــم َيحــُ ف خارجــة عــن إرادة الفاعــا". وبــذلفو فالُمشــرِّ  الســوري ل

ه الجاني للجريمة بشكا مباشر.  اهتم بطبيعة الفعاو الذي ُيعبِّر عن توج 
( مــن 59كمـا أخـذ الُمشـرِّ  الليبـي بالمـذهو الشخصـيو مـن خـ ا نـ ِّ المـادة رقـم: )     

ارتكاو جنايـة أو  بقصد نفيذ فعاقانون الع وبا و التي ُتعرِّفه بأنه: "الشرو  هو البدل في ت
 جنحة ...".

ا فــي كــا  مــن المــادة رقــم: ) ( 5-121أمــا بالنســبة للتشــريعين الفرنســي والمصــريو ف ــد نصــ 
( مـن قـانون الع وبـا  المصـريو علـى 1-45من قـانون الع وبـا  الفرنسـيو والمـادة رقـم: )

أن الشرو : "هو البدل في تنفيذ فعا ب صد ارتكاو جناية أو جنحـة إذا وقـف أو خـاو أثـره 
 ة الفاعا فيها". هسباو ال دخا إلراد

ون حــظ أن كـــ   مـــن التشـــريعين نـــ   علـــى البــدل بالتنفيـــذو ولكـــن لـــم ُيبـــيِّن علـــى أنـــه      
تدِّي إلـــى ارتكـــاو الجريمـــةو وهـــذا التعبيـــر اهدقو ذلـــف أنـــه لـــيس مـــن  مباشـــرو أو حـــااو يـــُ
 الضــروري أن ت ــع عمليــة التنفيــذ ضــمن مرحلــة زمنيــة  إذ أن هــذه المرحلــة يمكــن أن تمتــد  
رم االحتيـاا يمكـن أن تمتـد  فتـرة  نـةو فمـث   فـي جـُ زمنيا  حسو طبيعة الُجرم والعناصر الُمكو 

 (.537، ص1988)العوجي، من الزمن حتى تتتي ثمارها 
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أمــا االجتهــاد ال ضــاتيو فل ــد أقــر   محكمــة الــن ض الفرنســية: "أن البــدل بالتنفيــذ هــو      
مـع ضـرورة تح يـق النيـة اإلجراميـةو ومـن اهمثلــة  الفعـا الـذي يهـدف مباشـرة  إلـى الجريمـةو

التطبي ية على مسألة البدل بالتنفيذو قيام الفاعا بكسر زجاج السيارة ودخوله فيها من أجـا 
 .سرقتها"
كما أقر   محكمة الن ض المصرية: "ال يشترط لتح يق الشـرو  أن يبـدأ الفاعـا بتنفيـذ      

نة للـركن ال مـادي للجريمـةو بـا يكفـي العتبـار أنـه شـر  فـي ارتكـاو جزل من اهعماا الُمكوِّ
الجريمةو أن يبدأ بتنفيـذ فعـٍا مـا سـابٍق مباشـرة  علـى تنفيـذ الـركن المـاديو ومـتد  إليـه حتمـا . 
وبعبــارة أخــر : يكفــي أن يكــون الفعــا الــذي باشــره الجــاني هــو الخطــوة اهولــى فــي ســبيا 

ال و وعــن طريــق مباشــر إلــى ارتكابهــاو مــا دام ارتكــاو الجريمــةو وأن يكــون بذاتــه ُمتدِّيــا  حــا
    (.432، ص1990)حومد، قصد الفاعا من هذا الفعا معلوما  وثابتا " 

ي التشــريع الجنــاتي الُم ــاَرن المــذهو الشخصــي  مــا يح  ــه هــذا       ولعــا العبــرة فــي َتبنــِّ
الموضوعيو ال اتم على اهخير من حمايٍة أكبَر هفراد المجتمعو على العكس من المذهو 

ن للــركن المــادي للجريمــةو أو بظــرف ُمشــد د  أن معاقبــة الفاعــا مرهونــة بفعلــه المــادي الُمكــوِّ
 لها.
ومــن أهــم التطبي ــا  العمليــة فــي مجــاا البــدل بالتنفيــذ فــي االحتيــااو اســتعماا الجــاني     

ريمـة االحتيـااو سـوال أكـان إحد  وساتا االحتياا قبا الَمجنيِّ عليهو ُيَعد  بدلا  فـي تنفيـذ ج
ــا و أو غيــر معــين  ومــن أهــم الشــروط  (.365، ص2001)أبــو الــروس، الَمجنــي  عليــه ُمعي ن

التي تتوفر لكي ُيعتَبر الفعا بدلا  في التنفيذو أن يكـون االتصـاا قـد تـم  مـع الَمجنـيِّ عليـه  
ن لــم يكــن بعــُد قــد واجهــه  علــى ذلــفو فــئن وبنــال  و أي أنــه خطــا أوا خطــوة ل تصــاا بــهو وا 

د  فــي مرحلــة الشــرو  فــي االحتيــااو إذا نشــر إع نــا  فــي صــحيفة بــي ن فيــه مزايــا  الفاعــا ُيعــَ
 (.280، ص1997)محمود، بتأسيسها  الشركة الوهمي ة التي بدأ العما
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وفــــي هــــذا أقــــر   محكمــــة الــــن ض المصــــرية: "أن النصــــو يتح ــــق بمجــــرد البــــدل فــــي     
 (. 132، ص1992)محب، قبا الَمجنيِّ عليه" استعماا وسيلة االحتياا 

 :المبحث الثاني: أنواع الشروع في جريمة االحتيال
إن اهفعــاا الماديــة التــي تـُـتدِّي إلــى الهــدف اإلجرامــي تتــابع زمنيــا و ابتــدال  مــن تحــرف      

الفاعاو واإلعداد لفعلهو إلى أن يتح ـق الفعـا ذاتـهو وهـذا التتـابع الزمنـي يمكـن أن يحصـا 
، 1998)سليمان، في ُبر هة وجيزةو أو طويلة  تبعا  لماهية كا ُجرمو والظروف المحيطة به 

حظ  بعض الجراتَم تكون من حي  الشكا ف طو أي ال ُيتصو ر فيها نتيجـةو فن  (.193ص
كحمــــا الســــ حو واالتفــــاق الجنــــاتيو والتحــــريض. وهنــــاف جــــراتم ذا  نتيجــــة يشــــترط فيهــــا 
ال ــانون ضــرورة تح ــق النتيجــة اإلجراميــةو ومثــاا هــذه الجــراتمو جريمــة االحتيــااو بحيــ  ال 

النشاط اإلجرامي ل حتياا إال بتح ق النتيجة اإلجراميةو يمكن أن ي ترن الفعا الذي ُيشكِّا 
وهي االستي ل على ماا الغيرو غير أنه _ وفي بعض اهحيان _ يبدأ الجاني في سـلوكه 
لهو أو قد ي وم بسلوكه المحظور كام  و ولكن النتيجة اإلجرامية ال  مت المحظورو ولكنه ال ُيك 

 حــظ أن الجــاني ارتكــو الســلوف المحظــور بعضــه تتح ــقو وبالتــالي ففــي هــاتين الحــالتين ن
أو كلهو دون أن يكتما الركن المادي للجريمةو وعليه لتشرو  النـوعينو يـتم  التفصـيا فيهمـا 

 على النحو اآلتي:

 :المطلب األول: الشروع الناقص في االحتيال
ي ــوم الشــرو   فــي الجريمــة علــى أركــان ث ثــة ال بــد مــن تح  هــاو وكنــا قــد ناقشــنا أوال       

مســألة البــدل بالتنفيــذ وتحديــدهاو واآلن ســوف ننــاقل الــركن الثــاني: وهــو مســألة أن تكــون 
هنـــاف ظـــروف ال إراديـــة خارجـــة عـــن الفاعـــا منعتـــه مـــن إتمـــام نشـــاطه الجرمـــيو وهـــذا مـــا 

مــن قــانون الع وبــا  المصــري: "أن الشــرو  هــو البــدل فــي  40))نصــ   عليــه المــادة رقــم: 
إذا َأوقـَف أثـره ألسـباب ال صـلة إلرادة الفاعـل تنفيذ فعا  ب صد ارتكـاو جنايـة أو جنحـةو 

( مــن قــانون الع وبــا  الســوري: "علــى 199". كمــا نصــ   عليــه كــذلف المــادة رقــم: )فيهــا
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إذا لـى اقترافهـا ُتعتبـَر كالجنايـة نفسـهاو محاولة الرتكاو جنايـة بـدأ  بأفعـاا ترمـي مباشـرة  إ
ل دون إتمامهــا ســوى ظــروف خارجــة عــن إرادة الفاعــل".  ــم َيحــُ وبــالرجو  إلــى الُمشــرِّ  ل

( مـن 59الليبيو نجده يتفق مع التشـريع المصـري والسـوريو مـن خـ ا نـ ِّ المـادة رقـم: )
كما احتـو   الفاعل فيها".: "إذا َأوَقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة قانون الع وبا 
بفعل وقف أثره ( من قانون الع وبا  الفرنسي: "أن الشرو  هو البدل 5-121المادة رقم: )

كما تناوا الُمشـرِّ  الجزاتـري ذا  المسـألة بموجـو  ألسباب خارجة عن إرادة الفاعل فيها".
: "إن الشرو  هـو كـا محـاوال  الرتكـاو جنايـة تبتـد  بالشـرو  فـي (30) :ن ِّ المادة رقم

نفسـها إذا لـم التنفيذو أو بأفعاا ال َلب س فيهـا  تـُتدِّي مباشـرة  إلـى ارتكابهـاو ُتعتبـَر كالجنايـة 
ومن خـ ا هـذه المـوادو ن حـظ أن و "ُتوَقف، إال نتيجًة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيه

اطه اإلجرامي لبلو  النتيجة اإلجراميةو غير أن هـذا النشـاط يوقـف الفاعا يبدأ في تنفيذ نش
 (. 256، ص1994)الربيع،  وال يكتما خطواته  بسبٍو ال صلة إلرادة الفاعا فيه

ــى )      ــدل بمراحلهـــــا اهولـــ ــد البـــ ــا تتوقـــــف عنـــ ــة هنـــ ــالي فالجريمـــ ــراج ، وبالتـــ ، 1990الســـ
وبنــال  ،"délit tenté"وهــذا مــا ُيعــَرف بالشــرو  النــاق و أو الجريمــة الموقوفــة  (.318ص

عليهو فئنه ُيَعد  شارعا  في االحتيـااو كـا مـن بـدأ بأفعـااو ولكنـه لـم ُيتم هـا هسـباو ال صـلة 
له فيهاو ومثاا ذلفو عندما يبدأ الجاني في ممارسة نشاطه اإلجراميو بـأن يعلـن عـن قيـام 

لعمــرةو وب دراتـه علــى معالجـة الُع ــم مـث  و فــئذا ت ـدم إليــه مريـدو الســفر أو رحـ    للحـج وا
ة  ــ  ــ  تامـ ــد وقعـ ــة قـ ــئن الجريمـ ــااو فـ ــن المـ ــا  مـ ــنهم مبلغـ ــل م مـ ــ جو وتسـ ــالح، العـ ، 1986)صـ

أمــا إذا ب ــي يعــرض هــذه الــرح  و وأن بئمكانــه أن ُيهيــِّ  لهــم الجــو اإليمــانيو  ،(301ص
ط الشـرطةو وطلـو منـه اهوراق التـي تثبـ  صـحة وجـود وأثنال هذا العرض دخا أحد ضبا

ح أمرهو فئنه ُيعد  مرتكبا  ُجرم الشرو  الناق  في االحتياا.  هذه الوكالةو وافُتضت
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ــال  ــة االحتيــــــــــــــ ــي جريمــــــــــــــ ــامُّ فــــــــــــــ ــروع التــــــــــــــ ــاني: الشــــــــــــــ ــب الثــــــــــــــ                       المطلــــــــــــــ
 ".délitmanquéالخائبة( " )الجريمة

ومعنــــــاه: إتمــــــام الفاعــــــا نشــــــاطه اإلجرامــــــيو إال أن النتيجــــــة لــــــم تتح ــــــق لظــــــرٍف خــــــارٍج  
 عن إرادتهو

ــرِّ  المصــــــري عــــــالج مســــــألة الشــــــرو  التــــــامِّو أو الجريمــــــة الخاتبــــــةو بموجــــــو نــــــ ِّ  والُمشـــ
( مـــــن قـــــانون الع وبـــــا و كمـــــا نـــــ   الُمشـــــرِّ  الليبـــــي علـــــى الجريمـــــة 200المـــــادة رقـــــم: )

إذا خــــاب أثــــره ألســــباب ال ( مــــن قــــانون الع وبــــا : "59ة رقــــم: )الخاتبــــةو بموجــــو المــــاد
   دخل إلرادة الفاعل فيها".

ومن بين االجتهادا  ال ضاتية في مجاا الشرو  التامِّ في االحتيااو ما أقر ته محكمة      
الن ض المصرية في واقعة يتلخ   مجملهـا: "أن الطـاعن والمحكـوم علـيهم اآلخـرين أعـد وا 
شيكا  ُمزو را  بمبلا عشرة آالف دوالرو مسحوبا  من بنف أمريكيو فر  سويسراو واشـتركوا فـي 

يـــع علـــى الشـــاهدو الـــذي تظـــاهر ب بـــوا هـــذا العـــرضو وســـار  إلـــى إبـــ   رجـــاا عرضــه للب
ــديم أحــــد  ــايرة المتهمــــينو وت ـ ــوا منــــه ُمسـ ــةو الــــذين طلبـ ــد بــــوزارة الداخليـ ــة تهريــــو الن ـ مكافحـ
رِّيين لهــــمو علــــى أنــــه المشــــتري للشــــيفو وأعــــد وا لهمــــا كمينــــا  بأحــــد الفنــــادق  المرشــــدين الســــِّ

دوا المر  رِّي بمبلـــا مـــن الن ـــد المصـــري بمـــا ي ابلـــه مـــن قيمـــة لضـــبطهمو وبعـــد أن زو  شـــد الســـِّ
الشيفو تم  الل ال بينه وبين المحكوم عليهم اآلخرين في الفنـدقو وقـاموا بضـبط أولهمـا وهـو 
له الحكم على الصورة سـالفة الـذكرو سـتتح ق  يسلم الشيف إلى المرشد السِّرِّيو فئن ما حص 

)الفكهـاني، وحسـنى، بـدون سـنة عر فة في ال ـانون. به جريمة الشرو  في النصو كما هي مُ 
ول د أقر   محكمة الن ض السورية: "أن مسألة التفريق بـين الشـرو  التـامِّو  (.377نشر، ص

والشرو  الناق و إذا توقف  أعماا التنفيذ هسباو خارجية عن إرادة الفاعاو كان الشـرو  
ذا تمـ   199ناقصا و وف ا  للمادة رقـم: ) جميـع أعمـاا التنفيـذو ولـم تظهـر الجريمـة إلـى (و وا 

  (.316، ص1990)حومد، (" 200عالم الوجودو كان الشرو  تاما و وف ا  للمادة رقم: )
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ــارعا  فــــي      ــاني شـ ــر الجـ ــددو هــــا ُيعتبـ ــذا الصـ ــي هـ ــن طرحــــه فـ ــذي يمكـ ــتاا الـ ــا السـ وربمـ
 االحتيااو في حالة استحالة تح ق نتيجته اإلجرامية؟

 ل ما االستي ل على بعض مـاا الَمجنـيِّ عليـه بطريـق الحيلـةو وكـان كأن يحاوا شخ    
هــذا اهخيــر ال يملــف مــاال و أو التجــال الجــاني إلــى وســيلة مفضــوحة ل ســتي ل علــى مــاا 

ق علـــى هـــذا المثـــاا الجريمـــة المســـتحيلة فـــي (. 108، ص1999)أبـــو الســـعود، الغيـــر  ُيطلـــَ
ن الجريمـة الخاتبـةو التـي عالجنهـا فـي الف ـرة مجاا االحتيااو وت ترو الجريمة المسـتحيلة مـ 

الســاب ةو مــن حيــ  عــدم تح ــق النتيجــة اإلجراميــةو ولكــن تختلــف عنهــا فــي كــون الجريمــة 
الخاتبــة يكــون تح ــق النتيجــة متوقعــا و علــى العكــس مــن الجريمــة المســتحيلة فئمكانيــة تح ــق 

 النتيجة اإلجرامية مستحيلة.
عدادها في إطار الشرو و مسألة إن مسألة عدم تح ق النتيجة ا      إلجرامية الستحالتها وا 

 اختلف فيها ف هال ال انون الجناتيو وان سموا إلى اتجاهين:
ويـر  أنـه ال يمكـن تطبيـق الشـرو  فـي الجريمـة المسـتحيلةو ومـن ثـَم  الموضوعي:  االتجاه 

ا االتجـاه ال يمكن تطبيق الع او على الجانيو ولعا الحجج التي ينطلق منها أصـحاو هـذ
أنه من بين اهركان التي ي وم عليها الشرو  مسـألة البـدل بالتنفيـذو ومـن ثـَم  البـدل فـي تنفيـذ 
عما ي تضى إمكان حدوثهو وما دام تنفيذ الجريمة مستحي  و ف  يمكن ال وا بئمكان البدل 

نفيـذ مــا ال فـي تنفيـذهاو لتعـدم تصـو ر البــدل فـي المسـتحياو وبعبـارة أخــر : ال يمكـن البـدل بت
يمكن تنفيذهو وما ُأخذ على هذا الرأي أنـه يفسـح المجـاا إلفـ   العديـد مـن المجـرمين مـن 
الع ــاوو علــى رغــم خطــورتهم اإلجراميــة علــى المجتمــعو وتطبي ــا  علــى ذلــفو فــئن المحتــاا 
الذي يستعما الوساتا االحتيالية ل ي ا  بالضحيةو واالستي ل على مالهو ال يح ـق هدفـه  

د  محتــاال  حســو هــذا االتجــاهو  بســبو انعــدام وجــود المــاا أصــ   لــد  الضــحيةو فهنــا ال ُيعــَ
نظرا  الستحالة وجود المااو وهذا ما ال يمكن اهخـذ بـهو ذلـف أنـه لـو ُمورتسـ  هـذه الوسـيلة 
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الجــاني فــي تح يــق هدفــهو وهــو االســتي ل علــى االحتيالية ذاتها على شخ  غني مث  و لنجح 
 يتم  االحتياا.المااو وبذلف 

ــا بــــين نــــوعين مــــن       ــذا الــــرأي التفريــــق مــ ــادا  حــــاوا أصــــحاو هــ ــذه االنت ــ وتفاديــــا  لهــ
ــبية التـــي ال  ــتحالة النسـ ــانونو واالسـ ــا ال ـ ــي يعاقـــو عليهـ ــة التـ ــتحالة الُمطَل ـ ــتحالة: االسـ االسـ

 يعاقو عليها ال انون.
أن يكـون موضـع الفعـا أو طبيعـة الوسـيلة المسـتعملة غيـر  :والم صود باالستحالة المطل ـة

ومـن  (.177و  2005قابلَتي ن في جميع الظروف إلحدا  النتيجة اإلجراميـة. )السـراجو 
اسـتحالة مطلقـة  خ ا هذا التعريف َيت ضح لنا أن االسـتحالة المطل ـة تن سـم إلـى نـوعين: 

ة الوســـــيلة المســـــتعملة  الســـــتحالة َمحـــــلِّ الجريمـــــة. واســـــتحالة مطلقـــــة  ِلعـــــدم فاعليـــــَّ
(Stefani.1997p205.)  .   

: انعـدام موضـو  الجريمـةو أو انعـدم  باالستحالة المطلقة من حيـث الموضـوعوالم صود 
منــه الصــفة ال زمــة الرتكــاو الجريمــةو فمــن المســتحيا إط قــا  الشــرو  فــي إســ اط جنــين 

وبنـال  علـى ذلـفو  (.315، ص1983)محمـود، امرأة غير حبلىو أو الشرو  في قتا مي . 
م الجـاني فـئن مـن أهـم حـاال  االحتيـاا المسـتحيلة اسـتحالة مطل ـة فـي حالـة مـا إذا اسـتخد
ــا  ــاا يعـــود باهصـــا لـــه  أمـ ــتي ل علـــى مـ ــتحالة اهســـاليو االحتياليـــةو مـــن أجـــا االسـ االسـ

: فهــي أن موضــو  الجريمــة أو َمحل هــا موجــودو ولكــن الوســيلة المطلقــة مــن حيــث الوســيلة
ــاال  االحتيــــاا المســــتحيلة  ــن أهــــم حـ ــة اإلجراميــــةو ومـ ــا  لتح يــــق النتيجـ ــر صــــالحة تمامـ غيـ

ي حالة ما إذا كان الماا َمحا  الجريمة لتلَمجنيِّ عليهو لكن الوسيلة التـي استحالة  مطل ة و ف
ــا أي   ــاذجة وواضـــحةو بحيـــ  ال يمكـــن أن ينخـــد  بهـ اتخـــذها الجـــاني ل ي ـــا  بـــه كانـــ  سـ

: فيكون َمحا  الجريمة موجودا و ولكن ظروف الزمانو االستحالة النسبيةشخٍ  كان. أما 
أو الوســــيلةو هــــي التــــي لعبــــ  دورا  أساســــيا  فــــي عــــدم أو المكــــانو مــــن حيــــ  الموضــــو و 

 (.177، ص2005الســراج، تح  يهــاو ولــوال هــذه الظــروف هصــبح تنفيــذ الجريمــة ممكنــا . )



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
157 

استحالة من حيث الموضـوع، واسـتحالة وبذلفو فئن االستحالة النسبية بدورها تن سم إلى: 
 من حيث الوسيلة.

أن يطلق  من حيث الموضوع: االستحالة النسبيةومن اهمثلة التي يضربها لنا الف ه عن   
الجاني النـار علـى شـخ  كـان يعت ـد أنـه فـي ذلـف المكـانو إال أن الَمجنـي  عليـه كـان فـي 
مكــــان آخــــر فــــي اللحظــــة التــــي أطلــــق الجــــاني رصاصــــته. و مــــن أهــــم حــــاال  االحتيــــاا 

يــه المــاا محــا المســتحيلة اســتحالة  نســبية  مــن حيــ  الموضــو و أن يكــون الَمجنــي  عليــه لد
االســتي لو واقتناعــه بالحيــا التــي مارســها المحتــاا عليــهو غيــر أنــه أثنــال ذهابــه إلــى البنــف 
لتزويد المحتاا بالمبلاو ات ضح له أن البنف ليس له السيولة الكافية لتأمين هذا المبلاو فهنا 

 ن حظ أن الزمان لعو دورا  في عدم تح ق النتيجة.    
يطلـــق الجـــاني الرصـــا  علـــى  النســـبية مـــن حيـــث الوســـيلة: أن االســـتحالةومـــن أمثلـــة 

ــتحيلة  ــاا المسـ ــم حـــاال  االحتيـ ــم يخـــرج. ومـــن أهـ ــة لـ الَمجنـــيِّ عليـــهو ولكـــن م ـــذوف البندقيـ
استحالة  نسبية  من حي  الوسيلة  أن يمارس الجاني وساتله االحتيالية على الَمجنيِّ عليهو 

 (.202، ص1998)سليمان،  ل على مالهلكنها لم تكن كافية لخدا  الضحية واالستي 
ومن خ ا هذه اآلرال الف هيـةو نعت ـد أن أنـوا  االسـتحالة لـيس لهـا مـا ُيسـوِّغهاو وال        

يوجـد لهــا ضـابطو لــذا فالجريمـة إمــا أن تكــون ممكنـة أو مســتحيلةو وهـذا مــا يتفـق مــع الف ــه 
رون إلـى الفعـا ب ـدر نظـرتهم اإلس ميو فالف هال المسلمونو منذ أربعـة عشـر قرنـا و ال ينظـ 

إلى الفاعاو وال أهمية لديهم إذا كان  الجريمة غير ممكنة التح يق بالنسـبة لموضـوعها أو 
لوساتلهاو طالما أن الفاعا قد أقـدم علـى التنفيـذو وبـدأ بمراحلـه اهولـىو وهـو يريـد الوصـوا 

 )علــى المجتمــع  إلــى النتيجــة بكاملهــاو فيكشــف بفعلــه هــذا عــن نيتــه اإلجراميــةو وخطورتــه
  (.181، ص2005السراج، 

دة فـي أما االتجاه الشخصي:  ا علـى شخصـية الجـانيو وخطورتـه اإلجراميـةو والُمجسـ  فُيعـوِّ
أفعاا ُتتدِّي في نظره إلى ارتكاو الجريمةو فالذي يُهم  أصحاو هذا االتجاه هو أن الفاعا 
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ن لـم تتح ـق توجه إلى ارتكاو الجريمةو فهو ُيعبِّر عن خطورة  يسـتحق بموجبهـا الع ـاوو وا 
ةو ويـدعو  د عي ملكيـة شـركة وهميـ  نتيجتـه اإلجراميـةو وتطبي ـا  علـى ذلـفو فالشـخ  الـذي يـَ
ــتحق  ــاال  يسـ د  محتـ ــَ ــقو ُيعـ ــه حـ ــالهم دون وجـ ــذ مـ ــاا هخـ ــة  االحتيـ ــا بنيـ ــاو فيهـ ــاس ل كتتـ النـ

 المسألة الجزاتية.
االعتمـاد علـى الخطـورة اإلجراميـة ونيـة الفاعـا فـي ارتكـاو وُيعاو على هذا االتجاهو      

د  مــن المســاتا النســبية الباطنيــةو التــي ال  االجريمــةو وهــذا مــ  ال يمكــن اهخــذ بــهو فالنيــة ُتعــَ
 يمكن االعتماد عليها في معرفة توجه الفاعا بفعله إلى الجريمة.  

