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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.

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

مـــن  العلمــيثــراا البحــ  إ فــي ةالمســاهم إلــى واالنســانيةو وتســعىة للعلــوا البيبي يــ
ذلـــإ فــئن هيتـــة البحريــر المجلـــة  تنشـــرهاو ولبح يــق يخــ ا البحــول والدراســـا  البــ

ن البحـول المنشـورة أمـن  البأكـدتركيز على رصانة ما ينبشر في المجلـة مـن حيـ  
 .و ونعرض فيما يلي قواعد النشر بالمجلةذا  فائدة علمية وعملية للمجبمع

ــ  ــة للنشــر بهــا كــا البحــول البــي ت ــع ف ي مجــاا العلــوا ت بــا المجل
 اإلنسانية والبيبي ية.

 اإللبزاا بالمنهج العلمي المبعارف عليه في كبابة البحول العلمية. 
أن يحبوي البح  على خية بح  إجرائية)البحول البيبي ية(و تبين المشكلة   

ـــةو وأيضـــا ال ـــروض والمنهجيـــة  ـــة بو ـــوح وواقعيبهـــا واههـــداف واههمي البحثي
 البح . ةا  خيالمببعة وغيرها من مبيلب

أن ي ــدا البحــ  مســاهمة علميــة )نتريــة أو تيبي يــة( جديــدةو وأال يكــون ســرد  
 تجميع وسرد هفكار علمية معروفة.

( كلمـــــةو ويكـــــون مكبوبـــــا  باللغـــــة 062أن يبضـــــمن البحـــــ  ملدصـــــا  ال يزيـــــد ) 
االتجليزيـــة للبحـــول المكبوبـــة باللغـــة العربيـــةو ومكبوبـــا  باللغـــة العربيـــة للبحـــول 

 المكبوبة باللغة  اإلنجليزية . 
أن يكــــون للبحــــ  إ ــــار نتــــري يل ــــى الضــــوا علــــى مو ــــو  البحــــ  يســــبعيد  

جــع العلميــة الموثــو  بهــاو ويســهم فــي عــرض أدبيــا  البحــ  مــن خــ ا المرا
 إثراا المعرفة العلمية في مجاا العلوا اإلنسانية والبيبي ية.

 أن يكون للبح  نبائج وتوصيا  تبوافق مع ما تم عر ه في أدبيا  البح . 
أال يكون البح  مسب   من رسالة دكبـورا  أو ماجسـبير أو جـزا مـن كبـا و أو  

 جهة أخري.بح  سيق نشر  أو قدا للنشر من 
يعــرض البحــ  بشــكا ســري علــى محكمــين أثنــين فــي مجــاا تدصــ  البحــ   

ممـن تدبــارهم هيتـة البحريــر وهمـا مــن يحـدد ال بــوا أو الـرفل للنشــر بالمجلــة 
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وفــي حالــة قبــوا أو رفــلو أو وجــود تعــدي   فــي البحــ  يــبم إبــ   صــاحبه 
ــائج الب يــيم )قبــوا ورفــل(وفــي  بنبــائج الب يــيم الســري. ــة اخــب ف نب يــبم و حال

 االحبكاا لمحكم ثال  يعببر قرار  نهائيا .
 يبم نشر البحول بالمجلة باللغبين العربية واالنجليزية ف ط. 
يمنح كـا باحـ  تـم قبـوا بحثـه للنشـر عـدد نسـدبين مـن العـدد الـ ي نشـر فيـه  

 بحثه.  
بالمجلة تعبر عن آراا أصحابها وال اآلراا الواردة باهبحال العلمية البي تنشر  

 تبحما المجلة أي مستولية عن ه   اآلراا.
من حق هيتة تحرير المجلة رفل أية بحـول ودراسـا  ال تراهـا مناسـبة دون   

 إبداا اهسبا  هصحابها.
 تنشر البحول بحسب أسب ية ورودها بعد إعدادها في صورتها النهائية للنشر. 
  ة للنشر بالمجلة سواا قبلت للنشر أا لم ت با.ال ترد أصوا البحول الم دم 
ُيعَلم الباح  ب رار الب يـيم رسـميا  فـي مـدة شـهر كحـد أقصـى مـن تـاري  اسـب ا  

  البح .
يبلــا الباحـــ  البـــي قبـــا بحثـــه بالبعـــدي   الميلوبـــة إن وجـــد  علـــى أن ي ـــوا  

 بئجرائها في مدة ال تزيد عن شهر من تاري  الديا .
  كتابة البحوث والدراسات للنشر في المجلةومواصفات ضوابـط 

و ونسـدة  A4ي دا الباح  نسدة ورقيـة مـن بحثـه ميبوعـة علـى الـور  حجـم  
إلـــــى ســـــكرتير المجلـــــة أو عبـــــر البريـــــد CD))إلكبرونيـــــة علـــــى قـــــر  ليـــــزري 

 اإللكبروني للمجلة.
 (.Microsoft word) يكبب البح  على برنامج 
ى اسم الباحـ  أو البـاحثين ث ثيـاو يجب أن تحبوي الص حة اهولى للبح  عل 

 وعنوان البح  والدرجة العلمية وجهة العما.
أن يكــون للبحــ  ملدــ  ال يبجــاوز الصــ حة الواحــدة وال يزيــد عــدد صــ حا   

.صــــــــــ حة بمــــــــــا فيهــــــــــا قائمــــــــــة المراجــــــــــع والم حــــــــــق (02)البحــــــــــ  عــــــــــن 
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) نبـد  مدبصــرة عــن المو ــو و يجـب أن يضــم ملدــ  البحـ  الن ــاط الباليــة  
 اههداف و العينة والمنهج المسبددا و اهدوا و وخ صة النبائج(.

( للغـة العربيـة وللغـة االنجليزيـة simplified Arabicيكبب البح  بدط نو  ) 
 (.(Times  New Romanخط نو 

أسـود  و(11( عـاديو والعنـاوين ال رةيـة )10أن يكون حجم الدط للبح  رقـم) 
ـــاوين الرئيســـية رقـــم )داكـــنو و  ـــر  مســـافة )16العن و (1.11( أســـود داكـــنو وتب

 ( للمراجع أسود داكن.10م ردة للبباعد بين اهسير وحجم )
ســم( ومــن اليمــين  0.1تكــون هــوامص الصــ حة مــن اهعلــى واهســ ا واليســار ) 
 سم(. 0)
 .على اليمينيكون ترقيم الص حة أس ا الص حة  
صــادر والــدراجع مفــي اإلشــارة إلــى كــا ال(  Harvard styleإتبــا   ري ــة ) 

 البي اسبشهد بها الباح  في بح  وذلإ باليري ة اآلتية:
 اإلشارة إلى المراجع في مبن البح : ب - أ

الباحـ  فـي بحثـو وذلـإ   تبم اإلشارة إلى الدصادر والدراجع البي اسبشـهد بهـا
 مثـــا و ))الل ـــبو ســـنة النشـــرو الصـــ حة:   اآلتـــي وفـــقفـــي مـــبن البحـــ  

 ويراعى في ذلك :و  (97و  0220)كنعانو 
كنعــــان (أوال : فــــي حالــــة وجــــود أكثــــر مــــن متلــــف يكــــون البهمــــيص كــــاآلتي : 

 (12و    0226والدالديو 
ـــر مـــن مـــت لت ـــُت يكـــون البهمـــيص كـــاآلتي ـــا : فـــي حالـــة وجـــود أكث كنعـــان (:ثاني

 (19و    0222وآخرونو 
الدراجع بالحروف اهبجدية ثالثا : في حالة ورود أكثر من مرجع للمتلف ترتب 

 (.22و   0222كنعان أو  :أبجدهوز كاآلتي
 .(Stanlic, 2012, p11) اآلتي وفقرابعا  : يبم البهميص للمرجع اهجنبية 
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  خامسا   في حالة وجود أكثر من مت لتف يكون البهميص كاآلتي:
( Stanlic & Paul, 2012, p11 ) 

 ) سابعا  : في حالة وجود أكثر من مت لت ُت يكون البهميص كاآلتي:
Stanlic et. al. 2012, p11)) 

 تبم كبابة قائمة الدرجع في نهاية البح  وفق اهتي :
أوال  : أن تكــون مرتبــة ترتيبــا  أبجــديا  تصــاعديا  مــن )اهلــف إلــى اليــاا( بالنســبة 

 .للمراجع اإلنجليزيةبالنسبة  Z )إلى (A للمراجع العربيةو ومن
 .تكبب الدراجع العربية أوال  ثم الدراجع اهجنبية  :ثانيا  
  :المراجع العربية: تكبب كاآلتي  -ج
بالنسبة للكبب : اسم المتلف)سنة النشر(و عنوان الكبا و المدينة و دار   -1

 .)النشر
عنــوان بالنســبة للــدوريا  : اســم الباحــ  و)اســم المجلــةو العــددو البــاري (و  -0

 .)الصادرة للمجلةو الص حا  البح و الجهة
بالنســــــبة للمـــــــتتمرا  : اســـــــم الباحـــــــ و )اســـــــم المـــــــتتمر و فبـــــــرة انع ـــــــاد   -0

 المدينة و الجهة المنتمة للمتتمر(.) المتتمرو(و عنوان البح و
 المراجع اهنجليزية أو ال رنسية: تكبب المراجع االنجليزية كاآلتي : 4-

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

تثبت المراجع في أخر البح  ويراعى أن تبوافق المراجع في مبن الن   - د
 مع المراجع في نهايبه. 
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 كلمة المشرف العام

ـــيكم العـــدد  وةومبببعـــي مجلـــة الرفـــا  للمعرفـــ قـــراا      يســـعدنا أن ن ـــدا إل
الســــــادس للمجلــــــة فــــــي ثــــــو  جديــــــد زاخــــــرا  بعــــــدد مــــــن اهورا  البحثيــــــةو 
والدراسا و أعدها باحثين وكبا  مبدصصين فـي مدبلـف فـرو  المعرفـةو 
مســاهمة  مــن جامعــة الرفــا  فــي إثــراا المكببــة الو نيــة العلميــةو واالهبمــاا 

ي مدبلــــف المجــــاال و بالبحــــ  العلمــــي أســــاس ت ــــدا اهمــــم وازدهارهــــا فــــ
وتشـــجيعا  للبـــاحثين والمهبمـــين بالبحـــ  العلمـــي مـــن أعضـــاا هيتـــة تـــدري  

 و    وغيرهم و لنشر أعمالهم البحثية.

الـــ ي تميــــز و و بـــين أيــــديكم إن أســـرة البحريــــر وهـــي تضــــع هـــ ا العــــدد    
 ليحــدوها اهمــا بــأن يكــون دافعــا  لمزيــدا   وبمشــاركة بــاحثين مــن خــارج ليبيــا

الدوض في موا ـيع ذا  نبـائج قابلـة للبيبيـق وال يـاو وتعـود من البح  و 
 بالن ع على المجبمع.

كما نعلمكم بئن مسيرة العياا مسبمرة بكم ومن خ لكمو ولـوال فضـا      
هللا أوال و ثــم إيمــانكم وأبحــاثكمو مــا كــان لهــ ا العــدد واهعــداد قبلــه أن تــر  

بمرار عيـائكم وتواصـلكم النورو  فلكـم منـا كـا الشـكر والب ـديرو ونأمـا اسـ
مــع المجلــةو  كمــا يســرنا أســب باا م حتــاتكم واقبراحــاتكم لبيــوير المجلــة 

 والرفع من قيمبها العلمية.

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

صة الليبية المصارف على تطبيقية دراسة   طرابلس بمدينة المتخص ِّ
                                                    .غريان_  والب نية للعلوا العالي المعهد. محا ر  الشنية ال اسم أبو الرزا  عبد

 الملخص

 تكنولوجيـا باسـبدداا اإلدارية ال رارا  اتداذ عملية حوا البحثيةو الورقة مو و  تمحور   
 والبـــي البحـــ و إشـــكالية عبـــر وذلـــإ المبدصصـــةو الليبيـــة للمصـــارف الحديثـــة المعلومـــا 

 – النتــاا برمجيــا  – الحاســبا ) بأبعادهــا المعلومــا  تكنولوجيــا علــى البعــر ف فــي َتبمثَّــا
 مبدصصةال المصارف في ال رارا  اتداذ عملية على تأثيرها ومسبو   و(العاملين مساهمة
 تكنولوجيــــا بــــين الع قــــة علــــى البعــــر ف هــــو الورقــــةو هــــ   أهــــداف أهــــم مــــن وكــــان. الليبيــــة

صــةو الليبيـة المصــارف فـي ال ــرارا  اتدــاذ وعمليـة الحديثــةو المعلومـا   باإل ــافة المبدص ت
قـــا  علـــى البعـــر ف إلــى  عمليـــة فـــي المعلومـــا  تكنولوجيـــا اســـبحداا دون  تحـــوا البـــي الُمعو ت
ــق ف ــد للبحــ و الميــداني الجانــب أمــا. اإلداريــة ال ــرارا  اتدــاذ  الليبيــة المصــارف علــى ُ ب ت

صـــة ـــة المبدص ت ـــا وقـــد  ـــرابل و بمدين ـــة إلـــى بـــه اتجهن ـــةو المنهجي ي  علـــى تعبمـــد البـــي الَكم ت
ن  وقــد المعلومــا و لبجميــع االســببيان  الليبيــة بالمصــارف العــاملين مــن الدراســة مجبمــع تكــوَّ

صةو نة عشوائية َعي تنة اخبيار تمَّ  وقد المبدص ت  عاماو( 022) من ُمكوَّ

ــــمَّ        ــــع وت ــــمَّ  وقــــد اســــببانةو( 022) توزي  صــــالحة جميعهــــا اســــببانةو( 012) اســــبرداد ت
 إلـــى الدراســـة هـــ   توصـــلت وقـــد%(. 27.02) بنســـبة أي اإلحصـــائيو البحليـــا هغـــراض
 والُمبمث تــا_  المســب ا الُمبغي تــر بــين قويــةو  رديــة ع قــة وجــود أهمهــا النبــائجو مــن مجموعــة

 اتدـاذ عمليـة فـي والُمبمث تـا_  البـابع والُمبغي تـر و_  أبعادهـا بجميـع المعلوما  تكنولوجيا في
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 بـــين قويـــةو  رديـــة ع قـــة وجـــود  وكـــ لإ و(2.9) بيرســـون  معامـــا بلـــا حيـــ  و_  ال ـــرار
ــر ــا_  المســب ا الُمبغي ت ــر الحاســبا  فــي واُلمبمث ت ــا_  البــابع والُمبغي ت  اتدــاذ عمليــة فــي والُمبمث ت
 .(2.90) بيرسون  معاما بلا حي  و_  ال رار

 مسبددمي ك ااة رفع على العما أهمها البوصيا و من بمجموعة الدراسة ه   أوصت وقد
صـــةو الليبيـــة المصـــارف فـــي المعلومـــا  تكنولوجيـــا  خـــ ا مـــن مهـــاراتهمو وتيـــوير المبدص ت
 مـــن الحديثـــة  المســـبجدا  وإدخـــاا الحديثـــةو والبرمجيـــا  الب نيـــا  اســـبدداا علـــى البـــدريب
 . اهجهزة

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. 
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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

ـــر المعلومـــا  مـــوردا  رئيســـا  للمنتمـــة      هنهـــا ُتشـــك تا المـــادة اهوليـــة التدـــاذ  ُتعبَب
ــــد  ــــي أي ت مســــبو  مــــن مســــبويا  المنتمــــة. ول  ــــي يحباجهــــا اإلداري ف ال ــــرارا و الب
ــــة  ــــر التــــروف والُمعَييــــا  الداخليــــة والدارجي تيــــوَّر  نتــــم المعلومــــا   تبعــــا  لتبغي 
المحييــــة بالمنتمــــا و كالعولمــــةو والحكومــــة اإللكبرونيــــةو وغيرهــــا. ويعــــود تــــاري  

دداا الحاســـبا  اإللكبرونيـــة فـــي معتـــم الـــدوا العربيـــة إلـــى الســـبينيا  مـــن هـــ ا اســـب
ال ــرنو أي بعــد عشــر ســـنوا  مــن بــدا اســبددامها فـــي الــدوا الصــناةية المب دمـــةو 
غيــر أن هــ ا ال اصــا الزمنــي لــم يــب لَّ و وإنمــا ازداد وبســرعة كبيــرة   نتــرا  للســرعة 

هــ ا المجــااو بينمــا ب يــت دوا العــالم الكبيــرة البــي ت ــدمت بهــا الــدوا الصــناةية فــي 
ومن ُمنيَلـق  (.4002)سمير القيسي، الثال  محافتة على سيرها ٍبُديى  مبوا عة 
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أهميــة اتدــاذ ال ــرارا  فــي ال يــا  المصــرفيو ومــا لهــا مــن بــالا اهثــر علــى مســب با 
المصارف  وجب توظيـف المدـزون المعرفـي لـديها فـي عمليـة اتدـاذ ال ـرارا و وهـ ا 

يـــف ال يبـــأتَّى إال مـــن خـــ ا اإلدارة الحكيمـــة للمعرفـــةو والبـــي تبنـــاوا الدراســـة البوظ
 بح  ع قبها المباشرة باتداذ ال رار.

 مشكلة الدراسة: 

ــه أهميــة كبيــرة فــي  إن عمليــة اتدــاذ ال ــرارا  اإلداريــة فــي مدبلــف المنتمــا  اإلنســانيةو ل
المعلومــا  مــن ســرعةو ومرونــةو  تح يــق اههــداف المــراد بلوغهــا  لتَمــا تزخــر بــه تكنولوجيــا

ـــة فـــي  ـــرارا  اإلداري ـــوفير المعلومـــا  المـــراد اعبمادهـــا فـــي اتدـــاذ ال  ـــة فـــي ت وشـــ افيةو ودق
منتمــا  اهعمــاا. وبنــاا  عليــه  فــئن هــ   الدراســة ســوف تبنــاوا أثــر اســبدداا تكنولوجيــا 

 بالية:المعلوما  على اتداذ ال رارا  اإلداريةو من خ ا اإلجابة على البساوال  ال

صة؟ -1  ما مد  اسبدداا تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية المبدص ت
 ما هي اهبعاد المرتبية بتُسُبا اعبماد تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية ؟ -0
ما هـي الُمبغي تـرا  المرتبيـة باسـبثمار تكنولوجيـا المعلومـا و وأثرهـا علـى اتدـاذ ال ـرارا   -0

 اإلدارية؟
 قة ارتباط بين تكنولوجيا المعلوما  واتداذ ال رارا ؟ها هنا  ع  -4

 أهمية الدراسة:

إن أهميــة هــ   الدراســة َتكُمــن فــي كونهــا تبنــاوا مو ــوعا  يبعلــق بالمهمــة الرئيســة لــ دارة 
الُمبمث تلة باتداذ ال رارا و ومن جهة أخر و ُتَعـد  هـ   الدراسـة محاولـة  لبوجيـه االهبمـاا نحـو 

نولوجيا المعلوما  في تسهيا توصيا وتبادا المعلومـا  بـين المسـبعملين الدور ال اعا لبك
مة.  لبلإ المعلوما و بما يدعم اتداذ ال رارا و وبالبالي تحسين جودة الددمة الُم دَّ
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 أهداف الدراسة: 

 البعر ف على مد  اسبدداا تكنولوجيا المعلوما  في المصارف الليبية.  -1
 جيا المعلوما  على فاعليَّة اتداذ ال رارا  اإلدارية.  البعر ف على مد  تأثير تكنولو  -0
قـــا  البـــي تحـــوا دون اســـبحداا تكنولوجيـــا المعلومـــا  فـــي عمليـــة  -0 البعـــر ف علـــى الُمعو ت

 اتداذ ال رارا  اإلدارية.
ت ديم بعل البوصيا و البي من شـأنها اإلسـهاا فـي تحسـين ك ـااة اسـبحداا تكنولوجيـا  -4

 اتداذ ال رارا  اإلدارية.المعلوما  في تح يق عملية 

 مجتمع وَعي ِّنة الدراسة:
َيبمثَّــــا مجبمــــع الدراســــة فــــي العــــاملين بالمصــــارف المبدصصــــة: )مصــــرف البنميــــةو      

نـة  المصرف الزراعيو مصرف االدخار( بمدينـة  ـرابل و وقـد اخبيـر  َعي تنـة عشـوائية ُمكوَّ
( اســــببانةو جميعهــــا 012( اســــببانةو واســــُبرتدَّ  )022وقــــد ُوز تعــــت )و عامــــا( 022مــــن )

 %(. 27.02صالحة هغراض البحليا اإلحصائيو أي بنسبة )

 (1الجدول رقم: )

 نسبة العينة العينة اسم المصرف

 %33.53 59 مصرف التنمية

 %34.63 201 المصرف الزراعي

 %15.46 33 مصرف االدخار

  130 المجموع

 الدراسة. فرضيَّات

ــــة إحصــــائية بــــين أبعــــاد تكنولوجيــــا  الفرضــــيَّة الرئيســــة: توجــــد ع قــــة ارتبا يــــة ذا  دالل
                                                                المعلوما : )الحاسبا و برمجيا  النتااو مساهمة العاملين(و وعملية اتداذ  ال رار.
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 ية:   وتنبثق عنها ال ر يَّا  البال

ــــد  - ال ر ــــيَّة ال رةيــــة اهولــــى: توجــــد ع قــــة ارتبا يــــة ذا  داللــــة إحصــــائيةو بــــين ُبع 
 اسبدداا الحاسبا و وعملية اتداذ ال رار.   

ــــد  - ال ر ــــيَّة ال رةيــــة الثانيــــة: توجــــد ع قــــة ارتبا يــــة ذا  داللــــة إحصــــائيةو بــــين ُبع 
 برمجيا  النتااو وعملية اتداذ ال رار.   

ــــد ال ر ــــيَّة  - ال رةيــــة الثالثــــة: توجــــد ع قــــة ارتبا يــــة ذا  داللــــة إحصــــائيةو بــــين ُبع 
 مساهمة العاملينو وعملية اتداذ ال رار.

 قة:   الدراسات الساب

ــــــــــة الحديثـــــــــــ"استخدام اهساليب والبرامج العلمين: بعنوا (،4002، دراسة )بيدس -1 ة ـ
اهردنية". هدفت ا صات االتكـــــــــــــــــــاشردراا ما إلدارة المعرفة في اتخاذ ال رارات من قتَب

الحديثة إلدارة يـــــــــة هذ  الدراسة إلى التعرُ ف على واقع استخدام اهساليب والبرامج العلم
ا إذا ـــة مـــومعرفو اهردنيةا ت االتصاكــاشريــري مدا من قتَبو المعرفة في اتخاذ ال رارات

 ُتعَزى إلىو ذات داللة إحصائية في استخدام هذ  البرامج واهساليبقــــــــا  ن هناك فروكــــــــا
الوظي ي(.  لمركــــــــــزواو العلميا الُمؤه تو الخبرةو وهي: )الجنسو الُمتغي ترات الديموغرافية

ـــــــــــــــإ افة  إلى التع التي تواجه استخدام اهساليب والبرامج و رُ ف على الع بات والتحد تياتـ
وتوصــــلت الدراســــة إلــــى اهردنية.  ا االتصا تكــــاالعلمية الحديثة إلدارة المعرفة في شر

ب ـــــــــأنظمة أتمة المكاتا مثو اهساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة المعرفة اســــــــبدداا
وُتستخَدم أنظمة معرفة و اهردنيةا ت االتصاكــــــــــــــــامديري شرا من قتَبو عاليةجــــــــــــــــة بدر
االصطناعي كـــــــــــــــــــاا أما تطبي ات الذ  بدرجة متوسطةو وأنظمة تعاون المجموعةاو العم
ت داللة إحصائية في استخدام البرامج هنالك فروق ذاو ستخَدم بدرجة منخ  ة.ـــــــــــــــــــــــــــُ فت
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و الوظي يكـــــــــــــــز والمرو العلميا ُتعَزى للُمؤه ت  واهساليب العلمية الحديثة إلدارة المعرفة
 ُتعَزى للجنس والخبرة.قا  ليس هناك فرواو وفي الم اب

ــــــــــــــــــبعنوان: "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات عل ،دراسة )الخضرة( -4 ــــــــــــــــــى فاعليَ ـ ة ـ
ية في الوزارات في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية". ال رارات اإلدار

ة ال رارات َــّ ى فاعليـاستهدفت الدراسة التعرُ ف على أثراستخدام تكنولوجيا المعلومات عل
نبــــــائج إلــــــى اإلدارية في الوزارات في المملكة العربية السعودية. ول د توصلت الدراسة 

سعودية ـلمعلومات في الوزارات في المملكة العربية الأدَ ى استخدام تكنولوجيا امنها أنه 
ــــإل أو زيادة و يع إنجاز المعام تو كبســــرى المساهمة في تح يق اههداف المراد إنجازهاـ

أدَ ى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الوزارات في المملكة العربية و وكـــــــــــــــــ لإ عددها
 ة لديها. للموارد المتاحا ى تح يق االستخدام اهمثـسعودية إلـال

ثرهــــا علــــى وألحديثــــة ابعنــــوان: "تكنولوجيــــا المعلومــــا   (،4002دراســــة )البحيصــــي، -0
ل لسـييني". هـدفت اقـع اسـبي ةية للـواسـة دراهعمـاا: ت ايـة فـي منتمـادارإلارات ال را

يـة دارإلارات الـوزاثر اسبدداا تكنولوجيـا المعلومـا  علـى ع أسبي الة ومحا الدراسة إلى
ـــمَّ تصـــميم ل لت المنشـــ افـــي  عـــت َعي تنـــة ُوز تســـببانة لبح يـــق أهـــداف الدارســـةو اســـيينيةو وت

يـــــةو رلبجـــــا)ايـــــة: دالقبصـــــات ال ياعـــــاالبـــــي تعمـــــا فـــــي ت الشـــــركاا( علـــــى 12حجمهـــــا )
عـي(و وَخُلصـت الدراسـة رالزع ال ياواو تلددماع اقياوو تالولم اع اقياولصناةيةو وا

ل لســـيينيةو الومـــا  فـــي الشـــركا   ـــح فـــي اســـبدداا تكنولوجيـــا المعالـــوالـــن   اإلـــى أن 
ذ تدــــااثــــر هــــ   البكنولوجيــــا علــــى عمليــــة أمــــن ً  ــــتي راً قــــدح _  ــــوويعكــــ  _ بكــــا 

 في ه   الشركا .ارات ل را

 الجانب النظري: -
 مفهوم تكنولوجيا المعلومات:
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ازداد فــي اآلونــة اهخيــرة اهبمــاا المنتمــا  ببكنولوجيــا المعلومــا و وذلــإ نتــرا  لــدورها     
والكبيــر فــي الجوانــب اإلداريــة المدبل ــةو حيــ  أســهمت هــ   البكنولوجيــا فــي إحــدال  البــارز

تغي ـــرا  كبيــــرة وهامــــة َتمثَّلـــت فــــي تدفــــيل تكــــاليف العمليـــة اإلنباجيــــةو وتحســــين مســــبو  
اهسعارو وزيادة السرعة في اإلنباجو وتحسين الجودة  مما أسهم في زيـادة ال ـدرة البنافسـية 

ــع فــي أداالهــ   المنتمــا و وتح  أعمالهــاو باالعبمــاد  يــق أهــدافها فــي الب ــاا والنمــو والبوس 
، 2006)عبـدالعزيز الغمـاس، على ما توفر  هـ   البكنولوجيـا مـن وسـائا وأدوا  مناسـبة. 

إن م هـــوا تكنولوجيـــا المعلومـــا و تـــمَّ تناولـــه مـــن قتَبـــا العديـــد مـــن البـــاحثين  كمـــا (.11ص
 ـة  لــ ا فــئن تحديــد اإل ـار البشــكيلي لهــ ا الم هــواو والم كـرين واالخبصاصــين بتُصــور مدبل

يبباين وف ا  ليبيعة النتر إليه من قتَبـا هـ ا الباحـ  أو ذا و إال أنـه مـن حيـ  المضـمونو 
 (.42، ص4002)دمحم أبو هميس، ال يوجد اخب ف يسبحق ال كر. 

تكنولوجيــا المعلومــا  علــى أنهــا:  (22، ص1991)عبــدالرحمان الصــباح، ف ــد عــرَّف    
"مجموعة من اهجزاا المبرابية بعضها البعلو حي  يهبم أحد أجزائها بأساليب المعالجة 
السريعة للمعلوما  باسبدداا الحاسو و ويهـبم الجـزا اآلخـر ببيبيـق اهسـاليب اإلحصـائية 

 ا بـــرامج والريا ـــية فـــي حـــا المشـــك  و ويهـــبم الجـــزا الثالـــ  بمحاكـــاة الب كيـــر مـــن خـــ
فها  الحاسو ". ( بأنهـا: "علـم معالجـة مدبلـف 12، ص4004)القنـدلجي السـامرائي، وعرَّ

أنوا  المعلوما و عبر وسائا حديثةو واسبددامها للمساعدة في إيصاا المعـارف اإلنسـانية 
 واإلجبماةية والعلمية للمسب يدين".

فهــــا )  بأنهــــا: "جميــــع أنــــوا  الحواســــيبو والبرمجيــــا و  (13، ص4002مبــــارك، بينمــــا عرَّ
ــــا  الُمســــبدَدمة فــــي اســــب باا البيانــــا و ومعالجبهــــاو وتدزينهــــاو  والشــــبكا و وقواعــــد البيان
وتعديلهاو واسبرجاعهاو و باعاتهاو ون لها إلكبرونيـا  علـى شـكا نصـو  وأشـكاا وأصـوا  

 بعاريف الساب ة مايلي:ونسبنبج من ال وصور بين المسبددمين واه راف ذا  الع قة".
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أن تكنولوجيا المعلوما  ترتكز _ وبشكا محوري _ علـى اسـبدداا ت نيـا  وبرمجيـا   .1
 الحاسب اآللي.

أن تكنولوجيـــا المعلومـــا  َتبضـــمَّن كـــا مـــا هـــو جديـــدو أومكبشـــفو أو مدبـــر و والـــ ي  .0
جمـــع المعلومـــا  مـــن : )يســـهم فـــي تبســـيط  ري ـــة البعامـــا مـــع المعلومـــا  مـــن حيـــ 

 -تحليــا المعلومــا و وفرزهــاو وتصــني هاو وفهرســبهاو وتوثي هــا.   -المدبل ــةالمصــادر 
بـــ  واســـبرجا   -ح ـــظ وتدـــزين المعلومـــا  بالوســـائا المناســـبةو وتهيتبهـــا ل ســـبدداا.

 .(المعلوما  باليري ة والوقت والمكان المناسب

 َتبمثَّــــا ُمدَرجــــا  تكنولوجيــــا المعلومــــا  فــــي ظهــــور العديــــد مــــن مجــــاال  البيــــويرو .0
كتهــور البرمجيــا  الُمبيــو ترةو والبــي َتبضــمَّن الــنتم الدبيــرةو والــ كاا االصــيناعيو 
ـــــــتو واإلنبرانـــــــتو واإللكســـــــبرانتو والبريـــــــد اإللكبرونـــــــيو  وقواعـــــــد البيانـــــــا و واإلنبرن

 وتكنولوجيا االتصاال  البعيدة. 

ـــــةو  .4 ـــــوا  المعلومـــــا  )الميبوعـــــةو والمســـــموعةو والمرئي ـــــف أن أنهـــــا تبعامـــــا مـــــع مدبل
 لكبرونية(.        واإل

 أهمية تكنولوجيا المعلومات:
عـــدا وجودهـــا ُيـــتد تي و ُتَعـــد  تكنولوجيـــا المعلومـــا  الَعَصـــب الحيـــوي لنشـــاط المنتمـــةو     
 فيما يلي: (4010)حسين،  أهميبهاضعف اتداذ ال رارا  الصحيحةو وَتكُمن ل

م اصـــا المنتمـــة تعمـــا تكنولوجيـــا المعلومـــا  علـــى إحـــدال تغي ـــرا  ج ريـــة فـــي كـــا  .1
 وأعمالها.
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تــــدفع بالمنتمــــة ل ســــبجابة والبكي ــــف مــــع مبيلبــــا  البيتــــةو حيــــ  إن تيبيــــق م هــــوا  .0
ر َتجن بـا   ـب البيـو  وأساليب تكنولوجيا المعلوما  في المنتمـا  ُيحـب تم عليهـا اللَّحـا  بتَرك 

 الحبماال  العزلة والبدل ف عن مواكبة عصر المعلوما .
 هارا  و البي تعما على إثراا الجانب ال كري للعاملين.تساعد في تنمية الم .0
نــت تكنولوجيــا المعلومــا  المنتمــا  علــى زيــادة قــدرة البنســيق بــين أقســامهاو وبــين  .4 مكَّ

المنتمــــا  مـــــع بعضــــهاو مـــــن خـــــ ا مــــاتوفر  شـــــبكا  االتصــــاال  الحديثـــــةو وربـــــط 
 الحواسيب مع بعضها.

 دة معلوما  مسب بلية.ساهمت بب ليا حدول اهزما   بما توفر  من قاع .1
ــن عمليــة اتدــاذ ال ــرارا و مــن خــ ا تــوفير المعلومــا  بالدقــة والوقــت المناســب  .6 ُتحس ت

 لتمبد  ال رارو وتوفير قنوا  اتصاا تساعد في زيادة َتدف ق وتبادا المعلوما .
تساعد المنتمة على بناا قاعدة معلوما  إسـبراتيجية  بمـا تبمبـع بـه مـن قـدرا  فائ ـة  .9

يـزة البنافسـيةو وت ـديم الـدعم المباشـر  بالبعاما مـع المعلومـا و بمـا يكسـب المنتمـة المت
 إلسبراتيجية المنتمة.

 خصائص تكنولوجيا المعلومات:
ــــى غيرهــــا مــــن      ــــز عل لتبكنولوجيــــا المعلومــــا  مجموعــــة مــــن الدصــــائ و جعلبهــــا َتبميَّ

 (.4002 )الهادي، البكنولوجيا  اهخر و وأهم ه   الدصائ  ما يلي:

 ت لي  المسافا : فالبكنولوجيا تجعا اهماكن المبباعدة جغرافيا  ُمبجاورة إلكبرونيا . .1
ت لـــي  المكـــان: ُتبـــيح وســـائا البدـــزينو البـــي تســـبوعب حجمـــا  هـــائ   مـــن المعلومـــا   .0

 الُمدزَّنةو والبي يمكن الوصوا إليها بسهولة ويسر.
سـوف يتـا فـي البنـاق  مـع كـا ت لي  الوقت: أي أن الوقت الميلـو  ل سـبجابةو  .0

ر تكنولوجي.  تيو 
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 اقبساا المهاا ت ال كرية مع اآللة: نبيجة حدول ت اعا وتحاور بين الباح  والنتاا. .4
ـــ   فـــي ن ـــ  الوقـــتو   .1 الب اعليَّـــة: يمكـــن لمســـبددا البكنولوجيـــا أن يكـــون ُمســـب بت   وُمرست

و مـا يسـمح بدلـق نوعـا  فالمشاركون في عملية االتصاا يسبييعون تبـادا اهدوارو وهـ
 من الب اعا  بين اهنشية.

الــــــ َّ تزامنيــــــة: وهــــــي إمكانيــــــة اســــــب باا الرســــــالة فــــــي أي ت وقــــــت يناســــــب المســــــبدداو  .6
 فالمشاركون غير ميالبين باسبدداا النتاا في ن   الوقت.

ــــية تســــمح باســــب  لية تكنولوجيــــا المعلومــــا  واالتصــــاال و  .9 الــــ َّ مركزيــــة: وهــــي خاص ت
مــث  و تبمبــع باســبمرارية عملهــا فــي كــا اهحــوااو فــ  يمكــن هي ت جهــة أن فاإلنبرنــت 

ا اإلنبرنت على مسبو  العالم بأكمله.  ُتعي ت
قابليــة البوصــيا: وتعنــي إمكانيــة الــربط بــين اهجهــزة اإلتصــالية الُمبنو تعــة االتدــاذو أي  .2

ت النتر عن الشركةو أو البلد ال ي تمَّ فيه االتداذ.  بتَغل 
البحر   والحركيَّة: أي أنه يمكن للمسبددا أن يسب يد من خدماتها أثناا َتن   تـهو  قابليَّة .7

أي مــن أي ت مكــانو عــن  ريــق وســائا اتصــاا كثيــرةو مثــا: الحاســب اآللــي الشدصــي 
 )المحموا(و الهاتف الن اا....إل .

عو لتبشما أكثر فأكثر مسـا  .12 حا  غيـر الشيو  واالنبشار: وهي قابلية ه   الشبكة للبوس 
 محدودة من العالمو بحي  تكبسب قوتها من ه ا االنبشار المنهجي لتَنَميها الَمرتن. 

 وظائف تكنولوجيا المعلومات:
ة وظائف لتبكنولوجيا المعلوما و أهمها:      (4010)حسين، هنا  عدَّ

الحصـــوا علـــى البيانـــا و وتكـــون مـــن خـــ ا تكـــدي  البيانـــا   للبعامـــا معهـــا الح ـــا   .1
 أو ال رد. للمنتمةو
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المعالجـــةو وهــــي تحويـــا أشــــكاا البيانــــا  والمعلومـــا  وتحليلهــــا نبيجـــة ارتبا هــــا مــــع  .0
ة عمليا  منها:  الحاسو و وتشبما المعالجة على عدَّ

 معلوما  ذا  فائدة.لمعالجة البيانا  )رموزو أرقاا خااو رسائا...إل ( وتحويلها  -
مدبل ة أكثـر ت صـي   وتنو عـا  معالجة المعلوما : وهي تحويا المعلوما  إلى أشكاا  -

 ودقة   إذ تكون معلوما  نهائية وا حة وهادفة.
ــــــيةو مثــــــا: الب ــــــاريرو والنشــــــرا   - معالجــــــة النصــــــو : وتعنــــــي صــــــياغة وثــــــائق َنص ت

ــــةو والمراســــ  . وتعمــــا نتــــم معالجــــة النصــــو  بالمســــاعدة فــــي إدخــــاا  اإلخباري
 البيانا  والنصو  واهشكااو وعر ها بصورة ج ابة.

لجـــة اهصـــوا : وتعنـــي معالجـــة المعلومـــا  الضـــوئية  إذ شـــهد  هـــ   المعالجـــة معا -
را  نوةيــا و ف ـد وجــد  نتمـا  تســمح لتفـراد بالبحــدل مباشـرة إلــى نتـاا الحاســو    تيـو 

دة.  لبوجيهه ولبن ي  إجرااا  محدَّ
معالجــة الصــورة: أي تحويــا المعلومــا  المرئيــة والرســوا والصــور إلــى أشــكاا يمكــن  -

  من الحاسو و أو تحويلها بين اهفراد والحواسيب اهخر . إدارتها

خلق وتوليد المعلوما : ُتسبدَدا تكنولوجيا المعلوما  دائما  لتدلق المعلوما و مـن خـ ا  .0
 المعالجةو وخلق المعلوما  يعني معالجة البيانا  وتنتـيم المعلومـا  بشـكا م يـدو سـوااٍ 

 . وأحيانـــا  إعـــادة توليـــد المعلومـــا  علـــى شـــكا أرقـــااو أونصـــو و أو صـــورو أو أصـــوا
 يجري توليدها بشكا جيد. وقدبشكا أصليو وفي 

تدــزين البيانــا  والمعلومــا : مــن خــ ا تدــزين البيانــا  والمعلومــا و تحــافظ الحواســيب  .4
أو اهجهـــزة اهخـــر  لتبكنولوجيـــا المعلومـــا و الســـبددامها فـــي وقـــت الحـــق. إن البيانـــا  

َنيةو أو اهقـرا  والمعلوما  المدزونة تو ع ف ي الوسط للدزنو مثا: )اهقرا  الُمَمغ 
َمجة( البي ال يسبييع الحاسو  قرااتها عنـد الحاجـة إليهـاو وي ـوا الحاسـو  ببحويـا  الُمد 
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ــــزا  أصــــغر مــــن المصــــدر اهصــــليو فمــــث    ــــى صــــيغة تأخــــ  َحي ت البيانــــا  والمعلومــــا  إل
نعرفهــاو ولكــن بصــيغة شــ رة تأخــ  المعلومــا  الصــوتيةو ال ُتدــزَّن بشــكا أصــوا  كــالبي 

 َحي تزا  أقاو ويسبييع الحاسو  البعاما معها.
االسبرجا : ويعني و ع واسبنساخ البيانا  والمعلوما   من أجا معالجـة مسـب بليةو أو  .1

عنــاوين اهوســاط البــي ُخز تنــت ح ــظ علــى مســبددا الحاســو  و لتن لهــا إلــى مســبددا آخــرو 
 والمعالجة. ل سبرجا  المعلوما  عليهاو وجعلها جاهزة

الن ا: وهو إرساا المعلوما  من موقع إلى آخرو ويبم  ذلإ مـن خـ ا اعبمـاد أوسـاط   .6
 مدبل ة )كاهقمار الصناةيةو واهلياف الضوئية....إل (. 

مــن ذلــإو أن دور البكنولوجيــا الي بصــر علــى ال عاليَّــا  المرتبيــة باســبدداا اهجهــزةو و 
 HARDل ـــو  البشـــرية ال ـــادرة علـــى اســـبدداا اهجهـــزة )واآلال و والحاســـبا و أو ا

WARR(  و أو البرمجيـا)SOFT WARE وإنمـا هـي تنتـيم مبكامـا مـن اآلال و .)
ُبا البي َيبَّسع نياقهـاو  واهجهزةو وال و  العاملةو واهفكارو واإلجرااا و وغيرها من الس 

حــو تكــوين نتــاا كامــا مــن لبشــكا البيبيــق اهمثــا لتُســُبا اســبثمار المعــارف العلميــةو ن
الب ـــــاع   بـــــين اهجهـــــزةو والبرمجيـــــا و وال ـــــو  البشـــــرية ال ـــــادرة علـــــى تيويـــــع تلـــــإ 

 الُمدَرجا  نحو اتداذ ال رارا  المثلىو لبح يق أهداف المنتما .

 الدوافع وراء انتشار تكنولوجيا المعلومات:

ــــــــدوافع  ــــــــر  لل ــــــــا المعلومــــــــا  بهــــــــ ا المســــــــبو  الكبي          يرجــــــــع الســــــــر وراا انبشــــــــار تكنولوجي
 (.4003)الجاسم، البالية: 

ـا  وكي ـا و : زيادة اإلنتاجية .1 وي صد بها إنباجية الموارد البشريةو والماديـةو واليبيعيـة  َكم 
ــاا المصــانع: )ومــن أمثلبهــا ــ -زيــادة إنباجيــة ُعمَّ زيــادة  -اا المكاتــبزيــادة إنباجيــة ُعمَّ

ـــة نتـــم المعلومـــا  ل ـــد أثببـــت تكنولوجيـــا و و (زيـــادة إنباجيـــة المـــوارد اليبيعيـــة -إنباجي
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المعلومــا  قــدرة فائ ــة علــى ت ليــا كل ــة اإلنبــاج والدــدما و مــن خــ ا ت ليــا العمالــةو 
ــــي اســــبغ ا الياقــــة. إن  ــــا ال اقــــد ف ــــوفير المــــادة الدــــاوا والمــــواد الوســــيييةو وت لي وت

ا المعلومـــا  هـــي حل ـــة الوصـــاو البـــي تـــربط بـــين ميالـــب الســـو و وأنشـــية تكنولوجيـــ
البصــميم واإلنبــاج والبوزيــع فــي منتومــة مبكاملــة. مــن جانــب آخــرو ف ــد ســاعد  نتــم 

أمـــا  المعلومـــا  علـــى زيـــادة رقابـــة اإلدارة علـــى أداا العمالـــةو و ـــبط جـــودة اإلنبـــاج.
ف ــد كــان الــدافع هــو عجــز الوســائا الجانــب الــ ي يبعلــق بزيــادة إنباجيــة نتــاا البعلــيمو 

م الهائــا فــي المــادة البعليميــةو وزيــادة تع يــدهاو وكــ لإ تنــو    الب ليديــة لمواجهــة البَّضــد 
وارت ــاا المهــارا  ال هنيــة الميلوبــةو ويبوقــع الكثيــرون أن يكــون لتبكنولوجيــا المعلومــا  

 دور حاسم في عملية البعليم.
ــا ال شــإ فيــه: تحســين الخــدمات  .4 مَّ و أن هنــا  ات ــا  _ وباإلجمــا  _ أن تكنولوجيــا مت

المعلوما  قـد لعبـت دورا  حاسـما  فـي تحسـين الدـدما و واسـبحدال خـدما  جديـدة لـم 
تكــن مبـــوافرة مـــن قبـــاو وذلــإ فـــي مجـــاال  عديـــدةو مــن أبرزهـــا: خـــدما  المصـــارفو 
والمواصـــــ  و واالتصـــــاال و والصـــــحة. ولـــــم يكـــــن ذلـــــإ هـــــو زيـــــادة رفاهيـــــة  الـــــب 

و وتســهيا عمــا م ــدمهاو ب ــدر مــا هــو قصــور الوســائا الب ليديــة فــي الوفــاا الدــدما 
ومن وجهــة نتــر وبالميالــب المبزايــدةو كنبيجــة لبســار  إي ــا  الحيــاةو وتشــابإ ع قبهــا

ـــئن لتبكنولوجيـــا المعلومـــا  دورا  مهمـــا  وبـــارزا  فـــي تحســـين جـــودة الدـــدما   الباحـــ و ف
نتــاا البســجيا اإللكبرونــيو ونتــاا المكببــة  البعليميــة فــي البعلــيم العــاليو ومثــاا ذلــإ:

ــزةو وغيرهـــا. حيــ  يســـب يد مــن هـــ    اإللكبرونيــةو وتـــوفير المدببــرا و وال اعـــا  الُمجهَّ
 الددما  اليلبةو وأعضاا هيتة البدري و والموظ ونو وغيرهم.

را  السـريعة والمب ح ـةو البـي عاشـبها وتعيشــها : السـيطرة علـى التعقيـد  .1 نبيجـة لتلبيــو 
مجبمعا  اآلن  أصبح البع يـد واحـدا  مـن أهـم سـماتهاو ولـ لإ بـدأ  مجبمعـا  اليـوا ال

ـــإ ت هـــ ا البع يـــد. وأثببـــت كـــا الُمعَييـــا  أن تكنولوجيـــا  تبحـــ  عـــن أداةو أو وســـيلة  لتَ 
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ُر  البشـرية فـي وجـه ظـاهرة البع يـد الشـديدو  المعلوما  هي أفضـا وأمضـى سـ ح ُتشـهت
حيــاة الحديثــةو هــ ا البع يــد وليــد الب ــدا الحضــاريو الــ ي بــا  يعبــري جميــع متــاهر ال

وتشابإ الع قا و وتنو   غايا  البشر وارت ائهاو وَيبجلَّى ه ا البع يد في صور عديـدة 
علـــى جميـــع المســـبويا و ول ـــد وفـــر  تكنولوجيـــا المعلومـــا  وســـائا عمليـــة لتلَحـــد ت مـــن 

نتم والبيانا و وغيرهـا. وباتـت ظاهرة البع يدو منها: نماذج المحاكاةو ووسائا تحليا ال
ــاال  فــي حــا الكثيــر مــن المســائا المهمــة فــي  تكنولوجيــا المعلومــا  عــام   مســاعدا  وفعَّ
عمليــة العلــم والــبعل مو وهــ ا جعلهــا حا ــرة فــي المســألة البعليميــة فــي كــا وقــت وحــينو 

 مضافا  إليها حضورها في الجانب االجبماعي اليومي.
عبــت تكنولوجيــا المعلومــا  دورا  مهمــا و لــي  فــي اســبدعاا ل: دراســة مــا لــيس متاحــاً   .2

الما ـــيو ومحاولـــة دراســـة ظـــاهر و بـــا محاولـــة الغـــو  فـــي عمـــق الـــزمن ال ـــديم  إذ 
أصبحت تكنولوجيا المعلومـا  أحـد العوامـا الرئيسـة لتبنبيـه المجبمعـا  الحا ـرة علـى 

ا: تو ع أجهـزة خير الكوارلو البي يمكن أن تحدل في المسب باو فعلى سبيا المثا
قر  البحار والمحييا  لتلبَّنب ت بوقت حدول بعل اهعاصير الُمدم ترةو باإل ـافة إلـى 

ا و البي تسبددا لتلبَّنب ت بحدول الزالزا. وفي الوقت الحا رو  ما هو و اهجهزة والُمعدَّ
مبـاح اآلن مـن أنـوا  تكنولوجيـا المعلومـا و صـار باإلمكـان لـي  ف ـط دراسـة التــواهر 

لمدبل ــــةو وإنمــــا و ــــع الحلــــوا واتدــــاذ الديــــوا  االحبيا يــــة ال زمــــة لب اديهــــا قــــدر ا
 (. 4009حراحشة، اإلمكانو وَتجن ب الشعو  أقاَّ الدسائر قدر المسبيا . )

 :المشكالت التي تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية
تب ق الكثير من الدراسا  واهبحالو البي جاا  في هـ ا المجـاا علـى وجـود عـدد مـن  

قتـا الوصـوا إلـى االسـبدداا اهمثـا لتبكنولوجيـا المعلومـا  فـي  ال يود والمشـك  و البـي ُتعر 
 (.4009)حراحشة، الدوا العربيةو ومن أبرزها: 
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لبكنولوجيــا بشــكا عــدا وجــود إســبراتيجيا  وسياســا  و نيــة وا ــحة فــي مجــاا ن ــا ا -1
عـــااو وتكنولوجيـــا المعلومـــا  بشـــكا خـــا و وتـــبلدَّ  أهميـــة هـــ   اإلســـبراتيجيا و وتلـــإ 
السياســا و فــي كونهــا تســهم فــي توحيــد قواعــد وأســ  اســبدداا البكنولوجيــاو والمســاهمة فــي 
 ا.إيجاد الُبَنى البحبية اهساسية ال زمةو لبأمين مبيلبا  االسبدداا اهمثا له   البكنولوجي

عدا اعبماد أسلو  البدييط السبدداا البكنولوجيـا الحديثـة للمعلومـا و وُي َحـظ ذلـإ  -0
علـى جميـع المسـبويا و حيــ  تـبلدَّ  أهميـة البديـيط لتبكنولوجيــا المعلومـا  فـي  ــرورة 
اإلعداد والبحضير الُمسـبَ ي ن  لبهيتـة وإيجـاد البيتـة المناسـبةو وتـأمين مسـبلزما  االسـبدداا 

 البكنولوجيا. اهمثا له  
صــة فــي هــ ا المجــااو والُمبمث تلــة فــي نــدرة  -0 المشــك   المبعل ــة بــالكوادر ال نيــة المبدص ت

هــ   الكــوادرو واند ــاض مســبو  إعــدادها وتــدريبهاو باإل ــافة إلــى قصــور  اقــا  مراكــز 
ومعاهد البدريب والبأهيـا فـي هـ ا المجـااو باإل ـافة إلـى كـون سياسـا  اهجـور والحـوافز 

 مبناسبة مع احبياجا  المرحلة الحالية.غير 
ال جــــوة ال اصــــلة مــــا بــــين ال يــــادا  اإلداريــــةو وبــــين الب نيــــين العــــاملين فــــي مجــــاال   -4

يق االتصاا والب اهم بين هاتين ال تبـينو وهـ ا ُيـتد تي  ا ُيعت اسبدداا تكنولوجيا المعلوما   متمَّ
ا  ال عليــة لهــ   ال يــادا و فــي نهايــة الميــاف إلــى تصــميم أنتمــة ال تبناســب مــع االحبياجــ

 وبالبالي عزوفها عن اسبدداا اهنتمة الجديدة.
را  الســـريعة والمب ح ـــة لبكنولوجيـــا المعلومـــا  خـــ ا الســـنوا  اهخيـــرة  ممـــا  -1 البيـــو 

ــا المناســبة مــن أجهــزة وبرمجيــا و عمليــة صــعبة ومع ــدة للغايــةو  يجعــا اخبيــار البكنولوجي
ي كــ لإ إلــى الب ــادا الســريع لهــ   البكنولوجيــا  ممــا ُتــتد ت و وتحــدل فــي ظــروف عــدا البأكــدو 

 يبيلب إن ا  مزيد من الموارد للمحافتة على المسبو  الب ني المناسب.
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 العناصر األساسية لِّتكنولوجيا المعلومات:
نــا    نـا  أساسـيا  مـن ُمكو ت ل ـد أصـبح إدخـاا تكنولوجيـا المعلومـا و بعناصـرها المدبل ـةو ُمكو ت

صــة علــى َحـدٍ  ســوااو ومــا ذلــإ إال ههميبهـا الواســعة فــي اتدــاذ  المنتمـا  العامــة والمبدص ت
ال ـــــرارا و وتن يـــــ  العمليـــــا و وإنجـــــاز المهمـــــا و وبالبـــــالي تحســـــين اهداا العـــــاا والمكانـــــة 

يجية للمنتمـــةو ولعـــا مـــن أهـــم العناصـــر اهساســـية البـــي تبكـــون منهـــا تكنولوجيـــا اإلســـبرات
 (.11-10ص  4002)مبارك، المعلوما  ما يلي: 

ـلب )الحواسـيب وملح اتهـا( ويمكـن ال ـوا بـأن : األجهزة-1 وُيمث تـا ذلـإ الكيـان المـادي الصَّ
نــا  رئيســة مســب لة عــن  بعضــها الــبعلو وهــ   الحواســيب تســبند فــي ُبن يبهــا إلــى أربعــة ُمكو ت

 اهجزاا هي:
 (. control processing unit (CPU)وحدة المعالجة المركزية )المعالج -1
 (.memrory unit (MU)وحدة ال اكرة )ال اكرة اهساسية   -0
م   -0  (.control unit (CU)وحدة البحك 
 (.Input / outputوحدة اإلدخاا / اإلخراج ) -4

من البرامج الجـاهزة والُمصـمَّمة وف ـا  الحبياجـا  وهي ةبارة عن مجموعة : البرمجيات -4
مســـبددا الحاســـو و وتبـــولى ال يـــاا بالمهـــاا ت الميلوبـــة علـــى البيانـــا  المبواجـــدة فـــي قاعـــدة 

وبــرامج جــاهزة للرقابــة (  (KSPSSالبيانــا و ومنهــا البــرامج الجــاهزة للبحليــا اإلحصــائي
امج جـــــاهزة لب يــــــيم اهداا. وبـــــرامج للحســـــابا  وإعـــــداد الموازنـــــا و وبـــــر  وعلـــــى المدـــــزون 

ـــهو  ـــي تجعـــا ذاكرت ـــاة فـــي أوصـــاا الحاســـو و وهـــي الب ـــي تبعـــ  الحي ـــا  هـــي الب والبرمجي
ووســائا تدزينـــهو ووحـــدا  إدخالـــه وإخراجـــهو تبـــدو وكأنهـــا كـــائن حـــي قـــادر علـــى أن ينـــبج 
ويبجاو  ويبكيَّف. فالبرمجيا  هي البي تجعا مـن الحاسـو  بيتـة للـبعل مو أو وسـيلة لـدعم 
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رار....إل . ونتـــرا  ل يــــاا البرمجيـــا  بمهــــااَّ عديـــدة وُمبنو تعــــةو ف ـــد جــــر  الُعـــر ف علــــى ال ـــ
 (.121، ص4003)عبد الرحمان، ت سيمها إلى: 

 قواعد البيانا . -0برمجيا  تيبي ية.        -0برمجيا  السييرة.          -1

ـــات-0 ن مـــن مجموعـــة مـــن : قواعـــد البيان ُتعـــرَّف قواعـــد البيانـــا  علـــى أنهـــا: "ملـــف ُمكـــوَّ
البسـجي   المبصـلة فيمــا بينهـاو وهــ   البسـجي   تضـم  مجموعــة مـن الح ــواو وكـا ح ــا 
ن مــن عـــدد مــن المل ـــا   مــن هــ   الح ـــوا يبضــمَّن البيانـــا و ونتــاا قاعـــدة البيانــا  يبكـــوَّ

ن قاعـدة البيانـا ".المرتبية فيما بينهما مني يا و وكلها مجبمع )السـامرائي، وآخـرون، ة ُتكو ت
وُتعــرَّف أيضــا  بأنهــا: "مجموعــة مــن البيانــا  ذا  الع قــةو والمرتبيــة  (.11، ص4003

نة بالحاسـو  وفـق تصـميم ُمعـيَّن  لتبُسـدَّ الحاجـا  المدبل ـة لهيتـٍة أو مكببـٍة  مني يا و والُمدزَّ
. كمـا ُتعـرَّف قواعـد البيانـا  (24، ص4010)المفطـوم، ماو أو لمجموعـا  المسـب يدين". 

بأنهــا: "مجموعــة ُمنتَّمــة مــن البيانــا و البــي تجمــع بينهمــا ع قــا  مني يــةو بحيــ  يســها 
ناتهــاو أو  تدزينهـا واسـبرجاعها  لغــرض تعـديلهاو أو اإل ـافة إليهــاو أو االسب سـار عـن ُمكو ت

 (.4004المغربي، إعداد الب ارير من واقعها". )

 :ات ومساهمتها في اتخاذ القرارقواعد البيان

 (.4010)المفطوم، توفر قواعد البيانا  لتُمبَّد ي ال رارا  اآلتية: 

ت ـــارير َمبنيَّـــة علـــى معلومـــا  محدثـــة شـــاملة  ممـــا يســـاعد اإلدارة علـــى اتدـــاذ قـــرارا    .1
دة.  سليمةو عك  نتاا المل ا  المرتبط ببيانا  ُمحدَّ

لة ل دارة الوسيىو  .0  .والبي يصعب الحصوا عليها من نتاا المل ا ت ارير ُم صَّ
 الب ليا من البكل ة نبيجة عدا تكرار البيانا .  .0
 االسبجابة السريعة الحبياجا  المسبددمين. .4
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 اإلق ا من عدد اهفراد العاملين في مركز المعلوما . .1
سة  .6 د لكا المتسَّ   .إدارة جيدة للبيانا و حي  ُتحَ ظ البيانا  في مكان مركزي ُموحَّ

  الشبكات:-2

ُيعــرَّف اإلنبرنـت علـى أنـه: "مجموعـة مـن شـبكا  الحاسـو و البــي  ت:مفهـوم اإلنترنـ -1
تصـا م يـين اهجهـزة حـوا العـالمو عـن  ريـق مـا يسـمى بروتوكـوا مشـبر   ب يـة تح يـق 
أهــــداف مدبل ــــة: )تجاريــــةو ث افيــــةو شدصــــيةو تعليميــــةو دينيــــةو سياســــية(. وُتَعــــد  شــــبكا  
د باســبمرارو واســبددامها يحبــاج  ــر وتبجــدَّ ــزا  للمعلومــا   لكونهــا تبغيَّ اإلنبرنــت مصــدرا  ُمبمي ت
إلـــى اتبـــا  خيـــوا  ُمعيَّنـــة وصـــحيحة  مـــن أجـــا االســـب ادة منهـــا بأقصـــر اليـــر و وأكثرهـــا 

 (.4002، وعادل، )جودةسهولة". 

كمـــا ُيعـــرَّف اإلنبرنـــت أيضـــا  علـــى أنـــه: "مجموعـــة مـــن الشـــبكا  المحليـــةو أو العامـــةو     
ــــــتم تن المكالمــــــا  الهاتفيــــــة البعيــــــدةو البــــــي تــــــربط الشــــــبكا   تــــــديرها  شــــــركا  خاصــــــةو ُت

صةو والحكوميةو أو المنزلية بعضها ببعل".   (.4010)حمدي، المبدص ت
ســةو وهــي شــبكة حاســبا  آليــه شــبكات اإلنترانــت.- 4 "هــي شــبكة داخليــة خاصــة بالمتسَّ

ســة". وتســبددا شــبكة  داخليــةو تســمح بتببــادا المعلومــا  بــين مدبلــف عــاملي وأقســاا المتسَّ
وخــدما   (،Web Browsers)اإلنبرانــت ت نيــا  اإلنبرنــت المدبل ــة مثــا الُمبصــ َّحا  

نجـــاز مهـــاا ت العمـــا داخـــا (و فـــي البعامـــا مـــع المعلومـــا و وإWeb servers)الويـــب 
ســةو وت ــف جــدران الحمايــة حــائ   أمــاا دخــوا المســبددمينو مــالم يحملــوا البصــريح  المتسَّ
سـا   الوظي ي لتلنَّ اذ إلى شـبكة اإلنبرانـت فـي الشـركة. وتنبشـر شـبكا  اإلنبرانـت فـي المتسَّ

بهـا وإدارتهـاو الكبيرة والجامعـا  والمصـالح الحكوميـةو وقـد سـاعد علـى انبشـارها سـهولة تثبي
ــــح لنــــا ال ــــر  بــــين اإلنبرنــــت 1-0وقلــــة تكــــاليف اإلنشــــاا واإلدارة. والجــــدوا رقــــم: ) ( ُيو  ت

 (.113-112، ص4010)اشتيوة، وآخرون، واإلنبرانت. 
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َتسبمد  الشبكا  المعلوماتية أهميبها في عـالم اهعمـاا    :أهمية الشبكات المعلوماتية 1
 (.12، ص4010)العتيبي، من أهمها: و من اإليجابيا  البي تمبلكهاو 

ســــة   .1 ــــة مــــع شــــركاا اهعمــــاا داخــــا المتسَّ ــــدف ق المعلومــــا  وتســــهيا الع ق تيــــوير َت
 وخارجها.

ــدو والمشــاركة فــي المــوارد  ممــا  .0 تحســين س ســة العمــا لزيــادة اإلنباجيــة بالعمــا عــن ُبع 
ســــةو وبعــــد إنجــــاز  اهعمــــاا البــــي ال  تبيلــــب يســــمح باســــبغ ا مــــوارد الشــــبكة بالمتسَّ

 .البأخير
ــــيح إمكانيــــة البواصــــا بــــين المســــبددمين فــــي مواقــــع   .0 ــــدو فالشــــبكة ُتبت البواصــــا عــــن ُبع 

مدبل ـةو يســبددمون نتــم البشــغيا اوبــرامج مدبل ــةو بــا لغــا  مدبل ــةو فالل ــااا  عــن 
ــــد تســــمح بالبدا ــــب اآللــــي بــــين مجموعــــة مــــن المســــبددمينو عو ــــا  عــــن ع ـــــد  ُبع 

 .ف الن ا والس ر واإلقامة...إل االجبماعا  بالير  الب ليديةو وَتجن ب تكالي
ســة مــن تجهيــز  لبيــا  المـوردين بعــرض منبجاتهــا للعمــ او عــن  ريــق   .4 يمكـن لتلمتسَّ

 .قوائم البيعو بيري ة لم تكن مباحة ت ليديا  من قبا
ــــا  تحــــوي حجمــــا  هــــائ   ومهمــــا  مــــن المعلومــــا   لبســــيير عمــــا   .1 إتاحــــة قاعــــدة بيان

 اهنشيةو كئدارة المبيعا  وغيرها.
 اتخاذ القرارات اإلدارية: 

إن جوهر العملية اإلدارية هو اتداذ ال رارو حي  إن عملية اتداذ ال رارا  اإلداريـة مـن    
ـــب  أو  ـــة اتدـــاذ ال ـــرارو فهـــو ُل ـــا فـــي عملي أهـــم جوانـــب العمـــا اإلداريو أي أن اإلدارة َتبمثَّ
جـــوهر وظي ـــة المـــديرو وُتعبَبـــر إحـــد  اهدوار البـــي يمارســـها عنـــد أداا الوظـــائف اإلداريـــة 

من تدييطو وتنتـيمو وتوجيـهو ورقابـة. كمـا أن عمليـة اتدـاذ ال ـرارا  تنبشـر فـي المدبل ة  
المنتمــةو وقــد  فــيجميــع  المســبويا  اإلداريــةو وي ــوا بهــا كــا مــديرو وتوجــد فــي كــا جــزا 
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تنــاوا العديــد مــن البــاحثين تعريــف ال ــرار ببعري ــا  معتمهــا تــدور حــوا ن ــ  المضــمونو 
ر بأنــه: "مســار فعــا يدبــار  مبدــ  ال ــرارو باعببــار  ال ــرا (4000، )أبــو همــيسف ــد عــرَّف 

نجــاز الهــدفو أو اههــداف البــي يببعهــا". عــر تف ال ــرار  اإلداريــة تو  أنســب وســيلة أمامــه  إلت
فـي صـورة تن ي يـة  بت صـد إحـدال أثـر  على أنها: "إع ن ل دارة يصدر عن سلية إدارية 

 (4000)مؤيـــد، عـــرَّف الســـالم  كمـــا(.4000)الشـــماع، وآخـــرون، قـــانوني إزاا اهفـــراد". 
ال رار على أنـه: "ةبـارة عـن اخبيـار بـين مجموعـة مـن البـدائا الميروحـة لحـا مشـكلٍة مـاو 
د عناصـــر ال ـــوة والضـــعف لكـــا بـــدياو تمهيـــدا   أو أزمـــةو أو تســـيير عمـــا ُمعـــيَّنو بعـــد تجـــد 

 الخبيار البديا اهفضا.

   :أهمية اتخاذ القرارات اإلدارية

عمليــة اتدــاذ ال ــرار  اإلداريــة باهبمــاا كبيــرو الرتبا هــا بحياتنــا اليوميــةو حيــ  تحتــى     
هــا ولــ ا . إنهــا  ــرورية لتفــرادو والجماعــا و والمنتمــا و علــى اخــب ف أحجامهــاو وَمهام ت
ى تح ي هــا لتمبدــ  ال ــرار بــوفرة المعلومــا و وهــي:  )أبــو يمكــن أن نشــير إلــى ال وائــد الُمبــوخَّ

 (.4000، هميس

 ة قدرة المدير على االسب ادة من المعلوما  المباحةو والدبرا  الساب ة. تنمي .1
ترشيد وتنسيق ما يب لـه المـدير مـن جهـد فـي البحـ  والبيـوير فـي  ـوا مـا هـو مبـاح  .0

 من معلوما . 
 توفر بدائا وأساليب حديثة لتحا المشك   في المسب با.  .0
 قاعدة معرفية عريضة لتحا المشك  .  .4
 ليَّة وك ااة النشا ا  البي ت وا بها المنتمة. رفع مسبو  وفاع .1
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 مان ال رارا  السليمة في جميع أقساا المنتمـة وعلـى مدبلـف مسـبويا  المسـتولين  .6
 فيها.   

 أنواع القرارات اإلدارية.

دة تببـــاين فيهـــا أهميـــة المعلومـــا  لكـــا      يمكـــن تصـــنيف ال ـــرارا  اإلداريـــة بيـــر  ُمبعـــد ت
 (.4000)الشماع، وآخرون، نو :

 حسب مداها الزمني.  -0         حسب درجة أهميبها.        -1
 حسب عدد اهفراد المشاركين. فيها. -4حسب درجة تكراراهاو أو برمجبها     3-

 حسب درجة الوثو  من المعلوما . البي تسبند عليها. -6حسب  بيعبها     -5

 مراحل اتخاذ القرارات. 1-3

 تحديد أهداف ال رار. -0       تحديد المشكلة.       -0فهم ومراقبة ال رار.     -1

          ت ييم بدائا الحلوا. -9تأسي  معايير لب ييم البدائا.   -6تشدي  المشكلة.   -1
 تن ي  أفضا البدائا. -7اخبيار أفضا البدائا.       -2

   :ُمعو ِّقات اتخاذ القرارات

قا  اتداذ ال رارا  بما يلييمكن تلدي  أهم   (.4002: )القيسي، ُمعو ت

  يــان االعببــارا  االجبماةيــةو والبــأثيرا  الشدصــيةو البــي تضــعها الجماعــا   -1
نةو والبي ُتتد تي بدورها إلى عـدا االلبـزاا  الضاغيةو والهيتا و والمنتما  الُمهيمت

 بالمو عية في اتداذ ال رار.
 بصادية على مو و  اتداذ ال رارا .تأثير االعببارا  السياسية واالق -0
سا . -0  عدا مرونة ال وانين واللوائح والبعليما  المعموا بها في المتسَّ
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  عف الرقابةو وعدا مبابعة تن ي  ال رارا  اإلدارية. -4
المركزيــة الشــديدةو وعــدا الب ــويل فــي عمليــة اتدــاذ ال ــرارا   ممــا يضــعف روح  -1

 والعاملين. المستولية لد  ال يادا  االدارية الوسيى
ـــة  -6 ـــا  اهجهـــزة واهســـاليب الحديث ن ـــ  المعلومـــا و وعـــدا دقبهـــا وحـــداثبهاو وسي

 لح تها وتنسي ها. 
 عالقة تكنولوجيا المعلومات بعملية اتخاذ القرارات:

إن فاعليَّـــة اتدـــاذ ال ـــرارا  اإلداريـــة يعبمـــد بشـــكا أساســـي علـــى تـــوفر المعلومـــا  اإلداريـــة 
     (.4003)ياغي، المبكاملة 

أن ُت َهـــم  بيعـــة المعلومـــا  ورســـالبه البـــي ُيلتـــم  بهـــا المســـتوا صـــاحب ال ـــرارو ودور  فـــي  -1
الع قـــة مـــع هـــ ا النيـــااو وتحديـــد نـــو  حاجبـــه منـــهو والبعـــر ف إليهـــاو كونهـــا تـــرتبط بنـــو  

 المعلوما  المبوفرة لديهو ومعرفبه بأسلو  اتداذ ال رارا .
هــــو يعــــاني عــــادة  مــــن تراكمهــــاو وعــــدا بيــــان م ــــدار حاجــــة المســــتوا إلــــى المعلومــــا و ف -0

ـــا يجعلهـــا غيـــر م ئمـــةو والحاســـو  بشـــكا  مَّ ســـها بشـــكا كبيـــر مت م امبهـــا لحاجبـــه  بتبكد 
خا  يح  علـى إصـدار مجموعـا  كبيـرة مـن الب ـارير فـي برهـة قصـيرةو ويبرتَّـب علـى 
ذلــــإ تــــوفر م يــــاس ل يــــاس قــــدرة المســــتوا صــــاحب ال ــــرار علــــى اســــبدداا المعلومــــا و 

 ق البرامج اإلحصائية والريا ية الُمسبدَدمة في البحول.وتيبي
جرااا  المعلوما و فئن لم ي لح في اسبيعا  المبـاد   -0 إدرا  المستوا وصاحب ال رار إلت

م بـهو  العامة للنتااو والبدائا المدبل ة المباحة  تصـعب قدرتـه علـى ت يـيم النتـااو والـبحك 
 او ال حاكما  له.ويصبح المستوا صاحب ال رار محكوما  للنتا

 :الجانب العملي
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الذي َيت مَ ن الدراسة و اعتمدت هذ  الدراسة على اهسلوب الوص ي التحليلي   
و واشبملت االسببانة علـى مجموعـة سلوب في جمع البيانات بواسطة االستبيانكأة ـالميداني

ــتحليلها إحمــن ال  ــرا و البــي تــمَّ تدصيصــها وف ــا  لم يــاس )ليكــر  الدماســي(و ثــم  صائيا  ـ
ك الختبار صحة ــوذل(SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية ة ــة الرُ زمــطة برمجيــبواس

ة وتجيب ـــــواستخ ص النتائج التي تح ق أهداف الدراسو ال ر يَ ات التي قدمتها الدراسة
 .عن أسئلتها

 ( عملية اتخاذ القرارات.4الجدول رقم: )

الوسطططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخططططططططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة

ة منها.القرارات التي تمَّ اتخاذها   1 2.22 3.11 حققت النتائج الَمرُجوَّ

تتتتتمم عم يتتتة اتختتتاذ القتتترارات شتتتي المصتتترف  م تتتار ة 

 العام ين.
3.20 2.23 

3 

ي عر العام ون  المصرف  الرضتا ع تن نتتائج القترارات 

 التي يتمم اتخاذها.
3.33 2.21 

2 

الحصول ع تن المع ومتات شتي الواتت المناستد يزيت  متن 

 القرارات.شعاليَّة وداة 
1.32 2.20 

4 

يقوم المصرف  اإل  اع شي خ ماته  ما يُعتزِّز  متن مر تز  

 التناشسي.
1.33 2.06 9 

التقصير شي توشير األنظمة التكنولوجية أو تعطي ها يُتددِّز  

 إلن اإلخالل  عم ية اتخاذ القرار.
1.36 2.05 

6 

الَعي تنــة تبــرواح قيمــة مبوســيها مــن خــ ا الجــدوا الســابقو ن حــط أن إجابــا  أفــراد      
( حيــــ  كانــــت أكبــــر قيمــــة عنــــد ال  ــــرة الثالثــــة: )يشــــعر 0.99( و )0.01الحســــابي بــــين )

العـــاملون بالمصــــرف بالر ـــا علــــى نبـــائج ال ــــرارا  البـــي يــــبم  اتداذهـــا( بمبوســــط حســــابي 
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 ( وبدرجــــة "موافــــق" بينمــــا كانــــت أقــــا قيمــــة عنــــد ال  ــــرة الرابعــــة: )الحصــــوا علــــى0.99)
( 0.00علومــا  فــي الوقــت المناســب يزيــد مــن فعاليَّــة ودقــة ال ــرارا ( بمبوســط حســابي )الم

 وبدرجة "محايد".

 ( أجهزة الحاسوب.1الجدول رقم: )

الوسطططططططططططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخطططططططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة

أجهتزة الحاستوا المتتوشرة لت م المصترف تتوشر ات را  

متختت    اشيتتا  متتن المع ومتتات تتناستتد متت  احتياجتتات 

 القرار.

3332 1331 0 

تحتتتترا إدارة المصتتتترف ع تتتتن تحتتتت ي   رمجيتتتتات 

 الحاسوا  استمرار لتسهيل خ مة متخ   القرار.
0311 1313 3 

يساع  الحاسوا شي تح ي  نقاط القوة والضعف ل ب ائل 

ل ع تن متخت   القترار اختيتار البت يل  المتاحة ممتا يُستهِّز

 المناسد.

3316 1320 1 

الحاسوا شي  ناء ااع ة مع ومات  شعَّالتة تساهم أجهزة 

 يمكن الرجوع إليها عن  اتخاذ القرارات.
0360 1313 1 

إن استخ ام الحاسوا شتي المصترف يستاهم شتي إنجتا  

 معامالت العمالء   اة.
0311 1321 1 

  1332 0311 المجموع.

مـــن خـــ ا الجـــدوا الســـابقو ن حـــط أن إجابـــا  أفـــراد الَعي تنـــة تبـــرواح قيمـــة مبوســـيها    
( حيـــ  كانـــت أكبـــر قيمـــة عنـــد ال  ـــرة الثالثـــة: )يســـاعد 0.16( و )0.41الحســـابيو بـــين )

ا علـى مبدـ ي ال ـرار  الحاسو  في تحديد ن ـاط ال ـوة والضـعف للبـدائا المباحـة  ممـا ُيسـه ت
( وبدرجـة "موافــق" بينمــا كانـت أقــا قيمــة 0.16بوســط حســابي )اخبيـار البــديا المناسـب( بم
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عند ال  رة الدامسـة )الحصـوا علـى المعلومـا  فـي الوقـت المناسـب يزيـد مـن فعاليـة ودقـة 
 ( بدرجة "محايد". 0.41ال رارا ( بمبوسط حسابي )

 ( برمجيات النطام.2الجدول رقم: )

الوسططططططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنخططططططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة

استتتخ ام البرمجيتتات الحاستتو ية المستتان ة تستتاهم  شتتي 

 عم ية اتخاذ القرارات   كل شعَّال.
3300 1301 1 

استتتخ ام البرمجيتتات الحاستتو ية ستتاهمت شتتي تحستتين 

 ا رتي ع ن اتخاذ القرارت.
0311 1330 3 

استتتخ ام البرمجيتتات الحاستتو ية أوجتت ت ااعتت ة  يانتتات 

 اتخاذ القرارات.شعَّالة يمكن الرجوع إليها عن  
0321 1300 0 

يساهم البري  اإللكترونتي شتي تبتادل المع ومتات المهمتة 

 التي تساع  شي اتخاذ القرارات.
0313 1331 1 

أستتتطي  التعامتتل متت  الحاستتوا  استتتخ ام البرمجيتتات 

 المناسبة شي عم ي.
0312 1300 1 

  1301 3300 المجموع.

من خ ا الجدوا السابقو ن حط أن اجابا  أفراد الَعي تنة تبرواح قيمـة مبوسـيها الحسـابي  
( حيـ  كانــت أكبـر قيمــة عنـد ال  ـرة اهولــى: )اسـبدداا البرمجيــا  0.00( و )0.17بـين )

ــــاا( بمبوســــط حســــابي  الحاســــوبية المســــاندة تســــاهم  فــــي عمليــــة اتدــــاذ ال ــــرارا  بشــــكا فعَّ
ق" بينما كانت أقا قيمـة عنـد ال  ـرة الدامسـة: )أسـبييع البعامـا مـع ( وبدرجة "مواف0.00)

( وبدرجـــة 0.17الحاســـو  باســـبدداا البرمجيـــا  المناســـبة فـــي عملـــي( بمبوســـط حســـابي )
 "محايد". 
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 ( مهارات المستخدمين.3الجدول رقم: )

الوسططططططططططططططططططططططط   الفقرة

 الحسابي

االنحطططططططططططططططططرا  

 المعياري

 الرتبة

استتتتخ ام الحاستتتوا  وستتتي ة أمت تتتل المهتتتارة المناستتتبة شتتتي 

نجا  األعمال الرسمية.  إلز
3322 1300 1 

تتتوشر المهتتارات الحاستتو ية المع ومتتات المط و تتة شتتي الواتتت 

 المناسد.
0361 1303 3 

 1 1331 0311 تَ قَّيت ت ريبا   اشيا  حول استخ ام المهارات الحاسو ية. 

نجتتا  األعمتتال  لتت   معرشتتة  ام تتة شتتي استتتخ ام اإلنترنتتت إلز

 الرسمية.
0312 1331 1 

ت تتج  اإلدارة العتتام ين ع تتن االلتحتتا   تت ورات شتتي مجتتال 

 استخ ام  تكنولوجيا المع ومات.
0321 1332 0 

  1326 0321 المجموع.

مــن خــ ا الجــدواو ن حــط أن إجابــا  أفــراد الَعي تنــة تبــرواح قيمــة مبوســيها الحســابي     
عند ال  رة اهولى: )أمبلإ المهـارة المناسـبة ( حي  كانت أكبر قيمة 022( و )0.14بين )

نجــــاز اهعمــــاا الرســــمية( بمبوســــط حســــابي ) ( 0.22فــــي اســــبدداا الحاســــو  كوســــيلة إلت
وبدرجـــة "موافـــق"و بينمـــا كانـــت أقـــا قيمـــة عنـــد ال  ـــرة الدامســـة: )تل َّيـــت تـــدريبا  كافيـــا  حـــوا 

 ايد".( وبدرجة "مح0.14اسبدداا المهارا  الحاسوبية( بمبوسط حسابي )

 اختبار الفرضيَّات. 

لتدراسة ع قة و أثر الُمبغي تر المسب او والُمبمث تا فـي تكنولوجيـا اختبار الفرضيَّة الرئيسة: 
ـــة  ـــد تـــمَّ اتدـــاذ ال ـــرار  اإلداري المعلومـــا  علـــى عملي ـــابع  ف  ـــر ت ـــة كُمبغي ت للمصـــارف الليبي



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28 

ـي البسـيط ل يـاس هـ ا اهثـرو حيـ  تـمَّ إجـراا كـا العمليـا   اسبدداا نموذج االنحـدار الَدي ت
صة ببحليا االنحدار باسبدداا البرنامج اإلحصائي   .(SPSS)الحسابية المبدص ت

 (2الجدول رقم: )

Tالمحسو

 بة

T 

 الحدولية

T(

SIG) 

معامططا االرتبططا  

(R) 

معامطططططططا ال حد طططططططد 

R
2
)) 

5.6 2.52 0.032 0.30 0.65 

( وهـي أكبـر 7.4)المحسـوبة تسـاوي  (T) من خ ا الجدوا السـابق ن حـط مـا يلـي: قيمـة
(و وبـــ لإ يـــبم  قبـــوا ال ر ـــيَّة الرئيســـةو 1.71والبـــي تســـاوي )( (Tمـــن قيمـــة فـــي الجدوليـــة 

إحصـــــائية بــــين أبعــــاد تكنولوجيـــــا والبــــي تــــُن   علــــى وجـــــود ع قــــة ارتبا يــــه ذا  داللــــة 
 المعلوما و وعملية اتداذ ال رار.

(و وهـ ا يـدا علـى وجـود ع قـة قويــة 2.9( )معامـا بيرسـون ( تسـاوي )Rقيمـة ) -1
 بين تكنولوجيا المعلوما  وعملية اتداذ ال رار.