لُمشرِّ  السوري بموجو ن ِّ المادة وبالرجو  إلى موقف التشريعا  الجزاتية الُم اَرنةو نجد ا
ن كــان لــم 202رقـم: ) يكــن فــي  ( مــن قــانون الع وبــا  علـى أنــه: عُيعاقــَو علــى الشـرو  وا 

 اإلمكان بلو  الهدف بسبو ظرف مادي يجهله الفاعا«.
م مـــــن نـــــ ِّ المـــــادة أن المشـــــرِّ  الســـــوري يـــــرفض _ ك اعـــــدة عامـــــة _ الجريمـــــة      وُيفهـــــَ

د ها  ــُ ــتحيلةو وَيعـ ــة المسـ ــة ممكنـ ــة اإلجراميـ ــ  النتيجـ ــوال كانـ ــا سـ ــه الفاعـ و عليـ ــَ ــروعا  ُيعاقـ شـ
( علــى اســتثناَتي ن ال 202/2التح يــقو أو غيــر ممكنــة. غيــر أنــه نــ   فــي  المــادة رقــم: )

 يدخ ن في إطار الشرو  الُمعاَقو عليهو وهما:
 إذا أتى الفاعا فعله عن غير فهم.

 إذا ارتكو فع   ظن خطأ  أنه يكون جريمة.
وبنـــــال  علـــــى ذلـــــفو فـــــئن مـــــن أهـــــم حـــــاال  االحتيـــــاا التـــــي يمكـــــن تطبي هـــــا علـــــى هـــــذين 

 االستثناَلي ن:
 يتخـذها التـي االحتياليـة اهسـاليو تكـون أن ذلـف مـن يام الفاعل بفعلـه مـن غيـر فهـم:ق  -

  كــان أو النبــوةو يــد عي كــأن أحــدا   تخــد  أن ُيتصــو ر ال بحيــ  ومفضــوحةو ســاذجة الجــاني
أنه أحد العظمال أو المشهورين  كنـابليونو أو اإلسـكندر اهكبـرو وغيرهمـا. ويطالـو  يد عي
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_ بنـال  علــى هـذا االدعــال _ بالمزايــا المرتبطـة بهــذا المركـزو فــئن هــذا الشـخ  يــأتي فعلــه 
  (.217، ص1996)زكي، عن غير فهمو وأسلوبه ال ُيشكِّا خطورة على المجتمع. 

 أّنه يكون جريمة:ارتكاب فعل والظن خطًأ 
كأن ي وم الجاني بأساليو احتيالية  من أجا الحصوا على ماا هـو باهسـاس يعـود   -

رم االحتيــااو أو الشــرو  فيــه  لعــدم تــوفر أحــد  لــهو فهنــا ال يمكــن أن نعاقبــه علــى جــُ
 العناصر اهساسية للُجرمو وهي االستي ل على ماا الغير.

أن هاتين الحالَتي ن غيـر ُمعاقَـو عليهمـا أساسـا  فـي وير  اهستاذ الدكتور عبود السراج     
قانون الع وبا  السوريو وبالتالي لم يكـن مـن الضـروري أن يـُن   الُمشـرِّ  علـى إخراجهمـا 

 من نظرية الشرو و
ويكاد يكون اهمـر ذاتـه بالنسـبة للتشـريع الجزاتـريو الـذي رفـض الجريمـة المسـتحيلةو وذلـف 

ن قـــانون الع وبـــا : ع... حتـــى ولـــو لـــم يكـــن بلـــو  الهـــدف ( مـــ 30فـــي نـــ ِّ المـــادة رقـــم: )
الم صود بسبو ظـرف مـادي يجهلـه مرتكبهـا..«. وبـالرجو  إلـى ال ـانون الليبـيو نجـده أخـذ 

 ( من قانون الع وبا . 56بنظرية الجريمة المستحيلة بموجو المادة رقم: )
هم خالية من الن ِّ أما كاٌّ من التشريع المصريو واهردنيو والفرنسيو ف د جال  نصوص

على الجريمة المستحيلة  فُفسِّر ف ههم وقضاتهم على إرادة الُمشرِّ  فـي عـدم اهخـذ بنظريـة 
الجريمة المستحيلة  ومن َثم  تطبيق ال واعد المتعل ة بالشرو و دون تفريق في حالة إمكانيـة 

 تح ق النتيجة اإلجراميةو أو وانعدامها.
 :االختياري في جريمة االحتيالالمبحث الثاني: العدول 

َتتحد د حـاال  الشـرو  متـى كـان التنفيـذ قـد ُأوقـتفو وَيتجلـ ى لنـا ذلـف فيمـا ُيعـَرف بالشـرو    
النــاق و أو خــاو أثــره  هســباو ال صــلة إلرادة الجــاني فيهــاو وذلــف فيمــا ُيعــَرف بالشــرو  

وبحريــة مـادي بمحـض إرادتـهو التامِّو ولكن في حالة ما إذا تراجع الجاني عـن إتمـام عملـه ال
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ةو فهنـــــا نكـــــون  ــع تامـــــ  ــان مــ ــن اهحيــ ــر مــ ــي الكثيــ ــتلط فــ ــذي يخــ ــاريو الــ ــدوا االختيــ ــام العــ أمــ
 االضطراريو وسوف نولي بالشرح والتركيز لذلفو على النحو اآلتي: 

 :المطلب األول: تحديد العدول االختياري وُمسوِّغاته
ن فعله اإلجرامـي الـذي بـدأ فيـه طواعيـة و الم صود بالعدوا االختياري: "أن يعدا الجاني ع

رادتــهو أو هــو التراجــع التل ــاتي عــن إتمــام الجريمــة" ) ، ص  2016رحمــاني، أي باختيــاره وا 

ون حــــظ أن كــــ   مــــن التشــــريع المصــــريو والجزاتــــريو لــــم ُيحــــدِّدوا فــــي نصوصــــهم  (.138
التشـريع السـوريو الـذي الم صود بالعدوا وأشكالهو تاركين ذلف لل ضالو علـى العكـس مـن 

( مــن قــانون الع وبــا : "ومــن شــر  فــي فعــا 199/3عــالج الشــرو  فــي نــ ِّ المــادة رقــم: )
 ورجع عنه مختارا  ال ُيعاَقو إال لدفعاا التي اقترفها وكان  ُتشكِّا بتحدِّ ذاتها جراتم".
فــي حالــة ولعــا السياســية التــي انتهجهــا التشــريع الجنــاتي الُم ــاَرن فــي عــدم ع ــاو الفاعــا 

 العدوا االختياريو تستند إلى سبَبي ن:
اهوا: تشــجيع الفاعــا فــي العــدوا علــى نشــاطه فــي اإلجــرامو علــى الــرغم مــن البــدل فــي  -

 تنفيذه.  
ــلحة   - ــدِّد مصــ ــذي ُيهــ رم الــ ــُ ــاو الجــ ــدم ارتكــ ــو عــ ــار  اهســــاسو هــ ــاني: أن هــــدف الشــ الثــ

 المجتمعو أما ع او الجانيو ف  يأتي إال في الدرجة الثانية.
 :المطلب الثاني: شروط تحقق العدول االختياري 

لكي يتح ق العدوا االختيـاري  اشـترط الف ـه مجموعـة مـن الشـروطو بموجبهـا يسـتفيد       
 الفاعا من عدم معاقبتهو وهذه الشروط يمكن َتعدادها في الن اط التالية:  

ــة  - ــون فـــي مرحلـ ــاطه اإلجرامـــيو أي أن يكـ ــذ نشـ ــ   فـــي تنفيـ ــدأ فعـ ــد بـ ــاني قـ أن يكـــون الجـ
)السـراج، ا  ُمحـد دا  يكـون أثنـال الشـرو  النـاق . الشـرو  النـاق و وبالتـالي فـئن للعـدوا زمنـ 

وقبــا إتيــان الفاعــا كــا أفعالــه اإلجراميــة بالشــرو  التــامِّو ومثــاا ذلــف:  (.319، ص2005
كأن يعلن المحتاا في إع نا  الصحف عن تأسيس شركة وهميـ ة ذا  رأس مـاا ضـخمو 
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ويدعو الجمهور ل كتتاوو غير أنه يعدا عن فكرتهو فهنا يمكن ال ـوا فـي هـذه الحالـة إن 
 الفاعا عدا عن فكرتهو ومنه ال يمكن معاقبتهو  

ولكــن إذا عــدا الفاعــا عــن فعلــه قبــا أن يبــدأ فــي تنفيــذه اهفعــااو فــ  نكــون أمــام العــدوا 
رم االحتيـاا: االختياري  هن ال انون أص   ال يعاقو عليهاو ومن اه مثلة علـى ذلـف فـي جـُ

قيام الجـاني بشـرال بيـ  وتحضـيره مـن أجـا االدعـال بالتـداوي باهعشـاوو ويعـدا عـن هـذا 
الموضو  بشكا كليو وي رر عدم إتمامهو وهنا ال يمكن أن نصف فعلـه بالشـرو  الُمعاقَـو 

 عليه قانونا .
ني نابعــا  مــن قناعــة نفســية أن يكــون العــدوا تل اتيــا : ومعنــى ذلــف أن يكــون عــدوا الجــا -

كامنة فيهو وعليهو ف  يتثر إن كانـ  هـذه ال ناعـة باعثهـا تأنيـو الضـميرو أو الخـوفو أو 
الشف ة والعطف على الضحيةو ولكن في ح ي ة اهمر أن المسألة ليس  بهـذه السـهولة  إذ 

روف يصـعو أحيانـا  معرفـة مـا إذا كـان الجــاني عـدا باختيـاره المحـضو أو كانـ  هنـاف ظــ 
ز  ــة تُبـــرت ــاني بلصـــق نشـــرا  إع ميـ ــدأ الجـ ــا. ومثـــا ذلـــف: أن يبـ ــه مـــن إتمامهـ خارجيـــة منعتـ

ةو ويعــرض بيــع بعــض أســهمهاو غيــر  أنــه تــوهم أن هنــاف اهربــاح التــي تــَدر ها شــركته الوهميــ 

 معه عن ح ي ة هذه المنشـورا و وتطالبـه بـأوراق تثبـ دورية شرطة تمر  من جنبهو وقد تح ق 

ــا ومتس ســــة صـــحة وجـــود ال ولِّي هاربـ ــُ ــالي فيـ ــا و وبالتـ ــه اختياريـ د  عدولـ ــَ ــا ال ُيعـ ــى  فهنـ و علـ ــَ ُيعاقـ
الشــــرو . ويــــر  جانــــو مــــن الف ــــهو أن ت ــــدير مســــألة العــــدوا الموضــــوعيو وت ــــدير كــــون 
اهســباو التــي مــن أجلهــا لــم تــتم  الجريمــة إراديــا  أو خارجيــا  عــن إرادة الجــانيو أمــر متعلــق 

)مصـــطفى، ضــي الموضــو  بغيــر رقابــة عليــه مــن محكمــة الــن ض بالوقــاتعو يفصــا فيــه قا
 (.245، ص1998

إن العدوا االختياري م صـور اهثـر علـى واقعـة الشـرو  فـي الجريمـة التـي كـان الجـاني  -
ا يكـون قـد ارتكبـه مـن أفعـاا سـاب ة  ي صدهاو ولكن هذا العـدوا ال يمنـع مـن مسـتولياته  لتمـَ

ــخ   ــزم شـ ــو عـ ــاو فلـ ــانون عليهـ ــو ال ـ ــد ة يعاقـ ــربه عـ ــد أن ضـ ــربا و وبعـ ــر ضـ ــا آخـ ــى قتـ علـ
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ذ علــى  ذ علــى الشــرو  فــي ال تــاو ولكنــه ُيتاخــَ ضــربا  عــدا عــن فعلتــه مختــارا و فــ  ُيتاخــَ
جريمة الضرو الذي ارتكبه. وتطبي ا  على ذلـفو فئنـه فـي جريمـة االحتيـاا إذا قـام شـخ  

علـى مالـهو وفعـ    بتزوير أوراق تثب  ملكيته لع ار لشخ  مـاو وذلـف مـن أجـا االسـتي ل
اتصــا بــالَمجنيِّ عليــه  لكــي يتفــق معــه علــى الســعرو ثــم عــدا عــن فكــرة االحتيــاا بمحــض 
رم الشـرو  فـي االحتيـااو ولكـن ُيعاقَـو بالم ابـا علـى جريمـة  إرادتهو فئنه ال ُيعاَقو على جـُ

أن يكــون العــدوا ســاب ا  عــن إتمــام   -أخــر و هــي جريمــة التزويــر _ إذا تــوفر  شــروطها
ريمةو ذلف أن تمام الجريمة بتمام ركنها الماديو أي بتح ق النتيجة اإلجراميـةو أمـا قبـا الج

ومما تجدر اإلشارة ، (p2381997larguier.)الشرو .           ذلفو فنكون أمام مرحلة
إليه أنه إذا أتى الجاني جريمتهو وتحصا على نتيجته اإلجراميـةو ثـم عـدا عـن ذلـفو كـأن 

باستعماا الوسـاتا االحتياليـةو ثـم يتحصـا فعـ   علـى نتيجتـه اإلجراميـةو وهـي ي وم الجاني 
 االستي ل على المااو ثم يعدا عن الموضو و ويعيد الماا لتلَمجنيِّ عليه.

إن هــذه الن طــة ال يمكــن تصــنيفها فــي إطــار العــدوا االختيــاري  هن الضــرر تح ــقو      
لنــــدم اإليجــــابي للفاعــــا  لمحاولتــــه إزالــــة آثــــار غيــــر أن الف ــــه اعتبرهــــا توبــــة إيجابيــــةو أو ا

ول ــــد عــــالج الُمشــــرِّ  الســــوري هــــذه الن طــــة تحديــــدا و بموجــــو نــــ ِّ المــــادة رقــــم: و الجريمــــة
(و فلم ُيعفت الفاعا من ذلفو وهذا ما است ر عليـه ف هـا  وقضـال و ذلـف أن محاولـة 200/2)

احيــة ال انونيــةو غيــر أنــه _ إزالــة آثــار الجريمــةو أو إصــ ح الضــررو لــيس لــه قيمــه مــن الن
وبالم ابــــا _ مــــنح لل اضــــي إمكانيــــة تخفــــيض الع وبــــة  نظــــرا  لنــــدم الجــــاني علــــى ارتكــــاو 

 الجريمةو ومحاولة إص حه للضرر.
أمــا الُمشــرِّ  الجزاتــريو فلــم يكــن صــريحا  فــي هــذه الن طــةو وان كــان اســت ر الف ــه علــى أن  

ــي ت ـــديره ل ــي فـ ــذ بهـــا ال اضـ ــن أن يأخـ ــة يمكـ ــن التوبـ ــا مـ ــاو باعتبارهـ ــق بهـ ــي ينطـ ــة التـ لع وبـ
( مــــن قــــانون الع وبــــا و التــــي 53الظــــروف الُمخفِّفــــة للع ــــاوو طب ــــا  لــــن ِّ المــــادة رقــــم: )
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تنص على جواز تخفيض الع وبا  المنصو  عليها قانونا  بالنسبة للشخ  الطبيعـي الـذي 
ر  إفادته بظروف ُمخفِّفة.  ي بئدانتهو وت ر   (.271ص، 2011اوهايبية، )ُقضت

 :  النتائج
د  الشــرو  فـي جريمــة االحتيــاا مـن أهــم المواضـيع فــي الح ــا الجزاتـي  الرتباطــه ب واعــد  ُيعـَ
ــلنا إلـــى   ــامو والخـــا . ومـــن خـــ ا دراســـة الموضـــو و توصـ قـــانون الع وبـــا  ب ســـيميه: العـ

 العديد من النتاتجو أهمها ما يأتي:
ــى  .1 ــو  إلـ ــن خـــ ا الرجـ ــااو إال مـ ــة االحتيـ ــي جريمـ ــرو  فـ ــو  الشـ ــة موضـ ــن دراسـ ال يمكـ

رة في قوانين التشريعا  الجزاتية الُم اَرنة.   ال واعد العامة المرتبطة بالشرو و الُم ر 
ــا  .2 ــا مراحــــا يعاقــــو عليهــ ــد أن َتتخل لهــ ــراتمو ال بــ ــن الجــ ــا مــ ــاا كغيرهــ إن جريمــــة االحتيــ

 ال انونو ومراحا ال يعاقو عليها ال انون. 
تحديد مرحلة البدل بالتنفيذ في جريمة االحتياا الُمعاَقو عليها في التشريعا  الجزاتيـة  .3

 الُم اَرنة. 
يـااو وتوضـيح الفـرق بـين الشـرو  التركيز على صور الشرو  في ارتكاو جريمة االحت .4

ــة  ــريعا  الجزاتيـ ــف التشـ ــتحيلةو وموقـ ــة المسـ ــالم الجريمـ ــيح معـ ــامِّو وتوضـ ــاق و والتـ النـ
 الُم اَرنة منها.  

 الجزاتي. لتعطيا الن ِّ الواجو توفرها  دراسة مسألة العدوا االختياريو والشروط   .5
    التوصيات:

علــى الــرغم مـــن دراســة الجوانــو المرتبطـــة بالشــرو  فــي جريمـــة االحتيــااو إال أن هنـــاف   
بعــض الن ــاط المختلــف فيهــا بالنســبة لتشــريعا  الجزاتيــة َمحــاِّ الُم اَرنــةو ولتــداركها  ن تــرح 

 أهم التوصيا  على النحو اآلتي: 
اعتمــاد التشــريعا  الجزاتيــة الُم اَرنــةو كالتشــريع الجزاتــريو والمصــريو والليبــيو أحكــام  .1

 العدوا االختياري كما فعا الُمشرِّ  السوري. 
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ــه مــــن خطــــورة  .2 ا تحملــ ــتحيلة  لتمــــَ ــة الجريمــــة المســ ضــــرورة أخــــذ المشــــر  الليبــــي بنظريــ
 إجراميةو ُتهدِّد المصالح الجديرة بالحماية. 

ا لهـــا مـــن خطـــورة علـــى أفـــراد المجتمـــع  رفـــع ع وبـــة الشـــرو  .3 فـــي جريمـــة االحتيـــاا  لتمـــَ
 خاصة و في ظا التطو را  التكنولوجيا التي يشهدها عالمنا المعاصر. 

 .المراجع
 :مراجع باللغة العربيةال

ــةو  .1 ــة الثالثــــ ــا "و الطبعــــ ــانون الع وبــــ ــي قــــ ــة فــــ ــام العامــــ ــعيدو "اهحكــــ )الســــــعيد مصــــــطفى الســــ
 (.1998دار المعارف سعدو 

)أحمــــــد أبــــــو الــــــروسو "الموســــــوعة الجناتيــــــة الحديثــــــة: جــــــراتم الســــــرقا  والنصــــــو وخيانــــــة  .2
 (.  2001اهمانة والشيف بدون رصيد"و المكتو الجامعيو اهزريطةو اإلسكندريةو 

)حســـــــن محمـــــــد أبـــــــو الســـــــعودو "قـــــــانون الع وبـــــــا  المصـــــــري: ال ســـــــم الخـــــــا "و الطبعـــــــة  .3
 (.1951اهولىو مطابع رمسيسو اإلسكندريةو 

ــة  .4 ــم الخــــــــا "و دار النهضــــــ ــا : ال ســــــ ــانون الع وبــــــ ــدو "قــــــ ــالح عبيــــــ ــراهيم صــــــ ــنين إبــــــ )حســــــ
 (.1986العربيةو ال اهرةو 

ــة التــــــي  .5 ــد ال انونيــــ ــنيو "الموســــــوعة الذهبيــــــة لل واعــــ ــنعم حســــ ــد المــــ ــانيو وعبــــ )حســــــن الفاكهــــ
 "(.1931أقرتها محكمة الن ض المصرية منذ إنشاتها عام 

ــن محمــــــود أبــــــو الســــــعودو "قــــــانون ال .6 ــا  المصــــــري: ال ســــــم الخــــــا "و الطبعــــــة )حســــ ع وبــــ
 (.1999اهولىو مطابع رمسيسو اإلسكندريةو 

)حســــــــن محمــــــــد الربيــــــــعو "شــــــــرح قــــــــانون الع وبــــــــا  االتحــــــــادي لدولــــــــة اإلمــــــــارا  العربيــــــــة  .7
 (.1994المتحدة: ال سم العام"و الجزل اهواو دون دار النشرو دبيو 

منشـــــــأة المعـــــــارفو اإلســـــــكندريةو  )رمســـــــيس بهنـــــــامو "النظريـــــــة العامـــــــة لل ـــــــانون الجنـــــــاتي"و .8
1968.) 

ــة"و دار النهضــــــــة العربيــــــــةو  .9 ــي الجريمــــــــة: دراســــــــة م ارنــــــ ــمير الشــــــــناويو "الشــــــــرو  فــــــ )ســــــ
 (.  1981ال اهرةو 

)عبـــــــد اهلل اوهايبيـــــــةو "شـــــــرح قـــــــانون الع وبـــــــا  الجزاتـــــــري: ال ســـــــم العـــــــام"و مـــــــوفم للنشـــــــرو  .10
 (.2011الجزاترو 
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اتــــــري: ال ســــــم العــــــام )الجريمــــــة(و الجــــــزل )عبــــــد اهلل ســــــليمانو "شــــــرح قــــــانون الع وبــــــا  الجز  .11
 (.2005اهواو الطبعة السادسةو ديوان المطبوعا  الجامعيةو الجزاترو 

عبـــــــــد الحميـــــــــد الشـــــــــواربيو "الموســـــــــوعة الجناتيـــــــــة الشـــــــــاملة"و الجـــــــــزل الثـــــــــانيو منشـــــــــأة ) .12
 المعارفو اإلسكندرية(.

)جـــــراتم االعتـــــدال علـــــى )علــــي عبـــــد ال ـــــادر ال هـــــوجيو "قـــــانون الع وبـــــا : ال ســـــم الخـــــا   .13
المصــــــــلحة العامــــــــة وعلــــــــى اإلنســــــــان والمــــــــاا("و منشــــــــورا  الحلبــــــــي الح وقيــــــــةو بيــــــــرو و 

2001.) 
)عبــــــد الوهــــــاو حومــــــدو "المفصــــــا فــــــي شــــــرح قــــــانون الع وبــــــا : ال ســــــم العــــــام"و المطبعــــــة  .14

 (.1990الجديدةو دمشقو 
دمشـــــــقو )عبـــــــود الســـــــراجو "شـــــــرح قـــــــانون الع وبـــــــا : ال ســـــــم العـــــــام"و المطبعـــــــة الجديـــــــدةو  .15

1990.) 
ــانون الســــــوري"و  .16 ــ مي وال ــــ ــي الف ــــــه اإلســــ ــارن فــــ ــريع الجزاتــــــي الم ــــ ــراجو "التشــــ ــود الســــ )عبــــ

 (. 2005الجزل اهواو جامعة دمشقو 
)محمـــــد أبـــــو زهـــــرةو "الجريمـــــة والع وبـــــة فـــــي الف ـــــه اإلســـــ مي"و دار الفكـــــر العربـــــيو بـــــدون  .17

 سنة نشرو ال اهرة(. 
م ارنــــــة"و الطبعــــــة اهولــــــىو دار النهضــــــة  )محمــــــد ســــــميرو "الجريمــــــة المســــــتحيلة: دراســــــة  .18

 (.2011العربيةو ال اهرةو 
 و ال اهرة(.2011)محمد سميرو "الجريمة المستحيلة"و دار النهضة العربيةو  .19
ــعو  .20 ــام"و دار العلـــــوم للنشـــــر والتوزيـــ ــاتي العـــ ــانون الجنـــ ــانيو "الـــــوجيز فـــــي ال ـــ )منصـــــور رحمـــ

 (.2016عنابةو 
ــة للجر  .21 ــة العامـــــ ــوجيو "النظريـــــ ــي"و )مصـــــــطفى العـــــ ــانون الجزاتـــــ ــي ال ـــــ ــة فـــــ ــع م دمـــــ ــة مـــــ يمـــــ

 (.  1988الطبعة الثانيةو متس سة نوفاو لبنانو 
)مجــــــدي محــــــو حــــــافظو "جريمــــــة النصــــــو فــــــي ضــــــول الف ــــــه وأحكــــــام ال ضــــــال فــــــي متــــــة  .22

 (.  1992عام"و دار الكتاو ال انونيةو مصرو 
)محمــــــود محمــــــود مصــــــطفىو "شــــــرح قــــــانون الع وبــــــا : ال ســــــم العــــــام"و الطبعــــــة العاشــــــرةو  .23

 (. 1983بعة جامعة دمشقو مط
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محمــــــود زكــــــي شـــــــمسو "الموســــــوعة العربيــــــة ل جتهـــــــادا  ال ضــــــاتية الجزاتيــــــة"و المجلـــــــد ) .24
 (.1996الخامسو الطبعة اهولىو مطبعة خالد بن الوليدو دمشقو 

ــأة  .25 ــام"و منشــــــ ــم العــــــ ــي: ال ســــــ ــا  الليبــــــ ــانون الع وبــــــ ــرح قــــــ ــىو "شــــــ ــليمان موســــــ ــود ســــــ )محمــــــ
 (.1998المعارفو ال اهرةو 

ــاني"و )نجيــــو محمــــ  .26 ــا  اللبنــ ــانون الع وبــ ــي قــ ــواا فــ ــى اهمــ ــدال علــ ــراتم االعتــ ــنيو "جــ ود حســ
 (.1997المجلد اهواو منشورا  الحلبي الح وقيةو ببيرو و 

ــة: .27 ــري)النصــــــــو  ال انونيــــــ ــا  الجزاتــــــ ــا  الليبــــــــي -قانون الع وبــــــ ــانون الع وبــــــ ــانون  -قــــــ قــــــ
 قانون الع وبا  الفرنسي.   -قانون الع وبا  السوري -الع وبا  المصري
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30. Gaston Stefani, Georges Lavsseur, Bernard Bouloc,Droit pénale 

général,16eme édition ;Dalloz ;paris.1997. 
31. Michèle- Laure Rassat, Droit pénal général ,12 eme édition, France , 

1999.   
32. Jean larguier , droit pénal général,16 eme édition, 1997 .  
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 Lack of Cohesion in :مقياس بين للمقارنة  تجريبية دراسة
 Methods (Lcom5) ومقياس: Cohesion on Method and 

Attribute (COMA). 
  مس ته – الهندسية الت نية كلية -محاضر                     .عبدالصمد أبوبكر يونس. أ

 الملخص
و  (LCOM)ت ـدم هـذه الورقـة البحثيـة دراسـة تجريبيـة حـوا م ارنـة  م يـاس التماسـف      

يسـتند فـي عملـه علـى حسـاو  عـدد    (LCOM5)و حيـ  إن م يـاس ((COMAوم يـاس 
ــاس  وأزواج الطـــرق ــبة لم يـ ــا بالنسـ ــنافها  أمـ ما   فـــي أصـ ــِّ ــترف السـ   (COMA)التـــي ال تشـ

ي ةو  واسـتعماا الطري ـة المسـتدعاةو  وكـذلف   والذي يعتمد في عملـه علـى  اسـتعماا الخاصـِّ
ــذا  ــتعَما هـ ــها. وُيسـ ــع بعضـ ــرق مـ ــةو والطـ ي ةو والطري ـ ــِّ ــين الخاصـ ــر  بـ ــا المباشـ ــى التفاعـ علـ

جـــــيو والغـــــرض مـــــن الدراســـــة: هـــــو تحديـــــد عيـــــوو الم يـــــاس فـــــي مســـــتو  التصـــــميم البرم
ومعالجتهاو والتي تتمثـ ا فـي عـدم قـدرة الم يـاس علـى حسـاو  تماسـف (   (Lcom5م ياس

واعتمــدُ  فــي المنهجيــة علــى تصــميم أداة باســتخدام   و(CLASS)الطــرق فــي اهصــناف 
(C#)  ـ حيـ    COMA)و  ,LCOM5)ت وم بعمليـة حسـاو تماسـف البرنـامج الشـيتي  بـــــــــ

ال ُيفرِّق _ بشـكا صـحيح _ التماسـف بـين الفتـا    LCOM) )نستنتج من هذا ال ياس أن 
ق الفرضـــــــي ة بـــــــأن م يـــــــاس  وذلـــــــف COMA)أو اهصـــــــنافو بينمـــــــا يحســـــــو ) وهـــــــذا ُيح ـــــــِّ

(LCOM5 لــيس لــه ال ــدرة علــى حســاو ) التماســف الح ي ــي فــي اهصــناف  بينمــا م يــاس
(COMA.ي وم بذلف ) 

 التماسفو الم اييس البرمجي ةو م اييس التمس ف(.ية: )الكلما ت المفتاح

Abstract 

      This paper presents an experimental study on the comparison 

between the LCOM5 cohesion  metric and the COMA metric, The 

LCOM5 metric is based on the calculation of a number Pairs of 

roads with no traits in common. 
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     Software metrics can help address the most critical issues in 

software development and can provide support for planning, 

predicting, monitoring, controlling, and evaluating the quality of 

both software products and processes . Quite a number of object 

oriented cohesion metrics have been proposed; we identified lapses 

in the definition of some of the object-oriented cohesion metrics. In 

this paper we propose a new metric for measuring cohesion at the 

design level. The purpose of the study is to identify and address the 

defects of the LCOM5 metric , The methodology relied on 

designing a tool using C # that calculates the consistency of the 

object-oriented program with LCOM5 and COMA. 

       we can see that , LCOM5 is solely based on attribute 

referencing and thus will not show an increase in the cohesion of a 

class where there is method invocation in addition to attribute 

referencing, Unlike COMA, LCOM5 could not differentiate 

between the cohesion of this class . But COMA was able to 

differentiate between the cohesion of these classes. 

 المقدمة: 
( ال ياس  Dr. Linda, 1998أي  شيل ال يمكن قياسه  ال يمكن السيطرة عليه". )"    

والم اييس لعب  دورا  فع اال  في الممارسة العملية عبر تاري  البشريةو وكذلف دورا  في  
 جميع اهنشطة البشرية الحيوي ة. 

ال يمكن التحكم في أيِّ عملية إنتاجيةو أو التطوير  يكون مفيدا  فيها  في حالة عدم     
 وجود م اييس فع الة.

 ,5Lack of Cohesion Measure  (LCOM5 )(Amendeepيعتمد الم ياس
Paneet,2013.)  على قياس التماسف في اهصناف. من أهم العيوو في هذا الم ياس

 وهي ُتمثِّل بيان المشكلة.هو عدم قدرته على قياس تماسف الطرق داخا اهصنافو 
التماسف على  Cohesion on Method and Attribute  (COMA )بينما يعتمد الم ياس 
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الطري ة والسِّمةو ويستند  على اإلستراتيجية الثانية )أي الم اييس التي تستند إلى ع قا   
USES(  )Alhadi,2013.)   على الرغم من أنه ال يمكن الت اط جميع االستخداما

)التفاع  ( بشكا شاما في نهاية مرحلة تصميم البرنامجو يمكن استخدام المعلوما  
هذه المرحلةو لتحديد م ياس يمكن استخدامه على مستو  التصميم. في  المتاحة في 

حساو هذا الم ياس  ن وم _ ببساطة _ بتتبع جميع الطرق التي ُتستخَدم للوصوا إلى كا  
سمة في الصنفو وجميع الطرق التي ُتستخَدم )استدعال( كا طري ة في الصنفو و  

  صور فيه.ويعالج بعض أوجه ال ( (LCOM5يعتمد الم ياس على 

 حدود  الدراسة: 
 تتمث ا حدود الدراسة في شيتينو هما: 

بمعالجة هذا   (COMA) و قيام م ياس  (LCOM5)أوجه ال صور في م ياس  .1
   .ال صور

 تصميم أداة ت وم بالم ارنة والتح ق من الم ياسين.  .2

 الدراسات السابقة:
دراسة لليندا بدريو ومراد بدريو "م ترح لتماسف صنف جديد: دراسة تجريبية"و قسم  -

الرياضيا  والحاسوو جامعة كيبيفو كنداو مجلة تكنولوجيا اهشيالو سنة النشر:   
2004  . 

دراسة لستيف كونسياو لستيفن سويف و "تفسير وفاتدة لث ثة م اييس تماسف  -
المعام   في هندسة ومنهجية البرمجيا و ACM   و"للتصميم في البرمجة الشيتية

 . https://doi.org/10.1145/1131421.1131422 و2006أبرياو 

https://doi.org/10.1145/1131421.1131422
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دراسة لجهاد الدالاو  "م ياس عدم التماسف ال اتم على الطرق في اهصناف"و قسم  -
المعلوما و جامعة الكوي . متاح على اإلنترن و 

rg/10.1016/j.procs.2011.01.053https://doi.o. 
دراسة لهاري غانيلو "م ياس تماسف اتصالي للبرمجة الشيتية"و قسم علوم الحاسوو   -

كلية سمو الراجحو بودوكوتايو الهندو المجلة الدولية لتطبي ا  الكمبيوترو سنة النشر  
 م. 2016: 

 خ ا: اعتمد  في هذه الدراسة على المنهج الَكمِّي من : منهجية الدراسة
لم اييس التماسف الساب ة وآلية عملها.  .1  منهجية التحليا: وَتتمث ا في دراسة ت
 مصادر البيانا : الدراسا  الساب ة في هذا المجاا و الدراسة التجريبية. .2
ه الكينونيو وقياس التماسف بها   .3 أخد َعيِّنا  عشواتية  لبعض برامج التوج 

وتحليا نتاتجها  والسي شارو   (#C)باستخدام أداة تم  تصميمهاو باسخدام لغة 
 إحصاتيا . 

 اإلطار النظري. 

 االقتران والتماسك: .1
في هندسة البرمجيا و االقتران هو الدرجة التي تعتمد فيها وحدا  البرنامج على        

بعضها البعضو حي  تعتمد كا وحدة برنامج على كا وحدة من الوحدا  اهخر و وعادة   
ما يتعارض االقتران مع التماسف. في البرمجة الشيتية  يكون االقتران هو مد  قوة ارتباط 

على معرفةو أو اعتماد على فتا  أخر . ال تعتمد الفتة ذا  فتة واحدةو للحصوا 
االقتران المنخفض على العديد من الفتا  اهخر و من ناحية أخر و تعتمد الطب ة ذا  

https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.053
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االقتران العالي )أو ال وي( على العديد من الفتا  اهخر و قد تكون هذه الفتا  غير 
 (.  Letha,2004) .مرغوو فيها

نا  وحدة التماسف هو سمة     برمجي ة داخليةو ُتصوِّر مد  جودة االتصاا بمكوِّ
يمكن تحديد ذلف من خ ا معرفة المد  الذي تتطلبه المكونا  الفردية للوحدة  و  البرنامج.

 لتنفيذها مهمة.
ه الكينوني:  التماسف هو الدرجة التي ترتبط بها الطرق داخا الفتة بعضها     في التوج 

 توفير سلوف محدود.البعضو والعما معا  ل

 العالقة بين االقتران والتماسك: .2
هناف ارتباط وثيق بين االقتران والتماسفو حي  يتدِّي التماسف المنخفض عادة  إلى     

 {. 6و 5و 4ارتفا  االقترانو  والعكس بالعكس. }
االقتران هو م ياس لمد  قوة الفتةو واعتمادها على فتا    االقتران المنخفض:  1.2

تعتمد الفتة ذا  االقتران المنخفض على العديد من الفتا  اهخر و ومن أخر . ال 
ناحية أخر   فئن الفتة ذا  االقتران المرتفع )أو ال وي( تعتمد على العديد من الفتا  

 اهخر و وقد تكون هذه الفتا  غير مرغوو فيها  بسبو ما يلي من اهسباو:
 تغييرا  محلية.• التغييرا  في الفتا  ذا  الصلة تفرض 

 • الصعوبة في الفهم عند العزاو أو الفصا بينهما.
 عليها. • يصعو إعادة استخدامها  هن استخدامها يتطلو وجود فتا  أخر  تعتمد

وبالتالي فئن االقتران المنخفضو يدعم تصميم الطب ا  اهكثر است  لية  مما ُي لِّا 
 من تأثير التغيير.

ران المنخفض غير مرغوو فيهاو أي عندما ال يكون هناف الحالة ال صو  ل قت      
اقتران بين الفتا  على اإلط قو أو عندما تكون منخفضة للغاية. إذا تم  أخذ اقتران  
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منخفض إلى فاتضو  فئنه ينتج تصميم ا رديت ا  هنه يتدِّي إلى عدد قليا غير مرتبطو 
 (. Letha ,2004.  )وُمع  د
التماسف  في البرمجة الشيتية:  هو م ياس لمد  قوة  االتصاا    التماسك العالي:  2.2

 داخا الفتة الواحدة. الفتة ذا  التماسف المنخفضو من أبرز عيوبها ما يأتي:
 من الصعو إعادة استخدامها.          •
 من الصعو الحفاظ عليها. •

ن يكون  بشكا عامو فئن الع قة بين االقتران والتماسفو هي أن االقتران يجو أ    
ا  بينما يب ى التماسف مرتفع ا  (.Hitz, Montazeri ,1996. )منخفض 

ي دم هذا الجزل تعريفا  لم ياس من م اييس التماسف  مقاييس تماسك البرمجة:  .3
 .  (LCOM5)الطب ي وهو  

 (Chidamber)استند عمله  على  مجموعة  المم اييس لـ    (LCOM5):مقياس  3.1
وهو ُمَ ي م من وجهة نظر رياضيةو وتم    Kemere)   ) (Dr. Linda, 1998 )و 

كنسو متوية من  1و  0وعرف  ال يم بين  (LCOM)تحديد صيغة جديدة لم ياس 
 ( تم  تعريفه على النحو التالي:LCOM5ال يمة المثاليةو وم ياس )

( للفتة  mو .. …و i = 1) Method  {Mi}ضع في اعتبارف مجموعة من الطرق 
(C)  ِّ التي تصا إلى مجموعة من الخواAttributes {Aj} (j = 1و .. …وa  .)

ي ة  جمالي عدد الخوا ِّ  Ajتكون ) Aj))د  عدد الطرق التي تصا إلى الخاصِّ ( وا 
 :{ هوAjفي }


=

=
a

I

iA
ma

LCOM
1

)(
.

1
5

 
 (.1هذا التعريف ُموض ح في الشكا رقم: )



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
173 

 
 
 
 
 
 
. (C)( الفئة 1الشكل رقم: )  بثالثة طرق وثالثة خواصٍّ
 و فئن  a = 3و  m = 3المثااو لدينا: من 

( )
9

5
221

33

1
5 =++


=LCOM

 

 مقياس التماسك الجديد.  :المبحث الثاني
اقتراح م ياس جديد ل ياس التماسفو يمكن استخدامه على مستو  التصميمو و في تم    

هذا الم ياس  نتتب ع_ ببساطة _ جميع الطرق التي تستخدم للوصوا لكا الخوا ِّ في  
 الفتةو وجميع الطرق التي )تستدعي( بعضها في الفتة.  

 .فيهويعالج بعض أوجه ال صور و  (LCOM5)ويعتمد في عمله على م ياس 

ية .1  .( (COMAالتماسك المعتمد على الطريقة والخاصِّ
أغلو م اييس التماسف الحالية تحاوا قياس التماسف من ناحية اهخد في الحسبان  

 التفاعا  بين الطرق والخوا ِّ ف ط.
يةو  ف د   (COMA)أما الم ياس الجديد        استند في عمله على استخدام الخاصِّ

واستخدام الطري ة المستدعاة داخا الفتةو وهو يعتمد على التفاعا المباشر بين الطرق  

C  

 

Mj  

 

       

  

                                                                                  

m1 m2 m3 

A1 A2 A3 
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و والتفاعا بين الطرق التي قد تكون بمثابة وسيلة اللت اط الع قة  المباشرة غير والخوا ِّ
 (.2بين الطرق فيما بينها  كما هو ُموض ح في الشكا رقم: )

 
 
 
 
 
 

 [. 2( االتصاالت المباشرة ] 2الشكل رقم: )
مرتبطان بشكا مباشر  هن كليهما  ( (m3و  (m2)( ن حظ أن 2من الشكا رقم: )     

ية    (m5)عبر  (m2)و  m1)  أما بالنسبة ل تصاا بين )((A2يصا نفس الخاصِّ
 نحتاج إلى النظر في استخداما  الطري ة في الفتة. 

 النتائج:  .2
و وم ارنة نتاتجهما  يكون وفق COMA)) و (LCOM5)لت ييم تماسف الصنف باستخدام 

 مايلي:
 الحساب الرياضي:  2-1

و   (COMA)( باستخدام 6يتم حساو التماسف للفتا  )أو وو جو د( من الشكا رقم: ) 
LCOM5) و و النتاتج التي تم  الحصوا عليها باستخدام الحساو الرياضي  كما في)

 (. 1الجدوا رقم: ) 

C  
m1 m2 m3 

A1 A2 A3 A4 

m5 

m4 
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ُيميِّزان _ بشكا  (COMA) و (LCOM5) ( أن ك   من1يت ضح من الجدوا رقم: )  -1

التماسف بين الفتا و حي  إن قيمة التماسف تزداد مع زيادة الت اطع بين صحيح _ 
نا و وهذا واضح للفتا   )أو وو ج( ولكن ليس للفتة )د(و حي   توجد أربع  المكوِّ

و  كما في الفتة )أ(.   طرقو وأربع خوا  
  ( (m14أنو  (m14)تستدعي  (m13)الفرق الوحيد بين الفتتين )أو د( هو أن    -2

بينما ال يمكن لـ  (COMA)حي  يتم  حسابها من قبا و (m15)تستدعي 
(LCOM5 هنه ال يستطيع حساو  )( التفريق بين تماسف الفتة )أ( والفتة )د

 التماسف بين الطرق.
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    ما   أر ع  أ  ا    ت   .3الشكل رقم: )
 

     ) 
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 (. 7( النتائج التي تمَّ الحصول عليها بعد تقييم التصميم في الشكل رقم: )1الجدول رقم: )

COMA LCOM5 اسم الصنف 

 الفتة أ  0.312 0.156

 الفتة و 0.437 0.218

 الفتة ج 0.5 0.25

 الفتة د  0.312 0.239

 استخدام أداة البرمجة:     2-2
حي   ولحساو التماسف (#C)  تم  تصميم برنامجو تم   برمجته باستخدام لغة  بـ      

ثم ي ارن النتاتج التي تم    (COMA) و (LCOM5) ي وم بحساو  تماسف الفتة لـ 
 الحصوا عليها.  

 خطوات البرنامج ُملخَّصًة في التالي:
 أو أيِّ لغة برمجة شيتية. (#C) أو (++ C) قرالة برنامج مكتوو بلغة .1
  ف.البح  عن الفتا  في البرنامج وتخزينها في مل .2
( للعثور على كا فتة وحساو عدد  2تحليا اهصناف الموجودة في الخطوة ) .3

.   الطرقو  وعدد الخوا ِّ
 الُموض حة ُمسَب ا .  (COMA) و (LCOM5) حساو التماسف بتطبيق صيا .4
 .(1عرض النتاتج التي تم  الحصوا عليها في الجدوا رقم: )  .5
 (.2نتاتج الُمدَخ   والُمخَرجا  في البرنامج معطاة بالجدوا رقم: )  .6
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 . (#C)ج( ُمدَخالت وُمخَرجات برنام2الجدول رقم: )

Class Name 
No of 

attributes 

No of 

methods 

Sum 

of Ai 

Sum 

of Mi 
LCOM5 COMA 

Class AAA 4 3 8 1 0.6666667 0.4166667 

Class BBB 5 3 9 2 0.6 0.4666667 

Class CCC 3 3 9 6 1 1 

Class DDD 3 3 8 1 0.0888889 0.5277778 

Class EEE 4 3 9 2 0.75 0.5416667 

Class FFF 4 3 9 6 0.75 0.875 

 :النتائج 
(  2تم  الحصوا عليهاو باستخدام اهداة البرمجي ة: كما هي ُموض حة بالجدوا رقم: )     

يةو وطري ة االستدعال. يتم   وهي س  فتا  مختلفةو مع عدد مختلف من استخدام الخاصِّ
. حي    (COMA)و  (LCOM5)حساو تماسف كا فتة من الفتا  الس و باستخدام 
ال ُيفرِّق  _  (LCOM5) (  أن  2يتم  م حظة أن آخر عمودين في الجدوا رقم: ) 
 ( ذلف.COMAبشكا صحيح _ التماسف بين الفتا و بينما يحسو )

 الخاتمة:  
  (COMA)ن   م اييس تماسف البرامج في البرمجة الشيتية  أد   إلى اكتشاف      

وهو م ياس برمجي جديد ُمَصم م ليتم استخدامه في مرحلة تصميم البرنامجو ضمن دورة  
هو قياس م دار التماسف لدصناف    (COMA)حياة البرمجيا . الهدف من م ياس 

 باهخذ بين اعتبار الطرق والخوا ِّ داخا الصنف.
يشير التماسف العالي إلى ارتفا  ناتج قسمة تكاما وحدا  البرامج وهو أفضا       

مكانية الفهم من البرامجو ع وة  على ذلف  فئن   عاما  ل ابلية الصيانة والتعدياو وا 



 2020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
178 

ا ُي  لِّا من تع يد البرنامج الكليو وع وة  على ذلف  فئن م ياس التماسف العالي أيض 
(COMA)    _ يساعد اُلمطوِّرين على ت ييم برامجهمو لضبط جزل الترميز والذي يتدِّي

( ل د أثب  COMAبالضرورة _ إلى ت ليا من التكاليف التشغيلية والوق . ت ييم م ياس )
 وجه ال صور الموجودة في م ياس أنه م ياس ُمته ا لتُيتَخذ بعين االعتبار. أ

(LCOM5) ومن َثم   فئن  الم ياس سيعما على نطاق واسع في صناعا  البرمجي ا و و
 لبنال منتجا  ذا  جودة.
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experimental work, the main benefits of the FE methods are that they 

are much faster and create cost efficient solutions. 

The advantages of studying the break squeal phenomenon is provide 

the solutions for the designers and manufacturing to reducing noises 

also to customer comfort, therefore spending money about the 

research as result saving money.      

Future Work 

It is recommended that for future work more disc brake kinds are 

studies and analyzed to better expect the probability that a brake 

noise may happen when the brake is applied. Different other methods 

could be used to better know the happening of noise in the brakes. In 

this plan, only high frequency brake squeal was studies. This work 

could be protracted to study the low frequency noises such as groan, 

moan etc.  
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Table (9) Modal pair’s frequency 

Figure (b) above shown the influence of the variations can be clearly 

seen from measured and simulated frequencies on system and 

component levels 

 

Figure (19) different frequency against nodes model 

Figure (19) shows the variation of the number of fins. The result 

shows that the change of the fins observed that the squeal occurred at 

frequencies of 5119.9 Hz at the number fins 37. Also the result was 

showed significant impact of change at the number fins 45. 

Conclusion  

Brake system is one of the most significant parts of the vehicle. 

Improper brake system could lead to loss of life and property. Noise 

from the brake system makes irritation and is annoying for the 

customers and passengers. It is therefore very important that noise 

free brake systems are designed and used in the vehicles. 

Prediction of disc brake squeal using finite element (FE) systems 

mainly through complex eigenvalue analysis has been a common 

practice in the brake research community. As opposed to the 
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result the squeal noise will be decreased because the number of fine 

is dropped. 

Number of fins 
Young’s 

modulus (Pa) 

Poisson’s 

ratio 
Density (kgm-3) 

FE original 42 96725 E6 0.25 7250 

37 96725 E6 0.25 7250 

39 96725 E6 0.25 7250 

Table (8) disc rotor properties 

 

Figure (18) fins number impact 

Node model 

Deferent 

frequency   

(original) 42 

Deferent   

frequency 37 

Deferent   

frequency 45 

2 0.27 0.92 0.86 

3 1.4 2 0.9 

4 3.2 6.2 5.5 

5 7.8 6.7 7.1 

6 7.7 15.6 6 

7 19.6 2.5 6.4 

8 14 5.2 8 

9 8 7 14 

10 5 19 44 

11 18 7 21 

12 24 12 20 

13 15 9 16 
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Node model Deferent 

frequency   

(original) 

Deferent   

frequency  - 10% 

Deferent 

frequency +10 

2 0.27 0.6 0.55 

3 1.4 2.2 2 

4 3.2 5.7 5.2 

5 7.8 7.8 7 

6 3.7 5.7 7.9 

7 19.6 27.5 24.8 

8 14 18 16.2 

9 8 7 7 

10 5 39 36 

11 18 20 18 

12 24 42 38 

13 15 41 37 

Table (7) different frequency, change properties 

 
            Figure (17) different frequency against nodes model 

Effected of Change fins number 

Many of the experimental has been done to study the effect   of 

change the geometry shape within change number of fins .however it 

found there the slight impact in the 37-45 as the figure (18) 

presented. From the beginning at node 2 the frequency 975 HZ this 

grows gradually until frequency at node 8 to9734.8 HZ. However the 

fins 45 is slightly increased and fins 37 slightly decreased. As a 
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increase as well. Also form node 2 to node4 there no change, after 

that there is slight gap between the original and 10% of young’s 

modulus until node 8, then there significant gap until node13.   