(و وه ا يدا على أن تكنولوجيا المعلومـا  تسـاهم فـي 2.47( تساوي )R2قيمة ) -0
 عملية اتداذ  ال رار.%( من 47ت سير )

لتدراسة ع قة وأثر الُمبغي تر المسب او والُمبمث تا في اختبار الفرضيَّة الفرعية األولى: 
للمصارف الليبية َكُمبغي تر تابعو ف د تمَّ اتداذ  ال رار اإلداري  الحاسبا و على عملية 

ي البسيط ل ياس ه ا اهثر                  .اسبدداا نموذج االنحدار الَدي ت
 (2) :الجدول رقم                                       

 

Tالمحسططط

 وبة

T 

 الحدولية

T(

SIG) 

معاما االرتبطا  

(R) 

معامططططططا ال حد ططططططد 

R
2
)) 

3.1 2.51 0.012 0.33 0.93 
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 خ ا الجدوا السابق ن حط ما يلي:من 

والبـي تسـاوي   والجدوليـة T)( وهي أكبر من قيمـة )2.0المحسوبة تساوي ) (T) قيمة -1
(و وب لإ يبم  قبوا ال ر يَّة الرئيسةو والبي تُن   على وجود ع قـة ارتبا يـه 1.70)

 ذا  داللة إحصائية بين الحاسبا  وعملية اتداذ ال رار.
(و وه ا يدا علـى وجـود ع قـة قويـة بـين 2.90)معاما بيرسون( تساوي ) R)قيمة ) -0

 الحاسبا  وعملية اتداذ ال رار.
(و وهـــــ ا يـــــدا علـــــى أن الحاســـــبا  تســـــاهم فـــــي ت ســـــير 2.10تســـــاوي ) R2)قيمـــــة ) -0

 %( من عملية اتداذ ال رار.10)
ـــة: ـــة الثاني ـــار الفرضـــيَّة الفرعي ـــر المســـب ااختب ـــا فـــي لتدراســـة ع قـــة وأثـــر الُمبغي ت و والُمبمث ت

للمصارف الليبية َكُمبغي تر تابعو ف ـد تـمَّ اتداذ ال رار  اإلداري برمجيا  النتااو على عملية 
ــــي البســـيط ل يــــاس هــــ ا اهثــــرو تـــمَّ إجــــراا كــــا العمليــــا   اســـبدداا نمــــوذج االنحــــدار الَدي ت

صة ببحليا االنحدار باسبدداا البرنامج اإلحصائي   ((SPSSالمبدص ت

 (1الجدول رقم: )                                

 

Tالمحسوبة 

T الحدولية T(SIG)   معامططططططا االرتبططططططا

(R) 

Rمعاما ال حد د 
2
)) 

3.1 2.35 0.013 0.44 0.63 

 من خ ا الجدوا السابق ن حط ما يلي:

الجدوليـة والبـي تسـاوي  (T)( وهـي أكبـر مـن قيمـة 2.0المحسـوبة تسـاوي ) (T) قيمـة -1
وبــ لإ يــبم  قبــوا ال ر ــيَّة الرئيســةو والبــي تــُن   علــى وجــود ع قــة ارتبا يــه  و(1.27)

 و وعملية اتداذ ال رار.برمجيا  النتااذا  داللة إحصائيةو بين 
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(و وهـ ا يـدا علـى وجـود ع قـة قويـةو بـين 2.66( )معاما بيرسـون( تسـاوي )Rقيمة ) -0
 وعملية اتداذ ال رار.برمجيا  النتااو 

تســاهم فــي ت ســير برمجيــا  النتــاا (و وهــ ا يــدا علــى أن 2.40( تســاوي )R2)قيمــة  -0
 %( من عملية اتداذ  ال رار.40)

لتدراســـة ع قـــة و أثـــر الُمبغي تـــر المســـب او والُمبمث تـــا فـــي اختبـــار الفرضـــيَّة الفرعيـــة الثالثـــة:
ا نمـوذج للمصـارف الليبيـة و ف ـد تـمَّ اسـبددااتدـاذ  ال ـرار اإلداري  مساهمة العاملين علـى 

ــــي البســــيط ل يــــاس هــــ ا اهثــــرو حيــــ  تــــمَّ إجــــراا كــــا العمليــــا  الحســــابية  االنحــــدار الَدي ت
صة ببحليا االنحدارو باسبدداا البرنامج اإلحصائي    (.(SPSSالمبدص ت

 (9الجدول رقم: )                             

 

Tالمحسوبة 

T الحدولية T(SIG)   معامطططططططا االرتبطططططططا

(R) 

Rمعاما ال حد د 
2
)) 

3.4 2.66 0.011 0.42 0.33 

(و 9.6)المحســوبة تســاوي  (T) قيمــة -1 -مـن خــ ا الجـدوا الســابق ن حـط مــا يلـي :
وبـــ لإ يـــبم قبـــوا ال ر ــــيَّة  (و1.44الجدوليـــة والبـــي تســـاوي ) T)وهـــي أكبـــر مـــن قيمـــة )

ـــة ارتبا يـــه ذا  داللـــة إحصـــائيةو بـــين  ـــُن   علـــى وجـــود ع ق مســـاهمة الرئيســـةو والبـــي ت
 وعملية اتداذ ال رار.العاملينو 

(و وهـ ا يــدا علـى وجـود ع قــة قويـةو بــين 2.61( )معامـا بيرســون( تسـاوي )(Rقيمـة -0
 وعملية اتداذ ال رار.مساهمة العاملينو 

تســاهم فــي ت ســير برمجيــا  النتــاا (و وهــ ا يــدا علــى أن 2.09تســاوي ) (R2) قيمــة-0
 %( من عملية اتداذ  ال رار.09)
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 النتائج:  

وجـود ع قـة  رديـة قويـةو بـين الُمبغي تـر المسـب ا _ واُلمبمث تـا فـي تكنولوجيـا المعلومـا   -1
ر _ و حيـ  بلـا بجميع أبعادها و _ والُمبغي تـر البـابع _ والُمبمث تـا فـي عمليـة اتدـاذ ال ـرا

 (.2.9معاما بيرسون )
وجـود ع قــة  رديــة قويــةو بــين أبعـاد الُمبغي تــر المســب ا _ والُمبمث تــا فــي الحاســبا  _ و   -0

ـــا فـــي عمليـــة اتدـــاذ ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون  ـــر البـــابع _ والُمبمث ت والُمبغي ت
ـــد الدـــا2.90)   بالحاســـبا  مـــن حيـــ  (و وقـــد تـــمَّ ترتيـــب الُمبغي تـــرا  المـــتثرة فـــي الُبع 

 المبوسيا  كما يلي:
  ا علـــى يســاعد الحاســـو  فـــي تحديـــد ن ــاط ال ـــوة والضـــعف للبـــدائا المباحــة  ممـــا ُيســـه ت

 (.0.16مبد ي ال رار اخبيار البديا المناسب بمبوسط قدر  )
  أجهــزة الحاســو  المبــوفرة لــد  المصــرف تــوفر قــدرا  كافيــا  مــن المعلومــا  تبناســب مــع

 (.0.02ال رار بمبوسط قدر  ) احبياجا  مبد ي
  تحـــر  إدارة المصــــرف علــــى تحـــدي  برمجيــــا  الحاســــو  باســـبمرار لبســــهيا خدمــــة

 (.0.24مبد ي ال رار بمبوسط قدر  )
  الـة يمكـن الرجـو  إليهـا عنـد اتدــاذ تسـاهم أجهـزة الحاسـو  فـي بنـاا قاعـدة معلومـا  فعَّ

 (.0.60ال رارا  بمبوسط قدر  )
 لمصرف يساهم في إنجاز معـام   العمـ ا بدقـة بمبوسـط إن اسبدداا الحاسو  في ا

 (.0.41قدر  )
ــر المســب ا _ والُمبمث تــا فــي برمجيــا  النتــاا _ و  -0 وجــود ع قــة  رديــة قويــة بــين الُمبغي ت

والُمبغي تـــر البـــابع _ والُمبمث تـــا فـــي عمليـــة اتدـــاذ  ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون 
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ـــد الدـــا  بتبرمجيــا  النتـــاا مـــن (و وقــد تـــمَّ ترتيــب الُمبغي تـــ2.66) را  المـــتثرة فــي الُبع 
 حي  المبوسيا  كما يلي:

  ــاا اســبدداا البرمجيــا  الحاســوبية المســاندة تســاهم فــي عمليــة اتدــاذ ال ــرارا  بشــكا فعَّ
 (.0.00بمبوسط قدر  )

  الــة يمكـــن الرجــو  إليهـــا عنـــد اســبدداا البرمجيـــا  الحاســوبية أوجـــد  قاعــدة بيانـــا  فعَّ
 (.0.71 رارا  بمبوسط قدر  )اتداذ ال

  اسبدداا البرمجيا  الحاسوبية ساهمت في تحسين قدرتي على اتدـاذ ال ـرار  بمبوسـط
 (.0.21قدر  )

   يساهم البريد اإللكبروني في تبادا المعلومـا  المهمـةو البـي تسـاعد فـي اتدـاذ ال ـرارا
 (.0.90بمبوسط قدر  )

  (.0.17البرمجيا   في عملي بمبوسط قدر  )أسبييع البعاما مع الحاسو  باسبدداا 
وجود ع قة  ردية قويةو بين الُمبغي تر المسـب ا _ والُمبمث تـا فـي مسـاهمة العـاملين _ و  -1

والُمبغي تـــر البـــابع _  والُمبمث تـــا فـــي عمليـــة اتدـــاذ ال ـــرار _ و حيـــ  بلـــا معامـــا بيرســـون 
(2.61.) 
 نجــــاز اهعمــــاا الرســــمية أمبلــــإ المهــــارة المناســــبة فــــي اســــبدداا الحاســــو  كوســــ يلة إلت

 (.0.22بمبوسط قدر  )
   تشجع اإلدارة العاملين على االلبحا  بدورا  في مجـاا اسـبدداا تكنولوجيـا المعلومـا

 (.0.72بمبوسط قدر  )
 ( 0.61توفر المهارا  الحاسوبية المعلوما  الميلوبة في الوقت المناسب.) 
  نجاز اهعماا الرسمية )لدي معرفة كاملة في اسبدداا اإلنبرنت  (.0.17إلت
 ( 0.14َتل َّيت تدريبا  كافيا  حوا اسبدداا المهارا  الحاسوبية.) 

 التوصيات: 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

العمـــا علـــى رفــــع ك ـــااة مســــبددمي تكنولوجيـــا المعلومـــا  فــــي المصـــارف وتيــــوير  -1
 مهاراتهم من خ ا البدريب على اسبدداا الب نيا  والبرمجيا  الحديثة.

ا  -0 صـــــة باالتصـــــاال   إدخـــــاا الُمســـــبجدَّ الحديثـــــة مـــــن اهجهـــــزة والبرمجيـــــا  المبدص ت
 والمعلوما  في المصارف.

زيادة االهبماا بأبعاد إدارة المعرفة و ت عيلها في المصارفو والبي تلعـب دورا  بالغـا     -0
رهاو ودفعها نحو اتداذ قرارا  سليمةو مـن شـأنها تحديـد  في ازدهار المصارفو وتيو 

 مصير أفضا لها.
ال رصـــة للعـــاملين فـــي المشـــاركة فـــي اتدـــاذ ال ـــرارا  اإلداريـــةو وخاصـــة تلـــإ  إتاحـــة -4

وتجاوبــا  مــع هــ    ــا ُيــتد تي إلــى جعلهــم أكثــر قبــوال   مَّ المبعل ــة بعملهــم فــي المصــرف  مت
 ال رارا و اهمر ال ي ينعك  على البزامهم وأدائهم لواجباتهم.

تكنولوجيـا المعلومـا  كأسـاس فـي عمليـة تدريب اإلداريين على االسـب ادة الُمثَلـى مـن  -1
 اتداذ ال رار.

 :المراجع

(و "أثــــر اســــبدداا تكنولوجيــــا المعلومــــا  0226الغمــــاسو عبــــدالعزيز عبــــدالرحمانو ) -1
 على جودة الددمة في الوزارا  اهردنية"و رسالة ماجسبيرو الجامعة اهردنية.

(و "أثــــر اســــبدداا تكنولوجيــــا المعلومــــا  علــــى 0229)أبــــو همــــي و دمحم عبــــدالكريمو  -0
 فاعليَّة اتداذ ال رارا  اإلدارية"و رسالة ماجسبيرو جامعة البل اا البيبي ية. 

ــــدالرحمانو  -0 (و "نتــــم المعلومــــا  اإلداريــــة"و دار زهــــران للنشــــر 1772)الصــــباحو عب
 . 1772والبوزيعو  عمانو 

براهيم(و "البح  العلمي واسبدداا مصادر المعلوما "و عمانو دار )قندلجيو عامر إ -4
 البازوري العلمية. 
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(و "تكنولوجيا المعلوما  وأثرهـا علـى اإلسـبراتيجية والهيكـا 0224)مبار و حمد هللاو  -1
 البنتيمي واهداا"و أ روحة دكبورا و جامعة عمان العربية.

مـــا  اإلداريـــة فـــي المنتمـــا  (و "نتـــم المعلو 0221)إدريـــ و ثابـــت عبـــد الرحمـــانو  -6
 المعاصرة"و  اإلسكندريةو الدار الجامعية.

(و "قواعـــد البيانـــا  0221)الســـامرائيو إيمـــان فا ـــاو وأبـــو عجميـــةو يســـري أحمـــدو  -9
 ونتم المعلوما  في المكببا  ومراكز المعلوما "و عمانو  دار المسيرة للنشر والبوزيع.

لومـــا  وتأثيرهـــا فـــي تحســـين مســـبو  (و "تكنولوجيـــا المع0212)حســـينو يســـري دمحمو  -2
ـــــة اإلدارة واالقبصـــــادو العـــــدد الدـــــام  والثمـــــانونو الجامعـــــة  أداا الددمـــــة ال ندقيـــــة"و مجل

 المسبنصرية.
(و "نحـو توظيـف تكنولوجيـا المعلومـا  لبيـوير البعلـيم فـي 1774)الهـاديو دمحم دمحمو  -7

 ا و مصـــــــــــر"و أبحــــــــــــال المـــــــــــتتمر الثــــــــــــاني لـــــــــــنتم المعلومــــــــــــا  وتكنولوجيـــــــــــا الحاســــــــــــب
 و المكببة اهكاديميةو ال اهرةو مصر.1774ديسمبرو  14-10في ال برة: 

(و "تكنولوجيــا المعلومــا "و دار أســامة للنشــر والبوزيــعو 0221)الجاســمو جع ــرو  -12
 عمانو اهردن.

ـــــي جـــــودة 0227)حراحشـــــةو عمـــــر مهـــــاو و  -11 ـــــا المعلومـــــا  ف ـــــر تكنولوجي (و "أث
 ماجسبيرو اهردن. الددما  البعليمية"و جامعة آا البيتو رسالة

(و "نتــم المعلومــا  اإلداريــة: اهســ  0220)المغربــيو عبدالحميــد عبــد ال بــاحو  -10
 والمباد "و  ال اهرةو المكببة العصرية.

(و "مد  دعـم قواعـد البيانـا  للمسـب يدين مـن اإلدارة 0212)الم يواو نادية مسعودو  -10
 ا  العلياو  رابل .العامة بجامعة الزاوية"و رسالة ماجسبيرو أكاديمية الدراس

(و "اســـــبدداا الحاســـــو  0229)ســـــعادةو جـــــودة أحمـــــدو والســـــر اويو عـــــادا فـــــايزو  -14
 واإلنبرنت في ميادين البربية والبعليم"و اهردنو دار الشرو  للنشر والبوزيع واإلع ن.

(و "تكنولوجيا المعلوما  النترية والممارسة"و 0212)اشبيوةو فوزيو وعليانو ربحيو  -11
 ص اا للنشر والبوزيع.اهردنو دار 
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(و "أثــر تكنولوجيــا المعلومــا  علــى أداا المــوارد 0212العبيبــيو عزيــزة عبــدالرحمانو  -16
 البشرية: دراسة ميدانية على اهكاديمية الدولية اهسبرالية"و رسالة ماجسبير.

(و "أثــر اسـبدداا تكنولوجيــا المعلومــا  علـى فاعليَّــة ال ــرارا  0222)دمحمو أبـوهمي و  -19
 ة" رسالة ماجسبيرو جامعة البل اا البيبي يةو اهردن.اإلداري
(و "نتريـة المنتمـة"و دار المسـيرة لليباعـة والنشـر 0222)الشما و خلياو وآخرونو  -12

 والبوزيعو عمانو اهردن.
 (و "نيرية المنتمة"و دار وائا للنشر والبوزيعو اهردن. 0222)السالمو متيد سعيدو  -17
نولوجيــــا المعلومــــا  فــــي تحســــين عمليــــة اتدــــاذ (و "دور تك0224)ال يســــيو ســــميرو  -02

 ال رار"و رسالة ماجسبيرو الجامعة اهردنية. 
(و "اتدــاذ ال ــرارا  البنتيميــة"و مركــز أحمــد ياســين 0221)يــاغيو دمحم عبــد ال بــاحو  -01

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

 .جامعة الزيبونة السياسية والعلوا االقبصاد كليةمحا ر و    .دمحم الحاج دمحم إبراهيم ادمحم
 الزيبونة جامعة السياسية والعلوا االقبصاد كلية واسباذ مساعد      . بوكر ادمحم أبوبكر دمحم

 ملخصال
 البـرامج نجـاح علـى السـياحيينو للمرشـدين البـدريب آليـا  أثر قياس إلى الدراسة هدفت   

نـــة اســـببانة اســـبدداا وتـــمَّ . ســـبها بمدينـــة الســـياحة قيـــا  لمـــوظ ي البدريبيـــة ( 04) مـــن ُمكوَّ
نــة َعي تنــة واخبيــر  ةبــارةو  الســببيانهم ســبها  بمدينــة الســياحة ب يــا  موظ ــا  ( 42) مــن ُمكوَّ
 اإلحصــــــائية الحزمــــــة  ريــــــق عــــــن البيانــــــا  تحليــــــا وتــــــمَّ . الدراســــــة مو ــــــو  عــــــن

(spss)ــرا  مــن%( 99.2) أن إلــى الدراســة وتوصــلت  البــرامج نجــاح فــي الحاصــلة البغي 
ـــة و ـــع آليـــة عناصـــر إلـــى تعـــود ســـبها  بمدينـــة الســـياحة قيـــا  لمـــوظ ي البدريبيـــة  الُديَّ
 الدراسة نبائج أثبب  كما. للمرشدين السياحة قيا  بها ي وا البي البدريبيةو للبرامج السنوية

 بمدينـة السـياحة قيـا  لموظ ي البدريبية البرامج لنجاح الحاصلة البغي را  من%( 20) أن
 مــن%( 16.7) وأن الســياحيينو للمرشــدين البدريبيــة  البــرامج تن يــ  آليــة إلــى تعــود ســبها 

ــرا   آليــة إلــى ترجــع الســياحة  قيــا  لمــوظ ي البدريبيــة البــرامج نجــاح فــي الحاصــلة البغي 
 بضـــرورة الدراســـة وأوصـــت. الســـياحة قيـــا  بهـــا ي ـــوا البـــي البدريبيـــةو االحبياجـــا  تحديـــد
 البـدريبو لعمليـة المهمـة المرحلـة باعببارهـا البدريبيـةو االحبياجـا  تحديـد آلية على البركيز
ـحين اهشدا  الخبيار والعادلةو المناسبة المعايير وو ع  وو ـع البـدريبو لعمليـة الُمرشَّ
دة معـــايير ـــة ووا ـــحة ُمحـــدَّ  للمرشـــدين البدريبيـــة الـــدورا  ومواعيـــد الســـنويةو البدريبيـــة للُديَّ

 لبن يـ  وا ـحة آليـا  و ـع كـ لإ بال يـا و البدريبية الدورا  دليا في ونشرها السياحيينو
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ــة وف ــا   البدريبيــةو البــرامج  فــي يحــدل دقــ قصــور أي ت  وتصــحيح عنهــاو الُمعَلــن الســنوية للُديَّ
 .الُديَّة تن ي 

الة الكلمات  (البدريب آليا  السياحيو المرشد البدريبو)  :الدَّ
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
ــا الــدوا والمنتمــا         ــٍدو مــن قتَب َتــى قيــا  الســياحة فــي عــالم اليــوا باهبمــاٍا مبزاي َيح 

لــه مـــن دور فــي دفـــع عجلــة البنميــةو وخلـــق فــر  العمـــا  المهبمــة بالشــأن الســـياحي  لمــا
لشرائح واسعة من أفراد المجبمـعو ومـن هـ   الشـرائح فتـة المرشـدين السـياحيينو والـ ين لهـم 
دور هااٌّ في البعريف بالسياحةو من خ ا المعلوما  والمهـارا  البـي يمبلكونهـا فـي ت ـديم 

احي دور  علــى أكمــا وجــه  يحبــاج دائمــا  خدمــة ســياحية مبميــزةو ولكــي ُيــتد تي المرشــد الســي
إلـــى البـــدريب والبيـــويرو واإللمـــاا المســـبمر بكـــا مـــا هـــو جديـــد فـــي مجالـــهو مثلـــه مثـــا أي ت 
موظف في منتمة مَّا  لـ لإ فـئن تـوفر البـرامج البدريبيـة لـه سبسـاعد  كثيـرا  فـي ت ـديم أداا 

. ومــن أهــ م الركــائز البــي ييلبهــا  مبميــزو والــ ي ســينعك  دور  علــى ال يــا  الســياحي َككــاٍ 
البــدريبو وجــود آليــا  تدريبيــة مناســبةو  يــبم  مــن خ لهــا ن ــا المــادة البدريبيــة للمبــدربين  
بهــدف تنميــة مهــاراتهمو ورفــع مســبو  قــدراتهم علــى أداا مهــامهم الوظيفيــةو لــ ا  فــئن هــ   

رامج البدريبيــة الورقــة ســُبرك تز علــى آليــا  البــدريب للمرشــد الســياحيو وأثرهــا علــى نجــاح البــ
 لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها.

 مشكلة الدراسة:
تســـعى الدراســـة لمعرفـــة آليـــا  البـــدريب للمرشـــد الســـياحيو وأثرهـــا علـــى نجـــاح البـــرامج    

البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبهاو ويمكن حصر مشكلة الدراسة في البساؤال  
 اآلتية:
مــا أثــر آليــة تحديــد االحبياجــا  البدريبيــة للمبــدربين الداصــة للمرشــدين الســياحيينو  -

 على نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها؟ 
ــة الســنوية للبــرامج البدريبيــةو البــي ي ــوا بهــا قيــا  الســياحة  - مــا أثــر آليــة و ــع الُديَّ

 ي قيا  السياحة بمدينة سبها؟للمرشدين على نجاح البرامج البدريبة لموظ 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39 

ما أثر آلية تن ي  البرامج البدريبية للمرشدين السياحيينو على نجـاح البـرامج البدريبيـة  -
 لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها؟ 

 فرضيَّات الدراسة:
 ت وا ه   الدراسة على ال ر يَّا  اآلتية:

ا  البدريبية الداصة للمرشدين يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين آلية  تحديد االحبياج -1
 .السياحيينو على نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة

ــة الســنوية للبــرامج البدريبيــةو البــي  2- يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية بــين آليــة و ــع الُديَّ
ي وا بها قيا  السياحة للمرشدين السياحيينو علـى نجـاح البـرامج البدريبيـة لمـوظ ي قيـا  

 السياحة بمدينة سبها. 
ــــرامج البدريبيــــة للم 3- ــــ  وت يــــيم الب ــــين آليــــة تن ي ــــة إحصــــائية ب رشــــدين يوجــــد أثــــر ذو دالل

 السياحيينو على نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها.
 :أهداف الدراسة

البعــر ف علــى آليــة  تحديــد االحبياجــا  البدريبيــة الداصــة للمرشــدين الســياحيينو علــى  -1
 نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها.

ـــة ال -0 ســـنوية للبـــرامج البدريبيـــةو البـــي ي ـــوا بهـــا قيـــا  الســـياحة قيـــاس آليـــة و ـــع الُديَّ
 للمرشدينو وأثرها على نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها.

و علـــى نجـــاح البـــرامج الســـياحيين آليـــة تن يـــ  البـــرامج  البدريبيـــة للمرشـــدين قيـــاس تـــأثير -0
 .البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها

   :أهمية الدراسة
ــــدريب مــــن      ــــه  حيــــُ  إَن الب راســــة مــــن أهميــــة المو ــــو  الــــ ي تبناول ــــة الدت ــــن أهمي ُم َتك 

الموا ــيع اإلداريــة الهامــة  هنــُه يبعلــق بالُعنصــر البَشــرتيو والــ ي ُيَعــد  الُعنصــر الهــاا  هي ت 
لين لديها.   منتمةو فنجاحها يبوقف على ك ااة ومهارة العامت
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راسة في الن اط البالية:   ويمكن تو يح أهمية ه   الدت
. تحليا واقع آليا  البدريب للمرشد السياحي وأثـر  علـى نجـاح البـرامج البدريبيـة بال يـا  1

راســـةو يســـاعد بـــالبركيز علـــى ن ـــاط الضـــعفو وت اديهـــا ُمســـب ب  و وو ـــع البـــرامج  محـــا الدت
 البدريبية الم ئمة لتبيبيق آليا  البدريب للمرشد السياحي. 

َرتها المكببــة العربيــة . تحــاوا هــ   الدراســة تنــاوا أحــد المو ــ0 ــد  وعا  البــي تعــاني مــن ُن
عامــة و والليبيــة خاصــة و وهــو آليــا  البــدريب للمرشــد الســياحيو وأثرهــا علــى نجــاح البــرامج 

 البدريبيةو حي  لم يلق االهبماَا الكافي من الباحثين والَمعني تين بالمو و .
ر عنهــاو والبــي ُيتَمــا أن تبــرز أهميــة هــ   الدراســة مــن النبــائج والبوصــيا  البــي َتســ ُ  -0

 يسب يد منها  ال يا  محا الدراسة.
 :دراسةة المنهجي
وأهــدافهاو ف ــد اعبمــد الباحثــان علــى المــنهج الوصــ يو فــي  ــوا  بيعــة مشــكلة الدراســة    

لوصــف اســبجابا  أفــراد وحــدة المعاينــة وت ــديراتهمو واســبدداا المــنهج البحليلــي ل يــاس أثــر 
للمرشدين السياحيينو علـى نجـاح البـرامج البدريبيـة لمـوظ ي قيـا  آليا  البدريب الداصة 

الســياحة بمدينــة ســبها. واعبمــد الباحثــان علــى نــوعين مــن الدراســة النتريــة: وهــي المراجــع 
العلميــــة المباحــــة: )الــــدوريا و المجــــ   العلميــــةو البحــــولو والدراســــا  البــــي لهــــا ع قــــة 

فجمعــت البيانــا  والمعلومــا  اهوليــة المبعل ــة بمو ــو  الدراســة(. أمــا الدراســة الميدانيــةو 
ـــت المعالجـــة  ة لهـــ ا الغـــرضو وتمَّ بمو ـــو  الدراســـةو مـــن خـــ ا اســـبمارة االســـببيان الُمَعـــدَّ

(  لغــــرض تحليــــا SPSSاإلحصــــائية ببرنــــامج الحزمــــة اإلحصــــائية للعلــــوا االجبماةيــــة )
 البيانا و واخببار ال ر يَّا .
ــة الدراســة:  مجبمــع الدراســة مــوظ ي قيــا  الســياحة بمدينــة ســبها يشــما  مجتمــع وَعي ِّن

( 42ة عـددها )يَّ ( موظ ا و أما َعي تنة الدراسـةو ف ـد تـمَّ اخبيـار َعي تنـة عر ـ24البالا عددهم )
 موظ ا و وا ي ر الباحثان إلى اخبيار ه ا النو  من الَعي تنا   لسهولة اسبددامها. 
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   :حدود الدراسة
 .مدينة سبها -قيا  السياحة  في الدراسة ه   ُأجرَيت :المكانية الحدود  -
 الدراسة أربعة أشهرو إلنجازها في صورتها النهائية. امبد :  الزمنية الحدود -
وأثرهــا و الدراســة آليــا  البــدريب للمرشــد الســياحي هــ   تناولــت: الموضــوعية الحــدود -

 .لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها  على  نجاح البرامج البدريبية
 :المصطلحات اإلجرائية

"عمليـــة ُمديَّيـــة ومســـبمرة  لب لـــي  ال جـــوة بـــين اهداا ال علـــي للعـــاملينو  التـــدريب: -
وبـــين مـــا هـــو ميلـــو  مـــنهم مـــن واجبـــا  ومســـتوليا و وذلـــإ ببزويـــدهم بالمعـــارفو 
ــتد تي إلــى تحســين  والمهــارا و والمعلومــا و والســلوكيا  غيــر المبــوفرة فــيهمو والبــي ُت

( "  .(44ص ،4012الشرعة، أدائهمو وأداا المنتمة َككاٍ 
ـيَّاح ومـراف بهم لمدبلـف  المرشد السياحي: - " الشـد  الـ ي يمـارس أعمـاا إرشـاد الس 

 .4011Barnett, M ".(اهمـاكن السـياحية واهثريـةو وتزويـدهم بالمعلومـا  عنهـا
and Standing .) 

 الدراسات السابقة: 
ــوان4013دراســة أجراهــا عقيلــة )ينــاير،  .1 : "أثــر التــدريب علــى أداء شــاغلي ( بعن

 الوظائف التسويقية". 
هدفت ه   الدراسة للبعر ف على أثر البدريب على أداا شاغلي الوظائف البسوي ية فـي    

ليبيا(و ك لإ بيان الدور ال ي يلعبه البدريب فـي  – رابل   -المجمع الصناعي )تاجوراا 
صـة لهـم فـي تنميـة  الرفع من مسبو  أدائهـم الـوظي يو وذلـإ مـن خـ ا تن يـ  بـرامج ُمبدص ت

معارفهمو ومهاراتهمو وقـدراتهم  بحيـ  تسـاعدهم علـى أداا َمهـاا ت وظـائ هم وأدوارهـم بك ـااةو 
وفعاليَّـــة. واعبمــــد الباحـــ  علــــى المــــنهج الوصـــ ي البحليلــــيو  ومــــن خـــ ا تحليــــا بيانــــا  
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ــــردا  ال صــــدية للَعي ت  ــــمَّ جمعهــــا مــــن الم  ــــي ت ــــةو باســــبدداا الحزمــــة الدراســــة االســــببانة الب ن
وجـــود ع قـــة  - اإلحصـــائيةو ف ـــد توصـــلت الورقـــة إلـــى بعـــل النبـــائجو كـــان مـــن أهمهـــا:

 -إحصــائية بــين مســبو  االهبمــاا ببــدريب شــاغلي الوظــائف البســوي يةو وأدائهــم الــوظي ي. 
ـــة اهســـاليب المســـبددمة فـــي تـــدريب شـــاغلي الوظـــائف  وجـــود ع قـــة إحصـــائية بـــين فاعليَّ

 .            وأدائهم الوظي يالبسوي ية 
( بعنـوان: "واقـع تطبيـق األسـاليب التدريبيـة 4012دراسة أجراهـا عقيلـة، الطـروق، ). 4

هة للمديرين وسبل تطويرها بالمعهد الوطني لإلدارة".  الُموجَّ
هــة للمــديرينو وســبا تيويرهــا     هــدفت الدراســة إلــى واقــع تيبيــق اهســاليب البدريبيــة الُموجَّ

ـــة بالمعهـــد  ـــر مـــن أهـــم عناصـــر العملي ـــة تعبب ـــو ني لـــ دارةو حيـــ  إن اهســـاليب البدريبي ال
البدريبيـــةو البـــي يـــبم  مـــن خ لهـــا ن ـــا المـــادة البدريبيـــة للمبـــدربين  بهـــدف تنميـــة معـــارفهمو 
ومهـــاراتهمو واتجاهـــاتهمو والرفـــع مـــن مســـبو  قـــدراتهم علـــى أداا َمهـــام تهم الوظيفيـــة بك ـــااةو 

جبمـــع الدراســـة فـــي أعضـــاا هيتـــة البـــدري  والبـــدريبو ومســـتولي البـــدريب وفعاليَّـــة. َتمثَّـــا م
ليبيــا(. أمــا َعي تنــة الدراســةو فَبمثَّلــت فــي  -بــالم ر الرئيســي للمعهــد الــو ني لــ دارة ) ــرابل 

( عضـــــوا  مـــــن أعضــــاا هيتـــــة البـــــدري  والبـــــدريبو 04َعي تنــــة قصـــــدية بلـــــا عــــدد أفرادهـــــا )
ــ ين لهــاو بــالم ر الــرئي  للمعهــد واإلداريــين المســتولين عــن تســيير العم ليــة البدريبيــةو والُمن  ت

الو ني ل دارة بيرابل . اعبمد  الدراسـة علـى المـنهج الوصـ ي البحليلـيو وتوصـلت إلـى 
اند ــــاض فــــي مســــبو  اهبمـــــاا إدارة المعهــــد )محــــا الدراســـــة(  وجـــــود عــــدة نبــــائجو أهمهــــا

ـــة للمـــدرينو حيـــ  يـــبم  االعب ـــة الحديث ـــة فـــي باهســـاليب البدريبي مـــاد علـــى اهســـاليب الب ليدي
ـــد النـــدوا  والل ـــااا و وور  العمـــا(و كمـــا  البـــدريب )المحا ـــرا و دراســـة الحـــاال و وع 
ُي َحظ قلة اسبدداا إدارة المعهد لبعل اهساليب الحديثةو البي يمكن أن ُيعبَمد عليها فـي 

إلداريـــةو تمثيـــا تنميـــة وتيـــوير المـــديرينو ومنهـــا علـــى ســـبيا المثـــاا: )أســـلو  المباريـــا  ا
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اهدوارو تشـــكيا الســـلو و َســــلَّة ال ـــرارا و تــــدريب الحساســـيةو العصــــف الـــ هنيو البــــدريب 
دو وأسلو  إعداد المدير كمدر (.   والبعلم عن ُبع 

(، بعنـوان: "البـرامج التدريبيـة وأثرهـا علـى أداء 4011دراسة عفاف، أحمد النجار، ). 1
 ية في محافظة الخليل".موظفي وزارة التربية والتعليم الفلسطين

يهــدف البحــ  إلـــى البعــر ف علــى واقـــع البــرامج البدريبيــة بمجاالتهـــا المدبل ــةو وع قبـــه    
باهداا الوظي ي لد  موظ ي وزارة البربية والبعلـيم ال لسـيينية فـي محافتـة الدليـاو وت ـديم 

ى البـدريب فـي م برحا  وتوصـيا  م ئمـة  لبيـوير العمليـة البدريبيـةو تسـاعد ال ـائمين علـ
وزارة البربية والبعلـيم علـى االسـب ادة منهـا فـي تصـميم وتن يـ  بـرامج ودورا  تدريبيـة قادمـةو 
لرفــــع ك ــــااة أداا ال ــــائمين علــــى العمليــــة البعليميــــة. وقــــد اعبمــــد  الباحثــــة علــــى المــــنهج 

ن مجب مــع الوصــ يو واســبددمت االســببانة كــأداة لجمــع البيانــا  المبعل ــة بالبحــ و وقــد َتكــوَّ
ــيم ال لســيينية فــي محافتــة الدليــاو والبــالا  الدراســة مــن جميــع مــوظ ي وزارة البربيــة والبعل

(و وذلـإ حســب البيانـا  البــي تــمَّ 0227/0212( موظــٍف وموظ ـٍة للعــاا )2921عـددهم )
الحصـــوا عليهـــا مـــن ُمـــديريَّا  البربيـــة والبعلـــيم فـــي محافتـــة الدليـــاو ولبن يـــ  البحـــ و تـــمَّ 

( موظــٍف وموظ ـــٍة. تـــمَّ 062نـــة اليب يــة العشـــوائيةو حيــ  بلـــا حجــم الَعي تنـــة )اســبدداا الَعي ت 
 100( اســببانة علــى أفــراد َعي تنــة البحــ و وتــمَّ اســبرجاعها جميعــا و أي بنســبة )062توزيــع )

(و وقد توصا البح  إلى مجموعة من النبـائجو كـان مـن أهمهـا: أن تحديـد االحبياجـا  %
واو يليه تصميم البرامج البدريبية في البرتيب الثانيو ثم ت يـيم البدريبية جاا في البرتيب اه

العملية البدريبية في البرتيب الثال و ثم اخبيار المدربين في البرتيب الرابع و في حين جاا 
وجــود فــرو  ذا  و و اخبيــار المبــدربين فــي البرتيــب اهخيــر بــين عناصــر العمليــة البــدريب

بحـــوثين نحـــو واقـــع البـــرامج البدريبيـــة فـــي وزارة البربيـــة داللـــة إحصـــائية بـــين اســـبجابا  الم
والبعليم ال لسيينية في محافتة الدلياو من وجهـة نتـر المـوظ ين  ُتعـَز  لُمبغي تـر الجـن و 

 .والُمسمَّى الوظي يو والبدص  و والمديرية
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 :االستفادة من الدراسات السابقة 
فـي الدراسـة الحاليـة  حبـى تكـون معرفة الن   في الدراسا  الساب ةو ومحاولـة تغييبـه  -1

 هنا  مساهمة علمية جديدة للباحَثي ن.
ــ   البــاحَثي ن علــى المراجــع البــي اســبند   -0 إثــراا الجانــب النتــري للدراســة الحاليــةو وا  ت

 إليها تلإ الدراسا .
البعـــر ف علـــى نوةيـــة اههـــداف البـــي اســـبهدفبها الدراســـا  الســـاب ةو ومـــد  دقبهـــا فــــي  -0

 معالجة مشكلة الدراسةو حي  اسب اد منها الباحثان في صياغة أهداف البح . 
االســب ادة منهــا فــي بنــاا االســببانةو وتحديــد محاورهــاو والمــنهج الــ ي يبماشــى مــع هــ    -4

 الدراسة. 
لبــي اعبمــدتها تلــإ الدراســا   ممــا ســاعد الباحثــان علــى اخبيــار البعــر ف علــى الَعي تنــا  ا -1

 الَعي تنة المناسبة البي يمكن أن تح ق أهداف البح .
 :أهم ما ُيمي ِّز الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة 
ـــت  -1 هنـــا  اخـــب ف بـــين هـــ   الدراســـةو والدارســـا  الســـاب ة  مـــن حيـــ  المكـــانو ف ـــد تمَّ

 بيتا  مدبل ة عن البيتة البي ُأنجَز  فيها ه   الدراسة.الدارسا  الساب ة في 
هنا  اخب ف بين ه   الدراسةو والدارسا  الساب ة  من حي  الزمـانو حيـ  تمَّـت هـ    -1

را  مدبل ـة فـي البيتـة الليبيـةو وخاصـة  فيمـا  الدارسة في ال برة الحاليةو والبي تشهد تيـو 
 يُد   ال يا  السياحي.

   الدراســةو والدارســا  الســاب ة  مــن حيــ  مجــاا البيبيــقو حيــ  هنـا  اخــب ف بــين هــ -0
 تيبيق الدراسة الحالية على ال يا  السياحي بمدينة سبها.

 الجانب النظري:
 مفهوم التدريب: 
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ُيعبَبـــر البـــدريب أحـــد أهـــم الوســـائا واهســـاليب فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية  لـــ لإ فـــئن      
تح يــق البنميــة يبوقــف علــى مــا يبــوفر فــي المنتمــة مــن ك ــااا  بشــريةو ومــا يحملــه مـــن 
اهفراد من ُمته ت   علمية وك ااا و وتعببر عملية تنمية الموارد البشـرية عمليـة مهمـة فـي 

ذ تعمـــا علـــى تكييـــف وتحـــدي  ال ـــدرا  والك ـــااا  البشـــريةو بمـــا ظـــا اقبصـــاد المعرفـــة  إ
ـــا  فـــي تح يـــق  را  العلميـــة والبكنولوجيـــةو فهـــي تلعـــب دورا  ُمهم  يـــب اا مـــع البغي ـــرا  والبيـــو 
االنسجاا والب ؤا بين سياسا  المنتمة وأنشيبها من جهةو وسلوكيا  وميـوا اهفـراد مـن 

ـ   علـى  .(112، ص 4019 بودبوس،)جهة أخر و لبح يق أهـدافها.  ومـن خـ ا اال  ت
العديـــد مـــن المراجـــعو البـــي لهـــا ع قـــة بـــئدارة المـــوارد البشـــريةو نجـــد أن هنـــا  العديـــد مـــن 

 البعري ا  للبدريبو ن كر منها:
ــرا   البــدريب: "عمليــة منتمــة مســبمرةو محورهــا ال ــرد فــي مجملــهو تهــدف إلــى إحــدال تغي 

دة سلوكيةو وفنيةو وذهنية   دة حاليا و أو مسب بليا و يبيلبهـا ال ـرد محدَّ لم ابلة احبياجا  محدَّ
ــــــــــــه".  ــــــــــــي يعمــــــــــــا بهــــــــــــاو والمجبمــــــــــــع بأكمل ســــــــــــا  الب ــــــــــــه والمتسَّ ي ــــــــــــ ي ُيتد ت والعمــــــــــــا ال

بــأن البــدريب "عمليــة  (44، ص 4012)". فيمــا أشــار الشــرعة .(41،ص4010)معمــار،
وبـين مـا هـو ميلـو  مـنهم ُمديَّية ومسبمرة  لب لي  ال جوة بين اهداا ال علـي للعـاملينو 

من واجبا  ومسـتوليا و وذلـإ ببزويـدهم بالمعـارفو والمهـارا و والمعلومـا و والسـلوكيا  
 .  غير المبوفرة فيهمو والبي ُتتد تي إلى تحسين أدائهمو وأداا المنتمة َككاٍ 

ه مساعدة اهفراد على ال ياا بأعمالهم على الوجفي أنه يعما على  وَتكُمن أهمية التدريب
اهكمــاو ومــا يح  ــه مــن مزايــاو أهمهــا: تح يــق الجــودة فــي منبجاتهــا وخــدماتهاو حيــ  َتُعــم  

 .(11، ص4014)أبو النصر،  .ال ائدة على ال ردو والمنتمةو والمجبمعو أو الدولة َككـا ٍ 
يســاعد البــدريب علــى إدخــاا تغييــرا  تكنولوجيــة علــى  ــر  وأســاليب العمــاو وزيــادة كمــا 

ك ااة العاملين في أداا أعمالهمو نبيجة امب كهم لمهارا  فنية وعلميـة جديـدة تبناسـب مـع 
ر فــي البيتــة الداخليــة والدارجيــة للمنتمــةو ويســاهم فــي تيــوير  البغييــرا  المدبل ــة والبيــو 
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. ويمكـن عـن (25-41، ص2014)الشـرعة، شـيد ال ـرارا  اإلداريـة. أسـاليب ال يـادة وتر 
، 4011)رضــا،  ريــق البــدريبو البعــر ف علــى نــواحي ال ــوة والضــعف لــد  أيَّــة منتمــة. 