Young’s modulus 

(Pa) 

-10% +10% 

8.70525E10 1063975E11 

Density (kgm-3) 7250 7250 

Poisson’s ratio 0.25 0.25 

Table (6) proprieties of geometry 

 

Figure (16) impact of changing young’s model 

Figure (16) shows the change of the young’s mode. The change was 

increased +10% of young’s model and then decreased – 10%. The 

result was showed that the young’s model gives close result to def 

original which the experimental result. 
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Figure (65) different frequency against nodes 

Table (5) is provides the different frequencies which are obtained 

from model simulation.  

Modal pairs: Different frequency is identifying as the difference 

between two frequencies in same diameter mode shape due to motion 

in same node. 

Node 

model 

Deferent 

frequency   

(original) 

Deferent   

frequency   - 

10% 

Deferent 

frequency +10 

2 0.27 0.82 1.1 

3 1.4 1.1 1.2 

4 3.2 6.2 6.9 

5 7.8 1 1.1 

6 3.7 6.2 6.8 

7 19.6 24.2 26.8 

8 14 15 17 

9 8 13 15 

10 5 31 35 

11 18 23 25 

12 24 32 36 

13 15 32 - 

Table (5) different frequency at node model, change density 

Effected of Change young’s modulus 

The effect of the stiffness of the disc on the disc brake squeal is 

studied by changing Young’s modulus The figure (16) is providing 

the comparison of  effecting of change the young’s modulus between 

the increase young’s modulus + 10% (red line) , decrease young’s 

modulus -10% (green line) and FE results which original shape (blue 

line),  .from graph information we can see that by change young’s 

modulus – 10% the green line is a slight drop as result the 

frequencies dropped as well and  by increase young’s modulus +10% 

the gap between red and blue lines is grow this means the frequency 
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nodes Frequency 1 Frequency 2 Deferent 

2 1017 1017.6 0.6 

3 2407.9 2410.1 2.2 

4 3923.5 3923.5 5.7 

5 5508.1 5515.9 7.8 

6 7139.8 7145.5 5.7 

7 8797.7 8825.2 27.5 

8 10512 10530 18 

9 12270 12277 7 

10 14053 14092 39 

11 15908 15928 20 

12 17789 17831 42 

13 19734 19775 41 

Table (4) different frequency at node model 

Figure (15) shows the change of the density from -10 % to +10%. It 

was showed the change of the proprieties of disc rotor. In this figure 

the red colour is the density +10% and black colour is the density 

when decreased to -10%.  The results show that the change of the 

density was gives the same shape as the def original from nodes 2 to 

nodes 8 but after that the shape was increased with increase the nods, 

different frequency is identifying the gap between shape motions for 

any nodes at simulation Procedure. The squeal is increasing within 

decreased density, for example at node 5 frequency 13420 HZ is 

number grow to 14825HZ.hunc the squeal will be dropped. 
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mass will lead to decrease natural frequency, Huns the vibration will 

be decrease. 

The properties of disc rotor have been changed, table (3) is describe a 

new properties.    

  

Density (kgm-3) 
10% +10% 

6525 7975 

Young’s modulus 

(Pa) 

96725E6 96725E6 

Poisson’s ratio 0.25 0.25 

Table (3) specification of disc brake 

 

Figure (54) the effect of changing density 
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Figure (43) describe the lab results and FE results 

Characteristic modifications 

Researchers have reported links between the occurrence of squeal 

and the material properties of the brake components, The 

modification which has done to study the influence of properties 

change such as adding  10% of density value, number of fins and 

young’s model. 

Effected of Change Density 

Figure (14) shows the impact of change the density, it was increase 

+10% to be (7975) and as we see clearly there is no change, but by 

decrease the density -10%, there were large different between the FE 

and -10%. As figure shown when the frequency increases the nodes 

will be increase as will. For example nodes was2 the frequency is 

1055 HZ this number is grow to reach 18758 at nodes 13.   

 From the equation Wn =    Where Wn: is the natural frequency 

and K: is stiffness confection of the material, m: is the mass. We 

know that the density is equal to the mass divided by volume, so the 

relationship between the mass and natural frequency is increasing the 
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Table (2) Mode Order 

       

 Figure (32) Mode Orders against the Frequency of the Squeal 

Noise 

Figure(12) presented the diameter Mode shapes of the disc compare 

with frequency, as the number of modes included increases , the 

frequency is increase from 979.38HZ  at mode 2 to   19044 HZ at 

model 13 , also the number of nodes are grow the squeal propensity 

increases with an increased value of the frequency. 

Validation 

The detailed designing, development and verification process of a 

disc brake model throughout this study will be described in this 

section. Using of the modal analysis will constitute the first stage of 

the verification process under which comparison of the natural 

frequencies and its mode shapes will be done with experimental 

results from the FE model analysis that employed the ABAQUS 

software. 

Figure (13) show the comparison experimental and numerical results. 
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      i) 10 nodal diameter at 13904 Hz        j) 11 nodal diameter at 15596 Hz 

 

    k) 12 nodal diameter at 17310 H       l) 13 nodal diameter at 19044 Hz 

              Figure (21) Mode shapes of the disc at free-free 
boundary condition 

The images above are giving the change of shape thought the change the 

mode diameter, the effect of increasing the number of modes diameter 

Unstable (squeal) mode shapes for the baseline model. 

Table  (2) provide  the mode order, frequency, and node pitch in degrees 

for the car disk rotor for example if the frequency at 5567.1Hz is assumed 

to be a fifth diameter mode: 

 

Mode Order Node pitch(degrees) Frequency (HZ) 

2 360 979.38 

3 120 2405.3 

4 90 3965.1 

5 72 5567.1 

6 60 7212.7 

7 51.4 8876.6 

8 45 10546 

9 40 12221 

10 36 13904 

11 32.7 15596 

12 30 17310 

13 27.69 19044 
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a) 2 nodal diameter at 979.38 Hz        b) 3 nodal diameter at 2405.3 Hz 

 

c) 4nodal diameter at 3965.1 Hz            d) 5 nodal diameter at 5567.1 Hz 

 

e) 6 nodal diameter at 7212.7Hz              f) 7 nodal diameter at 8876.6 Hz 

 

g) 8 nodal diameter at 10546 Hz              h) 9 nodal diameter at 12221 Hz 
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ABAQUAS part model 

A number of modes for up to frequencies of 20 kHz have been 

extracted and captured for the free-free boundary condition of the 

brake disc rotor. The numerical results describe several mode shapes, 

but being the dominant ones in the squeal events, only the nodal 

diameter type mode shapes have been taken into account. Figure (3) 

shows the mode shapes and the natural frequencies which were 

calculated, including 2ND up to 13ND (nodal diameters). Clearly 

visible on the rubbing surfaces of the disc are the number of nodes 

and anti-nodes upon which the number of nodal diameters are based. 

The anticipated frequencies are not well correlated with the 

experimental results after using the standard material characteristics 

for cast iron. Therefore, change of the density and Young’s modulus 

is required to study the effects change of material properties of the 

modes shape. 

Table (1) these results are based on the material properties 

given in Table 

Density (kgm-3) 7250 

Young’s modulus (Pa) 96725E6 

Poisson’s ratio 0.25 

 

                  Figure (10) ABAQUS part model &Meshed part 

Images below have been provide the change of squeal throughout the 

period of test. 
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The figure(9) has explained the different section of the function 

frequencies responds at the important point of the lab brake assembly 

system ,grows up to a certain magnitude for the corresponding 

nonlinear model, as demonstrated by Thompson and Stewart (2002) 

for a different nonlinear system. 

Simulation 

In this study three different contact schemes are simulated. This is 

performed in order to find out which contact scheme provided in 

ABAQUS can predict similar results to complex eigenvalue analysis 

and dynamic transient analysis. 

CAD model of brake disc 

For achieving the best accurate representation of a real disc brake, 

the Solid works software has been used to model the disc brake rotor, 

all of shape model details are taken from real disc rotor in brake 

noise research laboratory.  

Finite Element Model of Disc Brake (ABAQUAS) 

The next step is to import the model into ABAQUS.  To perform a 

(free-free) modal analysis.  This means, to obtain the natural 

frequencies and mode shapes, assuming that the brake disc is not 

supported by anything i.e. floating in air.  Therefore not be applying 

any constraints or boundary conditions to the model.  Each natural 

frequency will have a mode shape and this investigation is interested 

in. 

The model shape was creating   In Solid works, saved the model as 

an ACIS .sat file. Then In ABAQUS import the file.  Make sure that 

Topology is set to "solid" and then click OK to import the part. After 

this steps need to follow this procedure to perform a modal analysis 

within the model tree. The materials were Create a new material with 

Young's modulus of 96725x10^6 Pa and Poisson's ratio of 0.25.Next 

step is create Sections, Create a solid Homogeneous section with the 
material Section assignments (within the parts branch), thane Assign 

the section to the brake disc part 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
106 

Reside table 

The reside table is to put all the mechanical system in one table and 

also to make them arranged for the mechanical system. 

Experimental procedures 

In the laboratory disc brake determine of the car disc brake system 

that can be the outer diameter of the 30cm and also the inner of 

18.7cm. 

1. The brake disc rotor is checked to be ready for tasting.    

2. The hammer was connected to the computer trough the Scada III. 

3. Make sure that the amplifier is connected with Scada iii and computer 

together. 

4. Ensuring that the sponge is located under the disc rotor that for (Free- 

Free) condition.  

The brake rotor has been  knocked repeatedly by an impact  hammer, 

consequently the signal of  vibration will be create , so this signal 

will be grow and thought the amplifier then from scada will be 

analysis this signal by using software (ABAQUSE) 

Figure (9) below shows the results that opting from lap test 
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and also the most efficient way to move the high speed of the 

different channels, that can count application in a different wide 

range for the electrical system. The different mechanical and 

structure testing scenarios of the Scadas III can be the result of the 

LMS instruments’ extensive experience in supplying complete to 

customized different solutions giving to optimized and performance 

in the functions. The Scadas III is actually the primary modular and 

expandable system of the different machines. The system expansion 

can virtually be unlimited numbers of the different channels possible 

to be used of one of the Scadas III systems.   

Brake rotor  

The mean part of this research is disc brake rotor, properties and 

specification of this rotor flowing retiles below   

a. Outer diameter = 30 cm 

b. Inner diameter = 18.7 cm 

c. Young’s model = 96725e6 Pa 

d. Density = 7250 kgm-3 

e. Number of fins = 42   

This details have been taken from real disc rotor in lab of brake noise 

research, figure (5) shows the image of this rotor  

 

Figure (8) brake disc rotor 
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Figure (7) rigs test 

SCADA III 

For instant, Krutz. (2005). “ the Scalds III offers complete different 

high quality and cost effective solutions for the high speed data 

acquisition and the different signal conditioning of the machines”. In 

a wide range of the different applications, the Scadas III front and the 

end is tightly integrated with the LMS testing methods in the Lab 

with some software and the optimally tuned to  reach the specific 

needs of the different noises and the vibration for the engineering 

methods. Therefore, it can actually give different flexible methods to 

choice with some hardware frames and the modules and outstanding 

performance into the modular system as well. According, to Clarke 

and Reynders (2004). “the Scadas III is the different state of the art 

signal conditioning and the data acquisition that can actually offers 

powerful and dynamic signal processing of the machine. It can also 

analyses on the large numbers of the machine channels for the 

convenient and the cost effective of the different operations of the 

machines systems”. The Scadas III function need to be built from 

versatile signal conditioning with an exceptional high performance 

digital signal progressing and user with programmable signal 

generation; which can extremely give high channel count 

possibilities and the data through of the put capacities. Furthermore, 

the Scadas III totally have integrated system concept is the fastest 
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Application of the finite element method in brake noise 

For several purposes, researchers have used the finite element 

method in brake squeal studies. The investigation of modes and 

natural frequencies of the brake rotor was one of its earlier uses. The 

computation of the M and K matrices in disc brake models 

constitutes the most common use. Following on, to ascertain the 

system’s modes, stability and frequencies a linear eigenvalue 

analysis is carried out. As quoted by the other mentioned analyses, 

squeal propensity is linked with the lack of linear stability, verified 

by one or more than one non-dissipating Eigen modes. 

Only a handful of the studies focus on the evaluation perspective of 

some control methods and operational parameters, though in relation 

to finite element modelling of the squeal phenomenon in disc brake 

systems the technical literature can be said to be rich with respect to 

the number of executed investigations. 

For predicting the dynamics/ noise, parameters like additional 

damping, brake temperature, wear and braking pressure should be 

considered in a numerical model as a must as they can strongly 

impact the mechanism of noise generation in the brake system. 

Description of equipment used in the experiment 

Following shows the specification of the test rig system in the 

laboratory used to test the type of brake car disc. In terms of 

experimentation the figure (8) have explained the highest level to 

view the how the disc brake system can set up during the 

experimentation system 

The devices have been used in the lap research that including 

• Monitor 

• SCADA III 

• Amplifier 

• Disc brake rotor 
 

• Amplifier 

• Disc brake rotor 

• Sensor 

• Sponge 

• Impact hammer 
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Methods to Eliminate Brake Squeal 

For the purpose of reducing brake squeal in disc brakes, several 

empirical methods have been developed. In this regard, examination 

of various design alterations like modification of the backing plate, 

changing the calliper stiffness and geometry and increasing the 

damping between the brake pad and backing plate and brake piston 

has been done. 

Some of the generally employed solutions in the automotive 

maintenance sector entail the increasing of the damping in the brake 

system for suppressing brake squeal. 

a) Between the calipers and backing plates, the use of an anti-

squeal product like the disc brake quiet (this product contains 

ethylene, water and glycol and is manufactured by a number 

of companies). 

b) Applying a grease which can also be an anti-seize compound 

to the piston-backing plate contact locations (at high 

temperatures found in a braking system, an anti seize 

compound may help in preventing the fusing or welding 

together of the backing pads and pistons in addition to acting 

as a lubricant). 

c) Between the backing pads and calipers, the use of vibration 

shims. Constrained layer dampers are usually found in these 

shims (a constrained layer damper is laid up with a 

viscoelastic polymer, limited between dual layers of a stiff 

material like a metal). Quite a lot of off-the-shelf brake pads 

contain these shims. 

d) Slotting and/or chamfering of the friction material’s pads. 

e) Subjecting the surfaces of brake rotors to sanding. 

f) Lubricating the pins connecting the calliper to its mounting 

bracket. 
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In the 1950s, the first concentrated attempt to study and dissect car 

disk brake squeal was made at the MIRA ( Motor Industrial Research 

Association, UK) as observed by North [10]. 

By performing stability analysis, the real parts of the eigenvalues can 

be extracted to construct the characteristic equation of the system. If 

the real parts are positive then the system is unstable, and if they are 

negative then the system is stable. In a disc brake system, friction 

force is the main cause for the excitation of vibration and is unevenly 

distributed force between the brake disc and the brake pad on either 

sides of the rotor. 

Research on the vibrational instabilities which lead to break squeal 

has been conducted for more than fifty years. Today’s better 

understanding of the vibrational instabilities that produce brake 

squeal has required a great deal of detailed and sophisticated analysis 

and experimental research due to the complexity of a brake system. 

The ability to design a brake system and identify its causes of 

squealing in advance would offer a very helpful design tool. The 

literature also suggests that different brake systems radiate sound in 

very different ways. Murakami (1984) studied a brake system and 

found that the brake calliper and pad played major role in brake 

squeal. Five years later, Nish Iwaki conducted a research on a 

different brake system and concluded that rotor was responsible for 

the most noise. McDaniel, Moore, Chen and Clarke [11] presented a 

study of acoustic radiation from the stationary brake system. The 

objective of this experiment was to better understand the acoustic 

radiation from squealing brake systems. The researchers found that 

the great majority of squeal mechanisms occur due to the resonant 

behavior of the operating brake system. They also presented an 

analysis that equated the natural frequencies and modes of 

mechanically-excited stationary brake systems to those of an 

operating brake system. Acoustic radiation efficiencies and 

intensities of the modes were computed by importing experimentally 

measured velocities into a BEM software package, which revealed 

that for a particular brake system, the highest radiation efficiency 

occurred at frequencies above 2-3 kHz [11]. 
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Figure (5) Moan noise ranges 

Brake Squeal theories 

When several brake parts like the disc and the pad vibrate together, a 

coupled system is created resulting in the occurrence of squeal noise. 

Geometrical matching and phase vibration will be triggered in 

consideration of bending modes coupling encompassing similar 

frequency and wavelength of the components (Fieldhouse, 1999). 

[11] Figure (4) shown the brake squeal noise. 

 

Figure (6) squeal noise ranges 
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vibrations at right angles to the disc plane in such a scenario. The in-

plane vibrations are excited with the decreasing braking power 

amongst the brake disc and the pads, effectively impacting the disc 

plane [9]. As the figure (4) below presented the range of frequencies  

 

Figure (4) range and type of frequencies 

Brake moan 

Dunlap et al (1999) investigated various categories of brake noise 

namely low frequency noise, low frequency squeal and finally high-

frequency squeal. Low frequency noise typically occurred at 

frequency between 100 and 1000 Hz where grunt, groan, grind and 

moan generally fall into this category. This class of noise was due to 

friction material excitation between the disc and pad interface. Low 

frequency squeal defined as a noise having a narrow frequency 

bandwidth in the frequency above 1000 Hz and yet below the first in-

plane mode of the disc [18]. The Mong noise has been ranged 

between 30-600 HZ, figure (4) shows the Moan noise. 
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frictional excitation is caused by this kind of noise. With regards to 

brake squeal, optimum conditions are produced by this sort of 

coupling. At frequencies above 5 kHz, high frequency squeal occurs 

which is quite a trouble maker in brake development. The frequency 

of squeal matches with the circumferential resonance frequencies of 

the rotor disc according to experimental proofs [7]. Commonly 

referred to as grunt, grind, moan and groan is the low frequency 

brake noise, occurring between 100 Hz and 1 KHz. The excitation of 

the friction material at the rotor and lining interface serves as its 

point of origin. As the vehicle moves at a low speed, a vibration in 

the form of an annoying high-pitched squeal is produced owing to 

the contact of the brake pads with the rotor, thus resulting in the 

occurrence of squeal in disk brakes. 

A piston, guide pins, sealing ring, dust boot, carrier bracket, rotating 

disc, non-rotating friction pads, yoke and Caliper are the constituents 

of a car brake system. The pads are loosely located in the caliper and 

are situated alongside the carrier bracket. In a floating calliper 

design, the caliper is permitted to slide quite freely along the two 

mounting guide pins. The disc rotates at a similar speed to the wheel 

and is bolted to the car wheel. The two pads come in contact with the 

rotating disc surfaces with the application of the disk brake. Sound is 

generated when a small portion of the vehicle’s kinetic energy is 

converted to sound energy, though most of it transforms to heat 

through friction [8]. 

An important concern for new vehicle designs is the optimization of 

this automotive noise phenomenon. To assuage efficaciously the 

kinetic energy of a vehicle is the primary purpose of a brake. This is 

accomplished by its conversion to heat energy which is produced 

when friction occurs between the pads and the brake disc. High 

frequency vibrations of the brake disc can be excited during the 

process of braking under particular parameters of operation. These 

substantial brake structural vibrations are considered undesirable, 

with the squealing of brakes having no impact on the actual braking 

effect. When squealing occurs, the out-of-plane vibrations are 

deemed physically accountable for the emission of noise from the 

brake disc. The surface of the brake disc’s friction ring is subject to 
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Drilled Brake Rotors 

The image bottom shows the general shape for this type 

 

Figure (2) drilled brake rotor 

http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-parts/brake-

rotors2.htm 

 

                                                Figure (3) disc brake slotted 

http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-parts/brake-

rotors2.htm 

Brake Noise 

Three categories are mostly used to classify brake noise. Low 

frequency squeal, high frequency squeal and low frequency noise. 

Low frequency squeal occurs in the frequency range above 1 KHz 

and below the first circumferential mode of the rotor [6]. Coupling of 

more than two modes of various components of the brake system and 
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Figure (1) Disc Brake System 

[Source:http://auto.howstuffworks.com/auto-

parts/brakes/brake-types/disc-brake1.htm] 

Brake disc involves of three main components: Brake Pads, Rotor, 

and Caliper. Each of these components is defined above in detail. 

Brake Rotor 

According Rahim and Bakar. (2008)  [5]. The disk brake is a 

different device for slowing and stopping several rotations for the 

machine wheels and whiles in terms the motion of the machine. 

Therefore, the brake disc is usually made of the metal cast iron, in 

the different cases the disc brake is made of some composites such as 

ceramic matrix composites and reinforced carbon to actually connect 

to the wheels and also the axles from different devices. In terms of 

stopping the wheels some different materials friction in the form of 

brake pads that can be connected to the device called a brake calliper. 

Therefore, the bake disc can actually be forced in the mechanical 

machines. For example:  hydraulically, pneumatically and 

electromagnetically as well. Significantly, the important of both sides 

of the disc are the friction causes of the disc brake and also attached 

into the wheel to slow or stop the some vibrations from the different 

machines. The brakes can be converting into the motion to heat the 

vibrations if the brakes get very hot and the different brakes will 

comes fewer effectives with the phenomenon of the brake fade.  
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with vehicle vibration and noise via improvement. This can be 

validated from the literature which describes how awareness 

regarding brake vibration and noise grew from the early 1930’s. The 

mechanism of generation can be used to explain the various available 

categories of brake vibration and noise like squeal, hum, squeak, 

groan and judder. Three primary classifications namely judder, 

squeal and creep-groan were suggested for brake vibration and noise 

by a recent review. From these classifications, the most expensive for 

automobile manufacturers owing to warranty payouts and the most 

irritable and annoying for the environment and the customers alike is 

the category of “squeal’ [1] and this type is most common. 

In this paper, detailed explanations regarding the working of the 

brake disc and its various parts are provided. Being the major cause 

of irritation and dissatisfaction for customers, the background to the 

problem of brake noise is explained in this section as it is one of the 

major concerns for the vehicle and brake system manufacturers. The 

occurrence of brake noises, their various types and the methods used 

to eliminate or reduce the noises is hence explained in this section as 

well [2]. 

A pair of brake pads, a calliper –piston assembly where the piston 

slides within the calliper on top of the vehicle suspension system and 

a disc capable of rotating about the axis of a wheel are the basic 

components of a disc brake system. The piston pushes forward and 

presses the inner pad against the disc and at the same time, the 

calliper presses the outer pad against the disc with the application of 

hydraulic pressure [3]. 

Brake Disc 

By clamping brake pads onto a rotor mounted to the hub, a braking 

force is generated by the disc brake system. A small lever input at the 

handlebar is converted to a great clamp force at the wheel due to the 

high mechanical advantage offered by the mechanical and hydraulic 

disc brakes. Brake power is generated prior to which the rotor is 

pinched with friction material pads because of this large clamp force.  
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 المستخلص

تعتبدددددر الضوضددددداء واالهتدددددزازا  الناتجددددد  عددددد  نظدددددا  الندددددبح فددددد  سددددديارا  الرنددددداب مددددد      
ف  السنوا  األخير ي ت  العةدور  .المشنال  الفني  واالقتصا ي  المهم  ف  صناع  السيارا 

ندي ا  مفيد   فد  التنبدر بحد و  الضوضداء فد  نظدا   (FE) علد  طريقد  العناصدر المحد و  
أنةددر  قدد  لزاويدد  فرامدد   FE فرامدد  معددي  أةندداء مرحلدد  التصددمي . تقدد   هددذه الورقدد  نمددوذج

عل  محور العجل  ومفص  التوجيه. النمدوذج هدو امتد ا  لنمداذج فرامد  القرص الت  تحتوي 
السدابق . تد  اسدتخ ا  تحليد  تجريبد  علد  نمذجد  لنظدا  الفرامد  القرصدي  فد   FE قرصدي 

 . FEالب اي  للتحق  م  صح  نموذج
علد  ة  ت  التنبر بالتر  ا  غير المستقر  م  خدال  تطبيد  تحليد  القيمد  الذاتيد  المعقد    

وأخير اي ت  إجراء ع   م  التع يال  الهينلي  ومحاناتهدا لتقيدي  صدرير الفرامد    FE .نموذج
 .ف  مرحل  التصمي 

اله   العا  مد  هدذا البحد  هدو  راسد  ظداهر  الضوضداء فد  نظدا  الفرامد  : الهدف العام 
 .وطريق  مطور  لتقلي  هذه الضوضاء م  خال  التجارب والمحانا 

 األهداف

 راسد  وتحليد  ظداهر  صدرير الفرامد  طريقد  لمسداع   المصدممي  والصدناعا   توفر •
 \.عل  فه  تيةير االهتزاز عل   وار الفرام  القرصي 

 .  ABAQUSEفه  طر  تحلي  البيانا  المتق م  باستخ ا  برنام   •
Introduction  

The theory underpinning the brake disc and brake noise pertaining to 

the brake system forms the basic text of this literature review. 