ــــدوا   .(43ص ومــــن العــــرض الســــابقو يبَّضــــح لنــــا أن للبــــدريب أهميــــة  كبيــــرة و َمكَّنــــت لل
لهـــا ت ـــدا خـــدما  عاليـــة المب دمـــة الحصـــوا علـــى أعلـــى درجـــا  اإلت ـــان فـــي العمـــاو  وَجع 

مبها ليبيــا _ فئنهــا فــي  الجــودةو ومنافســة كبــر  للمنتمــا و أمــا الــدوا الناميــة _ وفــي م ــدت
ة للبـدريب المبنـي علـى اهسـاليب العلميـة السـليمةو وذلـإ لبحسـين أداا مواردهـا  حاجة ماسَّ

 . البشرية
 مفهوم المرشد السياحي:

و فالمرشـــدو أو الـــدليا يعببـــر دور المرشـــد الســـياحي مهـــم ورئـــي   فـــي نجـــاح الســـياحة َككـــاٍ 
ة تعري ــا  أهمهـا المرشــد "هــو مــن أن  السـياحي كمــا يحــب الـبعل تســميبهو  تــمَّ تعري ـه بتعــدَّ

ــيَّاحو وهــو بــ لإ ي ــوا ب يــادة المجموعــةو وهــو بــ لإ يكــون قائــدا   يصــاحب مجموعــة مــن الس 
 Day)ذن مـدير  للرحلـة السـياحية. للمجموعةو أو يدير فعاليَّا  المجموعة والرحلـةو وهـو إ

GS، 1990).  كما ُعر تف أيضا  بأنـه: مـن ي ـدا اإلرشـادو أو الداللـةو  لمجموعـة سـياحيةو
المرشد السياحي: "هو الشد  ال ي يمارس أعمـاا إرشـاد و ويكون ب لإ مرشدا و أو دلي  . 

ــيَّاح ومــراف بهم لمدبلــف اهمــاكن الســياحية واهثريــة فــي المملكــةو وتزويــدهم بالمعلومــا   الس 
 (.4002، القوق  (". عنها

فـــــه كـــــاٌّ مـــــن:  المرشـــــد ، 4011، )عـــــويس،  (41، ص1990الغمـــــري،  (الســـــياحي عرَّ
ـــاو ويحمـــا إمـــا رخصـــة دليـــا ســـياحي صـــادرة عـــن جهـــة بأنـــه:  (12ص "أي  شـــد  ُمتهَّ

مني ة ال يوجد بها جهة َمُنـوط   بهـا إصـدار رخـ و أن يكـون قـد  تل َّـى رسميةو أو في أي  ت
ا  ُيتد تي للحصوا على ُمته تا له ع قة بالداللـة السـياحية مـن أيَّـة جهـة ُمتهلَّـةو  تدريبا  خاص 
سواا محليا و أو إقليميا و أو عالميا و وي وا ب يـادة الـزوار فـي تلـإ الدولـة أو المني ـة  ب صـد 
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معــــــالم تزويـــــدهم بالمعلومــــــا  والشــــــرح عــــــن موا ــــــيع لهـــــا ع قــــــة بالبــــــاري و واآلثــــــارو وال
ر الث افيو والبيتةو واهماكن ذا  االهبمااو وعلـى العمـوا:  الحضاريةو وأعماا ال نو والبيو 

 .أي  مو و  ُيتد تي لبسويق الدولة سياحيا  
 صفـــــات المرشد السيــــــاحي:

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

حــب الــو نو وال ناعــة البامــة بعتمــة ما ــيه وإمكاناتــهو كــ لإ المتهــر العــااو والشــكا  -1
 الم بواو وبسا به.

ع قــا  شدصــية مبينــة مــع العــاملين فــي منــا ق ال صــدو كرجــاا الجمــار  والجــوازا   -0
ســـا  والمرافـــق ذا  الع قـــةو وحضـــور  وغيـــرهمو فـــي ن ـــاط الحـــدود وغيرهـــا مـــن المتسَّ

 البديهة. 
 دصية قوية قادرة على مواجهة المشاكا وحلها.ش -0
قــدرة قياديــةو وإمكانيــة توجيــه اآلخــرين وتح يــزهم نحــو البن يــ و وااللبــزاا باللباقــة وحســن  -4

 المتهر. 
لــــــه للعمــــــا كــــــدليا  -3 ــــــاو ُتته ت صــــــة علــــــى اهق ــــــر تيج دراســــــة أكاديميــــــةو أو دورة مبدص ت خت

 (.11، ص4003، لعتيبيا)سياح
 العامـــــة.: الصفــــات ثانياً 
م  -1 ــنت ت ــة بــال وانين واهنتمــةو البــي ُت إجــادة لغــة أجنبيــة واحــدة علــى اهقــاو والمعرفــة البامَّ

 الع قة بعمله في البرويج والسياحة والس ر السياحي المنتم.
ح ـــوا المعرفـــة ذا  بإلمامه و إلمامـــه بأصـــوا البعامـــاو والبروتوكـــواو وأصـــوا المراســـم. -0

دها فـي المبحـ  ال حـقو الع قة مثا: )الباري و  الجغرافيةو اآلثار وغيرها(و كما سُنحد ت
 وا  ت    وفهم  للسلو  اإلنسانيو وكيفية البعاما مع اآلخرين.
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ــيَّاح  -0 معرفــة بتعــادا  وت اليــد وقواعــد ســلو  الشــعو و وخاصــة  تلــإ البــي َي ــُدا منهــا الس 
 الوافدون بشكا مسبمرو من خ ا الوكالة البي يعما معها.

 عة الث افة البي تساعد  على البعاما مع اآلخرينو وخاصة  اهجانب منهم.سَ  -4
 معرفة اهماكن المسموح بزيارتهاو وتلإ غير مسموحة الزيارة  لبجنب المشاكا. -1
معلومـــا  مبكاملـــة عـــن البلـــدو وخاصـــة  منـــا ق الجـــ   الرئيســـة والمبميـــزةو والب اصـــيا  -6

ـــــوفرة  ـــــوج الســـــياحي المب ـــــوا  المنب ـــــة عـــــن أن ـــــاهحواا السياســـــية الكامل ـــــهو والمعرفـــــة ب في
 واالقبصادية البي يمر بها البلد.

 (.12، ص4001، زويلف )المعرفة بير  ووسائا الن ا الرئيسة في البلد.  -9
 آليات تدريب المرشد السياحي: 

إن نجاح أي ت برنامج تدريبي يعبمـد_ بشـكا كبيـر _علـى تـوفر اآلليـا   والمعـايير البدريبيـة 
الةو   البي ُتتد تي إلى نجاح  برنـامج البـدريبو لـ ا  فـئن هـد  الدراسـة سـوف ُترك تـز علـى ال عَّ

اآلليا  البدريبية اهساسـيةو البـي تضـمن نجـاح البـرامج البدريبيـة للمرشـد السـياحيو وأهمهـا 
 ما يلي:

ُيعبَبـر تحديـد االحبياجـا  البدريبيـة   آلية  تحديد االحتياجات التدريبيـة للمرشـد السـياحي:
ــــة للم ــــة البدريبي ــــامج تدريبيووالبأكــــد مــــن أن الُديَّ ي ت برن ــــى هت رشــــد الســــياحي الديــــوة اهول

ُمصـــمَّمة ل رت ـــاا بأهـــداف البـــدريبو مـــن حيـــ  الجـــودةو واإلنباجيـــةو والبنافســـية. ولبح يـــق 
ذلــــإ  ت ــــوا إدارة البــــدريب فــــي المنتمــــة ببحليــــا أهــــداف المنتمــــة )المهــــارا و والك ــــااا  

مـــن هـــ   المرحلـــةو هـــو تحديــد ال جـــوا  الحاصـــلةو مـــا بـــين الك ـــااة  ال زمــة(. إن الغـــرض
الموجــودةو والمبوقعــةو إ ــافة  إلــى  تحديــد الحاجــة للبــدريب مــن قتَبــا العــاملينو واالســبعانة 
بالمســـبندا  المبـــوفرة لـــد  المنتمـــة و وبنـــاا  عليـــه يـــبم  تحديـــد االحبياجـــا  البدريبيـــة علـــى 

 ديو وذلإ من خ ا اآللية البالية:المسبو  البنتيميو والمسبو  ال ر 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49 

   آليــة مراقبــة المرشــد الســياحي أثنــاا العمــاو و حيــ  يمكــنهم مراقبــة وم حتــة الحاجــا
البدريبية  للمرشدين السياحيين بشكا أسر و  من فر  عما  لكونهم على قريبين جـدا  

 (.,Barnett 18،4011) .من موظ يهمو والبع رف على قدراتهمو بشكا مباشر
 وهــــــي أداة تســــــبددمها معتــــــم  و ري ــــــة جلســــــا  العصــــــف الــــــ هني للمرشــــــد الســــــياحي

سا  للبعر ف على إمكانا  العاملينو من خ ا حوارهم ومناقشاتهمو ومعرفة ماذا  المتسَّ
 .يحباجون من معارف ومهارا و وو عها  من االحبياجا  البدريبية

: ويـبم  مـن خ لهـا تحليـا العمـا لكـا آلية المسح الشامل لَمهام ِّ وظيفـة المرشـد السـياحي
مـــا يدــــ   عمــــا المرشـــد الســــياحيو وتحديــــد مـــا هــــو ميلــــو و  ـــمن ف ــــرا  المعرفــــة و 
المهـــــارا  واالتجاهـــــا و ثـــــم يـــــبم تحليـــــا المعلومـــــا  واســـــبددامهاو التدـــــاذ قـــــرار تحديـــــد 

 (.21، ص1990)الكعبي، االحبياجا  البدريبية. 
بعـد االنبهـاا مـن مرحلـة تحديـد االحبياجـا    :آلية وضع خطة التـدريب للمرشـد السـياحي

البدريبيــــة للمرشــــد الســــياحيو تــــأتي الديــــوة الباليــــةو وهــــي و ــــع آليــــة الديــــة البدريبيــــةو 
وبنودهـــاو ومحبواهـــا. وذلـــإ بمـــا يـــب اا مـــع احبياجـــا  وأهـــداف المنتمـــةو بمـــا ُيـــتد تي إلـــى 

حها  على (22، ص1992 ،)المرسي تح يق اههداف الميلوبة من عملية البدريب. ُيو  ت
 - اخببـــار المـــدربين و المبـــدربين - الهـــدف مـــن البـــدريب للمرشـــد الســـياحي)النحـــو البـــالي:

متشـــرا  لب يــــيم المعــــارفو والمهــــارا و والســــلوكيا   - المــــوارد الماديــــة- وســـائا البــــدريب
متشـــرا   وا ـــحة عـــن النبـــائجو وإجـــرااا  ومراقبـــة عمليـــة  - الميلوبـــة للمرشـــد الســـياحي

- موقـع الـدورة البدريبيـةو والبسـهي   ال زمـة- وقـت البـدريب - للمرشد السياحيالبدريب 
مــدة  -المرشــدين الســياحين المســبهدفين للبــدريب- تكل ــة اليري ــة الُمســبدَدمة فــي البــدريب

  البدريب.
وُترك تز هد  العملية علـى و ـع آليـة  آلية تنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي للمرشد السياحي:

ـــة البدريبيـــةو وتـــوفير المصــــادر لبن يـــ   صــــة المرتبيـــة بالُديَّ وت يـــيم كـــا اهنشـــية الُمبدص ت
ــا  فــي إنجــاح  الضــروريةو البــي تدــدا البرنــامج البــدريبي للمرشــد الســياحيو وتلعــب دورا  ُمهم 
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ســـة بب ـــديم الـــدعم الـــ زا لبن يـــ  البـــدريبو مـــن خـــ ا  البرنـــامج البـــدريبيو حيـــ  ت ـــوا المتسَّ
ـــة البدريبيـــة.  ويعبمـــد نجـــاح عمليـــة البـــدريب علـــى الب اعـــا مـــا بـــين مراقبـــة كـــا بنـــود ا لُديَّ

،  1992المرســي)المنتمــةو والمــدر و والمبــدر . ولضــمان نجــاح البــدريب  المرســي. 
  يجب توفر اآلليا  البالية:( 21-22ص

الــدعم قبــا البــدريب: ودلــإ ببزويــد المــدر  بالمعلومــا  الميلوبــةو وتزويــد المبــدربين  -1
المرشـــدين الســـياحيين بيبيعـــة البـــدريبو وتحديـــد نـــو  ال جـــوة بـــين الك ـــااة الميلوبـــة مـــن 

 .(91، ص4014)األسرج،  حاليا و وذلإ لدلق الصلة بين المدربينو والمبدربين.
ــــــوفير كــــــا الوســــــائا الم ئمــــــةو واهجهــــــزةو  -0 ــــــاا البــــــدريب: وهــــــي تبضــــــمن ت ــــــدعم أثن ال

دربينو إ افة  إلـى البغ يـة العكسـية حـوا والميبوعا و والبرامجو والسكن للمبدربين والم
 إنجاز المبدربين من المرشدين السياحيين  لواجباتهم حسب الميلو .

الدعم بعد البدريبو وتبضمن اسب ا كافة المعلوما  المرتدة حوا المبدربين والمدربينو  -0
 وكا ما يد   البرنامج البدريبي.

 ي الدراسة:عرض وتحليل البيانات الُمجمَّعة من ُمْسَتجوب
ن مجبمع الدراسة من موظ يمجتمع الدراسة، ووحدة المعاينة: قيا  السياحة بمدينة  َيبكوَّ

و وَ ــمَّت وحــدة المعاينــة كــا المـــوظ ينو مــن خــ ا َعي تنــة عر ــيَّة  والبــالا عـــددهم ســبها
حيـــ  تـــمَّ توزيـــع االســـببانا  علـــى أفـــراد وحـــدة المعاينـــةو وتـــم تحديـــد نســـبة  ( موظ ـــا و42)

 .المسبرجع منهاو ونسبة االسببانا  الصالحة للبحليا اإلحصائي
 .( مجتمع الدراسة، ووحدة المعاينة1الجدول رقم: )

عطططططططد       البيان

 الموظفين

عطططططططططططططططططططططططد  

االسطططططط بانا  

 الموزعة

عطططططططططططططططططططططططد  

االسطططططط بانا  

 المس رجعة

نسططططططططططططططططططططبة 

 المس رجع 

عطططططططططططططططططططططططططد  

االسطططططططط بانا  

الصطططططططططططططالحة 

 لل حليا

النسططططططططططططططططبة 

المئو ة  مطن 

 حجم العَي ِّنة

وحطططططططدة 

 المعا نة

60 60 34 %90 36 %90 
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 ثبات االستبانة:
للبح ـــــق مــــــن ثبــــــا  االســــــببانة  قــــــاا الباحثـــــان باســــــبدداا معادلــــــة )كرونبــــــاخ أل ــــــا(      
(Cronbch Alpha  و وذلـــإ لحســـا  معـــام   الثبـــا)  لمبغيـــرا  اهداة )قيـــاس االتســـا

ــح 0.92الــداخلي ل  ــرا  االســببانة(و وبلــا معامــا الثبــا  لــتداة الكليــة ) (و كمــا هــو ُمو َّ
 ( اآلتي:0بالجدوا رقم: )

 ( نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة4الجدول رقم: )
عططططططططططد     الُم غي ِّرا  الفرعية الُم غي ِّرا  الرئيسية

 الفقرا 

 ألفا 

 كرونباخ

ب
ر 

 د
 ال

 
يا
آل

 

آليتتة تح يتت  االحتياجتتات الت ريبتتة المتتت ر ين الخا تتة 

 ل مرش ين السياحيين.

4 68.3% 

آلية وض  الُخطَّة السنوية لبرامج الت ريبية التتي يقتوم 

  ها اطاع السياحة ل مرش ين.

6 99.3% 

 آليتتتتة تنويتتتت  وتقيتتتتيم البتتتترامج الت ريبيتتتتة ل مرشتتتت ين

 .السياحيين

6 52.2% 
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 6 33.3% 

 %52.4 16    األ اة الكلية

 اإلحصائي لنتائج ُمتغي ِّرات الدراسة للعوامل الشخصية: الوصف 
 :البيانات الشخصية

 (n =12(  وصف خصائص أفراد وحدة المعاينة.          )1الجدول رقم: )
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 المئو ة %النسبة  ال كرار  الفئة الخصائص  

 %4212 21 ذ ر الجنس 1

 %33.5 26 أنثن

0 
ططططططططططططططا  الُمؤه ِّ

 ال عليمي

 %24.4 4 ال هادة الثانوية

 %63.1 23 د  وم عالي

 %30.4 22  كالوريوس

 %9.4 1 ماجستير

 %0 0 د تورا 

3 
 سنوا  الخبرة

 

 %24.3 4 سنوات5  أال من

 %23.3 9 سنوات 20أال من  -9من 

 29أاتتتل متتتن  -ستتتنوات  20متتتن 

 سنة

4 24.3% 

 %91.3 25 ستة  شأ ثر 29من 

( إن أغلــــب أفــــراد الَعي تنــــة هــــم مــــن الــــ كورو حيــــ  بلــــا نســــبة ذلــــإ 0مــــن الجــــدوا رقــــم: )
%(. وهــ ا متشــر لب ــار  النســب بــين  02.7%( فــي حــين بلغــت نســبة اإلنــال )61.1)

المــــوظ ين مــــن الــــ كور واإلنــــالو الــــ كور واالنــــالو الــــ ي يــــدا علــــى احبماليــــة اســــب رار 
ــا العلمــيو فالنبــائج ــا واند ــاض دوران العمــاو أمــا الُمته ت  البوزيــع عليهــا فــي الُمبحصَّ

لهم دبلـوا عـالي بنسـبة ) والنسـبي البكـراريو %(و فـي  49.0أن معتـم المبحـوثين كـان ُمـته ت
ــة الشــهادة 02.6حــين بلــا عــدد حملــة درجــة البكــالوريوس ) الثانويــة بنســبة %(و تليهــا حمل

وهـ ا يشـير إلمكانيــة المزيـد مــن . (%1.6%(و أمـا حملـة درجــة الماجسـبير كانــت )16.9)
 فكانـت: t أمـا سـنوا  الدبـرةالبأهيـا والبعلـيم وتنميـة مهـاراتهم فـي مجـاا قيـا  السـياحة. 

م معتـ أن ووالنسبي مـن الجـدوا البكراري  بالبوزيع يبعلق فيما إليها البوصا تمَّ  البي النبائج
%(و تلــيهم البكــرارا  10.2بنســبة ) ســنة فــأكثرو 11مــن المبحــوثين كانــت ســنوا  خبــرتهم 
أقا من سنةو وسنوا  الدبرة   11إلى أقا من  12من والنسب المبساويةو فسنوا  الدبرة 

ســــنوا  هــــي 12إلــــى أقــــا مـــن  1مـــن وكانـــت أقــــا نســــبة %(و 16.9بنســــبة )ســـنوا و  1
ماا الجديـــدةو وأصـــحا  الدبـــرا و ويعكـــ  مـــردود  %(. وهـــ ا ممـــا ُيبـــي تن دمـــج الـــد10.2)
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اإليجـــابي علـــى تنميـــة المـــوارد البشـــريةو باعببـــارهم أكثـــر قـــدرة ودرايـــة بتُمجَريـــا  اهعمـــااو 
ويح ـــق المســـبهدف مـــن آليـــا  البـــدريب للمرشـــد الســـياحيو وأثرهـــا علـــى البـــرامج البدريبيـــة 

 لموظ ي ال يا  محا الدراسة.
 اإلحصائي لنتائج ُمتغي ِّرات الدراسة: الوصف

( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، إلجابات أفراد َعي ِّنة 2جدول رقم: )
 آلية  تحديد االحتياجات التدريبية الخاصة بالمرشدين السياحيين. حولالدراسة 

 

  

الم وسطا   العبارة

 الحسابية

االنحرافا  

 المعيار ة

 ترتيب

 الفقرة

 رجة 

 األهمية

يتمم تح ي  االحتياجات الت ريبية ل مرش ين من خالل  02

 .مالحظتهم أثناء أدائهم لعم هم

 مواشق 1 0.309 3.93

يتمم اختيار المرشتحين ل بترامج الت ريبيتة ل مرشت ين  01

الستتياحيينب  نتتاء  ع تتن العالاتتات ال خصتتيةب ولتتي  

 ع ن  الكواءة.

 مواشق 1 0.363 6.00

تح يتتتتت  االحتياجتتتتتات الت ريبتتتتتة ل مرشتتتتت ين آليتتتتتة  03

 السياحيين واضحة وموهومة ل جمي .

 مواشق 0 0.644 3.30

د االحتياجتتتتات  06 التتتترئي  المباشتتتتر هتتتتو متتتتن يُحتتتت ِّز

 الت ريبية.

 مواشق 1 0.399 3.40

يتتتتتتمم تح يتتتتتت  االحتياجتتتتتات الت ريبتتتتتتة ل مرشتتتتتت ين  09

الستتياحيينب متتن ختتالل تح يتت يهم لنوعيتتة البتترامج 

 التي يرغبون شيها.  الت ريبة

 مواشق 6 0.446 3.10

تح ي  االحتياجتات الت ريبيتة ل مرشت ين الستياحيينب  04

يتتتتمم حستتتد األستتت  الع ميتتتة المعروشتتتة شتتتي مجتتتال 

 الت ريد.

 مواشق 3 0.630 3.43

عناصر آلية  تحد د االح ياجا  الم وس  الكلي الس خدام 

 ال در بية الخاصة بالمرشد ن السياحيين3 

 موافق 23610 3361

( أن قــيم المبوســط الحســابيو واالنحــراف المعيــاريو لكــا 4يبضــح مــن الجــدوا رقــم: )    
آليــة  تحديــد االحبياجــا  البدريبــة الداصــة  ف ــرة مــن ال  ــرا  حــوا البســاؤا عــن عناصــر

بالمرشـدين الســياحيين وأثرهــا علـي نجــاح البــدريبو وباســبعراض قتـَيم البرتيــب نجــد أن ال  ــرة 
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يبم اخبيار المرشحين للبرامج البدريبيـة للمرشـدين السـياحيينو " والبي تُن   على: (0رقم: )
". أنهــا كانـت أكبـر ال  ـرا  بالمواف ــةو بنـاا  علـى الع قـا  الشدصــيةو ولـي  علـي  الك ـااة
 (.2.940(و وبــــانحراف معيــــاري )4.22ف ــــد أخــــ   البرتيــــب اهواو وبمبوســــط حســــابي )

آليـــة تحديــد االحبياجـــا  البدريبـــة للمرشـــدين الســـياحيين هـــا: "(و والبـــي م اد0جــاا  رقـــم: )
(و 0.92".  فجــــــاا  بالمرتبــــــة الثانيــــــةو وبمبوســــــط حســــــابي )وا ــــــحة وم هومــــــة للجميــــــع

 (.  2.466وبانحراف معياري )
"تحديد االحبياجا  البدريبة للمرشدين السياحيين  ( البي تُن   على:6وجاا  ال  رة رقم: )

". ف ـــد احبلـــت البرتيـــب الثالـــ و يـــة المعروفـــة فـــي مجـــاا البـــدريبيـــبم حســـب اهســـ  العلم
(. ثـــم جـــاا  بعـــد ذلـــإ ال  ـــرة 2.422(و وانحـــراف معيـــاري )0.60بمبوســـط حســـابي بلـــا )

ــت علــى: "4رقــم: ) د( والبــي نصَّ االحبياجــا  البدريبــة". ف ــد  الــرئي  المباشــر هــو مــن ُيحــد ت
 (.2.211و وانحـــراف معيـــاري )(0.62جـــاا  فـــي البرتيـــب الرابـــع بمبوســـط حســـابي بلـــا )

يبم تحديد االحبياجـا  البدريبيـة للمرشـدين مـن ( والبي تُن   على: "1بينما جاا  ال  رة: )
ــــاا أدائهــــم لعملهــــم (و وانحــــراف معيــــاري 0.10بمبوســــط حســــابي )و خــــ ا م حتــــبهم أثن

يــــــبم تحديــــــد ( البــــــي تــــــُن   علــــــى: " 1(.  فـــــي حــــــين جــــــاا  ال  ــــــرة اهخيــــــرة: )2.129)
االحبياجا  البدريبة للمرشدين السياحيين من خ ا تحديديهم لنوةية البـرامج البدريبـة البـي 

ويبَّضـح مـن بيانـا  (. 2.664(و وانحراف معياري 0.02بمبوسط حسابي ) يرغبون فيها".
الجــــدواو أن قيمــــة المبوســــط الحســــابي الكلــــي لل  ــــرا  البــــي تُدــــ   تســــاؤا آليــــة  تحديــــد 

(و وانحــراف 0.61للمبـدربينو خاصـة  للمرشــدين السـياحيينو بلـا نحـو) االحبياجـا  البدريبـة
وأن أفــراد َعي تنــة الدراســة مــواف ين علــى العبــارا  أو ال  ــرا و وبدرجـــة (. 2.610معيــاري )

 موافقو من وجهة نترهم. 
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( المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــَة َعي ِّنــة الدراســة علــى كــل 3جــدول رقــم: )
ــوم بهــا قطــاع ســؤال.  ــي يق ــة، الت ــرامج التدريبي ــة الســنوية للب ــة وضــع الُخطَّ عناصــر آلي

 السياحة للمرشدين.

الم وسططططططا   العبارة ت

 الحسابية

االنحرافطططا  

 المعيار ة

 ترتيب

 الفقرة

 رجططططططططة 

 األهمية

تتتة ستتتنوية ل تتتت ريد خا تتتة  29 هنتتتاخ  ُخطَّ

  المرش ين يتم تنوي ها   اة.

 مواشق 4 2.013 3.33

تُعَ م الُخطَّة الستنوية  لتت ريد ل مرشت ين  22

الستتتياحيين  نتتتاء ع تتتي متتتا تحتاجتتته  تتتل 

 مكتد.

 مواشق 2 0.435 3.33

صتتتتتون وتُ بِّزتتتتتي  27 تتتتتة يعتتتتت ها ُمتخصِّز الُخطَّ

االحتياجتتتتتتتات المط و تتتتتتتة ل مرشتتتتتتت ين 

 السياحيين.

 مواشق 9 0.653 3.60

دائمتتتا  متتتا يتتتتمم تجتتتاو   عتتت  البتتترامج  12

 اإلمكانيات.الت ريبية لع م توشر 

 مواشق 1 0.399 3.40

الُخطط تأتي متن التو ارة ولتي  ل جهتة  11

 رأ  شيها.

 مواشق 3 0.414 3.93

الُخَطتتط الت ريبتتة ل مرشتت ين الستتياحيين  10

ية وحزم لضمان نجاحها.  تحتاج إلن ج ِّز

 مواشق 6 2.004 3.63

 محور الم وس  الكلي إلجابا  المبحوثين حول

ططة السططنو ة للبططرامج عناصططر آليططة و ططع  الُخطَّ

 . ال در بية

3311 

 

23110 

 

 موافق

ُتَعــد  الُديَّـة الســنوية  ( والبــي تـُن   علــى أنـه: "2( أن ال  ـرة )1يبَّضـح مــن الجـدوا رقــم: )   
" تح َّ ـــت بمبوســـط حســـابي لبـــدريب للمرشـــدين الســـياحيين بنـــاا  علـــى مـــا يحباجـــه كـــا مكبـــب

( 12كانـــت المرتبـــة اهولـــى. بينمـــا جـــاا  ال  ـــرة ) (و2.697(و وانحـــراف معيـــاري )0.99)
 ."دائمـا  مـا يـبم  تجـاوز بعـل البـرامج البدريبيـة لعـدا تـوفر اإلمكانيـا والبي تُن   على أنـه: "

(و فكانـــت فـــي البرتيـــب الثـــاني. أمـــا 2.211(و وانحـــراف معيـــاري )0.62بمبوســـط حســـابي )
". بـة تـأتي مـن الـوزارة ولـي  للجهـة رأي فيهـاَيط البدريالدُ ( البي تُن   على أن: "11ال  رة )
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فـــي (و فجـــاا  فـــي المرتبـــة الثالثـــة. 2.606(و وانحـــراف معيـــاري )0.19بمبوســـط حســـابي )
للمرشــــدين الُدَيــــط البدريبــــة "(و والبــــي تــــُن   علــــى أن: 10حــــين جــــاا  بعــــد ذلــــإ ال  ــــرة )

يــة وحــزا لضــمان نجاحهــا (و وانحــراف 0.40بمبوســط حســابي )"  الســياحيين تحبــاج إلــى جد ت
( والبـي تـُن   علـى 7(و فكانت في المرتبة الرابعة. في حـين جـاا  ال ـرة )1.226معياري )
صون وُتلب تي االحبياجا  الميلوبة للمرشـدين السـياحيينأن: "  ها مبدص ت بمبوسـط  "الُديَّة ُيعد 

  (و فكانــت بالمرتبــة الدامســة. فــي حــين جــاا2.472(و وانحــراف معيــاري )0.42حســابي )
هنا   ُخيَّة سـنوية للبـدريب خاصـة بالمرشـدين يـبم  ( والبي تُن   على "9ال  رة اهخيرة رقم )

. وف ـا  لبيانـا  (1.202(و وانحراف معياري )0.00بمبوسط حسابي ) تن يدها بدقة" تبناسب 
الجــدوا نجــد أن بيانــا  الجــدوا البــي تُدــ   إجابــا  المبحــوثين حــوا عناصــر آليــة و ــع 

ــة الســنوية للبــرامج البدريبيــةو البــي ي ــوا بهــا قيــا  الســياحة للمرشــدين   بمبوســط حســابيالُديَّ
َعي تنـة (و وأن أفـراد 2.920(و وف ا  للم ياس المعبمد للدراسةو وبانحراف معياري )0.11قدر  )

الدراسة مواف ون على العبارا  وال  را  الواردة في المحورو وه ا ُيعبَبر متشـرا  يـدا علـى أن 
المسبددمين ُيوُلون اهبماما  كبيرا  بدراسة عناصر الُديَّة البدريبيةو والبعر ف على ن ـاط ال ـو  

 والضعف فيها.
جابـات أفـراد َعين ِّـة الدراسـة ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة إل2جدول: ) 

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

 الحسابي

  االنحططططططططرا 

 المعياري

 ترتيب

 الفقرة

 رجطططططططططططططة 

 األهمية

التت عم المتتاد  والمعنتتو  ابتتل وأثنتتاء و عتت  التتت ريد مهتتم   23

 ل مرش ين السياحيين.ج ا  لتنوي  البرامج الت ريبية 

 مواشق 2 0.193 3.53

 مواشق 6 0.330 3.93 تنوي  البرنامج الت ريبي  يتمم وشق ما هو ُمخطَّط له. 26

البتترامج الت ريبيتتة الخا تتة  المرشتت ين الستتياحيين دائمتتا   29

 تسهم شي تطوير مهارات المرش ين السياحيين.

 مواشق 1 0.313 3.33
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 تتتترامج الت ريبيتتتتة الخا تتتتة  المتتتتواد التتتتتي تُتتتت َرس شتتتتي 24

 المرشتت ين الستتياحيين تعكتت  متتا يريتت   المتتت را وتُ بِّزتتي 

 طموحاته.

 مواشق 3 0.644 3.30

توجتت  مواعيتت  ُمحتت َّدة  لبتت ء البتترامج الت ريبيتتة الخا تتة   23

  المرش ين السياحيين تُنوَّ    اة.

 مواشق 4 2.029 3.03

 مواشق 9 2.004 3.63 نجاحه.توشير البيئة المناسبة ل ت ريد يسهم شي  23

آليططة تنفيطط   محططور الم وسطط  الكلططي إلجابططا  المبحططوثين حططول

 البرامج  ال در بية3وتقييم 

 موافق 23111 3316

ـــرة )6يبَّضـــح مـــن الجـــدوا رقـــم: )     ـــدعم المـــادي ( والبـــي تـــُن   علـــى أن: "10( أن ال   ال
". والمعنـوي قبـا وأثنـاا وبعـد البـدريب مهــمٌّ جـدا  لبن يـد البـرامج البدريبيـة للمرشـدين الســياحيين 

(و فكانـت فـي المرتبـة اهولـى. 2.012(و وانحـراف معيـاري )0.70تح َّ ت بمبوسط حسابي )
مرشــــدين البـــرامج البدريبيــــة الداصـــة بال(و والبــــي تـــُن   علــــى أن: "11بينمـــا جــــاا  ال  ـــرة )

(و 3.73) . بمبوسـط حسـابي"السياحيين دائما  تسهم في تيوير مهـارا  المرشـدين السـياحيين
( البــي تــُن   علــى 16( فكانــت فــي البرتيــب الثانيــة. أمــا ال  ــرة )0.828وانحــراف معيــاري )

المــواد البــي ُتــدَرس فــي بــرامج البدريبيــة الداصــة بالمرشــدين الســياحيين تعكــ  مــا يــرد  أن: "
(و فجـاا  2.466(و وانحـراف معيـاري )0.92". بمبوسط حسابي )ر  وُتلب تي  موحاتهالمبد

تن يـد البرنـامج على أن: " (و والبي تُن   14في حين جاا  بعد ذلإ ال  رة ) بالمرتبة الثالثة.
ـــــط لـــــه (و وانحـــــراف معيـــــاري 0.10". بمبوســـــط حســـــابي )البـــــدريبي يـــــبم  وفـــــق مـــــا هـــــو ُمديَّ

تـوفير "والبـي تـُن   علـى:  (12بة الرابعـة. فـي حـين جـاا  ال  ـرة )(و فكانت بالمرت2.902)
(و وانحـــراف معيـــاري 0.40". بمبوســـط حســـابي )البيتـــة المناســـبة للبـــدريب يســـهم فـــي نجاحـــه

والبـي  ( في المرتبـة اهخيـرة19(و فكانت بالمرتبة الدامسة. في حين جاا  ال  رة )1.226)
دة  لب"تُن   على:  ـ دا البرامج البدريبيـة الداصـة بالمرشـدين توجد مواعيد ُمحدَّ  السـياحيين ُتن َّ

أن  (.  ويبَّضــح مــن البيانــا 1.211(و وانحــراف معيــاري )0.29". بمبوســط حســابي )بدقــة
ــد  آليــة تن يــ  قيمــة المبوســط الحســابي الكلــي لل  ــرا  البــي تُدــ   إجابــا  المبحــوثين حــوا ُبع 
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(و وف ــــا  للم يــــاس 0.16قــــدر  ) بمبوســــط حســــابيالســــياحيينو  البــــرامج  البدريبيــــة للمرشــــدين
ــــانحراف معيــــاري ) ــــى 2.919المعبمــــد للدراســــةو وب (و وأن أفــــراد َعي تنــــة الدراســــة مواف ــــون عل
 العبارا  وال  را  الواردة في المحور.

 ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، إلجابات أفراد2جدول رقم: )
 .نجاح البرامج التدريبية لموظفي قطاع السياحة َعي ِّنة الدراسة على ُبْعد 

الم وسطا   العبارة  

 الحسابية

االنحرافا  

 المعيار ة

 ترتيب

 الفقرة

 رجطططططة 

 األهمية

أشتتتتعر  بيجا يتتتتة اتجتتتتا   رنتتتتامج التتتتت ريد  12

 الخاا  المرش ين السياحيين.

 مواشق 0 13121 3311

أساليد الت ريد المتَّبَعتة تستاهم شتي تطتوير  02

 .المرش ين السياحيينأداء 

 مواشق 6 13011 0313

أ تستتتتد مهتتتتارات ج يتتتت ة متتتتن البرنتتتتامج  01

 الت ريبي لتطوير ذاتي.

 مواشق 1 23213 3311

المهارات التي أ تسبها من أس وا الت ريد  00

 .تزي  من عم ية التع مم

 مواشق 1 13111 3302

أستتتاليد التتتتت ريد المتَّبَعتتتة تخ تتتتق موااتتتتف  03

 .مهارات المت ر ين إيجا ية لتحسين

 مواشق 3 13113 3301

نتائج البرنتامج التت ريبي تستاهم شتي تطتوير  01

 .اطاع السياحة   كل  بير

 مواشق 1 23121 3362

الم وسططط  الكلطططي إلجابطططا  المبحطططوثين بعطططد          

 . نجاح البرامج ال در بية

 موافق 13210 3301

نبــائج البرنــامج " ( والبــي تــُن   علــى أن:04)( أن ال  ــرة 9يبَّضــح مــن الجــدوا رقــم: )     
(و 0.62". تح َّ ــــت بمبوســــط حســــابي )البــــدريبي تســــاهم فــــي تيــــوير المنتمــــة بشــــكا كبيــــر

(و والبــي تــُن   17(و كانــت المرتبـة اهولــى. بينمــا جـاا  ال  ــرة )2.472وانحـراف معيــاري )
بمبوســــط  ".لســـياحيينأشـــعر بئيجابيـــة اتجـــا  برنــــامج البـــدريب الدـــا  بالمرشـــدين اعلـــى: " 
( البـي 00(و فكانت البرتيب الثانيو أما ال  رة )1.501(و وانحراف معياري )3.57) حسابي

. أســاليب البـــدريب المبََّبعــة تدلـــق مواقــف إيجابيـــة لبحســين مهـــارا  المبـــدربين"تــُن   علـــى: "
ذلــإ يلــي  (و وجـاا  بالمرتبــة الثالثــة.1.140(و وانحــراف معيــاري )0.09بمبوسـط حســابي )
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( ) 0.19( )0.02( علـــى البـــواليو وبمبوســـط حســـابي علـــى البـــوالي )02و 01و 00ال  ـــرة )
(. ويبَّضح من بيانا  الجدوا أن 1.021( )2.710( )1.119و وانحراف معياري )(0.90

نجـاح  قيمة المبوسط الحسابي الكلي لل  را  البي تُد   إجابا  المبحوثين حوا بعد محـور
ـــة لمـــ ــــابي قـــدر  ) وظ ي قيـــا  الســـياحةوالبـــرامج البدريبي ـــا  0.01فكانـــت بمبوســـط حســـ (. وف 

(و وأن أفــراد َعي تنــة الدراســة مواف ــون 1.202للم يــاس المعبمــد للدراســةو وبــانحراف معيــاري )
نجـــاح البـــرامج البدريبيـــة  علـــى العبـــارا  وال  ـــرا  الـــواردة فيـــهو ويولـــون اهبمامـــا  كبيـــرا  بعمليـــة

 .لموظ ي قيا  السياحة

 اختبار فرضيَّات الدراسة: 
 اختبار الفرضيَّة األولى:

: H1 (  2.21يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسبو ≥ α  بين آلية  تحديـد االحبياجـا )
علــى نجــاح البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة بمدينــة  البدريبيــة للمرشــدين الســياحيين

للبح  ق من ه   ال ر ـيَّة  اسـبددا الباحثـان أسـلو  تحليـا االنحـدار ل يـاس الع قـة و  -سبها
ونجـاح البـرامج البدريبـة  وبين آلية تحديد االحبياجا  البدريبية الداصة للمرشدين السياحيين 
 لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها و والجدوا البالي ُيبي تن ذلإ: 

النمـوذج الختبـار أثـر  تباين لالنحدار للتأكد مـن صـالحية( نتائج تحليل ال1جدول رقم: )
ــى نجــاح البــرامج  ــد االحتياجــات التدريبيــة الخاصــة للمرشــدين الســياحيين عل ــة تحدي آلي

 التدريبية لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها.
 

 المصدر

مجمطططططططططوع 

 المربعا 

 رجطططططططا  

 الحر ة

م وس  

المربعططا

  

   F  قيمة

 المحسوبة

  F قيمة

 الجدولية

مسططط و  

 الداللة

 معاما ال حد د

R2 

معامططططططططططططططا 

 االرتبا 

R    

  23222 23222 113112 13111 1 13112 االنحدار

23306 

 

23161 
    23311 31 23123 الخطأ

     36 113163 المجموع
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د عنططد مسطط و  معنو ططة )  ( الجدوليــة عنــد مســتوى fقيمــة ) (3                   2321الططة صحصططائيا
 .0.000= 0.03داللة 

ــح الجــدوا رقــم: ) آليــة تحديــد االحبياجــا  البدريبيــة  ( اخببــار الع قــة بــين عناصــر2ُيو  ت
ونجــاح البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  )َكُمبغي تــر مســب ا(و  الداصــة للمرشــدين الســياحيين

ـــر الســـياحة بمدينـــة ســـبها تـــابع(و حيـــ  أظهـــر  نبـــائج البحليـــا اإلحصـــائي المدونـــة  )َكُمبغي ت
( fبالجــدواو ثبــا  صــ حية النمــوذج الخببــار ال ر ــيَّة ال رةيــة اهولــى إلــى ارت ــا  قــيم )

(و 2.21(و عـــن قيمبهـــا الجدوليـــة عنـــد مســـبو  داللـــة )14.960المحســـوبة والبـــي بلغـــت )
ن ن ـ  الجـدوا أن قيمـة معامـا (و ويبَّضـح مـ2.222( والبالغـة )01-1ودرجـــــــا  حريـة )

%( مـن البغي ـرا  الحاصـلة فـي 16.1(و وه ا يعنـي أن )2.006( قد بلغت )R2البحديد )
نجاح البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة ترجع إلى آلية تحديد االحبياجا  البدريبيةو 

ر م ا النموذج أي أن عناصر آلية تحديد االحبياجا  البدريبية في ه %( 00ا م ـدار  )ُت س ت
 من البباين في نجاح البرامج البدريبة لموظ ي قيا  السـياحة بمدينـة سـبها  ممـا يـدا علـى
أن هنـا  أثــر  هـااٌّ ذو داللــة إحصــائية للُمبغي تـر المســب ا فــي الُمبغي تـر البــابعو وبم حتــة أن 

و ونـــــرفل (H1:β1≠0)(و فئننـــــا ن بـــــا ال ـــــرض البـــــديا 2.21مســـــبو  الداللـــــة أقـــــا مـــــن )
يـة ذا  داللـة إحصـائية بـين  (H0:β1=0)ال ر ـيَّة العدميـة  نجــاح وُن ـر  بوجـود ع قـة َخي ت

موجبــة  (R)و وحيــت إن إشــارة معامــا االرتبــاط البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة
ـــَرين: 2.161وتســـاوي ) +( يشـــير ذلـــإ إلـــى أن هـــ ا البـــأثير إيجـــابي وقـــوي جـــدا  بـــين الُمبغي ت
آلية تحديـــــد االحبياجـــــا  البدريبـــــة و والبـــــابعو أي أنـــــه كلمـــــا ارت عـــــت قـــــيم عناصـــــر المســـــب ا

ــر علــى أن هنــا  نجــاح عمليــة البــدريب  ارت عــت قــيم المبــدربين ب يــا  الســياحة و وهــ ا ُي س ت
 أثر  ذو داللة إحصائية.
 اختبار الفرضيَّة الثانية:
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: H2 (  2.21يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســبو ≥ α )ــة  بــين آليــة و ــع الُديَّ
علــى نجــاح  الســياحيين الســنوية للبــرامج البدريبيــةو البــي ي ــوا بهــا قيــا  الســياحة للمرشــدين

  البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها.
آليـة  للبح  ق من ه   ال ر يَّة  اسبددا الباحثان أسلو  تحليـا االنحـدار ل يـاس الع قـة بـين

ــة الســنوية للبــرامج البدريبيــةو البــي ي ــوا بهــا قيــا  الســياحة للمرشــدين ــر  و ــع الُديَّ )َكُمبغي ت
و )َكُمبغي تــر تــابع( علــى نجــاح البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة بمدينــة ســبها مســب ا(

 والجدوا أدنا  ُيبي تن ذلإ:
 مــن صــالحية النمــوذج الختبــار ( نتــائج تحليــل التبــاين لالنحــدار  للتأكــد9جــدول رقــم: )

ــة الســنوية لبــرامج التدريبيــة، التــي يقــوم بهــا قطــاع الســياحة  عناصــر آليــة وضــع الُخطَّ
  نجاح البرامج التدريبة لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها. على نللمرشدي
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 .0.000= 0.03( الجدولية عند مستوى داللة f(. قيمة )0.03دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )*

ح  آلية و ع الُديَّة السنوية لبرامج البدريبيةو البي ي وا بها  عناصر(7الجدوا رقم: )ُيو  ت
نجاح البرامج البدريبـة لمـوظ ي قيـا  السـياحة  )َكُمبغي تر مسب ا(و قيا  السياحة للمرشدين

و حيــ  أظهــر  نبــائج البحليــا اإلحصــائي المدونــة بالجــدواو ثبــا  صــ حية بمدينــة ســبها
( المحســــوبة والبــــي بلغــــت f ر ــــيَّة ال رةيــــة الثانيــــة إلــــى ارت ــــا  قــــيم )النمــــوذج الخببــــار ال
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( 01-1(و ودرجــــــــا  حريـة )2.21(و عن قيمبها الجدولية عند مسبو  داللـة )11.771)
( قـــد بلغـــت R2(و ويبَّضـــح مـــن ن ـــ  الجـــدوا أن قيمـــة معامـــا البحديـــد )2.222والبالغـــة )

الحاصــلة فــي نجــاح البــرامج البدريبيــة %( مــن البغي ــرا  99.6(و وهــ ا يعنــي أن )2.996)
لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبهاو تعود إلى عناصر آليـة و ـع الُديَّـة السـنوية لبـرامج 
البدريبيةو البي ي ـوا بهـا قيـا  السـياحة للمرشـدينو أي أن عناصـر الُديَّـة السـنوية لبـرامج 

ـر مـا م ـدار  )الب %( مـن الببـاين فـي عمليـة نجـاح عمليـة 99.6دريبية في ه ا النموذج ُت س ت
للُمبغي تر المسـب ا فـي الُمبغي تـر  البدريبو مما يدا على أن هنا  أثر  هااٌّ ذو داللة إحصائية

(و فئننـــــا ن بـــــا ال ـــــرض البـــــديا 2.21البـــــابعو وبم حتـــــة أن مســـــبو  الداللـــــة أقـــــا مـــــن )
(H1:β1≠0) و ونــرفل ال ــرض العــدا(H0:β1=0)  يــة ذا  داللــة وُن ــر  بوجــود ع قــة َخي ت
ــة الســنوية لبــرامج البدريبيــةو البــي ي ــوا بهــا قيــا  عناصــر إحصــائية بــين  آليــة و ــع الُديَّ

و علـــي نجـــاح البـــرامج البدريبيـــة لمـــوظ ي قيـــا  الســـياحة بمدينـــة ســـبها الســـياحة للمرشـــدين
+(و يشـير ذلـإ إلـى أن 2.220موجبـةو وتسـاوي ) (R) وحيـت إن إشـارة معامـا االرتبـاط

ه ا البـأثير إيجـابي وقـوي جـدا  بـين الُمبغي تـَرين: المسـب او والبـابعو أي أنـه كلمـا ارت عـت قـيم 
نجاح البرامج البدريبة لموظ ي  عمليةارت عت قيم  الُديَّة السنوية لبرامج البدريبية  عناصر

ر على أن هنـا  أثـر  ذو داللـة إحصـائية للُمبغي تـَرين: و وه ا ُي س ت قيا  السياحة بمدينة سبها
 .المسب او والبابع

 اختبار الفرضيَّة الثالثة:
: H3 (  2.21يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسبو ≥ α )آليـة تن يـ  وت يـيم البـرامج  بين

بمدينــة و علــى نجــاح البــرامج البدريبــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة الســياحيين البدريبيــة للمرشــدين
 .سبها
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آليـة  للبح  ق من ه   ال ر ـيَّة  اسـبددا الباحـ  أسـلو  تحليـا االنحـدار ل يـاس الع قـة بـين
ـــر مســـب ا(والســـياحيين  تن يـــد البـــرامج  البدريبيـــة للمرشـــدين ونجـــاح البـــرامج البدريبيـــة  )َكُمبغي ت
 ن ذلإ:أدنا   ُيبي ت و والجدوا )َكُمبغي تر تابع( لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها

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

 . التدريبة لموظفي قطاع السياحة بمدينة سبها
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  ( د عنططططد مسطططط و  معنو ططططة ــــة ( f(. قيمــــة )2.03 الططططة صحصططططائيا ــــد مســــتوى دالل  0.03الجدوليــــة عن
=0.000. 

ح الجدوا رقـم: )  آليـة تن يـد وت يـيم البـرامج البدريبيـة للمرشـدين ( اخببـار الع قـة بـين12ُيو  ت
البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة بمدينــة ســبها ونجــاح )َكُمبغي تــر مســب ا(و  السـياحيين

ــر تــابع(و حيــ  أظهــر  نبــائج البحليــا  اإلحصــائي المدونــة بالجــدوا ثبــا  صــ حية )َكُمبغي ت
( المحســـــوبةو والبــــي بلغـــــت fالنمــــوذج الخببــــار ال ـــــرض ال رعــــي الثالــــ  إلـــــى ارت ــــا  قــــيم )

(و 01-1(و ودرجــــــــا  حريـة )2.21(و عن قيمبهـا الجدوليـة عنـد مسـبو  داللـة )06.091)
( قــد بلغــت أن R2(. ويبَّضــح مــن ن ــ  الجــدوا أن قيمــة معامــا البحديــد)2.222والبالغــة )

%( من البغي را  الحاصلة  في نجاح البرامج البدريبة لموظ ي 20%(  وه ا يعني أن )20)
قيا  السياحة بمدينة سبها  تعود إلى آلية تن ي  وت ييم البرامج البدريبية للمرشدين السياحيين 

ر ما م دار  ) البدريبيـةو ممـا %( من البباين  في عملية نجـاح بـرامج 20في ه ا النموذج ُت س ت
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ــــر البــــابعو  ــــر المســــب ا فــــي الُمبغي ت يــــدا علــــى أن هنــــا  أثــــر  هــــااٌّ ذو داللــــة إحصــــائية للُمبغي ت
و (H1:β1≠0)(و فئننــا ن بــا ال ر ــيَّة البديلــة 2.21مــن ) وبم حتــة أن مســبو  الداللــة أقــا

ية ذا  داللـة (H0:β1=0)ونرفل ال ر يَّة العدمية   إحصـائية بـينو وُن ر  بوجود ع قة َخي ت
ونجــاح البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي  الســياحيينو آليــة تن يــد وت يــيم البــرامج  البدريبيــة للمرشــدين

+( فهـ ا 2.622موجبـة ) (R)و وحيت إن إشـارة معامـا االرتبـاط قيا  السياحة بمدينة سبها
أي أنـه كلمــا  يشـير إلـى أن هـ ا البـأثير إيجـابي وقـوي جـدا  بـين الُمبغي تـَرين: المسـب او والبـابع.

ـــيم البـــرامج البدريبيـــة للمرشـــدينارت عـــت قـــيم  ـــة تن يـــ  وت ي نجـــاح ارت عـــت قـــيم  الســـياحيين  آلي
 .البرامج البدريبية لموظ ي قيا  السياحة بمدينة سبها

 النتائج.
الداصــة للمرشــدين  إحصــائية آليــة  تحديــد االحبياجــا  البدريبيــةجــود أثــر ذي داللــة و  -1

بدرجــة  علــي نجــاح البــرامج البدريبيــة لمــوظ ي قيــا  الســياحة بمدينــة ســبهاو الســياحيينو
 مرت عةو وذا  ع قة إيجابية.

آليــة و ــع الُديــة الســنوية لبــرامج البدريبيــةو البــي  وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية بــين 2-
على نجـاح البـرامج البدريبيـة لمـوظ ي قيـا  السـياحة  ي وا بها قيا  السياحة للمرشدين

 .بمدينة سبهاو بدرجة مرت عةو وذا  ع قة إيجابية
وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية بــين آليــة تن يــد البــرامج  البدريبيــة للمرشــدين الســياحيينو -0

بدرجـة مرت عـةو وذا  و على نجاح البرامج البدريبيـة لمـوظ ي قيـا  السـياحة بمدينـة سـبها
 ع قة إيجابية.

آليــة و ــع الُديَّــة الســنوية لبــرامج  تعــود إلــى عناصــر ســبها يــا  الســياحة بمدينــة ق -4 
 .البدريبيـــــــــــــــــــــــــةو البـــــــــــــــــــــــــي ي ـــــــــــــــــــــــــوا بهـــــــــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــــــــا  الســـــــــــــــــــــــــياحة للمرشـــــــــــــــــــــــــدين

نجاح البرامج البدريبة لمـوظ ي  %( من البغي را  الحاصلة في20الدراسة أن ) أثببت -1
آليـة تن يـد البـرامج البدريبيـة للمرشـدين السـياحيينو سـبهاو تعـود إلـى قيا  السـياحة بمدينـة 
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 نجـاح البـرامج البدريبيـة لمـوظ ي قيـا  السـياحةو %( من البغي را  الحاصلة في20وأن )
 .آلية تحديد االحبياجا  البدريبيةو البي ي وا بها قيا  السياحةترجع إلى 
 التوصيات.

ــــة المهمــــة لعمليــــة  .1 البركيــــز علــــى آليــــة تحديــــد االحبياجــــا  البدريبيــــةو باعببارهــــا المرحل
حين   لبدريب.لالبدريبو وو ع المعايير المناسبة والعادلةو الخبيار اهشدا  الُمرشَّ

ـــة البدريبيـــة الســـنويةو ومواعيـــد الـــدورا  البدريبيـــة  .4 دة ووا ـــحة للُديَّ و ـــع معـــايير ُمحـــدَّ
 ونشرها في دليا الدورا  البدريبية بال يا . للمرشدين السياحيينو

و ع آليا  وا حة لبن ي  وت ييم البـرامج البدريبيـةو وف ـا  للُديَّـة السـنوية الُمعَلـن عنهـاو  .1
 وتصحيح أي ت قصور قد يحدل في تن ي  الُديَّة.

و ـــع معـــايير وا ـــحة لب يـــيم الـــدورا  البدريبيـــة للمرشـــدين الســـياحيين  لضـــمان نجـــاح  .2
 البدريب مسب ب  .الهدف من 

البركيــز علــى معــايير الجــودة فــي مجــاا البــدريبو واالســب ادة منهــا فــي البــرامج البدريبيــة  .3
 للمرشدين السياحيين مسب ب  . 

 المراجع
 أواًل: المراجع العربية.

و "إدارة العمليــــة البدريبيــــة: النتريــــة والبيبيــــق"و 2014)الشــــرعةو عيــــاهللا دمحمو ) -1
 دار الحامد للنشر والبوزيع.اليبعة اهولىو عمانو 

(و "أثــــــر البــــــدريب علــــــى المشــــــروعا  0229ال ــــــو و إبــــــراهيم عبــــــد المجيــــــدو )  -0
 الصغر "و  رسالة ماجسبيرو إدارة اهعماا.

ر ال كر واهساليب اإلدارية"و دار الحامـد 0221العبيبيو صبحي جبرو ) -0 (و "تيو 
 للنشرو عمانو اهردن.

ــــــا  المواصــــــ ا  (و "جــــــودة البــــــد0227العــــــزاويو نجــــــمو ) -4 ريب اإلداري"و مبيلب
 .0211الدوليةو اهيزوو
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(و "اهفــــراد والســـلو  البنتيمــــي"و الجامعــــة المصــــريةو 1777الغمـــريو إبــــراهيمو ) -1
 ال اهرةو مصر. 

(و "قاعــــــــدة البيانــــــــا  للمشــــــــروعا   0210اهســــــــرجو حســــــــين عبــــــــدالميلبو )  -6
 الصغر "و بوابة اههراا.

"اإلدارة اإلسبراتيجية للموارد البشرية"و الدار الجامعيـةو (و 1776المرسيو جماا دمحمو ) -9
 اإلسكندريةو مصر.

(و "مراحا العملية البدريبية"و اليبعة اهولىو ال اهرةو 0210أبو النصرو مدحت دمحمو ) -2
 المجموعة العربية للبدريب والنشر.

ــــوسو ســــاميو ) -7 ــــ0217بــــو دب ا  (و "إدارة المــــوارد البشــــرية: رؤيــــة إســــبراتيجية وتوظي 
 عملية"و جامعة ص اق  للعلوا والبصرفو مدبر البح  الحوكمة المالية والمحاسبية.

(و "إدارة المــــوارد البشــــرية"و ترجمــــة دمحم ســــيدو دار المــــري و 0220ديســــلرو جــــاريو ) -12
 الرياضو السعودية.

(و "البدريب اإلداري"و اليبعة اهولىو عمانو دار الرايـة 0210ر او هاشم حمديو ) -11
 زيع.للنشر والبو 

(و "إدارة اهفـــــــراد"و دار الصـــــــ او مجلـــــــة العلـــــــوا  0220) زويلـــــــفو مهـــــــدي حســـــــنو  -10
 و جامعة الببرااو عمان.14البكنولوجيةو العدد: 

ســــة وهــــران للنشــــرو  إدارة المــــوارد البشــــرية(و "1777ع يــــاو عمــــر وصــــ يو ) -10 "و متسَّ
 .عمانو اهردن

(و "الداللـــة واإلرشـــاد الســـياحي: علـــم وفـــن"و عمـــانو 0210عـــوي و غســـان برهـــانو ) -14
 اهردن. 

(و "البــدريب: اهســ  والمبــاد "و اليبعــة اهولــىو الجبيهــةو  0212معمــارو صــ حو ) -11
 ديبونو للنشر والبوزيع(.

(و "إدارة الموارد البشرية"و الدار الجامعيةو اإلسـكندريةو اليبعـة 0221ماهرو 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. 

ـــــةو العربـــــي أحمـــــد -17 "أثـــــر البـــــدريب علـــــى أداا شـــــاغلي الوظـــــائف (، 4013، ) ع يل
مجلة االقبصـاد والبجـارة: مجلـة علميـة محكمـة نصـف سـنوية تصـدر عـن كليـة البسوي ية"و 

 .(0211سو  اهحد. )العدد السابعو يونيو  -االقبصاد والعلوا السياسية 
و "واقـــع تيبيـــق اهســـاليب (4012) ع يلـــةو العربـــي أحمـــدو اليـــرو و ناصـــر مـــي دو-02

الـو ني لـ دارة"و مجلـة علميـة محكمـة البدريبيـة الموجهـة للمـديرين وسـبا تيويرهـا بالمعهـد 
سـو  اهحـد. )العـدد الدـام و  -نصف سنوية تصدر عن كلية االقبصاد والعلوا السياسـية

0214). 
(و "البـــرامج البدريبيـــة وأثرهـــا علـــى أداا مـــوظ ي وزارة 0211ع ـــافو أحمـــد النجـــارو )-41

ي إدارة اهعمــــااو البربيــــة والبعلــــيم ال لســــيينية فــــي محافتــــة الدليــــا"و رســــالة ماجســــبير فــــ
 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

 . رابل  جامعةو  االقبصاد كلية/  محا ر                  س مة عجيلة أبو رمضان

 الملخص
د ومـع ال رارا و اتداذ عملية ك ااة رفع مو و  الورقة ه   تناولت     المـتث ترة العوامـا تعـد 
 نتـم أثر لمعرفة سعت الورقة ه   فئن فعاليَّبها  أو صحبها حي  من ال رارا و اتداذ على

 .اإلدارية ال رارا  اتداذ ك ااة رفع في اإلدارية المعلوما 
الــة اإلداريــة المعلومــا  نتــم اســبدداا اند ــاض فــي تبمثَّــا الدراســة مشــكلة فــئن وعليــهو  ال عَّ
 ك ـااة فـي البَّـدن تي علـى انعكـ  الـ ي اهمـر الدراسـةو قيـد المنتمـة فـي العاليـة الك ااة ذا 
 .ال رارا  اتداذ

ــــى الدراســــة وتوصــــلت ــــائجو مجموعــــة إل ــــا  أن: أهمهــــا نب ــــة   هن ــــرا   ع ق ــــا    وأث ــــنتم إيجابي  لت
 مجموعـة إلـى الدراسـة وخُلصـت اإلداريـةو ال رارا  اتداذ ك ااة رفع في اإلدارية المعلوما 

  :اآلتي أهمها البوصيا و من
 بصـــورة الُمســـبدَدا المعلومـــا  نتـــاا وتيـــوير ببحـــدي  ال يـــاا الدراســـة قيـــد الشـــركة علـــى-

 لهاو والمسبددمين عليهاو العاملين وإشرا  الحديثةو البكنولوجية البيورا  لمواكبة مسبمرةو
ــــرامج فــــي ــــىو .تيويرهــــا ب ــــى ال ــــائمين عل ــــة عل ــــرارا  اتدــــاذ عملي ــــة اإللمــــاا ال   نتــــم بأهمي

الة الصحيحة ال رارا  اتداذ علمية في المعلوما   .وال عَّ
 اتدــاذ ك ــااة رفــع فــي مهمــا   دورا   تلعــب هنهــا المعلومــا   بنوةيَّــة االهبمــاا الشــركة علــى-

دة ونمـــاذج بأشـــكاا المعلومـــا  وت ـــديم اإلمكانيـــا  ببـــوفير االهبمـــااوو ال رار  مـــن يزيـــد مبعـــد ت
 .ال رار اتداذ عملية ك ااة
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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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ــد  نتــم المعلومــا  مــوردا  رئيســا  مــن مــوارد المنتمــةو ومصــدرا  مهمــا  مــن مصــادر       ُتَع
نجاحهــاو كمــا تعببــر عــام   مــن عوامــا زيــادة الك ــااة وفعاليَّــة اهنشــية اإلداريــة المدبل ــةو 

نتــم المعلومــا  اإلداريــة فــي المنتمــا  ذا  أهميــة خاصــة  اهمــر الــ ي جعــا مــن وجــود 
حي  يساعد المنتما  على ال ياا بأداا وظائ ها بنجاح وك ـااة عاليـةو وُتَعـد  عمليـة اتدـاذ 
ال رارا  من العمليا  اإلداريـة المهمـةو ولكـن يجـب البأكـد هنـا أن  لـي  كـا عمليـة تبيلـب 

كمــا  مــن المعلومــا  مدبل ــة عــن غيرهــا مــن اتدــاذ قــرارو ولكــن كــا عمليــة تبيلــب نوعــا  و 
العمليـــا و وفـــي ظـــا المنافســـة الدوليـــةو وكبـــر حجـــم الشـــركا و وجســـم العمليـــا  اإلداريـــة 
واإلنباجيــة  فــئن َســعَي اإلدارة الحديثــة فــي المنتمــا  يبجــه إلــى تــوفير نتــم معلومــا  مــن 

ــاا بــئجرااا  تحصــيا ومعالجــة البي انــا   ل ســب ادة مصــادرها عبــر البيتــة المحييــةو وال ي
ز دورها في اتداذ ال رارا  الناجحة.  منها بما ُيعز ت

 :مشكلة الدارسة

تعبمــــد منتمــــا  اهعمــــاا علــــى مســــبو  ك ــــااة إدارتهــــا فــــي صــــنع ال ــــرارا  اإلداريــــة    
الناجحـةو وتعببـر المعلومــا  حجـر الزاويـة الــ ي ترتكـز عليـه ك ــااة تلـإ ال ـرارا و ويعكــ  

مـاا علـى مـد  تح ي هـا ههـدافهاو وأن ذلـإ يعبمـد علـى جـودة مسبو  نجاح منتمـا  اهع
 وفاعليَّة إدارتها في صنع ال رارا  الرشيدة.

فالمعلوما  هي اهساس ال ي ترتكز عليه ال رارا و وفي ظا البغييرا  البـي تمـر بهـا     
 البيتــة الداخليــة والدارجيــة لمنتمــا  اهعمــاا  فئنهــا تــتثر مباشــرة فــي تشــدي  البغييــرا 
ذا  اههميــة فــي ال ــرارا  الصــائبةو ولغــرض زيــادة جــودة وفاعليَّــة عمليــة اتدــاذ ال ــرارا و 

ـــة. ـــرا  البيتي ـــا  عـــن البغي  ـــى تجميـــع البيان ومـــن هـــ ا  البـــد مـــن نتـــاا معلومـــا  يعمـــا عل
المنيلقو فئن ه   الدراسة ت ـوا علـى مشـكلة مبدئيـة  َتبمثَّـا فـي مـد  اعبمـاد اإلدارة العليـا 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71 

الدراســة علــى ُمدَرجــا  نتــاا المعلومــا  اإلداريــة فــي اتدــاذ ال ــرارا  اإلداريــة للشــركة قيــد 
 الصحيحة.

 :فرضيَّات الدراسة

ال توجد ع قة ذا  داللة إحصائية بـين نتـم المعلومـا  اإلداريـةو  الفرضيَّة الرئيسة: -
 ورفع ك ااة اتداذ ال رارا  اإلدارية بالشركة قيد الدراسة.

توجد ع قة ذا  داللة إحصائية بين خصائ  نتم المعلوما  ال  الفرضيَّة الفرعية: -
يـــةو  اإلداريـــةو ورفـــع ك ـــااة اتدـــاذ ال ـــرارا  ) الدقـــةو الشـــموليَّةو الُكل  ـــةو البوقيـــتو الكم ت

 الُمرونةو المصداقية(.

ترتكز أهمية الدراسة لوص ها أنها تبناوا مو وعا  على قدٍر من اههميةو :أهمية الدراسة
ـــــــــر نتـــــــــم ا ـــــــــة.وهـــــــــو أث ـــــــــرارا  اإلداري ـــــــــة ال  ـــــــــااة وفعالي  ـــــــــة علـــــــــى ك   لمعلومـــــــــا  اإلداري

 وتسعى الدراسة لبنمية مهارا  المستولين ل لماا بأهمية اتداذ ال رارا . 

 أهداف الدراسة:

تهـــدف هــــ   الدراســـة إلــــى معرفـــة الع قــــة االرتبا يـــة البأثيريــــة بـــين نتــــم المعلومــــا   .1
 اإلداريةو وك ااة ال رارا  اإلدارية.

 البعر ف على المشاكا والصعوبا  البي َتُحد  من ك ااة نتم المعلوما  اإلدارية. .0
 البعر ف على الير  والوسائا الُمبََّبعة التداذ ال رارا  اإلدارية الناجحة. .0
إبــــراز الــــدور الــــ ي يلعبــــه نتــــاا المعلومــــا  بالمنتمــــةو ومــــد  مســــاهمبه فــــي اتدــــاذ  .4

 ال رارا . 
 :نموذج الدراسة
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ــح الع قــة االفبرا ــية بــين ل ــد قــاا ا لباحــ  ببصــميم هــ ا النمــوذج االفبرا ــيو الــ ي ُيو  ت
 نتم المعلوما  اإلداريةو ورفع ك ااة اتداذ ال رارا .

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجانب النظري:
 :نظم المعلومات اإلدارية

إن وجــود نتــم المعلومــا  اإلداريــة َتكُمــن فــي المهمــة  :مفهــوم نظــم المعلومــات اإلداريــة
اهساســيةو البــي هــي تــوفير البيانــا  ال زمــة ومعالجبهــا إلنبــاج المعلومــا  الم يــدة لــ دارةو 

)إدريـــــس، ال ــــرار.         بالدقــــة المناســــبةو والوقــــت المناســــبو مـــــع احبياجــــا  مبدــــ ي 
 (. 4003، 400ص

ــــــــــــــــــــا  نتــــــــــــــــــــم  ن ُمكو ت
المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 اإلدارية. 

 قواعد البيانا . 

 اهفراد واهجهزة. 

 البرمجيَّا .

خصــــــــــــــــائ  نتــــــــــــــــم 
 المعلوما :

ة ك ااة وفاعليَّ 
اتداذ ال رارا  

.اإلدارية  

.المسب ا  ربغي ت المُ  البابع.ر بغي ت المُ    
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بأنهــا: "المــادة الدــاا البــي ُتســبدَرج منهــا المعلومــا و   حيــ  ُتعــرَّف .أواًل: تعريــا البيانــات
)عـــويس،  معلومـــا "    فهـــي اهســـاس الـــ ي ترتكـــز عليـــه اإلدارةو وتبرجمـــه بعـــد ذلـــإ إلـــى

 .(19، ص 4011

بأنهــا: "البيانــا  البــي تــم إعــدادها لبصــبح فــي شــكا أكثــر فائــدة ثانيــًا: تعريــا المعلومــات.
ال ـــرارو حيـــ  إنهـــا ُتَعـــد  مـــن االحبمـــاال  الداصـــة بالنبـــائج لل ـــردو والبـــي لهـــا قيمـــة لتمبدـــ  

 (.4012، 12سالمة، ص" )المبوقعة في الموقف ال ي فيه ال رار

ف أيضًا:  بأنهـا: "بيانـا  ذا  معنـى  تـم تحليلهـا أو تحوليهـا إلـى معلومـا  ذا  معنـى وُتعرَّ
  (.1999، 41)التويرقى، صلتمبد  ال رار" 

"هــي مجموعـــة مـــن الــنتم ال رةيـــة البـــي ُيـــتد ت  المعلومـــات اإلداريـــة:مفهـــوم تعريـــا نظـــم 
ـي االحبياجـا  المدبل ـة لتنشـية  " ) اإلداريـة     ت اعليها إلى إنباج المعلومـا  البـي ُتغي ت

فهــا الطــائي (.4003، 434ســلطان، ص بأنهــا: "البكــوين الهيكلــي المبكامــا والمب اعــا  وعرَّ
ا  والبــرام ــدَّ )الطــائي، ج وال واعــد الــ ي يك ــا تحصــيا ومعالجــة البيانــا ". مــن اآلال  والُمعت

وُتعـــرَّف أيضـــا  بأنهـــا: "الح ـــائق والم ـــاهيم البـــي تُدـــ   أيَّ مو ـــو  مـــن  (.42، ص4000
، 130". )الكيالنــي، صالمو ــوعا  البــي تكــون الغايــة منهــا تنميــة وزيــادة معرفــة اإلنســان

4000.) 

 ُمكو ِّنات وعناصر نظم المعلومات:
ـــا فـــي الحصـــوا علـــى المعلومـــا و مـــن كـــاٍ  مـــن البيتـــة      إن دور نتـــم المعلومـــا  َيبمثَّ

ــةو حيــ  إن  الدارجيــةو والبيتــة الداخليــةو لبكامــا المعلومــا و وإعيــاا النتــاا صــ ة ال اعليَّ
النتاا من خ ا الُمدَرجا  المعلوماتية المبكاملةو يح ـق الغايـا  البـي يسـعى إليهـاو وهـي 

نـا  مبرابيـة بعضـها اتداذ ال رارا  ال صائبة. إن نتاا المعلوما  _ بشكٍا عـاٍا _ لـه ُمكو ت
نـــا  النتــــاا ال اعليَّـــة  )آل ربيعــــة، الميلوبــــة.    بـــبعلو وتعيـــي درجــــة تـــرابط هــــ   الُمكو ت



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
74 

نا  النتاا تحبوي على عناصرو ي ع على عات هـا  (.1991، 42ص إن كا وحدة من ُمكو ت
نا  ال وتساعد فـي فهـم كيفيـة عمـا النتـااو ومـن عمليـا  و  رةيةال ياا بواجبا  ه   الُمكو ت

 نتاا المعلوما  اآلتي:

جمـع البيانـا : يــبم فـي هــ   العمليـة الحصـوا علــى البيانـا  مــن مصـادرها المدبل ــةو  .1
مراةيا  تـوفر المعـايير اآلتيـة: )الصـحةو الدقـةو الشـموليَّةو المرونـةو تناسـب ال يمـة فـي 

 (.Ansoff 1990، 22( )صتلإ البيانا 
معالجــة البيانــا : حيــ  يــبم  تحويــا البيانــا  مــن هيتبهــا اهوليــة إلــى معلومــا  ذا   .0

 (.Curits،1993، 21)معنى وقيمة 
ـــا الُمدَرجـــا  فـــي نتـــاا المعلومـــا  اإلداريـــة بالمعلومـــا  ويصـــ ها: .0  الُمدَرجـــا : َتبمثَّ

(1911 ،Duker)   ــــي تبَّســــق مــــع الغايــــة مــــن مو ــــو ــــردا  البيانــــا  الب ال ــــرار "م 
 وأهميبه".

 نظم المعلومات دعم القرار:

َتبمثَّــا نتــم المعلومــا  دعــم ال ــرار علــى أنهــا: نتــم اإلســناد اإلداري بــالنتم البــي ت ــدا     
وُتعـرَّف و المعلوما  ل دارة العلياو لمساندتها في اتداذ ال رارا  اإلسبراتيجية غير الُمَهيَكلـة

مبكاملــة مــن البرمجيــا و والحــزا الجــاهزةو وأدوا  نتــم دعــم ال ــرار علــى أنهــا: "مجموعــة 
، 243" )فكليــود، صالمعالجــةو وتب اعــا مــع البيانــا  والمعلومــا  لب ــديم الحلــوا الم برحــة

4000.) 

 نظم المعلومات اإلدارية الوظيفية:

إن الوظي ة اهساسية لنتم المعلوما  اإلداريةو هو توفير المعلوما  الدقي ة والشاملةو     
ن جودة ال رارا  اإلدارية. وُتعـرَّف بأنهـا: البي  ا و وُتحس ت تزيد من ك ااة العمليا  اإلدارية َكم 
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ـــــد إدارة المنتمـــــة بالمعلومـــــا  ال زمـــــة: البديـــــيطو  "أنتمـــــة المعلومـــــا  المصـــــمََّمة لبزوي
والبنتيمو وال يادةو والرقابة على نشا ا  المنتمةو أو المساندة في علمية اتداذ ال رارا ". 

 (.4002، 34لحسنية، ص)ا

 اتخاذ القرارات:
"هــو وجــود موقــف أو مشــكلة غيــر مرغــو  فيهــاو يــراد البغل ــب عليهــاو وإيجــاد حــاٍ  مناســٍب 
لهاو أ  أنهـا عمليـة اخبيـار بـديا مـن بـين بـديَلي ن أو أكثـرو علـى ُأُسـ  علميـة مو ـوةية" 

 (.4009، 429)جاد الرب، ص

هـداف مرسـومةو وكلمـة قـرار هـي: ال صـاو أو "هو حاٌّ لتمشكلة قائمةو أو القرار: لبح يـق هت
 (.1991، 11" )عالوى، صالحكم في مسألة

 مراحل صنع القرار:
تحديد المشكلة: البعر ف على المشـكلةو والبـي هـي ال ـر  بـين الواقـعو وبـين اههـدافو  .1

 وتحديد اهسبا  وراا ذلإ.
و وتيوير الحلوا البديلة  يعنى تحديد  .0 المشكلة وأبعادها في  وا ما البح  عن الحا ت

 َتوفَّر عنها من معلوما .
ت يــيم النبــائج المبوقَّعــة لكــا بــديا: وتــبم هــ   العمليــة ببحديــد إيجابيــا  وســلبيا  لتكــا ت  .0

 بدياو أ  تعيين ما يبمبع به كا  بديا من مزاياو وما يبصف به من عيو .
االجبماةيـةو والبيتيـة مـن اخبيار البديا اهفضـا: فـي  ـوا االعببـارا  االقبصـاديةو و  .4

جهــةو ودرجــة المعرفــة البــي يبمبــع بهــا مبدــ  ال ــرار مــن جهــة أخــر   يــبم اخبيــارو أو 
 ترجيح أحد البدائا على أساس اإليجابيا  والسلبيا .

عمليـة صـنع ال ـرار ال تنبهـي إال بو ـع ال ـرار مو ـع البن يـ و والبأك ـد فتن ي  ال رار ومبابعبـه:  .3
 (.1919، 42)الشماع، وحمودة، ص ق ح   للمشكلةفع   بأن ال رار ح َّ 
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 الخصائص التي تتمتع بها المعلومات ذات الكفاءة: 

 الشموليَّة:  أن تكون المعلوما  ُملمَّة لُمبغي ترا  البيتبين  الداخليةو والدارجية. .1
 الصحة: يجب أن تكون المعلوما  خالية  من الديأ والبشويص. .0
ر  .0  المعلوما  المنبجةو هو الواقع الح ي ي لمبد  ال رار.الدقة: وتعني بأن تصو 
 لحصوا على المعلوما  الميلوبة.لالُكل  ة: حجم الموارد ال زا تدصيصها   .4
 البوقيت: هو الوقت الواقع بين  لب المعلوما و ووقت الحصوا عليها. .1
ـــرة للمســـب يدو وكـــ .6 ـــف لبلبيـــة المبيلَّبـــا  الُمبغي ت  لإ المرونـــة المرونـــة: قـــدرة النتـــاا للبكي 

د اهغراض.  العالية في االسبدداا المبعد ت

 :الدراسات السابقة

(و بعنــوان: "نتــم المعلومــا  فــي اتدــاذ ال ــرارا  اإلداريــة: دراســة 4012دراســة )مانــة،  .1
ل تيبة للن ط والغاز".  تيبي ية في شركة مت

اتدـــاذ هـــدفت الدراســـة إلـــى إبـــراز الـــدور الـــ ي يلعبـــه نتـــاا المعلومـــا  بالمنتمـــة فـــي 
ال ــرارا  اإلداريـــةو وتوصـــلت الدراســة إلـــى أن لـــد  مبدـــ ي ال ــرار فـــي الشـــركة محـــا 
ا االسـب ادة مـن  الدراسة مسبو   تعليميا  م بوال و وخبرة  كافية  في هـ ا ال يـا و ممـا ُيسـه ت

يعببر توفر المعلوما  الم ئمة والدقي ة فـي وقبهـا باال افة إلى أنه  نتم المعلوما .
د لزيادة ال رارا  الجيدة في الشركة محا الدراسةو في ه ا ما توفر  المناسبو أه م ُمحد ت

ل تيبة للـن ط والغـازو هـي قـرارا   نتم المعلوما  المباحةو فال رارا  الُمبَّد ة في شركة مت
 ذا  فاعليَّة وجودة عالية  هنها ُتح  تق اههداف الَمرُجوَّة منها.

"دور نتـــم المعلومـــا  فـــي اتدـــاذ ال ـــرارا  فـــي بعنـــوان:  (،4009دراســـة )الهزايمـــة،   .0
ســا  العامــة لمحافتــة إربــد". ســا  الحكوميــة: دراســة ميدانيــة فــي المتسَّ وتهــدف  المتسَّ
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الدراســة إلــى إعــ ا مبدــ  ال ــرار عــن اإلمكانيــا  البــي تنبجهــا المعلومــا  فــي مجــاا 
العاملينو بأن  ومن أهم ما توصلت إليه الدراسةو أنه يوجد قناعة لد  اتداذ ال رارا .

نتم المعلوما  اإلدارية والب نيا  المسبددمة حـديثا و لهـا دور فاعـا  فـي عمليـة اتدـاذ 
سا  والدوائر الحكومية لمحافتة إربد.  ال رارا  في المتسَّ

وهي بعنوان: "أثر نتم المعلوما  اإلدارية  (،Supatra Boonmak) ،4002دراسة  .0
أعــدَّ  الدراســة ل يــاس أثــر نتــم المعلومــا  اإلداريــة علــى ك ــااة العمــا اإلداري". وقــد 

وتكنولوجيـا المعلومـا  علـى ك ـااة إدارة الشـركةو وتوصـلت الدراسـة نبـائجو أهمهـاو أن 
ـــة المنتمـــةو وك ـــااة  نتـــم المعلومـــا  اإلداريـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــا  تزيـــد مـــن فاعليَّ

 أدائهاو وتحسين العما اإلسبراتيجي فيها.