Reducing or eliminating altogether the vibration and noise of a 

vehicle structure and system helps in gaining a competitive edge for 

the automobile manufacturers as vehicle comfort has become a 

crucial element in indicating the quality of a car. Finite elements in 

brake vibration and noise are inevitable, with the advancement 

towards other elements of vehicle design improvement contrasted 
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Abstract 

The noise and vibration generated by the braking system in 

passenger cars are important technical and economic problems in the 

automotive industry.  

In recent years, the finite element (FE) method has been found to be 

a useful tool in predicting the occurrence of noise in a particular 

brake system during the design stage. 

     This paper presents a more refined FE model of the disc brake 

corner that contains the wheel hub and steering knuckle. The model 

is an extension of earlier FE disc brake models. Experimental has 

been modelled analysis of the disc brake system is initially used to 

validate the FE model. The unstable frequencies were then predicted 

by applying a complex eigenvalue analysis to the FE model. Finally, 

a number of structural modifications are made and simulated to 

evaluate brake squeal at the design stage. 

Overall Aim  

The over all of aim of this paper is to study the noises phenomenon 

in the brake system and developed method to minimise this noise 

though the experiments and simulation  to help designers and 

industries to understand the effect of vibration on disc brake rotor, 

and also to understand advanced data analysis methods by using 

ABAQUSE software. 

Study the noises phenomenon in the brake 

system 

Mohamed Salem Elfitouri          Department of Civil and Structural 

Engineering 

Ali Ahmed Dikhil         Engineering Faculty of Gharian   adelelmloshi 

Suliman  Ahmed Hensheri 
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1. To decrease traffic congestion in city there is a need for a 

public transport (PT) system as a public buses, the increasing 

use of private cars has showed unsustainable in the developed 

cities (Adel, 2019). Therefore, should be encouraging public 

transport as a model transport policy for high car use cities, 

such as the Gharian city. 

2. Future research in this area, I recommend applying a Binary 

Model, it is expected will considerably enhance the predictive 

accuracy of the models. 

3. Search for other factors that affect the shift from private car 

to public transport. 

4. To indicate the Traffic congestion problem, should be survey 

the traffic volume flow more cleared in detail. 
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vehicles were private car (about 82%). As in Al-Salkhana 

entrance, 9,832 vehicles per week entered from this entrance, 

about 8,422 of these vehicles were private car (about 86%). At 

Al-Dahra entrance, 3,633 vehicles per week entered from this 

entrance, 2,726 of these vehicles were private car (about 75%). 

Lastly Abou-Rshada entrance, about 3,364 vehicles per week 

entered from this entrance, 2,358 of these vehicles were private 

car (about 70%). In general, the traffic volume at the five main 

entrances was high, especially on Sunday and decreased on 

Monday and Tuesday and then increased again on Wednesday 

and Thursday, the highest traffic volume per hour was (8 am to 

9 am). Traffic volume in Gharian is very huge and that is caused 

traffic congestion in center of city at peak period. 

7- Conclusions and Recommendations 

 

This study describes the traffic flow to Gharian streets from five 

entrances at peak period hours (8 am to 16 pm); it is noticeable 

that on Sunday and Thursday was the largest volume of traffic.  

Also it is known that the problem of the study became clear and 

no a public transport in the city. Some of factors as reasons 

support to use private car and the reasons to switch from private 

car to public transport have encouraged the travellers to shift to 

the public transport (PT) system (Wei and Jacquelind, 2013). It 

is clearly needed to improve and development road network in 

the city to entered public transport system (such as public buses) 

in city to avoid the traffic congestion. Finally, the increasing 

number of private cars and private transport namely taxi, 

microbuses and coaches in the city has been named as the cause 

for increased road traffic congestion and traffic accidents. 

Additionally, recommendations are presented for further work 

as follows: 
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Majority of respondents likes to switch to public transport by 

some factors as in figure (15), which 20% it is cheap, 26.6% it is 

fast service, 30.4% it is covered all city roads, and 23%would do 

so if the waiting time is appropriate.  

 

 

 

Fig- (15): Reasons to switch to PT system 

 

6- Data  Analysis and Discussion 

 
A survey was conducted at the five main entrances of Gharian 

city to determine the traffic volume in the city center during 

peak period hours. The high traffic volume was in Tobby 

entrance, it is consider the main entrance for all travellers from 

outside of city, which approximately 16,233 vehicles (within 

five working days) per week entered from this entrance, 13,779 

of these vehicles were  private car (about 85%), which is a very 

huge number. As well dependence on private cars were also in 

the rest of the entrances. As in Sahban entrance, 12,293 vehicles 

per week entered from this entrance, about 10,131 of these 
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5- Questionnaire Analysis to Support of Public 

Transport 

 

The analyses of the factors which support the public 

transportation system (PT) option will be described according to 

the questionnaire items as follows. 

 

5.1- Reasons support to use private car 

In Gharian city and all Libya cities most people consider the 

private car is favored over all other modes (Fathi, 2007), 

because from the figure (14) below shows the 20.7%  car is 

available, 24.5% it is comfortable, 38.5% it is gave them 

freedom of movement, 8.9% it is safe, 7.4% it is prestige. 

 

 
Fig- (14): Reasons for use private car 

 

5.2- Reasons to switch from private car to public 
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Fig- (12): Traffic Volume of Abou-Rshada Entrance during working 

day 

 

 
 

Fig- (13): Horizontal plan of Abou-Rshada entrance 
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Fig- (11): Horizontal plan of Al-Dahra entrance 

 

 4.5- Abou-Rshada Entrance 

The total number of vehicles at peak hours in Abou-Rshada 

entrance was 689 On Sunday (private car 71%, taxi 1.9%, 

Microbus & Coach 1.4%, Truck 18.7%, Other 7%), On 717 

Monday (Private car 68.1%, taxi 2.4%, Microbus & Coach 

1.7%, Truck 15.7%, Other 12.1%), 654 On Tuesday (Private car 

69%, taxi 2%, Microbus & Coach 1%, Truck 13.3%, Other 

14.7%), 556 On Wednesday (Private car 71.8%, taxi 2.7%, 

Microbus & Coach 0.9%, Truck 13.8%, Other 10.8%), 748 On 

Thursday (Private car 71%, taxi 2.5%, Microbus & Coach 0.9%, 

Truck 12.5%, Other 13.1%).  Figure (12) shows Traffic volume 

during working days and Figure (13) shows the horizontal plan 

of Abou-Rshada Entrance. 
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4.4- Al-Dahra Entrance 

The total number of vehicles At Peak hours in Al-Dahra 

entrance was 814 on Sunday (private car 75.9%, taxi 3.4%, 

Microbus & Coach 8.8%, Truck 6%, Other 5.9%), 750 On 

Monday (Private car 73%, taxi 2.5%, Microbus & Coach 12%, 

Truck 6.7%, Other 5.8%), 610 On Tuesday (Private car 70.5%, 

taxi 1.6%, Microbus & Coach 11%, Truck 9.7%, Other 7.2%), 

657 On Wednesday (Private car 76.1%, taxi 1.4%, Microbus & 

Coach 5.6%, Truck 9.7%, Other 7.2%), 802 On Thursday 

(Private car 78.7%, taxi 1.2%, Microbus & Coach 8.5%, Truck 

7.1%, Other 4.5%). Figure (10) shows Traffic volume during 

working days and Figure (11) shows the horizontal plan of Al-

Dahra Entrance. 

 

 
 

Fig- (10): Traffic Volume of Al-Dahra Entrance during working day 
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Fig- (8): Traffic Volume of Al-Salkhana Entrance during working day 

 

 
 

Fig- (9): Horizontal plan of Al-Salkhana entrance 
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Fig- (7): Horizontal plan of Sahban Entrance 

 

4.3- Al-Salkhana Entrance 

The total number of vehicles per hour from 8 am until 16 pm 

from Al-Salkhana entrance was 2,349 On Sunday (private car 

83.2%, taxi 3.7%, Microbus & Coach 3.7%, Truck 5.4%, Other 

4%), 1,914 On Monday (Private car 85.3%, taxi 3.1%, Microbus 

& Coach 3.6%, Truck 4.8%, Other 3.2%), 1,401 On Tuesday 

(Private car 85.8%, taxi 2.7%, Microbus & Coach 3.6%, Truck 

4.8%, Other 3.1%), 2,002 On Wednesday (Private car 88.7%, 

taxi 1.7%, Microbus & Coach 2.5%, Truck 3.8%, Other 3.3%), 

2,166 On Thursday (Private car 85.8%, taxi 1.4%, Microbus & 

Coach 2.3%, Truck 7%, Other 3.5%). Figure (8) shows Traffic 

volume during working days and Figure (9) shows the 

horizontal plan of Al-Salkhana Entrance. 

 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82 

4.2-  Sahban Entrance 

The number of vehicles per hour from 8 am until 16 pm from 

Sahban entrance was 2,824 On Sunday (private car 82.6%, taxi 

6.8%, Microbus & Coach 5%, Truck 3%, Other 2.6%), 2,334 On 

Monday (Private car 82.2%, taxi 6.2%, Microbus & Coach 

5.9%, Truck 3%, Other 2.7%), 2,028 On Tuesday (Private car 

80.3%, taxi 7.7%, Microbus & Coach 6.2%, Truck 3%, Other 

2.8%), 2,420 On Wednesday (Private car 84.8%, taxi 5.2%, 

Microbus & Coach 5.6%, Truck 2.4%, Other 2%), 2,687 On 

Thursday (Private car 82%, taxi 5.5%, Microbus & Coach 7.6%, 

Truck 2.3%, Other 2.6%). Figure (6) shows Traffic volume 

during working days and Figure (7) shows the horizontal plan of 

Sahban Entrance. 

 

 
Fig- (6): Traffic Volume of Sahban Entrance during working day 
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4.7%, Truck 2.6%, Other 2.3%), 3,066 On Wednesday (Private 

car 84.6%, taxi 4.8%, Microbus & Coach 3.8%, Truck 2.9%, 

Other 3.9%), 3,732 On Thursday (Private car 85.6%, taxi 6.8%, 

Microbus & Coach 3.8%, Truck 1.8%, Other 2%). Figure (4) 

shows Traffic volume during working days and Figure (5) 

shows the horizontal plan of Tobby Entrance. 

 

Fig- (4): Traffic Volume of Tobby Entrance during working day 

Fig- (5): Horizontal plan of Tobby Entrance 
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Tobby entrance from the east side of the city, the south side two 

entrances of Sahban and Al-Salkhana, from the west side is Al-

Dahra, as well as Abou-Rshada entrance from the North side of 

the city as shown in Figure (3). 

 

Fig- (3): Main Entrances of Gharian city 

1- Tobby Entrance  2- Sahban Entrance  3- Al-Salkhana Entrance   

4- Al-Dahra Entrance  5- Abou-Rshada Entrance 

Source: http://wikimapia.org 

All entries were counted and measured within five working days 

per week (Sunday 14 May to Thursday 18 May 2018) At Peak 

period hours (8am to 16 pm). 

4.1- Tobby Entrance 

The number of vehicles per hour from 8 am until 16 pm from 

Tobby entrance road to Gharian was 3,825 On Sunday (private 

car 85.5%, taxi 6.5%, Microbus & Coach 3.5%, Truck 1.9%, 

Other 2.6%), 2891 On Monday (Private car 84.4%, taxi 7.2%, 

Microbus & Coach 4.1%, Truck 1.8%, Other 2.5%), 2,719 On 

Tuesday (Private car 83.7%, taxi 6.7%, Microbus & Coach 

http://wikimapia.org/
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environment (Neurman, 2003) and (WHO, 2015). Due to the 

complex scenarios happening in the city a study has been carried 

out to understand the traffic volume flow in the city center, and 

to try to establish suitable transport system model to reasonably 

described traveler’s attitude and perception in Gharian city. 

 

3- Methodology 

  
Data collection, survey procedure and traffic counts were carried 

out on five entrances and major streets in Gharian city in May 

2018. Traffic counts were collected for 8 hours per work day 

time starting at 08 am to 16 pm in order to have most of the day 

traffic volume fluctuation. A questionnaires study was carried 

out in selected urban areas of the Gharian city to determine and 

investigate why people use private car instead taxi (for example 

cab and micro or minibus) in Gharian city. A total of 150 

questionnaires were collected (Sekaran, 2003) over period of 

one month from (1ft May to 31ft May 2018). The Statistical 

Package for Social Science (SPSS) version 19 and Excel 2007 

software were used to analysis and descriptive the questionnaire 

and data collection in this study.  

 

4- Traffic Volume on Gharian Entrances 

  
This study aims to support the problem statement in the study 

area and shows the number of own vehicles entering Gharian 

every day at peak period hours. The result of this study points to 

the increased travel time and low driving speed during morning 

and afternoon hours for different areas in Gharian city and 

caused the traffic congestion in city center. This study aims to 

assess the traffic volumes on the five main entrances to the city, 
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Fig- (1): Location of Gharian city from Capital city of Libya 

Source: http://wikimapia.org 

 
Fig- (2): Gharian city plan 

Source: http://wikimapia.org 

2- Problem statement: 

 
The number of private cars users in Gharian city are increased 

and have becomes more popular and dominant than other modes 

of transport in city due to their availability, flexibility and 

convenient for travel when required. Private cars also represent 

high status, comfort and safety. However, travellers in Gahrian, 

also used private transport namely microbuses and private taxies 

to their works, study and shopping activities. Private transport 

can be owned and operated by individuals or private company. 

The uncontrolled usage of these transport modes has caused 

traffic congestion problems in the city, which has increased 

travel time, road accident and air pollution to the city 

http://wikimapia.org/
http://wikimapia.org/
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32°10′11″N 13°01′00″E, it is far about 85 km southwest of the 

Libyan capital city, Tripoli, located on 820 m above the sea level 

(Libya profile, 2008). According the latest statistics in 2016, the city 

population is 176,000 (Civil Status Bureau, 2016) and it has area 

about 4660 km2. Figure (1) shows the location of Gharian in Libya 

map and Figure (2) shows Gharian plan. A roads and transport is 

important areas in our city lives (GTI). It is advanced science, studies 

and researches, designs and solutions in this area are being made 

daily to find the most appropriate ways for travellers and keeping up 

of the rapid development (Adel, 2019) & (Amiruddin and Adel, 

2011). Expansion of cities is accompanied by an increase in the 

population growth and economic activities erected thereon; it is one 

of the major factors that cause an increase in Traffic. Traffic 

problems are varied and some of them very complicated, they are 

increasing day after day if specialists didn't find the right solution 

(GTI) and (Linda, 2003). No doubt, the problems that happen due to 

the development of cities, and in order to continue this development 

should search for appropriate solutions, this makes transportation 

system (PT) also advanced. In general, progress of cities is linked by 

the progress of transportation system.  
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 :الملخص

م  ش   االز حا  المروري. وهذا يرج   إل  الزيا   ف    تعان  معظ  الم   الليبي     
استخ ا  السيارا  الخاص  وسيارا  األجر . غريا  ه  الم ين  الرئيسي  ف  الجب  الغرب   
وه  إح ى هذه الم   الت  يفض  فيها غالبي  المسافري  التنق  بإستخ ا  السيارا  

حرن  المرور بالم ين ي ف  حي   ٪ م  حج  90الخاص ي الت  تشن  نسب  تق ر بحوال  
أ  نسب  عشر  ف  المائ  المتبقي  تستخ   وسائ  النق  الخاص  مة  )سيارا  األجر  
والحافال  الصغير  والحافال  الت  تعم  بواسط  القطاع الخاص(. ته   هذه ال راس   

يضاح المشنل  ف  منطق  ال راس ي وتوضح ع   السيارا  الخاص  وسيارا   إل   ع  وا 
النق  الخاص الت  ت خ  م ين  غريا  ن  يو  ف  ساعا  الذرو .  نما ته   إل  تح ي  
العوام  الت  ترةر عل  تفضي  وسيل   النق  وتطوير نموذج مناسب للمسافري   اخ   
م ين  غريا  لجمي  ومختل  الرحال . االستبيا  صم  إلجراء مسح ف  م ين  غريا   

   مناني  الح  م  استخ ا  السيارا  الخاص  عل  الطر وإلستنشا  إ 2018خال  العا  
(. ت  أختيار  PTم  خال  إمناني  تطبي  االستخ ا  األمة  لنظا  النق  العا  ) بالم ين  

العين  وتوزيعها عشوائيا م  المناط  السنني  المختلف  بالم ين  حي  بلغ مجموع عين  
  لوص  وتحلي  هذا االستبيا  مستجوبا. واسُتخ م  ف  هذه ال راس  150ال راس  

 . Excel 2007وبرنام    19( اإلص ار SPSSالمجموع  اإلحصائي  للعلو  االجتماعي  )
النق  الخاص   ي االز حا  المروري ي حج  حرن  المرور  يسيار  خاص   :الكلمات الرئيسية

 (. PTالعا  )ونظا  النق   الم اخ  الرئيسي  )سيارا  األجر ي المينروباص والحافال (ي 
1- Introduction  

 

Most of the Libyan cities are suffering from severe traffic congestion 

(Adel, 2016). Gharian is one of the most active cities and the large 

city in the Al-Gabel Al-Garby in Libya. Gharian Located in the 

northwest part of Libya, Gharian is a Mountain City, coordinates: 
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Abstract 

Most of the Libyan cities are suffering from severe traffic 

congestion. This is due to increases in private car usage and taxi. 

Gharian is the main city of Algabel Algarbi, it is one of these cities 

that where the majority of the travellers prefer to use private car, 

which that make up of 90% of the traffic volume, whereas the 

remaining ten percents use private transport as (taxi, micro bus and 

privately operated coaches). This study aims to support the problem 

statement in the study area and shows the number of private car and 

private transport vehicles entering Gharian every day at peak hours. 

Also aims to identify factors that affect transportation mode 

preferences for all trips, to develop a suitable model for the Gharian 

travellers. For this questionnaire survey was carried out in Gharian 

city in the year 2018 to explore the potential reduction of private cars 

usage on the road through optimal use of public transport (PT) 

system. The study sample total is 150 respondents. They were 

selected and distributed randomly from different Gharian residential 

areas. The Statistical Package for Social Science (SPSS) version 19 

and Excel 2007 software were used to analyses the questionnaire. 

 

Key words: private car, traffic volume, traffic congestion, private 

transport (taxi, microbus and coaches), main entrances and public 

transport (PT) system. 

The Descriptive Analysis for Traffic Volume on 

Main five Entrances to City Center of Gharian, 

Libya 
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Structural Engineering 
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Fig. 8 Effect of biocides types, concentrations and water sources for 

SRB eradication 

10. Conclusions 

From the previous study we can concluded the following: 

1. Ghani oilfield has three different classes of oilfield water namely 

(a) water from water source wells, (b) produced water from sour 

crude oil formations, and (c) produced water from sweet crude oil 

formations. All the three types of water are contaminated with sulfate 

reducing bacteria. 

2. The presence of sulfate reducing bacteria generates hydrogen 

sulfide (H2S) which causes rotten egg like smell, and it is a toxic gas. 

The presence of H2S is a cause of corrosion and environmental 

impacts. 

3. Three different classes of biocide chemicals were tested for 

eradication of sulfate reducing bacteria in the Ghani oilfield. Time 

kill test procedure was adopted to evaluate the performance of 

biocide chemicals. 

4. The biocide chemicals were obtained from Jowfe Oil Technology 

Company. The biocide formulation based on phosphonium 

compounds as an active ingredient is the most suitable chemical for 

eradication of sulfate reducing bacteria. The biocide formulation 

based on quaternary ammonium compounds as active ingredient did 

not show satisfactory performance. The chemical formulation based 

on glutaraldehyde as an active ingredient, also showed satisfactory 

performance results for eradication of sulfate reducing bacteria in the 

Ghani oilfield. 

5. So we can use the effective types of biocide chemicals for 

eradication of sulfate reducing bacteria to avoid any problems in 

petroleum facility.  
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Fig. 7 MIC of biocide chemicals for SRB in Sweet Produced Water 

JOF CIDE 5622 (phosphonium based biocide) is the most effective 

biocide among the three products studied in this research, because of 

the Minimum inhibition concentration shows the lowest values 50 

ppm in both cases for 2 hours and 24 hours. 

Otherwise, the Minimum inhibition concentration of JOF CIDE 5692 

(glutaraldehyde based) biocide shows high values 300 ppm and 100 

ppm at killing time 2 hours and 24 hours in SRB in Water from 

Water Source Wells respectively. Generally, we can say that it gave 

satisfactory results for eradication of SRB in Ghani field waters. 

By comparison the results of the three different biocide in the three 

cases of water sources, it is obviously that the eradication SRB in 

Sweet Produced Water and  SRB in Sour Produced Water more 

effective than SRB in Water from Water Source Wells, especially for 

JOF CIDE 5692 (Glutaraldehyde Based) and JOF CIDE 5622 

(Phosphonium Based) as shown in Figure 8. 

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

B
io

ci
d

e
 c

o
n

ce
n

tr
at

io
n

 (
p

p
m

)

Biocide type & water source

2h Contact
Time



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 

 
Fig. 5 MIC of biocide chemicals for SRB in Water from Water 

Source Wells 

 
Fig. 6 MIC of biocide chemicals for SRB in Sour Produced Water 
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At 2 h contact time MIC value is 50 ppm      ;     At 24 h contact time MIC 

value is 50 ppm 

The minimum inhibition concentration has also been calculated at 2h 

and 24h contact time of biocide chemicals studied in this work. The 

summary of results is presented in Table 10. 

Table 10: Minimum inhibition concentration (MIC) of biocide chemicals at 

2h and 24h contact time for killing SRB 

Biocide 
MIC Value 

2h Contact Time 24 h Contact Time 

SRB in Water from Water Source Wells 

JOF CIDE 5692 

 (Glutaraldehyde Based) 
300 ppm 100 ppm 

JOF CIDE 5225  

(Quaternary Ammonium Based) 

Not Effective up to 

400 ppm 

Not Effective up to 

400 ppm 

JOF CIDE 5622 

 (Phosphonium Based) 200 ppm 100 ppm 

SRB in Sweet Produced Water 

JOF CIDE 5692 

(Glutaraldehyde Based) 
50 ppm 50 ppm 

JOF CIDE 5225  

(Quaternary Ammonium Based) 
400 ppm 400 ppm 

JOF CIDE 5622 

(Phosphonium Based) 
50 ppm 50 ppm 

SRB in Sour Produced Water 

JOF CIDE 5692 

(Glutaraldehyde Based) 
50 ppm 50 ppm 

JOF CIDE 5225 

(Quaternary Ammonium Based) 
900 ppm 900 ppm 

JOF CIDE 5622 

(Phosphonium Based) 
50 ppm 50 ppm 

On the other hand, the obtained results are expressed graphically as 

shown in figures 5, 6 and 7. 

The MIC values are clearly indicating that quaternary ammonium 

based biocide (JOF CIDE 5225) is not very effective biocide for 

killing SRB in the waters of Ghani oilfield. Whereas the Minimum 

inhibition concentration reached to 900 ppm for both 2 hours and 24 

hours 
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Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 

h 

Serial No. 

1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + - - - - - - - - - - - - 

100 + + + - - - - - - - - - - - - 

200 + + + - - - - - - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

At 2 h and 24 h contact time 50 ppm concentration of chemical is enough 

to kill SRB 

Table 8: Effect of JOF CIDE 5225 (Quaternary Ammonium Based Biocide) 

on SRB  Killing Test in Sour Produced Water 
Concentration 

of 

Biocide in ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial No. 

1 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

50 + + + + + + + + + + + + + + + 
100 + + + + + + + + + + + + + + + 
200 + + + + + + + + + + + + + + + 
300 + + + + + + + + + + + + + + + 
400 + + + + + + + + + + + + + + + 
700 + + + + - - + - - - + - - - - 
900 + + + - - - - - - - - - - - - 

1000 + + - - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

The chemical is effective at 900 ppm concentration at 2h and 24 h contact 

time 

Table 9: Effect of JOF CIDE 5622 (Phosphonium Based Biocide) on SRB 

Killing Test in  

Sour Produced Water 
Concentration 

of 

Biocide in ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial No. 