وهـي بعنـوان: "قيـاس ك ـااة أداا نتـم المعلومـا   (،Jerry William ،4003) دراسـة .4
ر  الدراســة نموذجــا  ل يــاس أداا نتــم المعلومــا و  ببياقــة الب يــيم الوظيفيــة".  وقــد  ــوَّ
باالعبمــاد علــى نمــاذج الُمــدَخ   والُمدَرجــا  لوظــائف نتــم المعلومــا  الُمســبدَدمة  

ــــــا  الوظيفيــــــةو وتحســــــين أداا  ســــــا و والنمــــــوذج أو اهداة لــــــدعم ك ــــــااة العملي المتسَّ
الم برحة في ه ا البح و تحبو  على ث ثة ُمدَرجا  واتجاها  للب يـيمو وهـي: ك ـااة 

 النتااو وفاعليَّة المعلوما و وك ااة الددمة.
وهـي بعنـوان: "أثـر العوامـا البنتيميـة والب نيـة فـي تيبي ـا   (،4002)المعشـر،  دراسة .1

صلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللـة إحصـائية لُمبغي تـر نتم المعلوما  اإلدارية".وتو 
العواما الب نيةو وُمبغي تر العواما البنتيميةو في تيبي ا  نتـم المعلومـا  اإلدارية.وقـد 
أوصـــت الدراســـة بضـــرورة إشـــرا  العـــاملين والمســـبددمين فـــي علميـــة تصـــميم أنتمـــة 

 المعلوما  وتيويرها.
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ــة الدراســة للوصــوا إلــى  المــنهج الوصــ ي البحليلــيو واعبمــد اعبمــد  الدراســة  :منهجي
أهـدافها علــى اهســلو  المكببــي  إلجــراا ومراجعــة الدراســا  والبحــول الســاب ةو والمراجــع و 

وأيضـا  اعبمـد  الدراسـة علـى اهسـلو  الميـداني  باسـبدداا اسـبمارة  لبناا اإل ار النتـري.
ة لجمع البيانا  الميلوبة من م ر   دا  الَعي تنة.االسببيان الُمَعدَّ

يبمثَّــا مجبمــع الدراســة فــي جميــع ال يــادا  اإلداريــةو ورؤســاا اهقســااو  مجتمــع الدراســة:
والمشـــــرفينو والعـــــاملين بـــــاإلدارا و ومـــــن ينـــــو  عـــــنهم بشـــــركة الديـــــوط الجويـــــة الليبيـــــة 

 ( فردا و وتم اخبيار َعي تنة َمسحيَّة شاملة لمجبمع الدراسـةو71بيرابل و وال ين بلا عددهم )
والمبمث تلـة فـي جميـع ال يـادا  اإلداريـةو والمشــرفينو والعـاملين بـاإلدارا و ومـن ينـو  عــنهم 

ـــع عـــدد ) ـــم توزي ـــم إرجـــا  )71بالشـــركةو وت ـــمَّ 21( اســـبمارة اســـببيان حيـــ  ت ( اســـببيانا و وت
%( من  72(و وبنسبة )97( ف ط  لعدا ص حيبهاو وأصبح عدد االسبمارا  )6اسببعاد )

وزَّعة.وقد تـمَّ اسـبدداا مجموعـة مـن اهسـاليب اإلحصـائية فـي تحليـا أجوبـة االسبمارا  المُ 
 ف را  االسببيان الُموزَّعة على فر يَّا  الدراسةو ومنها:
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 N ≥ 30 
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   √
 
  
  
 
  
 

 

 ترميز وتحليل البيانات:  .1
تــمَّ اســبدداا م يــاس )لكــر ( اإلجابــا  وقــد و ــعت خمســة  وتــمَّ جمــع اإلجابــا  وترميزهــا 

مسبويا  ل جابـا  ُموزَّعـة  علـى ف ـرا  االسـببيانو وُيمث تـا كـا  مسـبو   وزنـا  ل جابـة تبـدرج 
 ( وذلإ لغرض البحليا اإلحصائي كما يلي: 1 – 1من )
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 ( ُيبي تن مسبويا  اإلجابة على أستلة االسببيان. 1 – 0الجدوا: )

 وزن اإلجابة جابةنوع اإل

 9 مواشق    ة

 6 مواشق

 3 غير متأ  

 1 غير مواشق

 2 غير مواشق تماما  

وقد تمَّ تحديد دور نتم المعلوما  اإلدارية على رفع فاعليَّة اتداذ ال رارا  اإلداريـة الـواردة 
 في االسببيانو من خ ا مبوسط إجابا  ال  را و وقوة تأثيرهاو وهي كالبالي:

ــح مبوســط إجابــا  المبحــوثين فــي ت يــيم دور نتــم المعلومــا  0 -0رقــم: )الجــدوا  ( ُيو  ت
 اإلدارية في رفع ك ااة وفاعليَّة اتداذ ال رارا  اإلدارية.

د( النسبة المئو ة م وس  اإلجابا   الدرجة )قوةد و عفا

 ضعيف % 63 -%  30 1.6 – 2.9

 متوسط % 93 -%  90 1.5 - 1.9

 جي  % 34 -%  40 3.3 – 3.0

 جي ا  ج ا   % 36 -%  33 6.1 – 3.5

 ممتا  % 200 -%  34 9.0 – 6.3

ر أن كافة اإلجابا  البي ت ع  من ال تة اهولى والثانيةو على أنهـا متشـرا  لوجـود اعُبببا
 عفو يبراوح بين  عيف ومبوسطو وفي االعببارا  المبعل ة لب ييم دور نتم المعلوما  

( 0واعبمــد الباحــ  علــى وســط فر ــي م ــدار  )و ال ــرارا  اإلداريــةاإلداريــة فــي رفــع جــودة 
وهو الحد  اهدنى للدرجة الجيدةو والبي يمكن أن ي با بهـا الباحـ  ل يـاس مـد  أهميـة نتـم 
المعلومــا و وفيمــا يلــي عــرض ت صــيلي للبحلــي   البــي تــمَّ ال يــاا بهــاو والنبــائج البــي تــمَّ 

 البوصا إليها.
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  التحاليل اإلحصائية:
المحـــور اهوا: محـــور فاعليَّـــة نتـــم المعلومـــا  اإلداريـــة بالشـــركةو لمعرفـــة مـــد  مســـاهمة 
الـــةو البــي تزيـــد مـــن ك ـــااة اتدــاذ ال ـــرارا  بالشـــركة قيـــد  اهنتمــة المعلوماتيـــة الحديثـــة وال عَّ

 الدراسة. 

تـــمَّ اســـبدداا المبوســـط الحســـابيو والنســـب المتويـــة ل جابـــا و وذلـــإ فيمـــا يبعلـــق بمـــد     
مساهمة تلإ اهنشية في ك ااة اتداذ ال رارا  اإلداريةو ولغـرض البح ـق مـن مـد  صـحة 

 أو خيأ فرض الدراسة في ه ا المجاا.

( ُيبي تن المبوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـب المتويـة إلجابـا  0-0الجدوا: )
 َعي تنة الدراسة في محور خصائ  نتم المعلوما  اإلدارية.

  العبارا  
الم وسططططططططططططططط  

 الحسابي

انحطططططططططططططططططرا  

 معياري

النسططططططططططططططططططططبة 

 المئو ة %

نظام المع ومات المستخ م يتوشر   .2

مع ومات موهومتة لت م المستتوي  

 منها شي عم ية اتخاذ القرار. 
3.03 2.20 93.61 

مرونتتتتتتة النظتتتتتتام شتتتتتتي تقتتتتتت يم   .1

المع ومتتات والتقتتاريرب والقا  يَّتتة 

 ل تكيمف.

1.69 2.06 93.23 

يتتتتوشر  ميتتتتة نظتتتتام المع ومتتتتات   .3

مالئمة من المع ومات تساهم شي 

تحقيق التواهم  ين اإلدارات عنت  

 اتخاذ القرارات.

3.00 2.026 96.02 

نظام المع ومات يوشر مع ومتات   .6

 92.30 2.3 3.23 شي الوات المناسد ل مستخ م.

محتتتتتتتتتور خصتتتتتتتتتائ  نظتتتتتتتتتم   .9

 المع ومات اإلدارية.
3.22 0.51 41.10 
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المبوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـبة المتويـة إلجابـا  ( ُيبـي تن 0-0الجدوا: )
َعي تنة الدراسة حوا المحورو ُمرتَّبة  تنازليـا و مـن خـ ا النسـبة المتويـةو والمبوسـط الحسـابي. 
ـــوفر  ـــى أن نتـــاا المعلومـــا  اإلداريـــة الُمســـبدَدمة ي إن إجابـــا  المبحـــوثين كانـــت تشـــير إل

منهــا فــي اتدــاذ ال ــرارا و ويحبــا المرتبــة اهولــىو بنســبة  معلومــا  م هومــة لــد  المســب يد
ــــوفر معلومــــا  قابلــــة 19.40) ــــ ي ي ــــإ نتــــاا المعلومــــا  اإلداريو ال ــــأتي بعــــد ذل %(و وت

 19.10للبكي فو بحي  تسبددا هكثر مـن مـرة فـي عمليـة اتدـاذ ال ـرارا و وكانـت بنسـبة )
فـي تح يـق الب ـاهم بـين اإلدارا  %(و وفي المرتبة الثالثة نجـد أن نتـاا المعلومـا  يسـاهم 

%(و ويـــأتي فـــي المرحلـــة الرابعـــة نتـــاا  14.21عنـــد اتدـــاذ ال ـــرارا و وكـــان ذلـــإ بنســـبة )
 10.10المعلوما و ال ي يوفر المعلوما  في الوقـت المناسـب للمسـبدداو وكانـت بنسـبة )

ن %( وُي َحـــظ مـــن البحليـــا اند ـــاض اههميـــة النســـبيةو ويـــوفر نتـــاا معلومـــا  خاليـــة مـــ
%( م ارنـة   11.02اهخيااو وذا  مصداقيةو حيـ  جـاا  فـي المرتبـة اهخيـرةو بنسـبة )
 بباقي العناصر الساب ةو والبي لم توافق عليها َعي تنة الدارسة بالكاما.

 المحور الثاني: محور اهتمام اإلدارة العليا بنظم المعلومات اإلدارية.

نحـراف المعيـاريو والنسـب المتويـة إلجابـا  ( ُيبي تن المبوسـط الحسـابيو واال4-0الجدوا: )
 َعي تنة الدراسة في محور اهبماا اإلدارة العليا بنتم المعلوما  اإلدارية.

 الم وس   العبارا   
انحطططططططططططططططططرا  

 معياري
 النسبة المئو ة 

هل يحتتاج نظتام المع ومتات اإلدار    .2

 30.00 2.03 6.00 المستخ م حاليا  إلن تطوير؟

تتوشير اإلمكانيتات  تعمل اإلدارة ع تن  .1

شتتتي مجتتتال نظتتتم المع ومتتتاتب التتتتي 

تحتاجهتتتتا عم يتتتتتة اتختتتتاذ القتتتتترارات 

  صورة دائمة ومستمرة.

1.50 2.03 93.20 
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اهتمتتتام اإلدارة الع يتتتا  تطتتتوير نظتتتم   .3

المع ومتتتتتتتتات اإلداريتتتتتتتتة  صتتتتتتتتورة 

 مستمرة.

1.50 2.04 94.30 

توشر اإلدارة مهارات وخبرات  اشية   .6

اإلدار   ل تعامل م  نظام المع ومتات

 الحالي.

1.30 0.54 96.44 

يتم تحويز وت جي  العام ين شي إدارة   .9

نظتتتتم المع ومتتتتات متتتتن ازبَتتتتل اإلدارة 

 الع يا.

1.00 2.02 90.29 

محتتتتور اهتمتتتتام اإلدارة الع يتتتتا  تتتتنظم   .4

 المع ومات اإلدارية.
1.33 0.31 93.30 

ــــي تن المبوســــط الحســــابيو واالنحــــراف 4-0الجــــدوا: )     المعيــــاريو والنســــبة المتويــــة ( ُيب
ـــةو  ـــا و وُي َحـــظ مـــن خـــ ا النســـب المتوي ـــة  تنازلي إلجابـــا  المبحـــوثين حـــوا المحـــورو ُمرتَّب
والمبوســط الحســابيو أن إجابــا  المبحــوثين كانــت تشــير إلــى أن يحبــاج نتــاا المعلومــا  

(و % 92.22اإلداريــــة المســـــبددا حاليــــا  إلـــــى تيــــويرو ويحبـــــا المرتبــــة اهولـــــىو بنســـــبة )
وُي َحظ من البحليا اند اض اههمية النسبية للعبارا  الباقيةو حي  تأتي بعد ذلإو تعما 
اإلدارة علـــى تـــوفير اإلمكانيـــا  فـــي مجـــاا نتـــم المعلومـــا و البـــي تحباجهـــا عمليـــة اتدـــاذ 

%(و وفـــي المرتبـــة الثالثـــةو اهبمـــاا اإلدارة العليـــا ببيـــوير نتـــم  19.12ال ـــرارا و وبنســـبة )
%(و فـي المرتبـة الرابعـة و جـاا  ةبـارة: يـبم  16.92بصـورة مسـبمرةو بنسـبة )المعلوما  

تح يــز وتشــجيع العــاملين فــي إدارة نتــم المعلومــا  اإلداريــة مــن قبــا اإلدارة العليــاو بنســبة 
 %(و م ارنة  بباقي العناصرو والبي لم توافق َعي تنة الدراسة بالكاما. 12.11)

لغــرض البعــر ف علــى مــد   دعــم القــرار بالشــركة  المحــور الثالــح: محــور نظــم معلومــات
ــــــــــــــة اتدــــــــــــــاذ ال ــــــــــــــرارا . ــــــــــــــرار فــــــــــــــي عملي  مســــــــــــــاهمة نتــــــــــــــاا معلومــــــــــــــا  دعــــــــــــــم ال 

قــــــاا الباحــــــ  باســــــبدداا المبوســــــط الحســــــابيو واالنحــــــراف المعيــــــاريو والنســــــب المتويــــــة  
ل جابا و وذلإ فيما يبعلق ببأثير نتـم المعلومـا  اإلداريـة علـى ك ـااة ال ـرارا  اإلداريـةو 

 وذلإ لغرض البح ق من مد  صحة أو خياا فرض الدراسة في ه ا المجاا.
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ســـــابيو واالنحـــــراف المعيــــاريو والنســـــبة المتويـــــة ( ُيبـــــي تن المبوســــط الح1-0جــــدوا رقـــــم: )
 إلجابا  الَعي تنة في محور نتم معلوما  دعم ال رار بالشركة.

 العبارا   
الم وسطططططططططططططططط  

 الحسابي

انحططططططططططططططططططرا  

 معياري

النسبة المئو ة 

% 

يتتوشر النظتتام مع ومتتات توصتتي ية   .2

تستتتتاع  ع تتتتن اتختتتتاذ القتتتترارات 

 الصائبة.

3.10 2.00 39.30 

يستتتتتتاع  النظتتتتتتام دعتتتتتتم اتتتتتترار   .1

 الم يرين شي عم ية اتخاذ القرار. 
3.20 2.01 40.00 

يق م النظام ال عم لجميت  مراحتل   .3

 اتخاذ القرار.
3.00 2.02 95.30 

يمتتتتا  النظتتتام  المرونتتتة حستتتد   .6

 احتياجات المستخ م.
1.35 2.00 99.40 

يقتت م النظتتام المع ومتتات  أشتتكال   .9

دة.  ونماذج متع ِّز
1.44 0.46 93.60 

محتتتتور نظتتتتام مع ومتتتتات دعتتتتم  

 القرار  ال ر ة.
3.00 0.46 40.00 

( ُيبـي تن المبوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـبة المتويـة إلجابـا  1-0الجدوا: )
َعي تنــة الدراســة حــوا المحــورو ُمرتَّبــا  تنازليــا و ُوي َحــظ مــن خــ ا النســب المتويــةو والمبوســط 

المبحــــوثين كانــــت تشــــير إلــــى أن ي ــــوا نتــــاا دعــــم ال ــــرار ببــــوفير الحســــابي  أن إجابــــا  
المعلوما  الب صيليةو البي تُمد  المديرين باإللماا ال زا بالمعلومـا   لمسـاعدتهم فـي تن يـ  

%(و وتأتي بعـد ذلـإو يسـاعد النتـاا دعـم 91.22اهعمااو واتداذ ال رارا و وكان بنسبة )
%(و ويــأتي  62.22ارا  فــي المرتبــة الثانيــةو بنســبة )قــرار المــديرين فــي علميــة اتدــاذ ال ــر 

%(و  17.02فــي المرتبــة الثالثــةو ي ــدا النتــاا الــدعم لجميــع مراحــا اتدــاذ ال ــرارو بنســبة )
دةو وبنســــبة  ويــــأتي فــــي المرحلــــة اهخيــــرةو ي ــــدا النتــــاا المعلومــــا  بأشــــكاا ونمــــاذج مبعــــد ت

 %(و والبي لم توافق عليها َعي تنة الدراسة. 10.42)
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قـا  المحور الرابع: محور ُمعو ِّقات نظام المعلومات اإلداريـة   لغـرض البعـر ف علـى الُمعو ت
البــي تحــوا دون االســب ادة مــن نتــم المعلومــا  اإلداريــةو علــى االســب ادة منهــا فــي عمليــة 

 اتداذ ال رارا و وذلإ لغرض البح ق من فرض الدراسة.

نحــراف المعيــاريو والنســبة المتويــة إلجابــا  الَعي تنــة ( ُيبــي تن المبوســط الحســابيو واال6-0الجــدوا: )
قا  نتم المعلوما  اإلدارية.  في ه ا المحورو وهو ُمعو ت

 العبارا   
الم وسططططططططططططططط  

 الحسابي

انحطططططططططططططططططرا  

 معياري

النسطططططططططططططططبة 

 المئو ة %

نق  وعتي المت ير المختت ب أو   .2

المسدولب  أهمية المع ومتات شتي 

 عم ية اتخاذ القرار.

3.30 2.01 30.00 

ع م األخ   األساليد الح يثتة شتي   .1

 جم  المع ومات ومعالجتها.
3.30 0.50 45.60 

نق  وضوح تح ي  المستدوليات   .3

والصتتالحيات الخا تتة  العتتام ين 

  بدارة نظم المع ومات.

3.40 0.53 45.63 

وجتتتتتتود تعتتتتتتار   تتتتتتين نظتتتتتتام   .6

المع وماتب والمصالح ال خصية 

 ل م  ع  القادة واإلداريين.

3.93 2.01 43.00 

ا ة توشير العنصر الماد  المتمثل   .9

شتتتتتتتتتي االجهتتتتتتتتتزة والُمعتتتتتتتتت َّات 

 الُمستخ َمة شي نظام المع ومات.

3.60 2.03 93.39 

اات نظم المع ومات   ز  43.19 0.43 3.11 محور ُمعوِّ

( ُيبي تن المبوسط الحسابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـبة المتويـة إلجابـا  6-0الجدوا رقم: )    
النســـب المتويـــةو والمبوســــط َعي تنـــة الدراســـة حـــوا المحـــورو ُمرتَّبـــة  تنازليـــا و وُي َحـــظ مـــن خـــ ا 

الحســـابيو أن إجابـــا  المبحـــوثين كانـــت تشـــير إلـــى أن ن ـــ  وعـــي المـــدير المدـــب  أو 
أهمية نتم المعلومـا  اإلداريـة فـي عمليـة اتدـاذ ال ـرارا  يحبـا المرتبـة اهولـىو المستوا ب
%(و وتـــأتي بعـــد ذلـــإ عـــدا اهخـــ  باهســـاليب الحديثـــة فـــي جمـــع المعلومـــا   92بنســـبة )
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%(و وفــي المرتبــة الثالثــة ن ــ  و ــوح  67.42ومعالجبهــا فــي المرتبــة الثانيــةو وبنســبة )
ـــــد المســـــتوليا  والصـــــ حيا  الدا ـــــئدارة نتـــــم المعلومـــــا و بنســـــبة تحدي صـــــة بالعـــــاملين ب

وُي َحــظ مــن البحليــا اند ــاض اههميــة النســبية لعبــارة: قتلَّــة تــوفير العنصــر .%( 67.42)
ا  المســبددمة فــي نتــم المعلومــا و بنســبة )  19.01المــاديو الُمبمث تــا فــي اهجهــزة والُمعــدَّ

اصــر الســاب ةو والبــي توافــق عليهــا %(و والبــي جــاا  بالمرتبــة اهخيــرةو م ارنــة  ببــاقي العن
 َعي تنة الدراسة بالكاما.

لغــرض البعــر ف علــى أســاليب اتدــاذ  المحــور الخــامس: أســاليب اتخــاذ القــرارات اإلداريــة 
ال ـــرارا  اإلداريـــة الُمســـبدَدمة فـــي الشـــركة قيـــد الدراســـة  تـــمَّ اســـبدداا المبوســـط الحســـابيو 

 والنسب المتوية ل جابا .

( ُيبـــي تن المبوســـط الحســـابيو واالنحـــراف المعيـــاريو والنســـب المتويـــة إلجابـــا  9-0)الجـــدوا رقـــم: 
 .الَعي تنة في محور اهساليب الُمسبدَدمة التداذ ال رارا  في الشركة قيد الدراسة

 العبارا   
الم وسطططططططططططططط  

 الحسابي

انحطططططططططططططططرا  

 معياري

النسططططططططططططططططططبة 

 المئو ة %

ال   اتختتاذ   .2 يكتتون معروشتتا  وُمختتوَّ

 القرارات.
1.40 2.04 93.26 

تكتتتون القتتترارات دائمتتتا  غيتتتر   .1

 متضار ة.
1.32 2.03 43.30 

دائمتتتا  تكتتتون القتتترارات اا  تتتة   .3

 ل تطبيق.
1.31 2.04 43.20 

يمكن متا عتة تحقيتق أو تطبيتق   .6

 القرارات  سهولة.
1.43 0.53 93.20 

تكتتتتتون القتتتتترارات منستتتتتجمة   .9

وداعمتتتتتتتة لتحقيتتتتتتتق رستتتتتتتالة 

 المنظمة.

3.49 2.05 43.00 

 93.39 0.33 1.33 محور أساليد اتخاذ القرارات  
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( ُيبي تن المبوسـط الحسـابيو واالنحـراف المعيـاريو والنسـب المتويـة إلجابـا  9-0الجدوا: )
َعي تنــة الدراســة حــوا المحــورو ُمرتَّبــة  تنازليــا و وُي َحــظ مــن خــ ا النســب المتويــةو والمبوســط 

ى أن مسـتولية اتدـاذ ال ـرارا  يكـون معروفـا  الحسابي أن إجابا  المبحوثين كانت تشـير إلـ
%(و وتــأتي بعــد ذلــإ ال  ــرة:  96وُمدــوَّال  باتدــاذ ال ــرارا و يحبــا المرتبــة اهولــىو بنســبة )

%(و وفي المرتبـة  62.02تكون ال رارا  دائما  غير مبضاربةو في المرتبة الثانيةو بنسبة )
%(و وُي َحـــظ مــن البحليـــا  69.42ســبة )الثالثــة: دائمـــا  تكــون ال ـــرارا  قابلــة للبيبيـــقو بن

اند ــاض اههميــة النســبية للعبــارا  اهربعــة اهخيــرة  حيــ  جــاا  ال  ــرة: تكــون ال ــرارا  
%(و والبــي جــاا  بالمرتبــة اهخيــرةو  10.14منســجمة وداعمــة لرســالة المنتمــةو بنســبة )

 سة بالكاما.م ارنة  بباقي العناصر الساب ةو والبي لم توافق عليها َعي تنة الدرا

 ( المحاور بمبوسط مجبمع معروف معياري.t( ُيبي تن اخببار )2-0الجدوا: )

 العبارات ت
الوتتتر   تتتين 

 المتوسطات

إحصتتتا

 ء
 ايمة

مستتتتتوم 

 ال اللة
H0 

2.  
خصتتتتتتتتتتتائ  نظتتتتتتتتتتتم 

 المع ومات اإلدارية.
 ابول 0.111 2.111 3.21 0.22

1.  

اهتمتتتتتام اإلدارة الع يتتتتتا 

 تتتتتتتتتنظم المع ومتتتتتتتتتات 

 اإلدارية.

 رش  0.000 6.434 1.93 0.13

3.  
نظتتتتام مع ومتتتتات دعتتتتم 

 القرار.
 رش  0.335 0.996 3.01 0.09

6.  
اتتتتتتتتتتتتتات نظتتتتتتتتتتتتتم  ز ُمعوِّ

 المع ومات اإلدارية.
0.03 3.30 

20.31

0 
 ابول 0.443

9.  
أستتتاليد اتختتتاذ القتتترار 

 اإلدار .
 رش  0.24 1.131 1.61 0.26

ُيبــي تن عــدا وجــود فــرو  ومــن البحليــا المبــدئي للمحــورو مــد  فعاليَّــة نتــاا معلومــا و      
معنويــة بــين مبوســط آراا َعي تنــة الدراســة حــوا مــد  فعاليَّــة نتــم المعلومــا  لددمــة اتدــاذ 
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ال ــرارا  الصــحيحة بالشــركة قيــد الدراســةو وبــين المبوســط المعيــاري المجبمــعو وذلــإ فيمــا 
ي تنــة (و أو درجــة مواف ــة عَ Ctastwirthيبعلــق بالعبــارا  فــي هــ ا المحــور ُي َحــظ إحصــاا )

( المحســـوبة t( وهـــو غيـــر مبأكـــدو وبـــب ح  قـــيم )0.22الدراســـة حـــوا العبـــارا  يســـاوي )
( الُمجدَولـــةو وعنـــد مســـبو  داللـــة tوهغلـــب العبـــارا  لهـــ ا المحـــورو وهـــي أقـــا مـــن قيمـــة )

(و وبالبـالي 2.21(و وه ا وا ح من خ ا احبمالية الداللةو والـ ي هـو أكبـر مـن )2.21)
فر  غير ح ي يو وخا ـع للصـدفةو وبالبـالي ينبغـي رفـل ال ـرض فئن ال ر  التاهر هو 

(و وال ي يُن   على أنه ال توجـد فـرو  معنويـة H0(و وقبوا ال رض العدمي )H1البديا )
( للدرجــة الكليــة t%( بــين مبوســط الَعي تنَبــين وكمــا ُي َحــظ أن قيمــة ) 71عنــد مســبو  ث ــة )

ـــة نتـــم المعلومـــا  يدـــدا  ـــرارا  بلغـــت )ل فصـــاح مـــد  فاعليَّ ـــة اتدـــاذ ال  (و 1.000عملي
(و وبالبـــالي فـــئن ال ـــرو  ليســـت ذا  داللـــة إحصـــائيةو وُي َحـــظ 2.000ومســـبو  داللبهـــا )

( 0.10(و أو درجــــة مواف ـــة َعي تنــــة الدراســـة حــــوا المحـــور تســــاوي )Gastwirthإحصـــاا )
 .ت بر  من عدا البأكد

( الُمجدَولةو وعند tة أقا من قيمة )محور اهبماا اإلدارة العليا بنتم المعلوما  اإلداري .1
(و وهـ ا وا ـح مـن خـ ا احبمـاا الداللـةو والـ ي هـو أكبـر مـن 2.21مسـبو  داللـة )

(و وبالبالي فئن أغلب النتم ذا  داللة إحصائيةو عليه فئن ال ر  التاهر هو 2.21)
(و H1فـــر  ح ي ـــىو وغيـــر خا ـــع للصـــدفةو وبالبـــالي ينبغـــي قبـــوا ال ـــرض البـــديا )

(و والــ ي يـــُن   علــى أنــه ال توجــد فــرو  معنويـــة ذا  H0ل ــرض العــدمي )ورفــل ا
%( بين مبوسط الَعي تنبَـينو كمـا ُي َحـظ أن قيمـة  71داللة إحصائية عند مسبو  ت ة )

(t للدرجـــة الكليـــة ل فصـــاح: مـــد  اهبمـــاا اإلدارة العليـــا بـــنتم المعلومـــا  اإلداريـــةو )
( 0.12ة الدراســـة حـــوا المحـــور تســـاوي )(و فـــئن درجـــة مواف ـــة َعي تنـــ4.626بلغـــت )

 وت بر  من "غير موافق".
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( للدرجـة الكليـة ل فصـاح لـنتم tمحور نتم معلوما  دعم ال رارو كما ي حـظ قيمـة ) .0
(و وبالبـــالي فـــئن 2.007(و ومســـبو  داللبهـــا )2.114معلومـــا  دعـــم ال ـــرار بلغـــت )

( أو درجـــة مواف ـــة Gastwirthال ـــرو  ذا  داللـــة إحصـــائيةو وُي َحـــظ أن إحصـــاا )
 ( ت بر  من "غير مبأكد".0.20َعي تنة الدراسة تساوي )

ـــة: كمـــا ُيَ حـــظ أن قيمـــة ) .0 قـــا  نتـــم المعلومـــا  اإلداري ـــة tمحـــور ُمعو ت ( للدرجـــة الكلي
قــا  البــي تحــوا دون االســب ادة مــن نتــم المعلومــا  اإلداريــةو بلغــت  ل فصــاح للُمعو ت

بـــالي فـــئن ال ـــرو  ذا  داللـــة إحصـــائيةو (و وبال2.222( ومســـبو  داللـــة )12.202)
( 0.90( درجــة مواف ــة الَعي تنــة حــوا المحــور تســاوي )Gastwirthوُي َحــظ  إحصــاا )

 مما يدا على مواف ة َعي تنة الدراسة بالكاما.
( للدرجــة الكليــة ل فصــاح هســاليب tمحــور أســاليب اتدــاذ ال ــرار اإلداري: أن قيمــة ) .4

( وبالبــالي مواف ــة 2.216( ومســبو  داللبهــا )0.000ت )اتدــاذ ال ــرارا  اإلداريــة بلغــ
 ( أ  ت بر  من درجة "غير موافق".0.40َعي تنة الدراسة تساوي )

 :النتائج

ـاا فـي رفـع ك ـااة  .1 أن تزويد مبد ي ال رار بالمعلوما  اإلدارية الصـحيحةو لـه دور فعَّ
 اتداذ ال رار.

 مهما و في رفع ك ااة اتداذ ال رار.تبيَّن أيضا و بأن نوةية المعلوما  تلعب دورا   .0
اال  في رفع ك ااة اتداذ ال رار. .0  أن لتبكنولوجيا المعلوما  دورا  كبيرا  وفعَّ
 أن اهبماا اإلدارة العليا ببيوير نتم المعلوما  اإلدارية يزيد من ك ااة اتداذ ال رار. .4
دة  يزيـــد مـــن االهبمـــاا ببـــوفير اإلمكانيـــا و وت ـــديم المعلومـــا  بأشـــكاا ونمـــاذج مبعـــد ت  .1

 ك ااة عملية اتداذ ال رار.
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وعــي وإلمــاا ال ــائمين علــى عمليــة اتدــاذ ال ــرارا  بأهميــة نتــم المعلومــا  فــي عمليــة  .6
 اتداذ ال رارو يزيد من ك ااة عملية اتداذ ال رار.

 :التوصيات

علــى إدارة الشــركة ال يــاا ببحــدي  وتيــوير نتــم المعلومــا  اإلداريــة بصــورة مســبمرة   .1
 من أثر على ك ااة اتداذ ال رارا  اإلدارية. لتَما لها

زيادة االهبماا بدصائ  نتم المعلوما   لتَما لها من أثر علـى ك ـااة وفاعليَّـة اتدـاذ  .0
 ال رار.

 ــرورة إشــرا  ال ــائمين علــى نتــم المعلومــا  اإلداريــة فــي الشــركة قيــد الدراســة فــي  .0
 تيوير نتاا المعلوما  بصورة مسبمرة.

 :المراجع

مدي أبو النور السيد(و "نتم المعلوما  ودورها في صنع ال ـرار اإلداري"و )عوي و ح -1
 .0211دار ال كر الجامعيو اإلسكندريةو 

)اليــــاهرو أســــمهان ماجــــدو والد ــــافو مهــــا مهــــدي(و "م دمــــة فــــي نتــــم المعلومــــا   -0
 .0211اإلدارية"و دار وائا للنشرو عمانو اهردنو 

الـــــــة"و مكببـــــــة  ـــــــرابل  العلميـــــــة )البـــــــويرقيو بشـــــــير علـــــــي(و "نتـــــــم المعلومـــــــا -0   ال عَّ
 .1777العالميةواليبعة الثانيةو 

)إدريــ و ثابــت عبــد الــرحمن(و "نتــم المعلومــا  اإلداريــة فــي المنتمــا  المعاصــرة"و  -4
 .0221الدار الجامعية المنفيةو 

)الحســـينيةو ســـليم(و "نتـــم المعلومـــا  اإلداريـــة"و دار الـــور  للنشـــر واليباعـــةو عمـــانو  -1
 . 0220نو اليبعة الثانيةو اهرد
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)آا فــــرج اليــــائيو دمحم عيــــد حســــين(و "نتــــم المعلومــــا  المب دمــــة"و جامعــــة الزرقــــااو  -6
 . 0221اهردنو 

)السـالميو متيــد ســعيدو وعـادا حمــرو (و "إدارة المــوارد البشـرية: مــدخا إســبراتيجي"و  -9
 .0222عالم الكبا  الجديد للنشرو اهردنو 

"نتــــــم المعلومـــــا  اإلداريــــــة مــــــدخا الـــــنتم"و الــــــدار الجامعيــــــةو  )ســـــليانو إبــــــراهيم(و -2
 . 0221اإلسكندريةو 

 .1797)شما و خليا دمحم محمود(و "نترية المنتمة"و دار الشتون الث افيةو  -7

 .1771)ع و و ماهر صالح(و "ال رار اإلداري"و دار الحكمةو بغدادو  -12

اإلداريـة" دار الكبـا و اليبعـة الثانيـةو العـرا و )اليائيو دمحم عيد(و "نتم المعلوما   -11
0222. 

)الكي نــــيو عثمــــان البيــــاني هــــ او والســــالميو عــــ ا(و "المــــدخا لــــنتم المعلومــــا   -10
 .0222اإلدارية"و دار المناهجو عمانو اهردنو 

)آا ربيعــةو عــ ا دمحم نــادر(و "أثـــر سيــا  نتــاا المعلومـــا  فــي فاعليَّــة إســـبراتيجية  -10
مة: دراسة تيبي ية على قيا  الصناعة ال ندقيـة"و رسـالة ماجسـبيرو كليـة االقبصـادو المنت

 .1770جامعة بغدادو 

)اله ايمـــةو أحمـــد صـــالح(و "دور نتـــم المعلومـــا  اإلداريـــة فـــي اتدـــاذ ال ـــرارا  فـــي  -14
سا  الحكومية"و مجلة جامعة دمشق للعلوا االقبصاديةو   .0227و 01المتسَّ

نــة(و "نتــم المعلومــا  اإلداريــة فــي اتدــاذ ال ــرارا  اإلداريــة: دراســة )مانــةو يوســف ما -11
ـــةو  ـــن ط والغـــاز"و رســـالة ماجســـبير غيـــر منشـــورةو اهكاديميـــة الليبي ل تيبـــة لل تيبي يـــة شـــركة مت

0214. 
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 المستدام والمستقبل الحاضر بين: الطاقة وترشيد الحضري  التصميم
 (الشهداء ميدان_ مسالته مدينة لمركز دراسة)

  مس ته_  الهندسية الب نية كليةمحا رو             . الرشيدي دمحم الس ا عبد
 مس ته_  الهندسية الب نية كلية.                  محا ر مساعدو فرحا  ادمحم محمود

 

 المخلص

ـــا أصـــبح زمننـــاو فـــي للمـــدن الحضـــري  البصـــميم     كـــا يحـــاوا الـــ ي الـــرئي و الجـــزا ُيمث ت
 هـ   تناولـت ول ـد لـهو المنتمـة وال ـوانين المعـايير وفـق الداصةو بيري به يدرسه أن باح 
ر الدراسة : وبالبحديـد الحضـريو البصميم مسبو   على عااو بشكا للمدينة الحضري  البيو 
 تصـــميمية مشـــاكا مـــن المكـــان لهـــ ا لتَمـــا خـــا   بشـــكا( الشـــهداا ميـــدان) المدينـــة مركـــز

 المشــاكاو هــ   دراســة الباحثــان حــاوا لــ لإ منهــاو الحضــرية وخاصــة   مدبل ــةو وتدييييــة
 المدينــة مركــز يصــبح حبــى تحليليــة ميدانيــة دراســة خــ ا مــن لهــاو والبــدائا الحلــوا وإيجـاد
ر من الميلو  المسبو   في قـيو البحض   البيتـة إن حيـ  بـهو الداصـة الوظي ـة وُيـتد تي والر 

  ــابع تــر  فــي الكبيــر اهثــر لهــا الحضــريو للبصــميم عناصــر مــن تحبويــه ومــا الحضــريةو
 ذهنيـة صـورة تبـر  إنهـا حيـ  للمدنو العامة الميادين مسبو   على خاصة   للمدينةو خا 
ـــدة أو بســـييةو الصـــورة هـــ   كانـــت ســـواا (1991 عـــالم،). للمدينـــة  للمشـــاهدو بالنســـبة ُمع َّ
 االســبدامةو مبــاد  االعببــار بعــين اهخــ  مــع للمدينــةو الحضــري  البيــوير لدراســة إ ــافة  
ــز  هــ او  ــوا وعلــى الحضــريةو البيتــة ُمبيلَّبــا  لبلبيــة الياقــة وترشــيد  علــى الدراســة ركَّ
 البصـــميم عناصـــر وتحديـــد بــهو المحييـــة والبيتـــة الشـــهدااو لميــدان الحـــالى الو ـــع تحليــا
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 الياقــــةو ترشــــيد و ــــر   للموقــــع احبــــراا االســــبدامة من مبــــاد  تيبيــــق مــــع لــــهو الحضــــري 
 . المدينة ُهويَّة على والح اظ
 (.مس ته مدينة االسبدامةو الحضريو البصميم) :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 تهـبم البـي العلوا أهم من الحضريو البصميميعد      
ــرا  مــن عــدد بــين ــرا  وأيضــا   واالجبماةيــةو اليبيعيــةو: اُلمبغي ت  مــن وذلــإ الهندســيةو اُلمبغي ت
 وتــوفيرو معالجنهــا وكيفيــة ال ائمــةو المشــاكا ودراســة الحضــريو للنمــو المــدن توجيــه أجــا

ـــد أنـــه كمـــا الحضـــاريةو الحيـــاة ُمبيلَّبـــا   و ـــع خـــ ا مـــن للمـــدنو المســـب بلية الرؤيـــة ُيجس ت
 للبنميــــة العــــالم فيــــه يبجــــه الــــ ي الوقــــت وفــــي  ،(4001 اليتــــيم،). لتبن يــــ ها إســــبراتيجيا 
 علـــى هـــ ا يـــنعك  أن مـــن البـــد كـــان المـــدنو داخـــا الياقـــة اســـبه   وترشـــيد المســـبدامةو
 البنائيـةو كالكبـا الماديـةو والعناصر المدينة قياعا  من جزا وبدراسة الحضريو البصميم

 هــــ   توجيــــه وكيفيـــة الــــبعلو بعضـــها مــــع وع قبهـــا حولهــــاو البـــي الم بوحــــة وال ضـــااا 
 الدراسة أهمية َتكُمن وهنا. والمباحة الموارداليبيعية واسبغ ا الياقةو ترشيد نحو العناصر

ــأثير   المدينــةو لمركــز الحضــري  البصــميم علــى الضــوا إل ــاا فــي  والبيتــة اإلنســان علــى وت
 مة.مسبدا حضرية بيتة لبح يق المدينة تبيلَّبه لتَما إ افة   بهو المحيية

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

المدينةو من حيـ  البشـو ها  الحضـرية الحاصـلةو  وتأثيرهـا المباشـر علـى اإلنسـان والبيتـة 
المحيية بهو وكيفية تحديد معالم المدينةو والح اظ على ُهويَّبها وكيفيـة تيـوير المدينـة فـي 

 بي أصبحت الشغا الشاغا للباحثين واُلمصم تمين.ظا البنمية المسبدامةو ال
 أهداف البحح:

 يسعى البح  إلى تح يق اههداف اآلتية:   
ر المدن المسبدامة. .1  البعر ف على البصميم الحضري في ظا تيو 
ل البيتي. .0  تحديد أشكاا ومتاهر البلو 
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المســبدامة للمــدنو و ــع الحلــوا لمشــاكا البيتــة الحضــرية للمدينــةو فــي ظــا البنميــة  .0
 من خ ا الزيارا  والدراسا  البي قاا بها الباحثان لمني ة الدراسة.

 التصميم الحضري وُمتطلَّباته:
يهــبم البصــميم الحضــري ببصــميم المســاحا  البدييييــةو فمــث  : البديــيط الحضــريو     

ـــأتي دور البصـــميم  ـــمَّ ي د المكـــان المناســـب لمركـــز المدينـــةو ومـــن َث الحضـــريو لتيشـــكا ُيحـــد ت
 ال راغا  والمساحا  فيها.

البصـــميم الحضـــري: هـــو العلـــم الـــ ي يدـــب   بع قـــة ال ـــرا  الحضـــري الم بـــوحو واهجـــزاا و 
المحيية بهو والبي ُتعبَبر اُلمكم تا لل را  الحضريو ولكي يبح ق لنا تصميم حضري  ال بـد 

ن منها البيتة الحضرية   وهي:من تحديد اُلمبيلَّبا  البي تبكوَّ
 أوال : مســارا  الحركــة:  وهــي تلــإ ال نــوا  البــي يبدــ ها الســكان ل نب ــاا داخــا المدينـــةو

 وَتبمثَّا في الير و والشوار و واَهزقَّة.
 ثانيا : الميادين والساحا : وهي ال ضااا  العامةو وساحا  البجم ع في مراكز المدن.

 لنسيج الحضري.ال يا : وَيبمثَّا في أجزاا ُمعيَّنة من ا ثالثا :
المعالم والدالال : وهي تلإ اهبنية ذا  المورول الحضاريو أو الباريديو  رابعا :

 .            (1991)عالم،  والمعالم اُلمبمي تزة  كالن ُصب والبماثياو البي تعيي المدينة خصوصيبها.
   خصائص التصميم الحضري:

بعل الدصائ و البي تلعـب الـدور الكبيـر فـي تنميـة البيتـة الحضـرية للبصميم الحضري 
للمـــــدنو كـــــاٌّ منهـــــا لـــــه تـــــأثير و حســـــب  بيعـــــة المكـــــانو وث افـــــة ســـــاكنيهو وتـــــبلدَّ  هـــــ   

 الدصائ  في البالي:
 ــــــــ اهخـــــــ  بعــــــــين االعببـــــــار الجوانــــــــب االجبماةيـــــــة والب افيـــــــة فــــــــي البيتـــــــة الحضــــــــرية.1
 يعية والتواهر المدبل ة في المني ة الحضرية.ـ كيفية البعاما مع الدصائ  اليب0
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ناتهـــا 0 ـــ و ـــع  ــر  لمعالجـــة مشــاكا المنـــا ق الحضــرية ككبلـــة مبرابيــة فـــي جميــع ُمكو ت
 وعناصرها اليبيعية واسبعماال  اهرا ي.

 مهامُّ التصميم الحضري:
 ـ توزيع الكثافة السكانية بشكا مبوازن.1 
 مع حاجا  السكان. ـ إعادة تنييم مراكز المدن بما يب اا0
 ـ توفير الددما  وتلبية حاجا  السكان.0
 ـ تدييط الشوار  وتحديد أنتمبها.4

 عناصر التصميم الحضري:
ــر هــي أســاس البصــميم الحضــري للمــدنو  ة عناصــرو ُتعبَب ن البيتــة الحضــرية مــن عــدَّ َتبكــوَّ

ــا فــي كــاٍ  مــن: )اهر ــيا و البشــجيرو والنــافورا و والحــواجزو وعن اصــر اإل ــااةو وَتبمثَّ
وســلة الن ايــا و وعناصــر  المتــ  ووال فبــا و واإلع نــا و وأثــال الشــوار   كالم اعــدو و 

ة و وُتعبَبــر هـــ    البشــكيا والنحــت(. ويجــب االببعـــاد عــن اهشــجارو البــي لهـــا جــدور ُممبــدَّ
ن اهساسو البي يكبما بها الشكا الحضري للمدينة.             .(1991)عالم، العناصر اُلمكو ت

 التصميم الحضري بين العلوم:
تـــأتي مرحلـــة البصـــميم الحضـــري بعـــد عـــدد مـــن المراحـــا والدراســـا و والبـــي علـــى  ـــواها 
تكبمـــا الصـــورة الحضـــارية للمدينـــةو ومـــن هـــ   الدراســـا : )البديـــيط اإلقليمـــيو وتديـــيط 

والبصــميم الحضــري(. الشــكا  المــدنو والبديــيط الحضــريو والبصــميم الحضــري للمراكــزو
 (.1رقم: )
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 التصميم الحضري بين باقي التصاميم.( 1الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنبرنت(.

ة أبعـادو مثـا دراسـة الكبـا  :الحضـري أبعاد التصميم  تعبمـد الدراسـا  الحضـرية علـى عـدَّ
ـد هـااو وهـو  المحيية بال را  الحضري  من حي  اليـواو والعـرضو واالرت ـا . إ ـافة  لُبع 

 الزمنو واإلحساس بال را  الحضريو وتبَّضح ه   اهبعاد من خ ا اُلمديط البالي: 
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 المراحل التي يقوم بها التصميم الحضري:

 االهبماا بالير  ونتاا الن او وتوفير ممرَّا  المشاة.  .1
 توفير مواقف السيارا . .0
 توفير وتيوير خدما  الُبن ية البحبيةو ومصادر الياقة. .0
 توفير مراكز خدمية ُتلب تي حاجيا  السكان.  .4
 دراسة المحور البجاري المددا للمني ة.  .1
 هنو وتحسينه قدر اإلمكان.دراسة الشريحة السكانيةو حيت تبم  دراسة الو ع الرا  .6

 مفهوم االستدامة:
ر  االسبدامة ال َتبيلَّب االهبماا بالجانب االقبصادي ف طو كما يعب د الكثيرو وإنما هي تيو 
العديد من الجوانب في وقت واحدو والبـي منهـا: الجانـب االقبصـاديو االجبمـاعيو البيتـيو 

 .(4013)دمحم، والث افي. 
ــ  معهــد )ورلــد واتــص( ومعهــد سياســة اهرضو  )لســبر بــراون( هــو عــالم بيتــي واعــد وُمتس ت
ــــة  ــــى الياق ا إل ــــرن الحــــادي والعشــــرين بأنهــــا: "البحــــو  ــــي ال  يصــــف المعيشــــة المســــبدامة ف

دةو وإعادة اسبددااو أو إعادة تدوير االقبصادو مع نتم ن ا ُمبنو ت   (.4012)براون، . اُلمبجد ت

 المستدامة:التنمية 
بهاو     هنــا  أكثــر مــن ثمــانين تعري ــا  مدبل ــا  لم هــوا البنميــة المســبدامةو وذلــإ نتــرا  لتبشــع 

صا و ولعله كما عرفهـا الـبعل بأنهـا: "تلبيـة  واشبمالها على العديد من الموا يع والبدص 
احبياجــا  اهجيــاا الموجــودة حاليــا  دون اإلخــ ا أو الضــرر بتمبيلَّبــا  اهجيــاا ال ادمــة". 

 أي أنها م هوا يدعو إلى االهبماا واحبراا مسب با اإلنسان. (4001)س.ع.، 
 تاريخ التنمية المستدامة:
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ا( ع د  اهمم المبحدة ث ثة متتمرا  دوليـةو والـ ي كـان 0220 –1790ما بين عاَمي  )
هـ   المـتتمرا  فـي في )جوهانسبور ( حوا البنميـة المسـبدامةو وكـا  (0220آخرها سنة )

اهصا كانت تدعو إلى مراعاة تنمية الموارد البيتية للحاجا  المشروعة في حا رهمو مـع 
)قاســي، " عــدا اإلخــ ا بنتــاا البيتــة المســب بليةو وهــو تعريــف مصــيلح "البنميــة المســبدامة

4011). 
 ُمتطلَّبات االستدامة فى التصميم الحضري:

للبنميـــة المســـبدامة ث ثـــة محـــاورو أو ُمبيلَّبـــا  أساســـيةو ُتعبَبـــر مـــن الـــدعائم الرئيســـة لهـــ ا 
 المصيلحو والبي من خ لها تكبما وظي ة ه ا المصيلح بالشكا الميلو و وهي:

 .الجانب البيتي: َيبيلَّب مراعاة التروف المناخية والبيتية بمني ة الدراسة -
 .اسة وفهم الب اليد واهعراف في مجبمع الدراسةالجانب االجبماعي: َيبيلَّب در  -
الجانــب االقبصــادي: َيبيلَّــب خلــق نشــا ا  حيويــة اقبصــاديةو تزيــد مــن فــر  عمــا   -

 .(4011)الحسن، (. 0السكان. انتر: الشكا رقم: )

 
 ( ُمتطلَّبات االستدامة في التصميم الحضري.1الشكل رقم: )

 (.4011)الحسن، المصدر: 
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حي  من خ ا الشكا أع  و ن حظ أن البداخا بين ه   اُلمبيلَّبا  الث ثـة يح ـق م هـوا 
 البنمية المسبدامة بشكلها الميلو .

 ُممي ِّزات المجتمع المستدام:
ناتـه اهساسـية المدبل ـةو  المجبمع المسبداا: هو المجبمع الـ ي يبح ـق فيـه الببـادا بـين ُمكو ت

 مزدهرا  ومبوازنا و وُيعبَبر المجبمع مسبداما  عندما تبح ق فيه الن اط البالية:ليكون 
سليم بيتيـا : ويكـون بب ليـا مدـا ر النمـو السـكاني العشـوائيو والعمـا علـى تنميـة المـوارد  -

 اليبيعية والبيتية بشكا جيد.
ــا و وإنبــاج ســليم اقبصــاديا : ويكــون عنــدما ي ــوا أعضــاا المجبمــع باســبثمار أمــوالهم مح - لي

 عوائد مالية تعود على المجبمع ن سه.
سليم اجبماةيا : ويكون بالبوزيع العادا والمنصف لل وائد علـى مدبلـف شـرائح المجبمـعو  -

مــع مراعــاة دراســة العــادا  والب اليــد المبــوفرة فــي ذلــإ المجبمــع للوصــوا إلــى نبــائج أفضــا 
 .(4011)صبح، ومر ية. 

 الجزء العملي. 
 منطقة الدراسة: 

( كـمو 102مدينة مس ته  _ ببسكين الميم _ و ت ع شماا غر  ليبيا على مسـافة ت ريبـة )
( درجــة شــماال و وخــط 00,09شــر  العاصــمة الليبيــة  ــرابل  الغــر و علــى خــط عــرض )

( كـــمو 11( درجـــة شـــرقا و وَتبُعـــد عـــن ســـاحا البحـــر اهبـــيل المبوســـط حـــوالي )14 ـــوا )
ها من الجنو  مدينـة ترهونـةو ومـن الشـماا مدينـة الدمـ و وترت ـع عـن مسـبو  سـيح  َيُحد 

 (.4(ا. الشكا رقم: )172البحر بحوالي )
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 ( موقع مدينة مسالته2الشكل رقم: )

 المصدر: ) ويكيبيديا(.
ُيعبَبـر ميـدان الشـهداا بمدينـة مسـ تهو هـو النـواة  المدينـة: الدراسـات الميدانيـة لمركـز  

ـــة مـــن حيـــ   ـــر أيضـــا  مركـــزا  مهمـــا  مـــن مراكـــز المدين ـــةو وُيعبَب الرئيســـة فـــي تديـــيط المدين
االســبددااو حيــ  يــبم  فيــه جميــع الملب يــا  الجماةيــة كاالحب ــاال  وغيرهــاو وُيعبَبــر واجهــة 

إن جميـع زائـري المدينـة ال بـد مـن أن المدينة لسـكانهاو وكـ لإ لجميـع زوار المدينـةو حيـ  
وا به ا المركزو حي  إن الير  الرئيسة للمدينةو جميعها َتُصب  في ه ا المركزو لـ لإ  يمر 
كـان البركيـز فــي هـ   الدراســة علـى هــ ا المكـان  نتــرا  ههميبـهو ومــد  اإلهمـاا والب صــير 

 (. 1لشكا رقم: )االحاصَلي ن في ه ا الميدان. 

 
 ( مخطط الدولة لمركز المدينة.3: )الشكل رقم

 المصدر: )مكبب البدييط العمراني بالمدينة(.
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 دراسة واقع الحال:
ُتعبَبـــر مراكـــز المـــدن أهـــم العناصـــر الحضـــريةو البـــي تعكـــ  الكثيـــر مـــن اهمـــور  علـــى    

المســبو  االقبصــاديو والسياســيو واالجبمــاعيو والث ــافي. وهــي تلعــب دورا  كبيــرا  فــي تــر  
للمدينة بشكا عااو حي  ن حظ ال ر  الوا حو بـين مديـط الدولـةو ومديـط واقـع صورة 

الحــااو أيضــا  وجــود ارتبــا  فــي حركــة الشــوار  مــع هــ ا الميــدانو ومــع هــ او فئنــه يبوســط 
 مركز المدينةو وال يوجد االهبماا الكافي به.

 

 
 ( مخطط واقع الحال لمركز المدينة.2الشكل رقم: )

Google Earth :المصدر  
ولتســف  تعـــاني بعــل مـــدننا مـــن إهمــاا كبيـــر لهــ   المراكـــز  ممـــا يــنعك  ســـلبا  علـــى   

(و 6منتر المدينة العااو إ افة  لكونها تبر   ابعا  غيـر حضـاريو كمـا فـي الشـكا رقـم: )
هـ ا مــا تعـاني منــه مدينــة مسـ تهو وخاصــة  مركـز المدينــة )َعي تنــة الدراسـة( ووف ــا  للدراســا  

ة مسبويا :الحضريةو   يبم  و ع الَعي تنة على عدَّ
تعــاني اليــر  والشــوار  بالمدينــة مــن إهمــاا كبيــر مــن  علــى مســبو  اليــر  والشــوار : -1

الجها  المدبصةو وعدا العناية بها وبعملية البيويرو وتوفير كا مـا تحباجـه مـن تديـيط 
 وغيرها من اهمورو البي تساهم فى الر قي بالمتهر الحضري. 
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 ( حالة الطرقات المحيطة بموقع الدراسة.2الشكل رقم: )

 (.4040المصدر: )الباحثان، 

ُتعبَبر اهرص ة هي المسار الرئي  للمشـاةو إال  على مسبو  اهرص ة وممرَّا  المشاة:-0
ـــتد تي بالمدينةـــة الوظي ـــة بشـــكا صـــحيحو وذلـــإ لتعـــدا صـــيانبها وتيويرهـــا وتلبيـــة  أنهـــا لـــم ُت

(و وال يوجـد عناصـر خـدما  لتـ وي االحبياجـا  2المـارَّةو كمـا فـي الشـكا رقـم: )احبياجا  
 الداصة  من ع ما و وإرشادا .
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 ( اهرص ة والممرَّا  المحيية بالموقع.2الشكا رقم: )

 (.0202المصدر: )الباحثانو 

علــى مســبو  مواقــف الســيارا : ت ب ــر المدينـــة بشــكا عــاا لمواقــف الســيارا و ومركـــز -0
بشــكا خــا   ممــا يــتثر علــى المتهــر الحضــري للمدينــةو فــي الوقــت الــ ي يبجــه  المدينــة

 العالم إلى تيوير مواقف السيارا  بشكا يح ق شروط البنمية المسبدامة
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 (.4040( أماكن وقوف السيارات بمنطقة الدراسة.المصدر: )الباحثان، 9الشكل رقم: )

د ُيعبَبـر أثــال  علـى مسـبو  أثـال الشـوار :  -4 الشـوار و هـو العنصـر اهسـاس الـ ي ُيحــد ت
مد  احبراا اإلنسان وتوفير كا ُمبيلَّبا  البصـميم الحضـري للشـوار  والميـادينو ومـن أهـم 

 عناصر اهثال:
الم اعد: هيى الوسيلة الرئيسة لراحة اإلنسانو وكبار السن بشكا أكبـرو إ ـافة  الم اعد:-

جلــوس والبأمــاو إال أن حالــة الم اعــد الموجــودة لكونهــا مكانــا  لكــي يســبييع اإلنســان فيــه ال
 (.12حاليا  ال تحتى باهبماا يرت ي باإلنسان. كما في الشكا رقم: )
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 ( مقاعد مختلفة بمنطقة الدراسة.10الشكل رقم: )
 (.0202المصدر: )الباحثانو 

م اعد تسـاهم فـي وفي تلبية لتُمبيلَّبا  االسبدامة وترشيد الياقةو ف د تمَّ تح يق ذلإ ببوفير 
 (.11ترشيد الياقة وتوفير ُسُبا الراحة والرفاهية له   الم اعد. الشكا رقم: )
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 ( مقاعد لتحقيق الراحة واالستدامة.11الشكل رقم: )
 المصدر: )شبكة اإلنترنت(.

ُيعبَبــر عنصـــر المتــ   مــن العناصـــر البــي تلعــب الـــدور الكبيــر فــى تـــوفير  المتــ  :-
الراحـة للنــاس  للحمايــة مــن العوامــا الجويــةو مثــاو الشــم و واهميــار.  وُتعبَبــر المتــ   

 (. 10الموجودة بمني ة الدراسة ُملب تية  لته   اُلمبيلَّبا . الشكا رقم: )
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 المظالت بالموقع. ( أشكال14الشكل رقم: )

 (.4040المصدر: )الباحثان، 

هنا  أنوا  أخـر  مـن المتـ  و قـد تكـون مصـدرا  ل سـب ادة مـن الياقـة الشمسـيةو إال أن 
وتســاهم فــى ترشــيد الياقــة الكهربائيــةو باإل ــافة إلــى وظي بهــا اهصــلية والجماليَّــة. الشــكا 

  (.10رقم: )
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 وجماليَّة وفعاليَّة. ( مظالت أكثر استدامة11الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنترنت(.
تسـاهم صـناديق ال مامـة فـى الح ـاظ علـى المتهـر الحضـر  للمدينـةو  صناديق ال مامة: -

حي  إن عدا تواجدها ُيتد تي إلى ظهور انبشار ال مامة فى الشوار  والميادين. الشكا رقم: 
(14.) 

 
 وجود صناديق قمامة.( َتكدُّس القمامة لِّعدم 12الشكل رقم: )

 (.4040المصدر: )الباحثان، 
ر االهبمـــاا ببرشـــيد الياقـــة واســـبغ لها لتبلبيـــة ُمبيلَّبـــا   وفـــى الوقـــت الـــ ي صـــاحب البيـــو 
الحياةو تمَّ صـنع صـناديق قمامـة تعمـا بالياقـة الشمسـيةو تسـاهم فـى فـرز ال مامـة لبسـهيا 

 (.11عملية إعادة تدويرها. كما في الشكا رقم: )
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 ( صناديق قمامة حضرية ذات استدامة.13الشكل رقم: )

 المصدر: )شبكة اإلنترنت(.
هشــجار والنباتــا  عنصــر أساســي فــى البصــميم الحضــري للمــدنو ااهشــجار والنباتــا :  -

وهــي تســاهم فــى تجديــد الهــواا المحــيط بالمكــانو ولتســف  تعــاني معتــم مــدننا مــن إهمــاا 
 (.16الشكا رقم: )   لشوار ه ا العنصرو ويكاد ينعدا في بعل ا
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 ( عدم االهتمام باألشجار بمنطقة الدراسة.12الشكل رقم: )

 (.4040المصدر: )الباحثان، 

ت ب ــــر أو تكــــاد تنعــــدا مني ــــة الدراســــة مــــن وجــــود  اللوحــــا  االسبرشــــادية واإلع نيــــة:  -
المدينـــةو وهــــ   ع مـــا  اسبرشـــاديةو وأيضـــا  ل ع نــــا و والبـــي أيضـــا  تســـاهم فــــى شـــكا 

 (.19. الشكا رقم: )الع ما  واللوحا  االسبرشادية أصبحت ك لإ ُتسبدَدا لبوفير الياقة
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 ( لوحات استرشادية حضرية و موفرة للطاقة.المصدر: )شبكة اإلنترنت(.12الشكل رقم: )
 على مسبو  اإل ااة )إ ااة الشوار و إ ااة الممرَّا  والحدائق(. -1

اإلنــــارة العاديــــة والمعروفــــة  اقــــة كهربائيـــة كبيــــرةو قــــد تــــتثر علــــى الياقــــة تســـبهلإ أعمــــدة 
الموجـــودة فـــي المدينـــةو وكمـــا نعـــرف أن الكهربـــاا فـــي هـــ   المني ـــة قليـــا جـــدا و بحيـــ  إن 
الياقـة الكهربائيـة ال تك ــي المدينـةو خاصـة  فــي فصـا الصـيفو وفــي فصـا الشـبااو حيــ  

ــ ر خــ ا هــاذين ال صــلينو كــ لإ أعمــد اإلنــارة ن حــظ ان يــا  البيــار الكهربــائي بشــكا كبي
ذا   ـابع خــا و ويجــب البركيـز عليهــا  لكونهــا تعيـي المدينــة متهــرا  يسـاهم فــى عمليــة 

 (.12البصميم الحضري. الشكا رقم: )
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 ( أعمدة اإلنارة في منطقة الدراسة.11الشكل رقم: )
 (.4040المصدر: )الباحثان، 

أعمـدة الكهربــااو البـي مـن شــأنها أن تـوفر الياقـة الكهربائيــةو فـ  بـد مـن البوجــه السـبدداا 
وتعما بواسية الياقة الشمسيةو إ افة  إلى كونها عنصرا  جماليا و الت ا أهميبه عـن بـاقي 

نا  الشار . الشكا رقم: )  (.17ُمكو ت

                       

                                     
 أعمدة. إنارة للحدائق.                              أعمد إنارة للشوار .

 ( أعمدة مختلفة موفرة للطاقة.19الشكل رقم: )
 المصدر: )شبكة اإلنترنت(.

ومـــن خـــ ا دراســـة هـــ   المســـبويا  والزيـــارة الميدانيـــةو ن حـــظ أنـــه قـــد تبـــوفر بعـــل     
لصـيانبها وتجديـدها ومواكبـة عناصـر البصـميم الحضـريو إال أنهـا لـم تحـظ بعنايـة ومبابعـة 

ر اهخيـــرو  ر الـــ ي يحـــدل علـــى مســـبو  البصــميم الحضـــريو إ ـــافة  إلـــى أن البيـــو  البيــو 
والــ ي يأخــ  مبــدأ االســبدامة بعــين االعببــارو يجعــا هنــا  فجــوة بــين واقــع الحــاا للمدينــةو 
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صـــميم والبنميـــة المســـبدامة للمـــدنو مـــن خـــ ا هـــ او تـــمَّ م ارنـــة واقـــع الحـــاا مـــع م هـــوا الب
 الحضري واالسبدامة.

( تحديد واقـع الحـال بالنسـبة لمنطقـة الدراسـة، بـين التصـميم الحضـري، 1الجدول رقم: )
 والتصميم الحضري المستدام:

التصميم الحضري 
 المستدام

واقع الحال لمنطقة 
 الدراسة

 بند الدراسة التصميم الحضري 

   

على مستوى  -1
 األرصفة

   

على مستوى  -4
 الشوارع

   

على مستوى  -1
 اإلضاءة

 على مستوى أثاث الشوارع والساحات -2
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 المقاعد 2-1

   

 المظالت 2-4

   

صناديق  2-1
 القمامة

  
 

اهشــــــــــــــــــــــــجار  1-0
 والنباتا 

 (4040المصدر: ) الباحثان، 

فـــي  ـــوا هـــ   الم ارنـــة  يبَّضـــح أن المدينـــة تعـــاني مـــن إهمـــاا كبيـــر فـــى تـــوفير بيتـــة     
حضــرية م ئمــة لحيــاة اإلنســانو أيضــا عدا تــوفير ُمبيلَّبــا  البيتــة الحضــريةو إ ــافة  لهــدر 

 كبير للياقا و وعدا اسبغ لها بشكا صحيحو ُيلب تي احبياجا  البنمية المسبدامة. 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
116 

 :النتائج
مــن ســوا البديــيط علــى مســبو  اليــر  والشــوار و ويرجــع ذلــإ لت ــدا المدينــة تعــاني  .1

 المديط وعدا البيوير.
المدينــة تعــاني مــن إهمــاا كبيــر لعناصــر البيتــة الحضــريةوو ويرجــع ذلــإ لتعــدا اهبمــاا  .0

 البلدية ووعي الموا ن.
يوجـــد ع قـــة كبيـــرة بـــين البصـــميم الحضـــريو والبصـــميم الحضـــري المســـبدااو والـــ ي  .0

 بوجه لبرشيد الياقة.يساعد على ال
 في هدر الياقةو وعدا ترشيدها واالسب ادة منها. الو ع الراهن يساهم بشكا كبير .4
 سوا احبراا الموا ن  بسبب عدا االهبماا بالبيتة الحضرية للمدينة. .1
 التوصيات: 
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من البوصيا و تلدَّصت في الن اط اآلتية: 
توصا له العالم فى مجاا ترشيد الياقةو وإعادة تدويرها فـى اهخ  بعين االعببار ما  .1

 عملية البصميم الحضري المسبداا.
 .االهبماا بعناصر البصميم الحضريو وتلبية ُمبيلَّبا  االسبدامة .0
للمســاهمة فــى عمليــة البيــوير الحضــريو وتــوفير   إعيــاا ال رصــة لل يــا  الدــا  .0

 .ُسُبا ترشيد الياقا 
ـــــة المباشـــــرة هه .4 ـــــة تـــــوفير الياقـــــةو البوةي ميـــــة عناصـــــر البصـــــميم الحضـــــريو وأهمي

 واسبغ لها بشكا ُيلب تي عملية البنمية المسبدامة. 
 ال بد من البعريف بتَمضار ت هدر الياقا  وعدا اسبغ لها. .1
ـــال والدارســـين فـــى مجـــاا ترشـــيد الياقـــة ودعمهـــم بكـــا مـــا  .6 العمـــا علـــى تشـــجيع الُبحَّ

 يحباجونه.
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 المراجع:
 (.تدييط المدن"و " 1772)أحمد ع او  -

و "م ــــاهيم أساســــية حــــوا البديــــيط العمرانــــي المســــبداا"و غــــزةو 0211)ال يــــق صــــبحو  -
 الجامعة اإلس مية(.

ـــاا الســـكنية"و الجزائـــرو 0212)خـــاويو و قاســـيو  - ـــة اهحي و "إدراج االســـبدامة فـــي تهيت
 جامعة المسيلة(.

 نابل (.تيجيا  اسبدامة الشوار  البجارية الب ليدية"و إسبراو "0222)سويلمو س. و  -
ــــرحمن الحســــنو  - ــــرو 0211)عبــــد ال ــــة المســــبدامة وُمبيلَّبــــا  تح ي هــــا"و الجزائ و "البنمي

 جامعة المسيلة(.
و "ذروة الـن ط ون ـ  الميـا  واالحببـاس الحـراري"و جـريج 0226)ليسبر براونو فبرايـرو  -

 روسو المحاور(.
"المنـــــا ق الحضــــرية فــــي قـــــيم اإلدرا  الحســــي لل راغـــــا  و 0221)مصــــي ى اليبــــيمو  -

  المتتمر العلمي الثاني لهيتة المعماريين العر (.العامة"و  
دمشـقو جامعـة  دور االسبثمار فـي تح يـق البنميـة المسـبدامة"وو."0211)معبصم دمحمو  -

 دمشق(.
- (Google Earth شبكة المعلومات الدولية.)  
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 أهدافها تحقيق في  الزراعية التعاونيات نجاح أهمية

            رابل  جامعة ـــــ الزراعة كلية                             لملوا شعبان رياض       

 خصلالم
 العمــا وكيفيــة أهــدافهاو تح يــق فــي الزراةيــة البعاونيــا  أهميــة البحثيــة الورقــة تناولــت    
ـــوفير علـــى ـــا  ت ـــة أمـــاا دعـــائم إلرســـاا النجـــاحو مبيلب  الورقـــة واسبعر ـــت .النجـــاح عملي
 والبــي الناميــةو الــدوا فــي العمــا عــن وتعيلهــا الزراةيــة البعاونيــا  فشــا أو نجــاح أســبا 
 تكـون  تكـاد اهسـبا  أن منهـاو الكثيـر فـي ُأجرَيـت البـي والدراسـا  البحـول خـ ا من َتبيَّن

 اهســبا  علــى البعــر ف تــمَّ  كمــا. نســبية أمــور ال شــا وحــاال  النجــاح حــاال  وأن واحــدةو
 وتوصلتاو تجن به على العما وكيفية البعاونيا و ه   نجاح أماا عائ ا   ت ف البي الح ي ية
 حيـــ  مـــن الزراةيـــةو البعاونيـــا  بمســـاعدة الدولـــة قيـــاا  ـــرورة: أهمهـــا نبـــائج إلـــى الورقـــة

 البحـــول وإجـــراا فيهـــاو العلميـــة اإلدارة تيبيـــق علـــى والعمـــا وتحـــديثهاو وإدارتهـــاو تنتيمهــاو
ســا  لكافــة العلمــي للب ــويم ال زمــة والدراســا   وَخُلصــت .الزراعــي البعــاوني البنيــان متسَّ

 فــي المســاهمة شــأنها مــن البــي والبوصــيا و الم برحــا  مــن عــدد إلــى الوصــوا إلــى الورقـة
 دورهـا وت عيـا الزراةيـةو البعاونيـا  تيـوير عمليـة تواجـه البـي والصـعوبا و الع با  ت ليا
 .الزراعي ال يا  وتيوير تنمية في

 الزراةيــــةو البعاونيــــا  الزراعــــيو البعــــاوني البنيــــان العلميــــةو اإلدارة) :المفتاحيــــة الكلمــــات
 (.الزراعي ال يا 

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:

ُتَعـــد  البعاونيـــا  الزراةيـــة منتمــــا  ذا  أهـــداف اقبصـــادية واجبماةيـــة  إذ أســــهمت _    
ا  االقبصادي واالجبمـاعي للعديـد مـن الـدوا الناميـة  إذ أن بشكا كبير _ في عملية البحو 

را  مدبل ـةو إال أنهـا فـي الوقـت الحا ـر لـم تُـتد تي دورهـا  البعاونيا  الزراةيـة شـهد  تيـو 
قـا و البـي ينبغـي أن  رهـا العديـد مـن المشـك   والُمعو ت بشكا صـحيحو وقـد حالـت دون تيو 

بماا بـالبحول والدراسـا و البـي ُتبـَ ا فـي سـبيا ُيعَيى لها مزيد من العنايةو من خ ا االه
ووصـوال  إلـى معرفـة وتحديـد عوامـا النجـاح  ومعرفة ع با  ال شا أماا البعاونيا  الزراةية

 له   البعاونيا .
 المشكلة البحثية:
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َتكُمن المشكلة البحثية فـي وجـود عـدد مـن العوامـاو البـي تسـاهم فـي نجـاح البعاونيـا      
الزراةيـــة وفشـــلهاو والبـــي تـــرتبط أساســـا  بالسياســـا  االقبصـــادية الزراةيـــةو وأهمهـــا  ـــعف 
الك ااة االقبصادية في تيبيق السياسا  الزراةيةو والبي يجب أن تعبمد بالبركيز على أهم 

قا  البي يعاني منها ال يا  الزراعيو ومحاولـة  العواما البي تساهم في البغل ب على الُمعو ت
البغل ب على تلإ العواماو من خـ ا و ـع سياسـا  زراةيـة مبكاملـة تأخـ  بعـين االعببـار 
المعــايير واهســ  البــي قــد تســاهم فــي فشــا البعاونيــا  الزراةيــةو وبمــا يســاهم فــي إنجــاح 

 ادية واجبماةية مبكاملة. البعاونية الزراةية كمنتمة اقبص
 أهداف البحح:

تهدف الورقة دراسة البعاونيا  الزراةية وتو يح م هومها وأهمية نجاحهاو فض   عـن     
دراســة الــدور الــ ي ت ــوا بــه فــي تيــوير ال يــا  الزراعــيو ويبح ــق هــ ا الهــدف مــن خــ ا 

 اههداف ال رةية البالية:
قـا  والصـعوبا  البـي تعبـرض  ريـق النجـاح أمـاا البعاونيـا    .1 البعر ف على أهم الُمعو ت

 الزراةية.
قــــا  والصــــعوبا   بمــــا يســــاهم فــــي إعيــــاا فرصــــة أكبــــر للنهــــوض 0 ــــإ الُمعو ت ــــ ليا تل . ت

 بالبعاونيا  الزراةية.
اهكاديميــة البــي . اســبمرارية المبابعــة فــي اســبحدال البــرامج والبحــول العلميــة والدراســا  0

 ُتبَ ا في سبيا معرفة ع با  ال شا أماا البعاونيا  الزراةية.
 أهمية البحح:

يـــــه البعاونيـــــا  الزراةيـــــة      تنُبـــــع أهميـــــة الورقـــــة مـــــن أهميـــــة الـــــدور الـــــ ي يمكـــــن أن ُتتد ت
ــ َّيه: النبــاتيو والحيــوانيو والــ ي ُيَعـــد   ســا  اقبصــادية فــي تنميــة ال يــا  الزراعــي بتشت كمتسَّ
 اللَّبتنة اهساسية في تنمية االقبصاد الري ي بشكا خا و واالقبصاد الو ني بشكا عاا. 

 األسلوب المنهجي:
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تـــم االعبمـــاد علــــى اهســـلو  الوصــــ ي البحليلـــيو لتلبعـــر ف علــــى البعاونيـــا  الزراةيــــة     
رهـــــا وأســـــاليب نجاحهـــــا  بهـــــدف الوصـــــوا إلـــــى نبـــــائج ت ســـــر مـــــد  نجـــــاح  وأهـــــدافها وتيو 
البعاونيا  الزراةية وقدرتها على تح يق أهداف السياسا  الزراةيةو وبلورة النبائج والحلوا 

م فــي نجـاح البعاونيــا  الزراةيـةو والبغل ــب علـى الصــعوبا  إلـى م برحـا  وتوصــيا  تسـاه
 والع با  البي تواجهها. 

 نجاح التعاونيات الزراعية:    
ُي َصد بالبعاونيا  الزراةيـة: تلـإ الجمعيـا  البـي يبَّحـد فيهـا المزارعـون فيمـا بيـنهم  مـن    

ــب علــى المشــك   االقبصــادية واالجبماةيــة البــي تعبر ــهم و مــن حيــ  تــوفير أجــا البغل 
مسـبلزما  اإلنبـاج الزراعـي المدبل ـةو وخ ـل تكـاليف اإلنبـاج والبسـويقو وتأديـة الدـدما  

 االجبماةية وف ا  للمباد  البعاونية.
وتنُبـــع أهميـــة البعاونيـــا  مـــن كونهـــا اآلليـــة المناســـبة لبح يـــق أهـــداف البنميـــة الزراةيـــة     

خـ ا مــا ت دمـه هعضـائها مـن خــدما و  الريفيـةو وإفـادة نسـبة عتمـى مــن المـزارعينو مـن
مثـــا: تـــوفير مســـبلزما  اإلنبـــاج الزراعـــي المبنوعـــةو واهســـمدةو والمبيـــدا و وأجهـــزة الـــرَّيو 
وتوفير الور  الداصـة بصـيانة اهجهـزة واآلال  الزراةيـة الحديثـة. باإل ـافة إلـى تحسـين 

سـوي ية يـبم  مـن خ لهـا وت ليا تكاليف الددما  الزراةيةو وكـ لإ دورهـا فـي إيجـاد قنـوا  ت
تصـــريف اإلنبـــاج بأســـعار مناســـبةو وهـــ ا يـــنعك  علـــى زيـــادة الـــدخواو وتحســـين اهحـــواا 

ومــن المعــروف أن البعــاون وليــد الحاجــةو فــئذا لــم تكــن هنــا  حاجــة  والمعيشــية للمــزارعين
ة وا حة ُتسو ت  قياا الجمعيا  البعاونية الزراةيـةو فلـن ي ـدا المزارعـون علـى ال بعـاونو ُملتحَّ

ــتت فلــن  فبــدون تــوفر مجموعــة مــن العوامــاو ال يمكــن أن تنشــأ البعاونيــة الزراةيــةو وإن ُأنشت
 تمارس أنشيبها كما يجبو وبالبالي فلن تح ق اههداف المو وعة من أجلها.

   :الشروط األساسية الستدامة نجاح التعاونيات الزراعية
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وج ال كـرة البعاونيـةو والبأكـد البـااَّ مـن إن ال هم الوا ح للعمـا البعـاوني الزراعـيو ونضـ    
وجـود دوافـع فعليـة مشـبركةو تـدفع المـزارعين للبعـاون الزراعـي وتكـوين الجمعيـةو وأن تكـون 
الدوافع مسبمرةو كالحاجة للبسويق بأفضا سعرو وزيادة قوة المساومة للمنبجينو والحصوا 

فـئذا لـم تكـن الـدوافع مشـبركةو على مسبلزما  اإلنباج الزراعيو وت ليا المدـا رو وغيرهـا. 
نـوا البعاونيـة  سب شا البعاونية عند زواا الترف الـ ي اسـبدعى المـزارعين أن يبجمعـوا وُيَكو ت
من أجلهو وعلى ذلإ  يجب صياغة اههداف بدقة وو وحو وتحديـد ُسـُبا ووسـائا وآليـا  

قبــا اتدــاذ قــرار  إنجــاز اههــدافو وتحديــد اإلمكانــا  الماديــة والبشــرية الميلوبــة إلنجازهــا
إنشاا البعاونيةو لضمان تح يق الهدف اهساسي للبعاونيـا  الزراةيـةو وهـو تحسـين الحالـة 
االقبصادية واالجبماةية هعضائهاو سواا في نواحي اإلنبـاجو أا االسـبه  و أا البسـويقو 

 أا الددما  باشبرا  جهود اهعضااو وف ا  للمباد  البعاونية.
ــا ومــن عوامــا النجــاح    أيضــا و االســب ادة مــن تجــار  البعاونيــا  الزراةيــة ال ائمــة  إذ ُتمث ت

البجار  البعاونية الزراةية رصيدا  مهما  يجب االسب ادة منـهو فالبعاونيـا  الزراةيـة الناشـتة 
أو الحديثـــةو يبوقـــف نجاحهـــا علـــى مـــد  االســـب ادة مـــن تجـــار  العمـــا البعـــاوني الزراعـــي 

 ولية.الساب ةو المحلية منهاو والد
وترجــع أهميــة هــ ا المو ــو و والمبعلــق باســبعراض الشــروط اهساســيةو البــي مــن شــأنها    

ن هــ   البعاونيــا  مــن إنجــاز الَمهــاا ت  ــبمكَّ العمــا علــى إنجــاح البعاونيــا  الزراةيــةو حبــى َت
 الموكولة إليهاو والبي من أجلها تمَّ العما على إنشائهاو وتن سم ه   الشروط إلى قسمين:

 النجاح المتصلة بسالمة أداء العمليات بالتعاونيات:شروط 
أن ُتـــَدار البعاونيـــا  الزراةيـــة بك ـــااة عاليـــة وَتمي ـــزو فمـــدير البعاونيـــة الم بـــدر واهمـــين  .1

والمحبو  لد  اهعضااو ُيَعد  من أهم عناصر النجاحو وعلـى البعاونيـا  الزراةيـة أن 
ا مجلــ  اإلدارة أن يبعــاونوا مــع تســعى لبوظيــف مــدريرين مــن هــ ا النــو و وعلــى أعضــا
 مدير البعاونية في الحدود البي تب ق والروَح البعاونية.
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أن تجبـــ   البعاونيـــة الزراةيـــة فـــي عضـــويبها أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن اهعضـــاا  ممـــا   .0
ــتد تي إلــى الحصــوا علــى حجــم كــاف مــن المعــام  و يضــمن أداا العمليــا  بك ــااة  ُي
اقبصادية عاليةو حي  ُيعبَبر ن   أو صغر حجم المعام   عائ ا  أماا البعاونيـةو إذ 

ة مـن المعـام   َت ـا  بزيـادة حجـم البعامـاو أنه من المعروف أن مبوسط تكاليف الوحد
 وت ليا البكاليف من اههداف اهساسية للبعاونية الزراةية.

أن تســعى البعاونيــة الزراةيــة إلــى إيجــاد مصــادر كافيــة لبمويــا عملياتهــاو واهصــا أن  .0
ي ـــوا اهعضـــاا ببـــدبير رؤوس اهمـــواا ال زمـــة لبعـــاونيبهمو إمـــا عـــن  ريـــق المســـاهمة 

 توفير اهمواا عن  ريق قروض الدولة  أو غيرها.فيه  أو 
أن تســـعى البعاونيـــة الزراةيـــة لب ـــديم أفضـــا الدـــدما  االقبصـــادية هعضـــائها  إذ أن  .4

ا هــ   الدــدما  بيري ــة جيــدةو فــ   قيامهــا وليــد الحاجــة االقبصــادية إليهــاو فــئذا لــم ُت ــدَّ
 حاجة لب ائها في نتر أعضائها.

 مصلحة تعاونيبهم الزراةية.انضباط اهعضااو وسعيهم في  .1
على البعاونية الزراةية أن تحر  دائما  على أن تكسب والا أعضـائهاو واسـبمرار هـ ا  .6

الوالا  هن البعاونية ت وا لددمة أعضائها والبعاما معهمو فئن ف د والا أعضائها فشـا  
 لها.

 شروط النجاح المتصلة بالسياسات العامة للتعاونيات:
 البعاونية الزراةية إال في المواد والمنبجا  ذا  الجودة العالية. . يجب أال تبعاما1
. يجب أن تب ق  ري ة تنتيم البعاونية الزراةية واحبياجاتهاو بحيـ  تـبمكن البعاونيـة مـن 0

لهــا لبكــاليف ال داعــي  م ابلــة البغي ــرا  البــي تيــرأ علــى التــروف المحييــة بهــاو مثــا َتحم 
ا  لي دَّ  ست في حاجة لها.إليهاو أو شراا ُمعت
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مهــاو أي 0 . علــى البعاونيــة الزراةيــة أن تــدير أعمالهــا بيري ــة ســهلة يمكــن هعضــائها َت ه 
دوا عليهـــاو مـــع المحافتـــة علـــى المبـــاد  البعاونيـــة والـــروح  ــى مـــع اهســـاليب البـــي َتعـــوَّ َتبمشَّ
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ـــد  عنصـــرا  مهمـــا  فـــي 4 ـــ ي ُيَع ـــقو وال ـــا  نتـــاا محاســـبي دقي ـــة اتب ـــة الزراةي ـــى البعاوني . عل

لمنازعـــــا  بـــــين اهعضـــــاا نجاحهـــــاو وعـــــدا  ـــــبط النتـــــاا المحاســـــبي ُيـــــتد تي إلـــــى قيـــــاا ا
 والبعاونيةو وبالبالي ف دان الث ةو وعدا اسبمرار البعاونية.

. علــــى البعاونيـــــة الزراةيــــة أال تبيـــــع مســــبلزما  اإلنبـــــاج الزراعــــيو أو ت ـــــديم الدـــــدما  1
هعضـــائهاو بســـعر يزيـــد علـــى ســـعر منافســـيهاو بـــا عليهـــا أن تبيـــع بســـعر أقـــاو أو ســـعر 

المنبجــا  مـن أعضــائهاو أن ال تــدفع لهـم أســعارا  أقــا ممــا  السـو و وبالمثــا فــي حالـة شــراا
 يدفع منافسيها  إذ ُيتد تي ه ا إلى إفساد ع قة العضويةو وف دانها لوالا أعضائها.