1 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

50 + + + - - - - - - - - - - - - 

100 + + + - - - - - - - - - - - - 

200 + + + - - - - - - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB         ;            - indicates no growth of SRB 
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+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

At 2 h and 24 h contact time 50 ppm concentration of chemical is enough 

to kill SRB 

Table 5: Effect of JOF CIDE 5225 (Quaternary Ammonium Based Biocide) 

on SRB  

Killing Test in Sweet Produced Water 

Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + + + + + + + + + + + + + 

100 + + + + + + + + + + + + + + + 

200 + + + + - - + + + + + + + + - 

300 + + + + + + - - - + - - + + + 

400 + + + - + - + + - + + - + + - 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

The chemical is not effective to kill SRB at 400 ppm concentration. 

Table 6: Effect of JOF CIDE 5622 (Phosphonium Based Biocide) on SRB 

Killing Test in  

Sweet Produced Water 

Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 

h 

Serial No. 

1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + + - - + - - - - - - - - 

100 + + + - - - - - - - - - - - - 

200 + + + - - - - - - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

At 2 h contact time MIC value is 100 ppm ;     At 24 h contact time MIC 

value is 100 ppm 

Table 7: Effect of JOF CIDE 5692 (Glutaradehyde Based Biocide) on SRB 

Killing Test in  Sour Produced Water 
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Concentration 

of 

Biocide in ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial No. 

1 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

Serial No. 

1 

Serial No. 

2 

50 + + + + + + + + + + + + + + + 
100 + + + + + + + + + + + + + + + 
200 + + + + + + + + + + + + + + + 
300 + + + + + + + + + + + + + + + 
400 + + + + + + + + + + + + + + + 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

The chemical is not effective to kill SRB at 400 ppm concentration of 

above mentioned chemical. 

Table 3: Effect of JOF CIDE 5622 (Phosphonium Based Biocide) on SRB 

Killing 

Test in Water from Water Source Wells 

Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + + + + + + + + + + + + - 

100 + + + - + - - - - - - - - - - 

200 + + + - - - - - - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB ;            - indicates no growth of SRB 

At 2 h contact time MIC value is 200 ppm ;     At 24 h contact time MIC 

value is 100 ppm 

Table 4: Effect of JOF CIDE 5692 (Glutaradehyde Based Biocide) on SRB 

Killing  

Test in Sweet Produced Water 

Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 

h 

Serial No. 

1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + - - - - - - - - - - - - 

100 + + + - - - - - - - - - - - - 

200 + + + - - - - - - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 
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In the present study the following concentrations of biocides were 

used: 

a) For JOF CIDE 5692:  Control (zero concentration), 50 ppm, 

100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, and 400 ppm.  

b) For JOF CIDE 5225: Control (zero concentration), 50 ppm, 100 

ppm, 200 ppm, 300 ppm, and 400 ppm, and 700, 900 and 1000 

ppm in case of quaternary ammonium based biocide on SRB 

Killing Test in Sour Produced Water. 

c) For JOF CIDE 5622: Control (zero concentration), 50 ppm, 100 

ppm, 200 ppm, 300 ppm, and 400 ppm.  

In all cases triplicate results were obtained by using tubes containing 

media in three bottles. Control samples were also in triplicate. The 

contact time was selected as 2 hours and 24 hours. The period of all 

tests were carried out through 28 days. The summary of results for all 

tests are presented in Tables from 1 to 9. 

Table 1: Effect of JOF CIDE 5692 (Glutaradehyde Based Biocide) on SRB 

Killing  

Test in Water from Water Source Wells 

Concentration 

of 

Biocide in 

ppm 

Control Time Kill Test  - 2h Time Kill Test – 24 h 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

Serial 

No. 1 

Serial 

No. 2 

50 + + + + + + + + + + + + + - - 

100 + + + + + + + + + - - - - - - 

200 + + + - + + + + - - - - - - - 

300 + + + - - - - - - - - - - - - 

400 + + + - - - - - - - - - - - - 

+ indicates the growth of SRB;            - indicates no growth of SRB 

At 2 h contact time MIC value is 300 ppm ;     At 24 h contact time MIC 

value is 100 ppm 

Table 2: Effect of JOF CIDE 5225 (Quaternary Ammonium Based Biocide)  

on SRB Killing Test in Water from Water Source Wells 
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Fig. 4 Different kind of biocide chemicals 

9.1.  JOF CIDE 5692:It is an aldehyde based bactericide formulated 

for use in water flood or waste water disposal systems. It contains 

50% glutaraldehyde as an active ingredient. 

9.2. JOF CIDE 5225: It is contains a quaternary ammonium 

compound which has been shown to be effective against the 

bacterium Legionella Pneumophilia under specific conditions of 

dosage and contact time. 

9.3. JOF CIDE 5622: It is an aqueous solution of quaternary 

phosphonium based compounds. JOF CIDE 5622 is designed to 

control and kill aerobic and anaerobic sulfate reducing bacteria 

usually encountered in oilfield systems. 

The time-kill test procedure was followed to determine the minimum 

concentration of chemical (MIC) required to kill sulphate reducing 

bacteria in the infected water. Injection waters known to be infected 

with sulphate reducing bacteria are exposed to different 

concentrations of the chemical under consideration. At specific time 

intervals, aliquots were removed and placed in tubes of sulphate 

reducer medium.  
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treatment before utilizing as injection water for enhanced oil 

recovery or disposed into the open pit. 

8.4. Types of Biocides Used 

The following three different class of biocide products are used in 

this study can be illustrated as following: 

8.4.1. Jofcide 5692: Glutaraldehyde based biocide (Jowfe Oil 

Technology Company Product ) . 

8.4.2.Jofcide5225: Quaternary ammonium based biocide (Jowfe Oil 

Technology Company Product). 

8.4.3. Jofcide5622 : Phosphoniumsulphate based biocide (Jowfe Oil 

Technology Company Product).  

However, Figure 4 exhibits the different kind of biocide chemicals 

that have been used in the investigation study. 

9. Results and Discussion 

The results of the experimental work  that have been carried out on 

Ghani oilfield for studying the problems and method of eradication 

sulfate reducing bacteria (SRB) in the light of different parameters 

e.g. biocide type, water source, concentration of biocide and 

incubation periods. As it is mentioned earlier that Ghani oilfield 

contains sweet and sour crudes. Therefore, the produced water 

obtained by separation of sweet crude and the produced water 

obtained from the sour crude were studied for the presence of sulfate 

reducing bacteria and their eradication by using chemicals called 

biocides. The water from water source wells has also been evaluated 

for the presence and eradication of sulfate reducing bacteria. Three 

different formulations of biocide products were used in this study 

including: 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63 

class of biocide are used to eradicate with SRB and also not 

developing immunization of the chemical with microbes. The 

schematic diagram is shown in Figure 3. 

 

 

Fig. 3  Water sources wells flow line L5 configuration 

8.3.2. Sweet produced water 

Crude oil is produced as an emulsion of crude oil, water and gases. 

During production, this emulsion is goes to separators to yield a 

crude oil, water and gases. The separated water is called produced 

water. The produced water from Farrud formation is free of sulfide 

sour and hence called sweet produced water. This water has been 

treated for microbial treatment before utilizing as injection water for 

enhanced oil recovery or disposed into the open pit. 

8.3.3. Sour produced water 

The produced water from Gir formation is a sour water since it 

contains dissolved hydrogen sulfide (H2S) which is given name as 

sour produced water. This water has been treated for microbial 
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Normally only 30% of the oil in a reservoir can be extracted, but 

water injection increases that percentage (known as the recovery 

factor) and maintains the production rate of a reservoir over a longer 

period. 

 

Fig. 2 Farrud main injection station 

8.3. Types of Water Used for Study 

The following three different types of water were selected for this 

study. 

8.3.1. Water source wells 

Ghani field has 41 water source wells. The water was collected from 

water source wells at seven wellhead  namely  SWSW 17, SWSW 

18, SWSW 21, SWSW 22, SWSW 31, SWSW 37, and SWSW 39. 

All the station collected in Augila Manifold and then to Farrud and 

Zenad water injection plants . This water has been treated for 

microbial treatment to eradicate the water with sulphate reducing 

bacteria (SRB) by using biocide chemicals. Generally two different 
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Fig. 1 Diagram of injection project (wells and plants) in Ghani field. 
Corrosion : injected to reduce suspended result in corrosion. pH of water 

over 7.00, and oxygen content 0.00. 

Sodium Hypochlorite: injected to precipitate suspended iron due to 

plugging wellbore 

The Ghani main station is a sweet oil processing facility consisting 

of separation, treating, desalting, storage and shipping. The nominal 

capacity of the station is 74,000 barrels of oil per day. The sour crude 

processing facilities are located in Zenad, just north of the Ghani 

Field, where all sour crude produced in Ghani, Ed Dib and smaller 

fields is gathered and processed before it is blended with Ghani’s 

sweet crude for export to RasLanuf Terminal. In Ghani, facilities are 

also available for producing diesel fuel, dry fuel gas, potable water 

treatment and power generation. In recent years, two water injection 

projects were completed for pressure maintenance in the Farrud and 

the Gir reservoirs. The injection water is derived from a saline water 

source just west of the Ghani Field. Also, all the water produced 

together with the Farrud crude oil is re-injected. Both water streams 

are conditioned in a water treatment plant prior to (re-)injection 

ensuring high water quality. Figure 2 shows Farrud main injection 

station.  

8.2.Water injection 

Water injection refers to the method in the oil industry where water 

is injected into the reservoir, usually to increase pressure and thereby 

stimulate production. Water injection wells can be found both on- 

and offshore, to increase oil recovery from an existing reservoir. 

Water is injected 

1- To support pressure of the reservoir (also known as voidage 

replacement)  

2- To sweep or displace oil from the reservoir, and push it 

towards a well. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_field
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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SRB are often thought to be strictly anaerobic, however, some genera 

can still grow well at low dissolved oxygen concentrations.The 

factors that could affect SRB behavior and resultant corrosion of 

mild steel include nutrient availability, temperature, sulfide inhibition 

and adhesion of cells to the metal surfaces(11,12( 

..8 Material and Methods 

8.1 . Location of Study 

Ghani Field has been selected as field location of this study. Ghani 

field belongs to Waha Oil Company which is one of the subsidiaries 

company of National Oil Corporation of Libya. The Ghani Field was 

discovered in 1972 in the western Sirte Basin. The GhaniFarrud 

sweet oil reservoir was discovered in January 1978, while the Ghani 

main station was built and commissioned in 1980. The main 

reservoirs include the Farrud (sweet crude) and the Gir/Facha 

reservoirs (sour crude). The Ed Dib Field is located just east of the 

Ghani Field and offers significant (sour crude) development 

potential. Figure 1 shows a diagram of injection project (wells and 

plants) in Ghani field. 
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accelerate metal corrosion has attracted many investigators, but 

details of the process are still inadequately understood(6( 

.5  Microbiologically Influenced Corrosion (MIC( 

MIC can be defined as corrosion initiated or accelerated by 

microorganisms(9). MIC is also known as biological corrosion , 

biologically influenced corrosion, biologically induced corrosion , 

microbial corrosion , microbiologically induced corrosion and 

biocorrosion. 

.6  General Characteristics of MIC 

In principle, corrosion is an interfacial process and the 

electrochemical mechanisms remain valid for MIC. However, the 

presence of microorganisms growing at interfaces can influence not 

only the anodic and cathodic reactions, but also such interfacial 

properties as pH value, salts, redox potential and conductivity. These 

organisms could adhere to the available surfaces, enclose themselves 

in sticky extracellular polymeric substances (EPS) and form 

biofilms . 

The mechanisms interpreted the whole corrosion process with 

microbial participation, but the modification of the interface structure 

due to biofilm accumulation should be regarded as the main cause of 

MIC(8 (  

.7 Sulfate Reducing Bacteria 

Sulfate-reducing bacteriaare a group of specialized microorganisms 

that occur in aqueous environments in the absence of oxygen. In a 

sense, these organisms "breathe" sulfate rather than oxygen, in a 

form of anaerobic respiration(10.) 
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 .2 Aerobic Microbial Corrosion 

Aerobic microbial corrosion involves complex chemical and 

microbial processes due to metabolic activities of different groups of 

microorganisms, Usually, even in aerobic corrosion, oxygen 

concentration may be very low, for instance underneath microbial 

colonies or biofilms (7). The anodic dissolution of Fe to Fe+2 

preferentially takes place at such micro-oxic to anoxic sites, whereas 

electrons flow to the other sites, where they can reduce molecular 

oxygen(3). The Fe+2 formed may be oxidized chemically or by iron-

oxidizing bacteria to hydrates of ferric oxides that are deposited as 

rust on the metal surface(1). Pseudomonas species and other slime-

forming bacteria are commonly found in connection with 

corrosion.They colonize the metal surface, thereby creating oxygen-

free environments for anaerobic bacteria, especially sulfate 

reducers(8.) 

.4 Anaerobic Microbial Corrosion 

Iron and iron alloys also corrode severely in oxygen-free 

environment pipelines, offshore oil platforms and underground 

structures have been reported to be quite vulnerable to biological 

corrosion which is assumed to be mediated by different groups of 

microorganisms respiring with oxidized compounds such as sulfate, 

nitrate, ferric iron or carbon dioxide(3,4.) 

.5 Anaerobic Corrosion By Sulfate Reducing Bacteria 

Sulfate-reducing bacteria are proposed to be chiefly responsible for 

anaerobic corrosion, particularly in environments with high sulfate 

concentrations such as seawater. From a scientific point of view, the 

mechanistic aspects of the interaction between these organisms and 

iron are of special interest. The mechanism by which sulfate reducers 
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economic damages and is, therefore, of great concern. According to 

recent investigations, damages due to material corrosion in the 

United states cause annual costs of  276 X 109 U.S. $ in many fields 

of industry. Other studies undertaken in several countries including 

the United Kingdom, Japan, Germany, Sweden and Australia 

revealed that the annual costs due to corrosion damages ranged from 

1 to 50 % of the gross national product (GNP) of each nation(2.) 

If a metal comes into contact with water , positive metal ions are 

released into the solutions and leave free electrons on the metal: 

Me  ↔ Me+2 + 2e- 

The reaction shifts to the right if the liberated electrons are 

continuously removed, resulting in a net dissolution of the metal. 

Free electrons cannot be released as such into the medium; usually 

they can be consumed by reactions with oxidizing substances from 

the aqueous phase at the metal-water boundary. Such electron 

acceptors might be oxygen, protons, undissociated weak acids or 

water(1). Areas on the metal where metal dissolution or electron 

uptake reactions occur are termed anodic and cathodic sites, 

respectively. The accumulation of products of the cathodic and 

anodic reactions at the metal-water interface tends to slow down the 

rate of corrosion . 

Microorganisms are able to depolarize both cathodic and anodic sites 

either directly by their metabolic activities or indirectly by excretion 

of chemically reactive products(3,4). Such microorganisms are 

particularly corrosive as they grow in colonies or films attached to 

iron surface and thereby create local electrochemical cells with 

highly stimulated reactions. As a result, corrosion by microorganisms 

often occurs as pitting, which is usually more severe than corrosion 

processes that are evenly distributed over the metal surface (5,6.) 
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 الدنفط ومعالجد  إنتداج منشت  ف  التتن  مشان  يسبب أنه ع  فضال  . المنخفض  الترنيزا 
 . النق  خطوط أنابيب تتن  إل  ير ي الخا  النفط ف  وجو ه أ  نما والغازي

 الغدددان  حقددد  ميددداه مددد  البنتيريدددا هدددذه مددد  الدددتخلص إمنانيددد  إلددد  ال راسددد  هدددذه  هددد فو      
 JOF     CIDE :هد  أندواع بةالةد  والُممةلد   Biocide) chemicalsباسدتخ ا  النفطد 

5692 (glutaraldehyde based chemical)  يJOF CIDE 5225 
(quaternary ammonium based chemical)   وJOF CIDE 5622 

phosphonium based chemical))  الجددو  شددرن  مدد  عليهددا الحصددو  يددت  والتدد 
 زمدد  طريقدد  اسددتخ ا  وتدد  .Jowfe Oil Technology Company الددنفط لتقنيددا 
 Minimumالبنتيريدددا تةبدديط لترنيددز قيمدد  أ ندد  لتعيدددي  Time kill method))القتدد 

inhibition concentration (MIC) .  هدذه خدال  عليهدا الُمتحصد  النتدائ  أسدفر  لقد و 
 فد  )يJOF)| CIDE 5622 الندوع فد  تمةد  النيميائيد  المدوا  لهدذه أ اء أفض  أ  ال راس 
 الندوع أ  إال ُمرضدي ي نتدائ  JOF CIDE 5692)  (الندوع باسدتخ ا  ال راسد  أظهدر  حي 

 حقد  فد  (SRB) البنتيريدا مد  الدتخلص فد  فداعال   يند  لد   (JOF CIDE 5225الةالد 
 .الغان 

 المدددددوا  المختزل يالسدددددلفاي ي البنتيريدددددا التتنددددد ي النفطددددد ي الغدددددان  حقددددد :  الدالاااااة الكلماااااات
  .البنتيريا م  التخلص القت ي زم  النيميائي ي

1 Introduction 

Iron as a base metal is usually unstable without protection and easily 

undergoes corrosion in aqueous environments. Corrosion has been 

defined as  destructive attack of a metal by chemical or 

electrochemical reactions(1). In aqueous environments, iron 

materials are corroded not only by purely chemical or 

electrochemical reactions but also by metabolic activities of 

microorganisms in a process termed microbially influenced (or 

induced) corrosion (MIC). Corrosion of iron materials causes vast 
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JOF CIDE 5225 (quaternary ammonium based chemical), and JOF 

CIDE 5622 (phosphonium based chemical) were obtained from 

Jowfe Oil Technology Company and evaluated for their biocide 

killing performance. The time kill method was used for determining 

minimum inhibition concentration (MIC) value. From the results 

obtained, the best performance showed by JOF CIDE 5622. JOF 

CIDE 5692 also showed satisfactory performance but JOF CIDE 

5225 was not performed well for eradication of SRB in Ghani field. 

Key words 

Ghani oilfield, corrosion, Sulfate reducing bacteria, biocide 

chemicals, eradicated, minimum inhibition concentration (MIC), 

time kill method.   

 الملخص

 للسلفا  المختزل  البنتريا ع  الناجم   الهن سي  المشان   م  جانبا    ال راس   هذه تناول     
Sulphate reducing) (bacteria (SRB)   الغددان  حقدد  مدد  المُنتجدد  الميدداه فدد 

 فاتاشددا/وجير الحلددو النفطدد  الخددا  ذا  فددرو  همددا منمنددي  الحقدد  هددذا يضدد  حيدد  النفطدد ي
 المدري الخدا  الدنفط ذا  الغدان  شدر  مباشدر  النفطد  الد يب حقد  يقد  نمدا. الُمر الخا  ذا 
 تجميد  يدت  حيد  الغدان  حقد  شدما  زيندا  فد  الواقعد  المنشدت  ف  المر النفط معالج  ويت 
 قبد  للمعالجد  األخدرى الصدغرى والحقدو  والد يب الغان  حقل  م  ن  م  المر الخا  النفط
 .النو  رأ  ميناء عبر للتص ير الحلو الغان  بخا  مزجها

 ند    فد  الضدغط معد   علد  للحفداظ الماء لحق  مشروعي  استنما  ت  األخير  السنوا  ف 
 حقدد  غددرب مدد ( اأُلجدداج)المالح المدداء مدد  الحقدد  ميدداه وُتسددتم . والجيددر فددرو  منمندد  مدد 

 والتد  للسدلفا ي الُمختزل  بالبنتيريا الملوة  المياه م  مختلف  أنواع ةالة  يوج  حي  الغان ي
 ومد  .(H2S) الهيد روجي  نبريتي  ُيشن  مما (-SO42) السلفا  أيو  اختزا  عل  تعم 

مي ي ذو الغدددداز هددددذا أ  جيدددد ا   المعددددرو   عندددد  حتدددد  الفاسدددد  البددددي  برائحدددد  يتميددددز نمددددا سددددُ
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Abstract 

The present study is related to the environmental and engineering 

problems caused due to the presence of sulfate reducing bacteria in 

produced water of Ghani oilfield. Ghani oilfield has two reservoirs 

namely Farrud (sweet crude) and the Gir/Fatcha (sour crude). The 

Ed Dib Field is located just east of the Ghani Field and offers 

significant (sour crude) development potential. The sour crude 

processing facilities are located in Zenad, just north of the Ghani 

Field, where all sour crude produced in Ghani, Ed Dib and smaller 

fields is gathered and processed before it is blended with Ghani’s 

sweet crude for export through RasLanuf Terminal. In recent years, 

two water injection projects were completed for pressure 

maintenance in the Farrud and the Gir reservoirs. The injection 

water is derived from a saline water source just west of the Ghani 

Field.  In overall Ghani oilfield has three different kind of water.  

The water samples from these locations were found to be 

contaminated with sulfate reducing bacteria. 

The sulfate reducing bacteria can be eradicated from Ghani oilfield 

water by using biocide chemicals. Three different classes of 

chemicals namely JOF CIDE 5692 (glutaraldehyde based chemical), 
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of load (Qb/ Qt) being carried to the base of the socket in the 

elastic range to be determined. These experiments show a higher 

ratio of load (Qb/ Qt) being carried to the base of the socket in 

case of experiments 2, 4, 11, which is 36 %, 27 %, 34 % 

respectively, compared with the 18 %, predicted by the elastic 

solution, and similar value in both cases for experiment 3 which is 

19 %. The distribution of the shear stress predicted by the finite 

element programme compared well with that recorded in the 

laboratory experiments. 

8. Recommendations for future work 

1. It is possible to extend this research to study the effect of 

orientation and shape of the rock joints. This can be done by 

making the simulated materials with joints. Also, it is 

possible to study the effect of multiple beds  

2. This research could be extended to study rock socketed piles 

in tension. 
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Table 7.5. Comparison between the empirical relationships and the 

results of side shear stress. 

.  Mobilized Shear stress 

           
𝜏𝑢𝑙𝑡

𝑞𝑟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Correlation between the adhesion factor in the 

experiments results and that predicted by Williams and Pells (1981). 

The maximum end bearing resistance was mobilized in four of the 

experiments. These showed that the relationship between 

maximum end bearing resistance, and the unconfined compressive 

strength, varied between 1.5 to 5.5 times the unconfined 

compressive strength which corresponds to a bearing capacity 

factor (Nc) factor of 3 to 10.95. These compare to a bearing 

capacity factor (Nc) value of 9 sometimes used in pile design. The 

load distribution along the shaft was obtained only in four 

experiments. This allowed the end bearing capacity and the ratio 
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reach the failure the mobilized adhesion factor was lower than the 

values predicted by the empirical relationship. 

 

Exp. 

No 

qr 

(MPa 

Side shear stress (MPa) 

Peak 

shear 

stress 

MPa 

Adhesion 

factor, 

alpha  

α 

Rowe and 

Armitage  

1987 b 

Rosenberg 

and 

Journeaux 

1976 

Williams 

and Pells 

1981 

Horvath 

et al 

1983 

0.45 

Smooth 

0.60 

Rough 
(MPa) α αqr 

0.25 

Smooth 

1 9.24 1.37 1.82  0.15 1.39 0.76 - - 

2 4.85 0.99 1.32 - 0.21 1.02 0.55 2.5 0.515 

3 5.32 1.04 1.38 - 0.20 1.06 0.58 3.31 0.622 

4 2.10 0.65 0.87 0.55 0.33 0.69 0.36 1.33 0.633 

5 2.90 0.77 1.02 - 0.28 0.81 0.43 - - 

6 2.43 0.70 0.93 - 0.29 0.70 0.39 - - 

7 3.55 0.85 1.13 - 0.24 0.85 0.47 - - 

8 2.47 0.71 0.94 - 0.29 0.72 0.39 
0.76 

 
3.80 

9 22.75 2.15 2.86 1.86 0.10 2.28 1.19 
0.83 

 
0.60 

10 2.54 0.72 0.96 - 0.29 0.74 0.40 
0.34 

 
1.10 

11 3.80 0.88 1.17 - 0.23 0.87 0.49 0.84 0.221 

12 1.37 0.53 0.70 0.45 0.47 0.64 0.29 
0.46 

 
0.336 

13 6.81 1.17 1.57 - 0.18 1.23 0.65 
0.45 

 
0.066 

14 3.02 0.78 1.04 - 0.25 0.76 0.43 
0.68 

 
2.30 

15 5.09 1.02 1.35 0.93 0.20 1.02 0.56 
1.1 0 

 
6.60 

16 8.44 1.31 1.74 1.13 0.15 1.26 0.73 
0.97 

 
4.47 
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Table 4. Mobilized shear stress and the mobilized end bearing for 

experiments 8,9,10,12,13,14,15,16. 

The empirical relationships given by (Rosenberg and Journeaux 

1976, Rowe and Armitage 1987 b, Williams and pells, Horvath et al 

1983) for the prediction of peak shear stress is given in Table 5. The 

results of the four experiments in which the adhesion factor was 

determined are shown in Figure 25 below. Experiment 11, which has 

a smooth socket, is in a good agreement with the peak shear stress 

predicted by the empirical methods for the smooth socket, Whereas 

the experiments, 2, 3, and 4 which have rough sockets have higher 

adhesion factors compared with the empirical relationship 

predictions by Williams and Pells (1981) as shown in Figure 25. This 

difference could be related to the effect of discontinuities such as 

joints and fractures in the natural rock which were not modelled in 

the experiments, and also could be due to scale effects. 

7. Conclusions  

Laboratory experiments of micropiles in synthetic rock are 

considered to have successfully modelled rock socketed piles in the 

intact rock mass. Useful information regarding the shaft resistance 

mobilized can be obtained from such experiments, and this could be 

developed further by introducing layered synthetic rock systems and 

discontinuities (joint systems, fractures) within the synthetic rock. 

 

The adhesion factor was determined at the maximum average shear 

stress in four experiments, and in eight experiments at the mobilized 

shear stress. The adhesion factor at the maximum average shear 

stress was about 0.6 in the rough socket, which is higher than the 

values predicted by the empirical relationships. This difference could 

be related to the effect of the discontinuities in the natural rock, 

which were not modelled in the experiments, and also due to scale 

effects. In case of the smooth socket the adhesion factor was 0.22, 

which is the same value predicted by the empirical relationship for 

the smooth socket. In the case of the pile experiments which did not 
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shows good agreement between the finite element analysis and the 

experiment results with maximum shear stress 1.64 MPa. at 14 kN 

applied load.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Correlations between the unconfined compressive 

strength with the adhesion factor, (α). 
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Table 3.  The maximum average shear stress, the maximum end 

bearing, and their relation to the unconfined compressive strength of 

rock. 

The mobilized shear stress and the mobilized end bearing were 

determined in eight experiments in which the total loads – 

displacement curve was not completed because of the pile head 

failure as shown in Table 4. The mobilized adhesion factor (α), the 

mobilized shear stress, mobilized base stress and the ratio between 

the unconfined compressive strength and the mobilized end bearing 

stress for these eight experiments are also given in Table 4. The 

comparison between the mobilized adhesion factor (α) and the 

unconfined compressive strength is shown in Figure 24. These 

experiments confirm (as shown in Table 5) that the mobilized 

average shear stress is lower than the values to be expected by the 

empirical relationships. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Correlations between the unconfined compressive 

strength with the adhesion factor, (α). 
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Figure 22. A comparison between the final shear stress profiles that 

produced by finite element analysis and the experiments result in 

experiment 11. 

6. DISCUSSION 
 

A total of nineteen experiments were carried out on micro - piles 

socketed onto a synthetic rock. Four experiments gave the load at the 

pile base from which shaft resistance and the end bearing could be 

determined at failure. However, only one of these four experiments 

gave a stress distribution along the pile. Three experiments gave the 

total – displacement curve up to failure. Eight experiments gave load 

– displacement curve below the failure. No useful results were 

obtained from the four experiments.  

The maximum average shear stress and the maximum end bearing 

could only be determined in the four experiments shown in Table 3. 

These values have been used to determine the adhesion factors α 

shown in Figure 23, plotted against the unconfined compressive 

strength. 

The Adhesion factor (α) that was measured for the rough socket is 

relatively high compared with the values to be expected from the 

empirical relationship, based on field load tests. The ratio between 

the unconfined compressive strength and the maximum end bearing 

stress varied from 1.5 to 5.5. 

 

Exp. 

No. 

unconfined 
compressive 

strength 

qr 

(MPa) 

Peak 

average 

shear 

stress  

MPa 

Adhesion 

factor, 

alpha  

α  

Base 

stress at 

failure 

MPa 

 

Ratio 

between qr 

and the 

maximum 

end bearing 

stress 

2 4.85 2.5 0.515 16.4 3.4 

3 5.32 3.31 0.622 8.0 1.5 

4 2.10 1.33 0.633 11.5 5.5 

11  3.80 0.84 0.221 11 2.89 
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the shear stress profiles at pile failure produced by the finite element 
analysis and the experimental result in laboratory is given in Figures 22. 
The load distribution curve from the experiments and from finite 

element analysis for experiments shows very good agreement as can 

be seen from Figures 19. The end bearing capacity was 8.53 kN. The 

figure also shows that in the elastic range the ratio of load Qb/ Qt 

being carried to the base of the socket, was 34%, whereas the values 

predicted by the elastic solution was about 18 %. 
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produced by Finite element (F.E.) analysis with experiment 4 
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Figure 19. A. Geometry of the model rock socketed piles. B. 

Geometry model in PLAXIS C. Finite element mesh 

The mesh generation is an automatic procedure in PLAXIS, in which 

the geometry is divided into a 15 – node triangular elements. The 

finite element programs calculate the displacement at the nodes and 

the stress at individual Gaussian integration points (or stress points). 

A 15 – node triangular element contains 12 stress points. Figure 19. 

C shows the finite element mesh of the rock-socketed model. A 

coarse mesh was selected to the model. In order to model the pile 

part more accurately a fine mesh was used. Figure 20 shows example 

of the load – displacement curves; that predicted by the finite 

element analysis, and that measured in the laboratory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 20. Comparison between the load displacement curve 

produced by Finite element (F.E.) analysis and the load displacement 

curve produced by experimental in the laboratory. 

The load transfer behaviour along the pile and the pile base may be 

examined using the load distribution curve, this curve shows the 

changes in the axial load with depth. Figures 21, show an example of 

the comparison between the finite element and experiment. The 

curves from experimental data were determined from measurements 

of the applied load at the top of each pile, the axial strain in the 

concrete at different points of the experiment section, and the end-

bearing load at the pile base. An example of the comparison between 
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assist in the interpretation of the experiments results. The finite 

element analysis was based on the laboratory-determined properties 

of the synthetic rock and used a simple Mohr-Coulomb model for the 

rock. The geometry of the numerical model and the boundary 

conditions are shown in Figure 19.A and B.  Axisymmetrical 

analysis was used with the boundary conditions. The socket length 

and the socket radius are varied from one model to the other 

depending on the geometry of the experiment being modelled. 
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Figure 17.A. Load displacement curve. Experimental 17, 18, 19. B. 

Load - External displacement curve and the load at different location 

inside the pile for experiment 16.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Numerical modelling of rock socketed piles 

A finite element analysis of the simulation of a rock-socketed pile 

was carried out using the PLAXIS computer programme in order to 

  

 

Figure 18. Pictures show experiment 18 after the test finishing, and the 

steel ring effect. 
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effect of socket ratio. These four experiments where conducted with 

different socket ratio, (2.46, 2.21, 2.99, and 3.59). Unfortunately, 

these experiments were terminated earlier than would have been 

desirable because of pile head failure as the previous experiments. So 

far eight experiments had a pile head failure, and the pile properties 

used in experiment 16 are similar to the experiments 17, 18, and 19, 

so the pile head failure will happen again.  For this reason, it was 

necessary to support the pile head from failure; in this context a steel 

ring was lubricated and placed around the pile head in the next 

experiments as shown in Figure 16. Figure 17.A. shows the load – 

external displacement curve for experiments, 17, 18, and 19. The 

load – external displacement curve with an example of the load 

measured in different points along the pile is given for experiment 16 

in figure 17 B. This result shows that the strain gauges response was 

good up to a certain level which is similar to that level were the pile 

head started to fail. The steel ring also effects the load displacement 

curve because the ring was pushed down into the surrounding area of 

the pile head making as a support to the pile as shown in Figure 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16.  The steel ring around the pile head in experiment 19. 
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Figure 14. A.  Loading apparatus for the experiment 11. B.  The pile 

head failure in experiment 15 Before testing. C. After testing 

showing the pile head frailer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15.A. Load- External displacement curve. Load at different 

location inside the pile. Experiments, 11,12, 13, 14, and 15. B. Load- 

External - displacement curve. Load at different location inside the 

pile. Experiments 11. C. Side shear stress versus pile top 

displacement. Experiments, 11, 12, 13, 14, and 15. D. End bearing 

versus pile top displacement. Experiments, 11, 12, 13, 14, and 15.  

Experiments 16, 17, 18 and 19 have the same mechanical properties 

for the synthetic rock with an unconfined compressive strength about 

8.4 MPa. Table 2 contains the physical and mechanical properties of 

the test member and the pile properties. These four experiments that 

have the same properties were conducted in order to investigate the 
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Figure 13. A. Load- external displacement curve. Load at different 

location inside the pile. Experiments 8, 9, and 10. B. Load- external 

displacement curve. Load at different location inside the pile 

(Experiment, 9). C. The side shears stress, for experiments 8, 9, and 

10.   D.   The base stress for experiments 8, 9, and 10. 
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Experiments. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. These eight 

experiments were divided into two groups. The first group comprise 

of experiments, 8, 9, and 10, where the side wire system was used. 

The second group includes experiments, 11, 12, 13, 14, and 15, 

where the central wiring system was used to avoid cut-off for the 

wires as a result of the shear force between the pile and the synthetic 

rock. Among the three experiment 8, 9, and 10 (as indicated by Table 

2) experiment 9 has the highest unconfined compressive strength of 

all experiments with an unconfined compressive strength (qr) about 

22.75 MPa. Both experiments 8, and 10 have similar unconfined 

compressive strength 2.47 - 2.54, but experiment 8 has a lower 

Poisson’s ratio 0.165 compare with experiment 10 which has a value 

of 0.297. Unfortunately, all the three experiments were not 

completed because of pile top failed. Figure 13ِA; show the load – 

external displacement curves for experiments 8, 9, and 10.  An 

example of the typical results of the load – external displacement 

curve and the load measured in different points along the pile for 

experiments 8, 9, and 10, is shown in Figure 13 B. The side shear 

stress, and the base stress versus the pile top displacement for 

experiments 8, 9, and 10 is presented in Figures 13 C, and 13 D. The 

second group comprise experiments, 11, 12, 13, 14 and 15, where the 

central wire system has been used. The general view for the 

experiment 11 is shown in Figure 14 A. All these experiments were 

terminated before the actual finishing of the experiment because of 

pile head failure; except experiment 11 was completed until the end 

of the experiment without any failure to the pile head. Figure 14 B 

and C shows the pile head before and after failure in experiment 15. 

Figure 15 A shows the load – external displacement curves for 

experiments, 11, 12, 13, 14, and 15 respectively. Figure 15 B also 

shows that the central wire system has significant effect on the strain 

gauges reading as the gauges are reading until the total failure of the 

pile. The side shear stress versus the pile top displacement for 

experiments 11, 12, t13, 14 and 15, is given in Figure 15 C. The end 

bearing versus the pile top displacement for experiments 11, 12, 13, 

14 and 15 is given in Figure 15 D.  
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Figure 11.A. Load- external displacement curve experiments 1, 

2,3,4,5 and 6. B. Load- external displacement curve experiment 4. 

Load at different location are also shown. C. Side shear stress 

experiments 2, 3, and 4. D. Base stress experiments 2, 3, and 4. 

4.2  Experiments conducted with grooved steel bar 
Experiment 7 is the first Experiment which used the grooved steel 

bar. The load displacement curve and the load at three different 

levels inside the pile are shown in Figure 12. This figure shows the 

improvement in the strain gauges reading compared with the first six 

experiments. The side shear resistance and the end bearing versus the 

pile top displacement cannot be plotted because the strain from the 

gauges at the bottom of the pile stopped from reading just as the 

experiment started as shown in Figure 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Load- external displacement curve. Load at different  

location inside the pile for Experiment 7. 
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comparison between load – displacement curves for these six 

experiments which, shows that pile head failure occurred only in 

experiment one whereas all the other five experiments were 

completed without pile head failure. An example of the typical 

results of the externally measured load – displacement curve and the 

load measured in different points along the pile for experiments 4 is 

shown in Figure 11.B.  In all of these six experiments the some of the 

strain gauges gave unusual results and were considered to be 

unreliable. The results of these gauges could not be used to interpret 

the load distribution along the shafts.  However, by assuming a good 

response from gauge at base of the pile in experiments 2, 3, and 4, 

the shear stress, and the base stress versus the pile top displacement 

are given in Figures 11.C. and 11.D.  
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Figures 9. A and B shows an example the position of the stain 

gauges used in the experiments that used the grooved steel bar and 

the smooth steel bar respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. General view of the load test. 

4. Experiments results 

4.1 Experiments conducted with smooth 

steel bar 
 

The experiments conducted with the smooth steel bar include; 

experiments 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Table 2 summarize the physical and 

mechanical properties of these six experiments. The first experiment 

was constructed with three steel bars, with five strain gauges on one 

side of each bar. Unfortunately, the first experiment was terminated 

early (20.31 kN) because of the collapse of the pile top at 22.65 MPa, 

which is just 33.3 % of the failure stress of the concrete (68 MPa). 

The pile for the experiments 2 and 3 was cast in the same time. In 

both experiments just two plates were used with strain gauges on one 

side of the steel plate. In experiments 4,5, and 6, only one plate with 

two strain gauges on two sides was used. Figure 11. A which give a 
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                                  A              B                        C  

Figure 8. A. Smooth a steel plate. B. Grooved steel bar. C. The steel 

bar dimension 

 Figures 9. A and B shows an example the position of the stain 

gauges used in the experiments that used the smooth steel bar and the 

grooved steel bar respectively. 

 The strain measured was converted to stress or load. Figure 10 

shows the General view of the load test. The side shear stress and the 

end bearing stress for the nineteen experiments are presented along 

with the properties of the concrete of the pile and the externally 

measured load displacement curve.  
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 Figure 7.A. Latex mould. B. roughness profile for the Latex mould. 

Electrical resistance Foil strain (E.R.S) gauges were used to measure 

the local strain at different levels along the model pile. Two different 

size steel bars were used inside the model pile. The first steel bar was 

as shown in Figure 8 A. This comprised of a smooth a steel plate 

with dimension of 5 mm in width, 0.5 mm in thickness. The length 

varies from 91 mm to 110 mm. The experiments conducted with the 

smooth steel bar include; experiments 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These six 

experimental have different design in terms of the number of the 

steel bar inside the pile. Experiment number 1 used three steel bars 

whereas the experimental 2 and 3 used two steel bar and experiments 

4, 5 and 6 used only one steel bar inside the pile. The second type is 

the grooved steel bar, as shown in Figure 8 B.  This steel bar has 

dimension of 6 mm in width, and thickness as shown in Figure 8 C. 

The length of the grooved steel bar is 96 mm for experiments 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19, whereas the length of the steel bar 

was 71 mm in experiments number 16.  
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1. Experimental procedures and design 

The equipment that has been used to carry out the model pile 

experiments, and the testing procedure adopted will be explained in 

this section. The socket was drilled in the centre of the test block. 

The diameter of the socket ranged from 24.1 mm to 45.2 mm. The 

lengths of the socket were 80 mm, 100, and 120 mm. A photograph 

of typical sockets is shown in Figure 6 A, B and C. 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6.A. Drilling machine, fixed into a steel base 

B shows the socket geometry. C shows the picture of the hole. 

The socket wall roughness has a significant effect on the side shear 

resistance. For this reason, it was decided to develop a method of 

measuring the roughness. The roughness of the wall of the socket 

was moulded using a rubber material called liquid Latex. The Latex 

was brushed into the socket wall and after 5 days it becomes solid 

and can be pulled out. The surface of this material has a positive 

picture of the Roughness of the socket. This mould has been used to 

determine the socket profiles as shown in shown in Figure 7 A and B. 
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 Table 2. The average of the unconfined compressive strength, Tensile 

strength and the Young’s modulus of the modelling material and the 

concrete of the pile 

 

 

 

Exp. No. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16,17,

18,19 

The average tensile 

strength of 

modelling material 

(kPa) 
- 

579

.85 

494

.38 

178

.92 

660

.35 

355

.51 

23

0 

28

8 

26

12 

20

4 

10

34 

14

2 

77

9 

22

8 

10

50 
1259 

The average 

unconfined 

compressive 

strength of 

modelling material 

(qr) (MPa)  

9.

24 

4.8

5 

5.3

2 
2.1 

2.9

1 

2.4

2 

3.

55 

2.

47 

22

.7

5 

2.

54 

3.

8 

1.

37 

6.

81 

3.0

2 

5.

09 
8.44 

The unconfined 

compressive 

strength for the 

concrete that was 

used in the piles 

(qc) MPa 

68

.0

0 

64.

21 

64.

21 

68.

50 

68.

50 

68.

50 

45

.8

1 

46

.0

6 

46

.0

6 

46

.0

6 

46

.0

6 

46

.0

6 

46

.0

6 

46.

06 

46

.5

0 

46.5 

Poisson’s ratio of 

modelling material 

(Vr) 

0.

19 

0.1

6 

0.1

6 

0.1

5 

0.1

6 

0.1

5 

0.

16 

0.

16 

0.

16

6 

0.

29

7 

0.

17 

0.

17 

0.

19 

0.2

1 

0.

17 0.18 

Poisson’s ratio for 

the concrete used in 

the piles (Vc) 

0.

15 

0.1

6 

0.2

3 

0.2

1 

0.2

1 

0.2

1 
- - - - - - - - - - 

The tensile strength 

for the concrete that 

was used in the piles 

(σ t) MPa 

4.

76 

4.7

6 

4.7

6 
- - - - - - - - - - - - - 

Young’s modulus of 

modelling material. 

(Er) GPa 

6.

00 

6.7

2 

6.2

9 

4.2

5 

2.9

2 

4.2

5 

4.

36

6 

4.

29 

15

.5

3 

3.

03 

3.

82 

3.

2

5 

8.

9

7 

3.

3

3 

8.

3

3 

10.5 

Young’s modulus of 

the     concrete (Ec) 

GPa 

26

.0

0 

28.

6 

24.

00 

27.

7 

27.

7 

27.

7 

19

.9

0 

19

.1 

19

.1 

19

.1 

19

.1 

19

.1 

19

.1 

19.

1 

20

.1 
20.1 

Ec/Er 
7.

36 

4.2

6 

3.8

2 

6.5

1 

9.5

0 

6.5

1 

4.

56 

4.

45 

1.

22 

6.

30 

5.

00 

5.

88 

2.

13 

5.7

4 

2.

41 
1.92 

The tensile strength 

of concrete (σt c) 

kPa 

- 
475

7 

415

9 
-- - - - - - - - - - - - - 
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Figure 4. Measuring the Young’s modulus for the cylinders of the 

simulated soft rock material, it shows also the computerized system. 

A typical result is shown on Figure 5. For each test member three 

cylinders were tested, with three cycles of loading and unloading. 

The values that are given in Table 2 represent the secant modulus at 

an axial stress about 30 % of the ultimate strength. 
 

 

 

 

 

 

Figure 5. Stress strain behaviour for simulated rock material, 

Experiment 12.  

When the specimen undergoes compression, it is shortened and this 

generally is accompanied by an increase in its cross-sectional area. 

The ratio of lateral deformation to linear deformation, within the 

elastic limit, is known as Poisson’s ratio of modelling material (Vr).  

The compressive strength of the simulated rock was determined by 

loading a 100 mm cube to the failure using a testing rate of 0.6 MPa / 

sec, which is in, range of (0.5 to 1 MPa / sec.) as suggested in 

the International Society for Rock Mechanics (I.S.R.M.). The 

modelling material have a range of unconfined compressive strength 

between (1.3- 22 MPa), Table 2 shows the unconfined compressive 

strength for different modelling material. 
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Table 1. Different types of mixing that used to simulate the soft 

rock. The materials that used are shown by percent of weight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Young’s modulus is the most important of the elastic constants 

and can be derived from the slope of the stress - strain curve obtained 

when a rock specimen is subjected to unconfined compression, it 

being the ratio of stress to strain. The common method of measuring 

the Young’s modulus is to test a core under uniaxial compression, 

with a length to diameter ratio of 2.  The ends of the specimen were 

ground to be parallel to the test machine’s platens to minimize the 

development of stress concentrations at the ends of the sample. Four 

strain gages were bonded to the cylindrical specimen, two in the 

vertical direction parallel to the cylinder axis, and the other two in 

the circumferential direction. The strain readings and the load were 

recorded using computerized system, as shown in Figure 4. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Brazilian test for rock simulated 

material 
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test member was stored in a room with normal environmental 

conditions. 

A series of laboratory experiments have been made in order to 

determine the mixing properties for the test members. These tests 

include the unconfined compressive strength, Young’s modulus, and 

tensile strength. Brazilian test method was adopted to measure the 

tensile strength. The test consists of compressing a circular solid disc 

to failure as shown in Figure 3. The Brazilian test is only valid when 

primary fracture starts from the centre spreading along the loading 

axis Lama and Vutukuri, (1978 a). In the laboratory a cylinder from 

each mix was cut into three discs with a thickness approximately 

equal to the specimen radius, (50 mm thickness, 50 mm radius) as 

recommended in Brown, E.T. (1981). The discs were placed in an 

apparatus, designed to carry out Brazilian test, the samples were 

loaded continuously with testing rate of 0.6 MPa / sec. Table 2 shows 

the inferred tensile strength for the different modelling material 

tested.  

Experiments 
No. 

Sand 
% 

Water 
% 

Cement 
% 

P.F.A. 
% 

Lime 
% 

Bonding 
Plaster 

% 

Mixing 
Name 

1 78.8 11.6 9.6 - - - A 

2 76.1 14.6 4.7 4.6 - - B 

3 83.9 9.3 6.8 - - - C 

4 79.0 14.0 4.8 - 2.2 - D 

5 - 36.8 - - - 63.2 E 

6 73.8 16.1 3.5 6.6 - - F 

11 - 29.8 - - - 70.2 G 

12 80.2 13.1 4.2 - 2.5 - H 

13 74.9 15.4 9.7 - - - I 

7 79.5 13.9 6.6 - - - J 

14 75.2 15.4 4.6 4.8 - - K 

8 74 18.5 7.4 - - - L 

9 69.5 14.6 15.9 - - - M 

10 73.3 14.7 4.3 - 7.7 - N 

15 73.3 15.9 10.8 - - - P 

16, 17, 18, 
19. 

72.5 20 7.5 - - - O 
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because of their effect on the material strength. An example of the 

particle size distribution for the sand used in the simulated rock 

materials is given in Figure 2. Table 1 shows the different types of 

materials used to simulate the soft rock. 

 

The material was prepared in a mixer with maximum capacity about 

0.08  . The material was mixed in two batches, and the mould was 

filled in two layers. In order to obtain a dense material, the material 

was compacted for 5 minutes using a poker Vibrator. 

Figure 2. Particle size distribution chart for the sand used in the 

modelling materials. 

 After filling the wooden mould, the specimen was cured for 28 days 

before being drilled and the pile being cast. The pile was allowed to 

cure for another 28 days before being tested in the laboratory. The 
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Numerous materials have been used in the past to simulate the rocks; 

these materials include cork, plastic, concrete, plaster, Portland 

cement mortar, pumice, rubber, and gelatine. Powdered natural soft 

rock has also been used by Lam and Johnston, (1989) to model the 

soft rock or even to model the stronger rock. These materials have 

been used with cementing agents such as Portland cement, gypsum 

cement, natural cement, and pottery clay. Rosenbland (1968) states 

that the most used are the Normal Portland cement and gypsum 

cement. The filling material that has been used to alter or control the 

properties of the mode material are, sand, lime, kaolinite. Some other 

materials have been used as additions to provide specific 

characteristics such as sugar and tannic acid. The cement agents that 

have been used in this study are Portland cement, and bonding 

Plaster.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Classification of the modelling material. Stimpson, B. 

(1970). 

The most important filler material is the sand, because it is used to 

provide the angle of friction for the material. The sand has been used 

as a filling material. The other materials which have been used are 

the pulverised fuel ash (P.F.A), and lime. These materials are used 
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roughness of the socket wall on the peak side shear resistance, and on 

the load distribution between the shaft and the base of the pile. In this 

context an experimental programme was conducted in which small-

scale concrete piles were loaded under compression. All the piles 

were instrumented internally by strain gauges glued onto a steel bar. 

The values of the strain were recorded to obtain the strain 

distribution at different elevations inside the pile. In order to 

investigate the effect of the unconfined compressive strength of the 

rock, a number of experiments were conducted with different 

unconfined compressive strengths within the range from 1 to 22 

MPa. The effect of the socket geometry was investigated in, six 

experiments with the same property of rock and concrete but with 

different lengths and diameter of pile. The roughness profile of the 

side of the piles was obtained in all the experiments.  

2. Simulation of the rocks and soft rock properties 

In order to model the rock-socketed piles in the laboratory it is 

necessary to simulate the natural weak rock in which the pile is to be 

embedded. In this section presents the properties of the modelling 

materials which have been used to simulate the weak. According to 

Rosenblad (1968) the modelling material should be economical, 

easily obtainable and repeatable; it also should be similar to the rock 

in all of its pertinent properties. Two other important factors are that 

the static properties should not change with time and that it should be 

possible for measuring instruments to be easily attach or embedded 

in the material. Wide ranges of modelling material are used to 

simulate different physical properties of the material. Stimpson 

(1970) classified the modelling materials into two main groups, 

granular and non-granular as shown in Figure 1.  The suitability of 

the model material is frequently founded on the success with which 

one property only satisfies similitude such as uniaxial compressive 

strength, tensile strength or shear strength Stimpson (1970). 
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fall within this category. The economic design of deep foundations 

can be a significant aspect of many projects. The deep foundations 

include timber piles, steel piles, pre-cast-concrete piles, and cast-in-

place piles. The piles can be placed singly or in groups. The concrete 

piles are generally more durable than steel and wooden piles.  The 

concrete piles can be pre-cast or cast in place. Piles can be bored to 

the top of the rock or can be extended into the rock to act as the rock-

socketed piles. The economic growth in recent years has led to an 

increase in the use of rock-socketed piles due to the requirements for 

higher structural load capacities. 

 Based on the method of the load transfer from the pile to the 

surrounding ground, the piles can be classified into end bearing piles, 

side wall shear resistance only (skin friction) piles, or as a 

combination of end bearing and side shear resistance. Rock socketed 

piles derive their capacity from two components, the shaft friction 

and the base resistance. These socketed piles have an advantage over 

piles which achieve their capacity from end bearing only as skin 

friction achieved at the rock/pile interface increases the load capacity 

of the pile and also because it spreads the load deeper into the rock, 

thus reducing the risk of overstressing locally weak layers under the 

pile tip.   

 The design of piles socketed into rock is traditionally based on local 

knowledge derived from observation of full-scale static load tests, 

empirical factors related to the unconfined compressive  

strength of intact rock, or conservative city or state ordinances. The 

development of computer power has contributed to shifting the 

design of rock-socketed piles from empirical methods toward a 

theoretical method.  

The aim of this paper is to study the effect of different factors, such 

as unconfined compressive strength, socket geometry, and the 
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 الملخص

  الخرساني  لألساسا  معملي  مجسما  عل   لمعملي ا التجارب م  سلسل  اجراء ت      
 المستخ م  التجريبي  العالقا   ق  م ى الختبار( الصخري  الرنائز) بالصخور المحفور 
 تحمي   ت  .  الحم  استيعاب عل  الصخور  وق ر  الصخور قو  بي  العالق   عل  والمعتم  

 م   صخري تجوي  ف  وأسس  وحفر  راس  بحم  الصغير  الخرساني  االساسا  هذه
 ت  االجها  قيم . الضعيف  الصخور فيئ  الصخور هذه تم  بحي  الصناعي  الصخور
  مقاوم   ت  نذل  مختلف  ارتفاعا  عل   الخرساني   الصخري  الرنائز ب اخ  تسجيلها
  االساسي   القاع   عن   والمقاوم  الجانب  القص  مقاوم  تح ي  ت  نما. القاع   عن   الصخور 

  وخصائص  الصخور  خصائص م   الجانبي  القص بمقاوم  التنبر يعتبر. التجارب هذه ف 
 الضغط  بمقاوم  تجريبي  بشن  الحالي  الطر  وتربطها. التعقي  غاي  ف    امرا االساسا 

 الرنائز تجارب تطوير ف  صعوبا  مواجه  تم (. qr) الصخور لنتل  المحصور  غير
  ال   الوصو  ممنننا ين  ل  ولن . المطلوب  المعلوما  عل  للحصو  النموذجي  الصخري 
 تشير ت   النتائ  حا  اي  عل  التجاربي واجه  الت  للصعوبا  نتيج  نهائي  استنتاجا 

 التجوي  ف  بينما الخش ي التجوي  ف  0.6 حوال  نا  االلتصا  عام  أ  إل  النتائ 
  لحم   مقاوم  أقص   بي  العالق   تراوح . 0.22 حوال   االلتصا  عام   نا  األمل 
  غير  الضغط لمقاوم  مر  5.5 إل  1.5 بي  للصخور  المحصور  غير  الضغط وقو   النهاي 

 . للصخور المحصور 

1. Introduction 

Deep foundations are required when there is no stratum of sufficient 

strength and stiffness that can support the required structural loads of 

a building within an economic depth. Deep foundations generally 

imply piled foundations, although caisson or shafts sometimes would 
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Abstract 

     A series of laboratory experiments on small scale rock socketed 

concrete micro-piles were made to investigate the reliability of 

published empirical relationships between the strength of the rock 

and the capacity of the rock to take the pile load. These model piles 

were axially loaded and socketed into synthetic rock, the properties 

of which were chosen to simulate weak rock. The values of the strain 

were recorded to obtain the distribution at different elevations within 

the pile. The side shear resistance and the base resistance were 

determined in these experiments. The prediction of the shaft 

resistance from the rock and the pile properties is a complex 

problem. The current methods are empirically related to the 

unconfined compressive strength of the rock mass (qr). Difficulties 

were experienced in developing the model rock socket pile 

experiments to obtain the required information. But it is not possible 

to make definitive conclusions due to difficulties with the 

experiments; however, the results do indicate that the adhesion factor 

was about 0.6 in the rough socket, whereas in smooth socket the 

adhesion factor was about 0.22. The relationship between maximum 

end bearing resistance, and the unconfined compressive strength, 

varied between 1.5 to 5.5 time’s unconfined compressive strength.  
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 6. Limitations and Contributions 

As with all research, this particular study has some limitations and 

discussion of the results of this study would not be complete without 

addressing the limitations of the research. this study was based on the 

listed auditor in Libya which may limit the Generalization of results 

is more possible in the field of auditing such as internal training  and 

managerial support because of the different nature of factors or other 

countries such as to developed countries because of the different 

environment. 

The most of previous studies on external audit report were in the 

developed and advanced countries. This study intends to contribute 

in this area through the study of factors that help to improve the 

external audit report in Libya. Libya is chosen because it is a 

developing country that calls for more practical studies that may 

assist it in enhancing external audit report.    

   

References.  

Adams, M.B. (1994), “Agency theory and the internal audit”: 

Managerial Auditing Journal, Vol. 9 (8), pp.8-12. 

Al-Gahtani, S., King, M. (1999) Attitudes, satisfaction and usage: 

Factors contributing to each in the acceptance of information 

technology. Behaviour and Information Technology, 18(4): 277-297 

Bhattacherjee, A. (1998) Managerial influences on intra-

organizational information technology use: A principal-agent model. 

Decision Sciences, 29(1): 139-162.  

Braun RL, Davis HE. (2003). Computer-assisted audit tools and 

techniques: Analysis and perspectives. Manag Audit J;18(9):725–31. 

Braun RL, Davis HE. (2003). Computer-assisted audit tools and 

techniques: Analysis and perspectives. Manag Audit J;18(9):725–31. 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 

 It is clear from Figure (2) that the size of effect was (0.89), that is 

the rate of effect of the three independent factors (Audit Committee 

Factor, Internal Training Factor, Managerial Support Factor) on the 

dependent variable (audit report) was (0.89). In other words, such 

result indicates that (89%) of the audit report was explained by the 

three factors as this rate or percentage is high and it provides strong 

evidence that the availability of these factors will lead to the increase 

audit report quality. Referring to Figure (2) and Table (1), it is 

evident that the most important factor having most effect on the 

dependent variable (audit report) was the internal training factor with 

the highest effect (37%) and with a value of parameter estimates of 

(0.51), This was followed by the Audit Committee factor since its 

effect on the dependent variable was (20%) and the value of the 

parameter estimates was (0.42). The third most important factor was 

the availability of the managerial support factor with effect of (15%) 

and a value of parameter estimates of (0.16), finally the result of 

testing direct relationships of study hypotheses was accepted. 

Table (1): Parameter and non-parameter estimates of the main 

Structural model 
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(1.964). Moreover, the value of the level of significance was 

(P=0.000) which is less than (0.05), hence, indicating that this 

hypothesis was accepted too. The value of the parameter estimates 

was also (0.51) showing a positive trend and confirming that the 

internal training factor leads to the increased of the audit report. 

5.1.3 Hypothesis 3: There is significant positive effect between 

managerial support factor and audit report. 

The third research hypothesis is about the assumed direct positive 

effect of the managerial support on the audit report. By looking at the 

results shown in Figure (2) and Table (1), it is evident that there was 

statically significant effect since C.R-value was (3.7724) which is 

higher than (1.964) and the value of the level of significance was 

(P=0.000), less than (0.05). Moreover, the value of the parameter 

estimates was (0.16) with a positive trend, and it confirms that the 

managerial support leads to the audit report. 

 
  Figure 2: The main Structural model 

5.2. The Size of the impact and to identification of the most 

important factors affecting in the main Structural model. 
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factors affecting it, the results also revealed that the value of the 

index (RMSEA) was (0.032) as seen in Table (1) and Figure (2), 

which is less than (0.080). Such value indicates that the main 

Structural model and the factors affecting exist in the overall 

population from which the sample was taken. In brief, it can be 

stated that the values of such above indices suggest that main 

Structural model and the factors affecting it are consistent with the 

real Libyan environment through the collected data and based on 

such results, it was possible to test the proposed research hypotheses. 

5.1. Testing direct relationships of study hypotheses 

After ensuring the efficiency of the relations or corrections among 

the variables as remarked by their underlying factors, direct 

relationships of study hypotheses were tested.  

5.1.1 . Hypothesis 1: There is significant positive effect between 

Audit committee and audit report. 

The first hypothesis assumed that the Audit committee factor have 

positive effect on the audit report. Based on the results shown in 

Figure (2) the outline of the theoretical model and Table (1) the 

output of the Amos, the hypothesis was statistically significant since 

the C.R-value was (5.2960). Such value was higher than (1.964) and 

it indicates that this hypothesis was accepted at a level of 

significance (P= 0.000), It is also statically significant since it is less 

than (0.05). In addition, the value of the parameter estimates was 

(0.42) with a positive trend, which confirms that the increased 

availability of the Audit committee factor will lead to the success of 

the audit report.  

5.1.2  Hypothesis 2: There is significant positive effect between 

internal training  factor and audit report. 

The second hypothesis states that the scientific factors have positive 

effect on the audit quality. The results in Figure (2) and Table (1) 

showed that this relationship of effect as stated in this hypothesis was 

statistically significant since the C.R-value was (6.0457), higher than 
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4..4 Model fit 

The fit of the measurement model was assessed using the following 

statistics and indices: Chi-square, the ratio of the Chi-square to the 

degrees of freedom (DF), Goodness-of-fit index (CFI), Root-mean-

square residual and Root Mean Squared Error (RMSEA). Chi-

square/df values less than or equals 3 indicates a good model fit, and 

between 2.0 and 5.0 is acceptable level (Hair, et al., 2010; 

Schumacker and Lomax, 2010). CFI values should be greater than 

0.9 (Wang and Wang, 2012; Hair, et al., 2010). RMSEA values less 

than 0.10 indicate good fit Kline, R. B. (2011). The goodness of fit 

indices of the measurement model is presented in (table 3); according 

to these results we can infer that the measurement model was 

reasonably fitted to the data set. 

 

5. Findings and Discussion. 

Based on the values of the model fit indices as in Table (1) and 

Figure (2), it is clear that the structural model does not differ much 

from the measurement model. Such results showed that there is a 

good fit between the hypothesized main Structural model and the 

data collected. The value of the Chi-Square was (79.703) and the 

degree of freedom was (59), and the level of significance was 

(P=0.038), which means that it is statically significant and there is 

not any difference between the hypothesized model and the collected 

data. By looking at the normative Chi-Square (Chi-Square /degrees 

of freedom) (1.351) which was lower than (5), it can be noticed that 

the value of the relative strength index (CFi) was (0.991), which is 

higher than (0.90). Such results indicate that there are correlations 

between the main Structural model and the identified factors 

affecting it.  

Such values are also far from the value of zero which underlies the 

lack of correlations between the main Structural model and the 
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phenomenon being investigated in a given study. It provides a 

description of the variables in a particular situation and, sometimes, 

the relationship among these variables rather than focusing on the 

cause-and-effect relationships (Johnson & Christensen, 2012:366).  

4.2 Development of questionnaire: 

 This study used a questionnaire which was developed from previous 

research in order to measure the relationships among the investigated 

variables.  As an approach to the easy collection of data, the survey 

used in this study encompasses four main Variables internal support 

factor, internal training factor, managerial support factor, and audit 

report. These Variables were adopted from the literature review of 

previous related research from these studies (Frambach and 

Schillewaert,) 2002); Bhattacherjee, (1998); Talukder et al,( 2008); 

Al-Gahtani and King, (1999), Igbaria et al., (1996); Jasperson et al., 

(2005); Yuan et al., (2005); Nilakant and Rao, (1994); Braun and 

Davis, (2003); Braun and Davis, 2003, Shoommuangpak (2007); 

Gallegos & Carlin (2004); Cheng et al, (2009); AESB (2009) IAESB 

(  No.(IES 7) (2006));  . 

4.3 survey sample and analysis of questionnaire. 

The entire survey used in this study comprises 20 items which had to 

be responded to by the respondents using a five- point’s Likert scale: 

1= strongly disagree to 5 = strongly agree. Before distributing the 

survey to the participants, it was translated into Arabic because the 

participants cannot read in English. The questionnaire was 

distributed to Employees in the Al- Libyan Association of 

Accountants and Auditors (LAAA); Total of (485) questionnaires 

were distributed. (374) questionnaires were returned, of which (347) 

were valid, which represents 71.5% response rate. The data was 

collected over a period of time from December (2019) to April 

(2020). 
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The following hypotheses were to address the research objectives: 

 

The following hypotheses were to address the research objectives: 

Hypothesis 1: There is a significant positive correlation between 

audit committee factor and external Audit report.  

Hypothesis 2: There is a significant positive correlation between 

internal training factor and external Audit report. 

Hypothesis 3: There is a significant positive correlation between 

management support factor and  external Audit report. 

 

4. Research Methodology 

4.1 Sampling Design and Data Collection  

The present study used a quantitative research design, specifically 

the descriptive survey design. This is because such design accurately 

and objectively describes the characteristics of a situation or 
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resources and transportation, when and if required, training, new 

technology and procedures introduction, appropriated funds for 

certification and other related facilitates that bring about the activities 

of internal auditing.  

In addition, management support has extensive reach when it comes 

to internal auditors’ (IA) effectiveness in organizations as evidenced 

in literature. To begin with, Mihret and Yismaw (2007) examined the 

IA effectiveness in the context of the public sector and revealed that 

management support comprises of the response to audit outcome and 

the commitment towards strengthening internal audit, which in turn, 

influences IA effectiveness. Because internal audit activities are 

conducted in a dynamic environment, management has to take all the 

steps required to support promote the IA process effectiveness. This 

is because the overall acceptance and appreciation of IA in the 

organization largely depends on the senior management support 

(Sarens & Beelde, 2006). In the viewpoint of internal audit, it 

proactively works towards obtaining management support in the 

form of resources and commitment towards promoting and 

communicating their added value. Hence, management support is 

crucial to the operations of IA owing to the fact that all IA 

determinants are only effective with the support of top management 

that facilitates experienced IA staff, develop IA career channels, and 

provide IA work autonomy (Cohen & Sayag, 2010). This indicates 

that it is in the full interest of management to build a robust internal 

audit department and to commit its support towards it (Adams, 1994; 

Mihret & Yismaw, 2007).  
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value, taking advantage of the business experience of the directors. It 

is a key element for an efficient and reliable capital market 

(attracting investors) and to achieve the trust of creditors and third 

parties. It is the main engine of a continuous improvement program, 

without substituting or subsidizing the administration. 

3.2 Relationships between internal training factor and external 

audit report.   

In side of internal training, Christensen, Glover, Omer, and Shelley 

(2016) investigated the audit report indicators by the Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB), an scanning on 

the American audit firms conclude a significant contribution and 

impact from internal training of the firms and auditing team on the 

audit quality. Determine the strategic objectives of Internal Audit, 

both in terms of compliance with the strategic plan of the area and 

aimed at responding to the current demands of the profession: global 

vision of the organization and business, anticipation of developments 

in regulatory / accounting or of Government, communication skills, 

certain empathy and ability to influence, technology and other skills. 

Determine how to allocate budgets for training and what sources will 

be used. It should be borne in mind that investments in existing 

internal audit talent often fail to achieve satisfactory results because 

they continue to rely on generalized, often out-of-date, competency 

frameworks that reward productivity and technical audit skills above 

all else. 

 

 3.3 Relationships between Managerial support factor and 

external audit report.  

Support from management to internal auditors requires management 

to be in on the daily activities of the auditors. Auditors require 

management’s support and perceptions of effectiveness in order to 

meet the objectives of auditing. In fact, management support is 

manifested in light of meeting the required resources, financial 
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Along to the previous studies, Reid, Carcello, Li, and Neal (2016) 

confirmed an improvement of audit report quality by the audit 

committee, the obtained result was from the UK firms two years later 

from implementation the new reporting regime. Reid et al. (2016) 

have discussed the reasons for having an audit committee and the 

characteristics of these benefits that an organization must understand 

and value in having an independent governing body, whose objective 

is to contribute in a professional manner and with a high sense of 

responsibility and ethics in meeting the strategic objectives of the 

organization, and ensuring that business practices are carried out in 

accordance with the policies established by the shareholders' meeting 

through the board of directors. To mention some of the main 

benefits, without trying to be exhaustive, we can mention the 

following: it achieves a greater value of the company by attracting 

investors who seek to invest in businesses that have good corporate 

governance structures and practices giving, this way, security to your 

investment. Contribution to the achievement of strategic objectives 

of the organization. Continuous improvement in the different areas of 

the business. At the level of the board of directors, adequate 

communication and follow-up on relevant issues of interest to the 

organization is achieved by being duly informed through the audit 

committee 

Ghafran and O'Sullivan (2017) have examined the impact of audit 

committee on the audit quality in the UK, the investigation covered 

FTSE100 and FTSE250 firms to test the potential affect from audit 

committee characteristics on the audit report, the result revealed a 

significant and positive impact from audit committee on the audit 

report. The importance of the audit committee can be summarized in 

the following aspects: It constitutes an independent forum for 

analysis, which allows the board of directors (Board) to know what is 

happening and react accordingly. It is a possibility to transform a 

traditional audit approach to a consulting activity of high added 
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2. Research Objectives 

2.1 To study the relationship between of the audit committee 

(internal support) factors and external audit report. 

2.2. To examine the relationship between the internal training 

factors and external audit report. 

2.3. An Analyzing the relationship between of the managerial 

support factor and external audit report. 

 

3. Background and hypotheses. 

The initial elements set comprises of the independent factors that 

refer to internal support, internal training, and management support, 

with the relationship among these audit quality characteristics being 

the focus of discussion in this section. The key element of the audit 

process is the audit committee (internal support) and, in this regard, it 

is pertinent for auditors to have support to allow them to properly 

conduct their duties (Statement 3.283 Auditing Guidance-Guidance 

for Internal Auditors, 2004). And based on the standards enumerated 

by the AICPA (2006), IFAC (2010), and PCAOB (2007), the 

organization’s audit process is among the top elements that 

contribute to the success of auditor performance and achieve 

sufficient quality levels. For this, it is necessary to provide support 

and training at the department level as top elements for retaining the 

quality of the audit report. This is consistent with the Texts in ISA 

300, 800, and 805 (2010) that enumerates the internal support and 

internal training significance and should be realized during the 

process of auditing. This study assumes that factors positively affect 

audit report as perceived by the external auditors and therefore, this 

study proposes the following hypothesis; 

  

3.1 Relationships between the audit committee factor and 

external audit report. 
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used by researchers to measure audit quality like audit size, audit 

hours, audit fees, reputation, litigation rate, and discretionary 

accruals. Although so many different proxies have been utilized, 

Lennox (1999) believed that most researchers generally agree that 

the size or brand name of audit firms is an appropriate indicator of 

audit quality. Audit quality has been investigated within a variety of 

perspectives in the literature like independence, ethics, judgments, 

reduced audit quality, client services, and public sector, There is a 

vast body of literature relating to audit report quality and the 

measurement of audit report quality (e De Angelo, 1981; Palmrose, 

1988; Davidson, 1993; Lennox, 1999; Colbert et al., 1999; Sori et al., 

2006; Choi et al., 2007). Researchers have taken one of two 

approaches to measure audit quality in empirical work: a direct and 

an indirect approach. On the same note, Kilgore (2007) finds that; 1) 

audit report (audit quality) has been measured utilizing a more direct 

approach and is based on the assumption that the probability of 

discovery and reporting of contract breaches will be reflected in 

features of the audit such as errors made by auditors. 2) audit report 

(audit quality) has been measured indirectly by looking at correlates 

of audit quality. Research using the indirect approach is of two types, 

both of which consider an assessment of audit quality from an ex-

ante perspective. The first type measures audit quality using 

surrogates of, or proxies for quality. The second indirect type 

assesses audit quality by checking the attributes or factors perceived 

to be associated with audit quality by parties involved in, or affected 

by, the audit process and audit reports. Studies of this type are also 

referred to as adopting a behavioral perspective on audit quality 

(Kilgore, 2007).   This article aims to summarize these studies and 

provide a comprehensive and new classification of researches that 

have been done about this topic. 
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 الملخص
 المراجعدد يويتنو  عمليدد  تقريددر فدد  المددرةر  العوامدد  اختبددار إلدد  الحاليدد  ال راسدد  تهدد       
 عامد  ي الد اخل  الد ع  عامد ) المسدتقل  المتغيدرا   تمةد  عوامد  ةالةد  مد  ال راسد  نموذج
دمتغير( المراجعد  عمليد  تقريدر) و( اإل اري الد ع  عامد  ي الد اخل  الت ريب  وذلد . التداب  ندد

 تددد  نمدددا. البياندددا  لجمددد  النمددد  المدددنه  اسدددتخ ا  تددد  و ي البحددد  هددد   تحقيددد  أجددد  مددد 
 صدح  الختبدار AMOSِ)) مدو  برنام  بواسط  (SEM) البنائي  النمذج  اسلوب استخ ا 
 المتغيدرا  جميد  أ  ال راسد  ف  عليها الحصو  ت  الت  النتائ  أظهر  وق . البح  نموذج

 بنسددب  الةالةدد  العوامدد   اةددر  حيدد . المراجعدد  تقريددر علدد  إيجدداب  تدديةير لهددا نددا  المختبددر 
 التديةير الد اخل  التد ريب عامد  أظهدر ي المتغيرا  هذه بي  وم . المراج  تقرير عل ٪ 89

 اإل اري الدد ع  لعامدد  نددا  بينمددا ي( ٪20) الدد اخل  الدد ع  عامدد  واظهددر ي( ٪37) األنبددر
 (.٪15) تيةير أق 

 المراج  تقرير ي إ اري  ع  ي  اخل  ت ريب ي  اخل   ع  :المفتاحية الكلمات

-1 Introduction 

Corporate scandals like the Enron debacle and Andersen collapse 

confirmed a requirement for high-quality audit reports and 

considerable attention to different factors that may affect the audit 

report. A high-quality audit report refers to the production of 

financial information without misstatements, omissions, or biases. 

From an agency theory perspective, Dang (2004) argues that audited 

financial statements are a monitoring mechanism to provide 

assurance for users of financial information. De Angelo (1981) 

defines audit quality by two dimensional definitions: first, detecting 

misstatements and errors in financial statement and second, reporting 

these material misstatements and errors. Due to this fact that these 

characteristics are largely unobservable, different proxies have been 
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SUPPORT FACTORS ON THE External 

AUDIT REPORT.STUDY ON LIBYA 
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COMMERCAL, AZZAUTUNA UNIVERSITY IN TARHONAH 
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Abstract 

The current study aims to test the factors affecting an audit 

report. The model of the study consists of three factors as the 

independent variables (internal support factor, internal training 

factor, managerial support factor), and the dependent variable (audit 

report). To achieve the research aim, the quantitative approach has 

been employed for data collection. The structural equation modeling 

(SEM) technique was carried out by Amos software to test the 

validity of the research model. The results obtained in the study 

showed that all the tested variables had a positive effect on the audit 

report. The three factors explained 89% of this impact. Among these 

variables, the internal training factor showed the greatest impact 

(37%), which was followed by the internal support factor (20%), 

while the managerial support factor had the lowest impact (15%), 

respectively.  

Keywords: )internal support, internal training, managerial support, 

external audit report.). 
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