. صياغة ال رارا  بيري ة جماةيـةو يشـار  فيهـا جميـع اهعضـاا أو أغلـبهمو وينـبج عـن 6
 والموظ ون بحماس.ذلإ قرارا  أكثر وةيا  ونضجا و وسين  ها اهعضاا 

. يجب أال تضم البعاونية الزراةية إال أعضاا تب ق مصالحهم و باعهم االجبماةيـة مـع 9
بعضها  إذ أن ات ا  مصالح اهعضاا أو ت اربهاو مـع وجـود ت ـار  اجبمـاعي فـي المدينـة 
أو ال ريــة عنصــر مهــم فــي حصــوا البعــاونو والســعي للمصــالح المشــبركةو بدــ ف مــا لــو 

مصــالح واههـواا  ممــا ُيـتد تي إلــى نشـوا َتكــب    داخليـة تعمــا علـى ال رقــة بــين تضـاربت ال
ي إلى ال شا عاج  و أو آج  .  اهعضااو وُت ضت

المعـــايير واالعتبـــارات التـــي ُيســـتَند إليهـــا فـــي معرفـــة نجـــاح أو فشـــل التعاونيـــات 
 (.  29، ص4002نور، )/ هذه المعايير هي : الزراعية

 . رأس الماا.1
نسبة عدد أعضاا البعاونية الزراةية إلى عدد المزارعين في المني ة البي يمبد  نشا ها . 0

 فيها.
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دةو ومــد  االلبــزاا ببن يــ  قــرارا  0 . اجبماعــا  مجلــ  إدارة البعاونيــة فــي مواعيــد  المحــدَّ
 مجل  اإلدارة.

 . دفاتر البعاونيةو ومد  انبتامهاو و بط حساباتها.4
 و ومد  محافتبهم على مواعيد تسديد ال روض.. نسبة عدد الم بر ين1
يهــــا 6 . مــــد  اســــب ادة اهعضــــاا مــــن خــــدما  البعاونيــــةو وقيمــــة هــــ   الدــــدما  البــــي ُتتد ت

 البعاونية من النواحي االقبصادية.
 . نشاط البعاونية في تحصيا ديونها.9
 . مد  اعبماد على البعاونية على ن سها.2
 الم بشين والمدق ين لنشا ها.. مد  عما البعاونية بم حتا  7
 . الروح البعاونية السائدة بين أعضاا البعاونية.12

 كما أن هنا  معايير أخر  يبم  الرجو  إليها وهي:
 أ / ما إذا كانت البعاونية مشروعا  قاب   للب اا اقبصاديا .

   / معيار ال درة على البَّكي ف والنمو واإلبدا .
 البي ينشدها أعضاؤها. ج / معيار ت ديم الددما 

د / إتاحة المشاركة الديم را ية في صنع ال رار المبعلق بالبدييط والبن ي و والمشاركة فـي 
 المنافع االقبصاديةو ومدا ر أهداف البنمية.

هـ / مبابعة سير البعاونية ب اعليَّة في سبيا تح يق اههداف االقبصادية واالجبماةية البـي 
دتها لن سها.   حدَّ

  ذا تنجح التعاونيات الزراعية أو تفشل؟لما
بينمــا توجــد أســبا  كثيــرة لنجــاح البعاونيــا  الزراةيــة فــي الــدوا الناميــة أو ل شــلهاو ال     

ـــا  هـــ ا النجـــاحو ويجـــنح بهـــا تح يـــق بعـــل  ـــوفر بيـــان بالمعـــايير البـــي تضـــمن لهـــا تل ائي يب
ال شـــا" أمـــور نســـبية.  المعـــايير نحـــو النجـــاحو ولكـــن كثيـــرا  مـــن "حـــاال  النجـــاح" "وحـــاال 
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وحي  يمكن إجراا البحسينا  بصورة متكدةو يمكن ت ديم َتعداد لبلإ المعاييرو البـي تجـنح 
بالبعاونيــا  الزراةيــة نحــو النجــاح  لبســبعين بهــا البعاونيــا  ومــن يســاعدونها فــي تصــحيح 
را  غيــر الصــحيحة الشــائعة  و ــبط بــترة أنشــيبهمو ويع ــب ذلــإ قائمــة مدبصــرة بالبصــو 

 الحســن،)وا البعاونيــا  الزراةيــةو البــي ُتبــي تن مــا إذا كانــت البعاونيــا  الزراةيــة ناجحــة؟حــ
 (.13ص ،1912

 :االستفادة من أخطاء اآلخرين
يجمــع علمــاا البعــاون علــى أهميــة بــ ا الجهــود لمعرفــة أســبا  ســوا البيبيــقو الــ ي      

ُيتد تي إلى ع با  ُتعو ت  ب اا البعاونيا  الزراةية واسبمرارهاو وير  الـبعل أن مـن أسـبا  
ذلــإ: )عــدا ك ايــة رأس المــاا العامــا أو الُمســبثَمرو رأس مــاا الجمعيــة غيــر كــافو عــدا 

من اهعضااو اسـبدانة البعاونيـةو صـعوبا  فـي اقبـراض البعاونيـة تحصيا ديون البعاونية 
 أو إقرا ها هعضائها(.

ـــى أســـ  علميـــة لبحـــ  اهســـاس الجـــوهري      ـــت عل وقـــد أو ـــحت الدراســـا  البـــي ُأجرَي
ــــار  ــــى افب  ــــدوا الناميــــةو يرجــــع إل ــــر مــــن ال ــــة فــــي الكثي ــــة الزراةي إلخ ــــا  الحركــــة البعاوني

اا  ال نيــة واإلداريـــة والبــدريب العملــي علــى أســ  تعاونيـــة البعاونيــا  الزراةيــة إلــى الك ــا
 هصحا  المصلحة الح ي ية. 

 :عوامل هامة تسهم في نجاح أو فشل التعاونية الزراعية
كلمــــا اتســــعت عضــــوية البعاونيــــة الزراةيــــة  ازداد  ممارســــة اهعضــــاا  اإلدارة الســــليمة:

الزراةيــة إدارا  محبرفــة )ذا  خبــرة ل شــرافو ويــر  الكثيــرون أن تبــولى إدارة البعاونيــا  
عالية( بحي  ُيبَر  ال ـرار فـي يـد أعضـاا البعاونيـة واإلدارة فـي يـد المحبـرفينو ولكـن يجـب 
م حتـــة أن المـــديرين المحبـــرفين يهبمـــون بنجـــاحهم الحرفـــيو أكثـــر مـــن اهبمـــامهم ببـــوفير 

يـر سـليمةو تماثــا الدـدما  لتعضـااو ويجـوز أن تُـتد تي اإلدارة المحبرفـة إلـى ممارسـا  غ
مــا يحــدل عــن اســبمرار أعضــاا مجلــ  اإلدارة فــي مناصــبهم ل بــرا  زمنيــة  ويلــة تجعلهــم 
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قــا  الماليــة أيضــا  علــى صــعوبة الحصــوا علـــى  أصــحا  مصــالح خاصــة. وتعمــا الُمعو ت
ن مجــال  اإلدارة مـن الحصـوا علـى الدبـرا  البــي  اإلدارة المحبرفـة واسـبمرارهاو ولـن تَـبمكَّ

كانت ال تسبييعو أو ال ترغب في تعيين مديرين بمرتبا  أكبر من المرتبـا   تحباجهاو إن
البــــي يب ا ــــاها أعضاؤها.وُيشــــار كثيــــرا  إلــــى قلــــة الدبــــرا  فــــي اإلدارة كســــبب فــــي فشــــا 
البعاونيـــــا  الزراةيـــــةو وتزيــــــد اإلدارة الســـــيتة مـــــن ت ــــــاقم المشـــــك   المبعل ـــــة باإلنباجيــــــة 

 .(11، ص4001. )أبو الخير، والبسويق
ُيشــــك تا البــــدريب البعــــاوني عنصــــرا  رئيســــا  فــــي برنــــامج نجــــاح وتيــــوير البعاونيــــة التــــدريب:

 الزراةيةو وهو َمعنتيٌّ ببيوير المصادر البشريةو لبعزيز ودعم تنمية البعاونيا  في الريـف.
ويهـــدف هـــ ا البرنـــامج بشـــكا خـــا  إلـــى مـــا يلـــي: البـــدريب اإلداري لمـــوظ ي البعاونيـــا  

ـــــة واتحاد اتهـــــا علـــــى اخـــــب ف أنواعهـــــا ومســـــبوياتهاو تـــــدريب المـــــدربين البعـــــاونيين الزراةي
والمســتولين عــن تث يــف وتــدريب أعضــاا البعاونيــا  الزراةيــةو دعــم بــرامج توةيــة وتث يــف 
اهعضـــاا البعـــاونيينو وتصـــميم وتحضـــير وتوزيـــع مـــواد البـــدريب الث افيـــةو والمســـاهمة فـــي 

 (.49ـــ  41، ص1911)الصباغ، تيوير أساليبه الب نية. 
ُيعبَبر البث يف البعاوني عام   أساسيا  في نجاح البنمية البعاونية الزراةية  هنه   :التثقيا

ُيــتد تي إلــى بــ  االلبــزاا بــين اهعضــاا تجــا  تعــاونيبهمو وال ي بصــر البث يــف علــى البــدريب 
ـــدريب المحبـــرفين علـــى أن يصـــبحوا تعـــاونيين صـــالحينو وال يســـاعد ـــا يعنـــي ت  الحرفـــيو ب
تث يف اهعضاا على المحافتـة فحسـب علـى فكـرة حيويـةو بـا يعمـا علـى منـع اهعضـاا 
يــة  مــن اســبدداا االجبماعــا  لبح يــق أغرا ــهم الداصــةو عــن  ريــق اســبغ ا جهــا أو ُأم ت
زم ئهم اهعضااو وُيَعد  االعبراف ال انوني بالبعاونيا  الزراةية عنصـرا  ال غنـى  عنـه مـن 

 ني.عناصر البث يف البعاو 
تســبييع الدولـة إعاقــة مســيرة البنميـة البعاونيــة الزراةيـةو أو البعجيــا بهــاو : المنـا  الُمــواتي

وَيبمثَّـا دور الدولـة فــي إيجـاد البســهي   وو ـع السياســا و ويحبـاج اهمــر إلـى تشــريعا  



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
128 

فـي ُمواتية للبنمية البعاونية الزراةيةو لكن لي  من المرغو  فيه أن ُتعي تن الدولـة أشداصـا  
ـــرا  مـــا يكـــون المســـتولون البعـــاونيون فـــي  ـــةو أو إعانبهـــا بموظ يهـــاو وكثي البعاونيـــا  الزراةي
الدولـــة علـــى وعـــي جيـــد بمـــا هـــو خيـــر للبعاونيـــا  الزراةيـــةو لكـــن يغـــريهم بالبـــدخا أســـبا  
ــ ا يحبــاجون إلــى ت هــم أفضــا ههميــة العمــا بيري ــة أو بــأخر . مــن المرغــو   أخــر و ول

ي المجـاا البعـاوني الزراعـيو علـى أن ي بصـر دور الدولـة علـى ممارسة قدر من الضبط ف
 ومن عناصر المنا  الُمواتي األخرى:دعم قدرة اهعضاا على االكب اا ال اتي.

ر تيوير البعاونيا  الزراةيةو بدال  من فرض اإلشراف عليها.  أ / البشريع ال ي ُيَيس ت
او 1766في متتمرها السنوي سنة ( 109بالرجو  إلى توصية منتمة العما الدولية رقم: )

ـــوانين أو تشـــريعا  تصـــدر 11حيـــ  تـــن   ال  ـــرة رقـــم: ) ـــه: "يجـــب أن تبـــوافر ق ( علـــى أن
يصــا و مو ــحة  إنشــاا وعمــا البعاونيــا  الزراةيــةو وحمايــة ح هــا فــي أن تعمــا علــى  ختص ت
أساس قواعـد تبسـاو  فيهـاو علـى اهقـا مـع أشـكاا المشـروعا  اهخـر ". وتـدعو البوصـية 
أن يبضـــمَّن البشـــريع حمايـــة البعاونيـــا  وصـــ بها الح ي يـــة إلـــى أن يبضـــمَّن ال ـــانون ن ُســـه 

 تعري ا  للبعاونية الزراةية ُيبي تن ص اتها الُمبمي تزة الجوهرية.
ــــة  ــــى البيــــوير والبنمي ــــة الزراةيــــة دورا  أقــــر  إل ــــتد تي البشــــريعا  البعاوني ومــــن المهــــم أن ُت

واهمرو وتميا اإلجرااا  ال انونيـة بيبعهـا إلـى شـيا مـن  والبسهيا منه إلى مجرد البنتيم
البع يدو لكنها يجب أن تبسط بالنسبة للبعاونيا  الزراةيةو وأن تدضع البعاونيا  الزراةية 
للرقابـــة واإلشـــرافو كغيرهـــا مـــن المشـــروعا  البـــي يشـــبرط فيهـــا البســـجياو لكـــن اإلشـــراف 

اإلخ ا باسب  ا البعاونيا  الزراةيةو وبسـط  الُمغرت  في الجمود والصرامةو قد ُيتد تي إلى
 سييرة الدولة عليها ب   رورة.

وت برح توصية منتمة العمـا الدوليـة المشـار إليهـاو أن ُتسـَند مسـتولية اإلشـراف إلـى اتحـاد 
تعاوني كلما أمكن ذلإو باعببار  الو ـع اهمثـا. وينبغـي أن َتبضـمَّن البشـريعا  البعاونيـة 

 الزراةية
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_ بوص ها إجرااا  للبيسير _ أحكامـا  خاصـة بئنشـاا االتحـادا  البعاونيـة الزراةيـة  كـي  
يســـب يد أعضـــاا البعاونيـــا  الزراةيـــة اســـب ادة  كاملـــة  مـــن إنشـــاا هياكـــا رأســـيةو ُتـــتد تي إلـــى 

ومـن  منافع مبزايدة من ال يمة المضافة في مدبلـف مسـبويا  اهنشـية البعاونيـة الزراةيـة.
و أن تــــنتم البشــــريعا  الو ــــع ال ــــانوني للجماعــــا  غيــــر الرســــميةو وشــــبه المهــــم أيضــــا  

 البعاونيةو أو ما قبا البعاونية الزراةية على المسبو  المحلي.
  / تنسيق اههدافو بين الدولـةو وال يـا  البعـاوني الزراعـيو واالت ـا  بينهـا علـى الوقـت 

 ال زا لبح يق ه   اههداف.
 ر اهنشية داخا ال درا  اإلدارية بالبعاونيا  الزراةية.ج / وجود هياكا رأسية ُتيس ت 

 د / إتاحة مصادر البمويا والمسبلزما .
 هـ / سياسا  تسمح بالمنافسة العادلة والبسعير.

 و /  مانا  تجعا المدا ر أماا البعاونيا  الزراةية ميسورة اإلدارة.
سا   المجبمـع اهخـر و وأن يصـاحب ذلـإ ز / مساندة البعاونيا  الزراةية من جانب متسَّ

فـــي البنميـــة االقبصـــادية واالجبماةيـــةو إصـــدار إجـــرااا  للمســـاندة  إســـناد دور للبعاونيـــا 
ــن البعاونيــا  مــن ال يــاا بهــ ا الــدور بك ــااةو ويجــب أيضــا  و ــع ال واعــد  والمســاعدةو ُتمك ت

اونيــا  زراةيــة ال زمــة إلنشــاا اهنــوا  المدبل ــة مــن الُمنشــ   بحســب رسبــة اهعضــاا )تع
دة اهغـراضو تعاونيـا  زراةيـة للدـدما و تعاونيـا   وحيدة الغرضو تعاونيا  زراةية ُمبعد ت
زراةيـــة إنباجيـــةو وغيـــر ذلـــإ(. وتبدـــ  إجـــرااا  المســـاندة أشـــكاال  عديـــدة ومبنوعـــة بحســـب 

 (.23، ص4014نجم الدين، النشاط االقبصادي. )
ن النتــاا السياســي والهياكــا الداخليــةو وبــين ح / بيتــة سياســية مســاندة  إذ يوجــد ارتبــاط بــي

ا  نجـــاح البعاونيـــا  الزراةيـــة فـــي أعمالهـــاو وتســـبييع البعاونيـــا  الزراةيـــة بالمثـــا أن ُتســـه ت
عملية الديم را يةو حي  عمد  بعل الـدواو مثـا إندونيسـياو إلـى إدخـاا البعاونيـا  فـي 

 البعاونيــة علـى أوســع نيــا . المنـاهج الدراســية بالمـدارسو فــي محاولـة منهــا لنشــر المبـاد 
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ومن جانب آخرو فئن البعاونيا  الزراةية ميالبة أن تعمـا مـع الدولـة  إلثبـا  أنهـا تُـتد تي 
 عم   فع  . 

يجــب أن يصــاحب الــوعي العمــا علــى ازديــاد وعــي المســتولين البعــاونيين بالدولــة : الــوعي
بــدور البعــاون الزراعـــيو ويجــب فـــي هــ ا الصــدد إبـــراز اههــداف المشـــبركة بــين اليـــرفينو 
ولعملية البوةية مجاا أوسع كثيـرا  ممـا يتـن أحيانـا و فيجـب أن تبـدأ بالبعاونيـا  المدرسـيةو 

م م هــوا النتــاا البعــاونيو ويجــب أن تصــا البوةيــة إلــى البــي ت نــع الصــغارو وتو ــح لهــ
الجماعــــة الُمســــبهَدفة المشــــبركة فــــي صــــياغة وتن يــــ  وتشــــريع السياســــا و وو ــــع البــــرامج 

 للبعاونيا و وه ا أمر شديد اههمية في التروف الحا رة. 
اعبرافــــا  مــــن جانــــب الدولــــةو بأنهــــا تعببــــر  تعنــــي البشــــريعا  البعاونيــــة الوضــــع القــــانوني:

البعاونيــــا  شــــريكة فــــي عمليــــة البنميــــةو وتمــــنح هــــ   البشــــريعا  فــــي كثيــــر مــــن اهحــــواا 
 للبعاونيا  الزراةية حق توفير الددما و البي كان توفيرها م صورا  على الدولة.

ــــة المتكاملــــة: ــــة مــــن خــــ ا التنمي ــــة البعاونيــــة الزراةي ــــق أهــــداف البنمي ال يمكــــن أن تبح 
ـــى الـــرغم مـــن ـــا  لوحـــدهاو عل ـــد تســـبددا فـــي البغل ـــب علـــى  البعاوني أن هـــ   البعاونيـــا  ق

المواقــف والتـــروف الصـــعبة فـــي بعـــل الـــدوا الناميـــةو فئنـــه توجـــد ظـــروف أخـــر و تكـــون 
، 1911عبـــد الظـــاهر، علـــى تناولهـــا. ) المشـــاكا فـــي ظلهـــا أكبـــر كثيـــرا  مـــن قـــدرة البعاونيـــا 

 (.13ص

فـي إ ـار الرخـاا االجبمـاعي يجب النتر إلى الحركة البعاونية الزراةيـةو تنسيق األهداف:
واإلنســــانيو وإذا اعُببــــر  البعاونيــــا  الزراةيــــة وســــيلة ل عبمــــاد علــــى الــــن    فينبغــــي أال 
ت بصــر عضــويبها علــى ال تــا  اهكثــر احبياجــا  فــي المجبمــعو بــا ُيبــاح فيهــا مكــان لل تــا  

تد تي ذلـإ مـث   اهخر و أما إذا ُقي تد  عضوية البعاونيا  الزراةية بشـكا مبـالا فيـهو ف ـد ُيـ
إلى ظروف يبوقف فيها تدفق الُمدَّخرا  من المنا ق الحضـرية إلـى المنـا ق الريفيـةو وإذا 
سا  خـدما  للمحبـاجين فحسـبو  اقبصر  مهمة البعاونيا  الزراةية على أن تصبح متسَّ
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فــ  شــإ أنهــا لــن تعمــا مــن أجــا االعبمــاد علــى الــن  . وينبغــي علــى الحركــة البعاونيــة 
يهـــا َككــاو وال تُــتد تي إلـــى ان ســاا بــين مدبلـــف الزراةيــ د أهــدافها بيري ــة ُت و ت ة َككــا أن ُتحـــد ت

 ال ياعا  البعاونية.
لةو وال بد لها من ذلإ لبنجح  اإلطار الزمني الكافي:  البنمية البعاونية الزراةية عملية ُميوَّ

ة ســـ نوا  كئ ـــار زمنـــي فـــي النهايـــةو ويبيلـــب إنشـــاا الـــنتم البعاونيـــة الزراةيـــة ال ويـــة عـــدَّ
مع ــواو فالبعــاونيون يحبــاجون إلــى زمــن لبنميــة قــدراتهم  نتــرا  لعــدا تــوافر المعرفــة ال نيــةو 
ون   الدبرة في البنميةو وال ُيعبَبـر فـرض جـدوا زمنـي ال يراعـي التـروف المحليـة إجـراا  

 َيبَّسم بالواقعية.
ود مجموعـا  مـن النـاس تعني المشاركة من وجهة نتـر البعـاوني الزراعـي: وجـ المشاركة:

يد تنتيم ن سـها. )أمـا المشـاركة فـي المنيـق  د المشاكاو وتبد  اإلجرااا و وتبعلمو وُتعت ُتحد ت
البيروقرا ــي: فهــي مجــرد حضــور الجلســا  واالســبما  واتدــاذ ال ــرارا (. ويبيســر مشــاركة 
ا اهعضــاا فــي صــنع ال ــرار عــن بينــة ووعــيو عــن  ريــق إعــدادهم باســبمرار ببــرامج إعــ 

وتث يـف تعاونيـةو وبــدون مشـاركة لـن يكــون هنـا  ارتبـاط بال ضــية البعاونيـة. وعنـد محاولــة 
إيجاد المناخ للمشاركة  من المهم إدرا  التروف البي تشجعو أو ُتعرقتا ه   المشاركة في 
ســـا  البـــي يســـها علـــى  ـــَد و فيمـــا يبعلـــق باهنشـــية وأنـــوا  المتسَّ إ ـــار كـــا حالـــة علـــى حت

ومعرفــة أغرا ــها فــي  ــوا قــدراتهم. بالنســبة للجماعــا  ذا  المهــارا   اهعضــاا إدارتهــا
ســة بســـييةو ومــن النـــو  وحيـــد  يــةو يجـــب أن تكـــون المتسَّ المحــدودةو والبـــي تكثــر فيهـــا اُهم ت
الغرضو ال ي يشبع حاجة ُمعيَّنة بالبحديدو تحـ  بهـا الجماعـة إحساسـا  وا ـحا و علـى أن 

رأســـيةو يمكـــن أن يبـــولى إدارتهـــا مهـــارا  إداريـــة محبرفـــة ُت ـــاا أيضـــا  أبنيـــة تعاونيـــة زراةيـــة 
 يشبر  أعضائها في منافع ال يمة المضافة في مدبلف مسبويا  عملية اإلنباج والبسويق.

مــن الُمعبــَرف بــه عامــة و أن اتســا  قاعــدة العضــويةو ي يــد البعاونيــة  العضــوية المفتوحــة:
 الزراةية أماا جميع المزارعين.الزراةيةو ول ا يجب أن ت بح با  عضوية البعاونية 
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ـــالت: ســـاتها الداصـــةو بينمـــا َتبجنَّـــب المشـــك    الص ِّ إذا أوجـــد  البعاونيـــا  الزراةيـــة متسَّ
ـــئن هـــ ا الموقـــف قـــد ُيغـــرت  المنتمـــة  ـــد لهـــا مـــن العمـــا فيـــهو ف الكبـــر  للموقـــف الـــ ي ال ب

االقبصادي إلـى عـدا البعاونية و وُيتد تي الميا إلى فصا ال كرة البعاونية عن باقي المجاا 
ا المصــروفا  إلــى اإليــرادا و وف ــا  لتم بضــيا  اإلدارة العلميــة الســليمةو  انبتــاا نســبة ُمعــدَّ

 (.94، ص1912)مسعود، وآخرون، وبالبالي تح يق البنتيم الجيد للعما. 

ت ــاا البعاونيــة الزراةيــة عــادة  للوفــاا بحاجــا  أعضــائها العاجلــةو ويجــوز أن تبدــ   التنــوُّع:
دةو والشـرط الوحيـد الميلـو  هـو اله يكا البنتيمي ال ي سيشبع تلإ الحاجا  أشـكاال  ُمبعـد ت

ـ   أن يكون ه ا اإل ار البنتيمـي ذا فاعليـة. والسـتاا: مـا إذا كـان الشـكا الشـديد البدص 
مـن البعاونيـا  الزراةيـة السـائد فـي الغــر و صـالحا  بالضـرورة للبيبيـق فـي الـدوا الناميــة؟ 

لبعاونيــة الزراةيــة  تبزايــد أهميــة اهنشــية الُمبنو تعــةو البــي تبدــ  شــكا خــدما  وبينمــا تنمــو ا
ــتد تي ذلــإ غالبــا  إلــى مشــكلةو فيمــا يبعلــق  د الحاجــا  اإلنســانيةو وُي إ ــافيةو اســبجابة  لتبعــد 
بالُبن ية اهساسية المناسبة تنتيميا   هن العما على توافر ه   الُبن ية اهساسية في البعاونية 

دة اهغراض شديد الصعوبة من وجهة النتر اإلدارية.الز   راةية ُمبعد ت
ــــة الزراةيــــة وإدارتهــــا  التخطــــيط المتفــــرد: يجــــب أن تســــبجيب مشــــروعا  البنميــــة البعاوني

للتروف المحليةو وكلما زاد  ج ور المنتمـة البعاونيـة الزراةيـة َتعم  ـا  فـي اقبصـاد وث افـة 
الدولة  َقلَّت إمكانيـة رسـم وتصـميم المشـرو و وتحديـد اههـداف لسـنةو أو سـنبينو أو ثـ ل 

ما .   سنوا  ُم دَّ
رات ا  لخاطئة الشائعة للتعاون الزراعي:التصوُّ

أ / أن البعاونيا  الزراةية يمكنها تح يق النجـاحو حبـى لـو كانـت التـروف الدارجيـة كلهـا 
 غير م ئمة لها.

  / عدا االقبنا  بـأن البعاونيـا  الزراةيـة بييتـة النضـجو شـأنها شـأن المنتمـا  اههليـة 
ســـا  مســـاعدة ذاتيـــة حيـــةو إال مـــن خـــ ا عمليـــة النمـــو  اهخـــر و وال تب ـــى وتزدهـــر كمتسَّ
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المســبمر العاديــةو ولــي  خــ ا عمليــة تعجيــا النمــوو البــي ت ــرض عليهــا ببــأثير  ــرورا  
موقف يجعا البنمية أمرا  عاج   )كما في كثير من مشروعا  البو ين البـي تشـرف عليهـا 

 الدولة(.
ن االعبمــاد علــى ج / أن االعبمــاد علــى الــ ا   ــمان أكيــد وتل ــائي للنجــاحو وعــدا فهــم أ

ـــــة ال تســـــبييع كغيرهـــــا مـــــن  ـــــا  الزراةي ـــــا إن البعاوني ـــــق النجـــــاحو ب ـــــ ا  وحـــــد  ال يح  ال
 المشروعا  أن تزدهر في سيا  البدابير البي تساندها وتساعدها.

 أسباب أخرى لفشل التعاونيات الزراعية:
اســبدداا إن لجــوا الدولــة إلــى  اســتخدام الدولــة للتعاونيــات الزراعيــة كــأداة للتنميــة:  .1

البعاونيـــا  الزراةيـــة كوســـيلة لتحـــا ت بعــــل المشـــك  و انبهـــى بـــبعل حـــاال  ال شــــا 
را  خا تـــة حـــوا مـــا تســـبييع البعاونيـــا   الـــ ريعو الـــ ي يرجـــع فـــي الغالـــب إلـــى تصـــو 
الزراةيـة تح ي ـهو وسـوا اســبددامها فـي الوصـوا إلـى بعــل اهغـراضو لكـن يجــب أال 

   لعملية البنمية أو العكـ . وقـد حـدثت حـاال  ُيعبَبر فشلها في مثا ه   التروف فش
كثيرة كان للدولة فيها جدوا أعماا من صاو مثا توفير فر  العماو وُأخت   بالمبادرة 
"مــن ال مــة إلــى أســ ا" وأدَّ  هــ   الحــاال  إلــى ســييرة زائــدة مــن جانــب بعــل الــدوا 

ل ــرارا و كمــا حــدل علــى البعاونيــا  الزراةيــةو إلــى حــد ت أن ت ــوا الدولــة بئصــدار كــا ا
للبعاونيا  الزراةية اإلندونيسيةو فيما يبعلق بأسـعار السـماد واهرز وغيرهـا مـن السـلعو 
وأصــبحت اجبماعـــا  مجـــال  اإلدارة ال معنـــى لهـــا وال فاعليَّـــة  إذ ال بـــد للمجلـــ  مـــن 
الر ــــوخ ل ـــــرارا  الدولــــةو ويـــــزوا ال ـــــر  فــــي هـــــ   التـــــروف بــــين ح ـــــو  والبزامـــــا  

وتعببـــر إندونيســـيا مثـــاال  فـــي اســـبدداا  والبزامـــا  غيـــر اهعضـــاا. اهعضـــااو وح ـــو  
تت إدارة عامة للبعاونيا  فـي وزارة  البعاونيا  الزراةية كوسائا وأدوا  للدولةو ف د ُأنشت
البعاونو لها حق إنشاا تعاونيا  زراةية في المنا ق الريفية كجزا من برنـامج البنميـة 

يـــة اهولويـــة فـــي تن يـــ  كـــا بـــرامج وزارة الزراعـــة. الو نيـــةو ومنحـــت البعاونيـــا  الزراة
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وســجلت معتـــم البعاونيـــا  اإلندونيســـية نجاحـــا  مــن وجهـــة النتـــر البجاريـــةو لكـــن أثـــار 
نجاحها ه ا البساؤا عما إذا كانت في جوهرها منتما  تعاونية صـحيحةو وحـوا هـ ا 

يسـب يدون مـن البساؤا يـدور الجـداو ويعببـر كـا أفـراد المجبمـع أعضـاا فـي البعاونيـة و 
 (. 33، ص4012)كامل، خدماتها بموجب أنهم ي يمون في مني بها. 

وال شإ أن تحميا البعاونيا  الزراةية واجب ت ديم الددما  _ البي لوال وجودهـا لوقـع 
ا ت ديمها _ و َلهو أمر يبدو ج َّابا  ومريحا  للمدييينو لكن إذا أراد   ب  على الدولة عت

البعاونيـا  بهـ   اليري ـة فـي عمليـة البنميـةو فيجـب أن تتهـر فـي الدولة اسـبدداا هـ   
خية البنمية الو نيةو فـئذا لـم تتهـر فلـن ُيبـاح لهـا الحصـوا علـى نصـيب مـن المـوارد 

 البي ُتدصَّ  عادة  من خ ا خية البنمية.
مــن المهــم تشــجيع  التــدخل الزائــد مــن الدولــة فــي إدارة وتوجيــه التعاونيــات الزراعيــة:  .4

على االمبنـا  عـن البـأثير فـي اسـب  ا البعاونيـا  الزراةيـةو مبـى زاولـت الدولـة  الدولة
حــق المبــادأة فــي تحديــد أنشــية البعاونيــة الزراةيــةو فــ  ُينبَتــر منهــا أن تســبجيب بعــد 
ذلـــإو وي حــــظ رئـــي  قســــم البعــــاون الري ـــي بمنتمــــة العمــــا الدوليـــة أن الــــدوا تدلــــق 

أولوياتهـــا علـــى البنميـــة البعاونيـــة الزراةيـــةو  المشـــك   حـــين تحـــاوا فـــرض توقيبهـــا أو
ــــةو وبــــين أمــــاني أعضــــاا  ويجــــب بــــدال  مــــن ذلــــإو البنســــيق بــــين أهــــداف البنميــــة للدول

َد .  البعاونيا  الزراةية على حت
رغــــم أن افب ــــاد الســــيولة ال ُيــــتد تي بالضــــرورة إلــــى فشــــا البعاونيــــا   افتقــــاد الســــيولة: .1

االئبمـانو أو المصـارف الزراةيـةو ويضـع هاو  الزراةيةو فهو يثيـر المشـك   لجمعيـا 
ــــز الغــــرض اهســــاس مــــن تعاونيــــا  االئبمــــان فــــي ت ــــديم قــــروض قصــــيرة اهجــــا  وَيبركَّ

 هعضائهاو هغراض إنباجية زراةيةو واهنشية المبصلة بها.
ب ــدر مــا تحــاوا  الوفــاء بالحاجــات االئتمانيــة بــداًل مــن خلــق القــدرة علــى االســتدانة: .2

ة _ بما فيها المشـروعا  البـي ت ـوا بهـا البعاونيـا  الزراةيـة _ الوفـاا مشروعا  البنمي
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باالحبياجــا  االئبمانيــة بـــدال  مــن خلـــق ال ــدرة علــى االســـبدانةو فئنهــا تســـاهم فــي فشـــا 
ـــدادو بــدال  مـــن  المشــروعا . ومــن المهـــم أن ُينَســب حجـــم ال ــرض إلــى ال ـــدرة علــى السَّ

ق ممـــا يمكـــن أن يبحملـــه المـــزار و ومــــا نســـببه إلـــى حجـــم االســـبثمار  إذ يســـها البح ـــ
ــر و ومعرفــة احبياجاتــهو والبح ــق منهــا. ويمكــن خلــق ال ــدرة علــى  يســبييع أن يــدير  وُييس ت

ة  ــر و منهــا علــى ســبيا المثــاا: االببكــارا   االســبدانة فــي حالــة المــزار  الصــغيرة بتعــدَّ
ة البحبيــةو والبجديــدا  ال نيـةو البــي تُـتد تي إلــى إن ـا  المدــا رةو والبحسـينا  فــي الُبن يـ

ســا  الدارجيــةو والبحســينا  الهيكليــة فــي اهســوا  الماليــة  ممــا  واالببكــارا  فــي المتسَّ
صــة  ُيــتد ت  إلــى شــروط اقبــراض أكثــر م امــةو دون حاجــة إلــى زيــادة اهمــواا المدصَّ

 ل قراض.
ـا الدولـة فـي نقل الدولة كامـل عـبء المخـاطر علـى التعاونيـات الزراعيـة: .3 كثيـر  َتبحمَّ

مـن اهحيـان مســتولية إحـدال تغييــرا  فـي البنيـة البحبيــةو البـي ُتَعــد   ـرورية لبوصــيا 
المنافع إلى ال تا  المحباجة في المجبمعو فـئذا ن ـ   الدولـة بـرامج البنميـةو مـن خـ ا 
البعاونيــا  الزراةيــةو فيجــب أن تب اســم وهــ   البعاونيــا  مدا رهــاو وال ينبغــي أبــدا  أن 

ــا ال بعاونيــا  الزراةيــة وحـــدها كــا مدــا ر ت ــديم الدـــدما و ويحبــاج اهمــر إلـــى َتبحمَّ
 مانا  ُمبنو تعة اهساليبو مثا:  ـمانا  ودائـع االدخـار والبـأمين علـى المحاصـيا. 
ـا المدـا رو  وتساعد اهجهزة البـي مـن شـأنها بنـاا الث ـة وتـدةيمها علـى مشـك   َتحم 

وَتبَّصـــف  تنجـــز  البعاونيـــا  الزراةيـــة. ولعـــا بنـــاا الث ـــة هـــو فـــي النهايـــة أفضـــا عمـــا
البعاونيا  الزراةية بص ة فريدة: هي كونها مشروعا  تجارية ذا  أهـداف اجبماةيـةو 
سـا  اجبماةيـة  إذ أن  ا إلى مجرد متسَّ ولكن يجب ب ا كا عناية وجهد  كي ال َتبحوَّ

 (.22، ص1991)يونس، وجودها مرهون بنجاحها اقبصاديا . 
ُيــتد تي عــدا ث ــة اهعضــاا البعــاونيين بعضــهم بــبعل إلــى ف ــد الث ــة فــي  افتقــاد الثقــة: .2

البعاونيــة الزراةيــةو والبهيتــة لسلســلة مــن االنحرافــا و كمــا أن االتجــا  نحــو الب كيــر فــي 
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ــا المشــاركةو وُيعــو ت  ســير عمــا البعاونيــة الزراةيــة  إ ــار مــن الع قــا  الهرميــةو ُيعي ت
ن الع ببــــين فــــي ســــبيا البنميــــة والديم را يــــة علــــى أســــاس ديم را ــــي ســــليمو وأن هــــاتي

البعاونيـــةو همـــا ظاهرتـــان ث افيبـــان معروفبـــان فـــي معتـــم الـــدوا الناميـــة. وســـواا كانبـــا 
ظاهرتين ث ـافيبين أا الو فمـن المب ـق عليـه أن البعاونيـا  الزراةيـة ُتمث تـا إحـد  أحسـن 

ــــفو بحيــــ  تجعــــا الب ــــدا ممكــــن الحــــدولو ف ــــ ظ أن وســــائا ت يــــد ال ــــيم والمواق ــــوحت د ُل
الديم را ية تمارس في البعاونيـا  الزراةيـةو حبـى فـي ظـا اهنتمـة غيـر الديم را يـة. 
وتوجد أمثلة كثيـرة مـن مجبمعـا  ذا  ت كيـر هرمـيو نشـأ  فـي ظلـه تعاونيـا  زراةيـة 
تســــير بنجــــاحو وُي َحــــظ أن عناصــــر الســــلو  اهخــــر  الم ئمــــة والمواتيــــة للبعاونيــــا  

باطو وتضحية مصالح ال رد من أجا المجموعةو هـي فـي الواقـع الزراةيةو مثاو االنض
أبلا أثرا  من الب كير الهرميو ال ي ثبـت أنـه ال ُيمث تـا مشـكلة أمـاا البعاونيـا  الزراةيـةو 

 إال في حالة إسااة اسبدداا السلية.

ــة: .2 ــى مصــادر خارجي ــل عل ــي التموي كثيــرا  مــن البعاونيــا  الزراةيــة بالــدوا  االعتمــاد ف
ــا  رؤوس أموالهــا عــن الحــد ت الــ زا هعمالهــاو بحيــ  تضــير إلــى االعبمــاد الناميــة و َت ت

على البمويا الدارجي وتمويا الدولة  مما يجعلها خا عة لمصادر البمويـاو ويبوقـف 
 نجاح البعاونيا  الزراةية على قدرتها على إنشاا مصادر رأس ماا خاصة بها.

تهــا منتمــة اهغ يــة والزراعــة لتمــم أظهــر  دراســة أجر  فــرض األهــداف مــن الخــارج: .1
ـــتت بضـــغوط  المبحـــدةو أن مـــن اهســـبا  العمي ـــة ل شـــا البعاونيـــا  الزراةيـــةو أنهـــا ُأنشت
ـــر مـــن  ـــون فـــي كثي ـــهو وســـيق ال روي ـــر م بنعـــين بمـــا ي علون خارجيـــةو وأن اهعضـــاا غي
الحــــاال  إلــــى تنتــــيم أن ســــهم حــــوا نشــــاطو لــــي  هــــو بالضــــرورة اهبمــــامهم اهواو أو 

وما لم ُيبَر  اهعضاا ليحاولوا _ من خ ا تعاونيبهم الزراةية _ مـا يعب ـدون  الرئي و
فــي أن ســهم أنــه احبياجــاتهم اهولــىو فــ  ينبتــر أن يحســوا بــااللبزاا تجــا  برنــامج هــ   
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البعاونيـــةو وإذا لـــم ُتَحـــاَّ مشـــكلبهم الرئيســــة أوال و فلـــن تصـــادف البعاونيـــة نجاحـــا  أبــــدا . 
 (.11، ص4004اعة لألمم المتحدة، )منظمة األغذية والزر 

البي ُأجرتيت في كثيـر مـن الـدوا الناميـة عـن أسـبا  فشـا  وباستعراض البحوث والدراسات
البعاونيا  الزراةيـة وتعيلهـا عـن العمـاو حيـ  َتبـيَّن منهـا أن اهسـبا  تكـاد تكـون واحـدةو 

د عواما فشا ه   البعاونيا  في البالي:  وَتبحدَّ
اهعضاا ببعاونيبهم الزراةيةو لي  ف ط مـن ناحيـة عـدا االهبمـاا بحضـور . عدا اهبماا 1

 اجبماعا  الجمعيا  العموميةو ولكن أيضا  من ناحية عدا البعاما معها.
 . فشا أعضاا البعاونيا  الزراةية في ال ياا بعمليا  المراجعة والجرد المسبمر.0
   الزراةية.. انعداا الك ااة واهمانة لد  المديرين للبعاونيا0

كما توجد أسبا  كثيرة لنجاح أو ل شـا البعاونيـا  الزراةيـة فـي الـدوا الناميـةو أهمهـا عـدا 
وجود بيان بالمعايير البي تضمن لهـا تل ائيـا  هـ ا النجـاحو لكـن كثيـرا  مـن "حـاال  النجـاح"و 

 "وحاال  ال شا" أمور نسبية.
 الخاتمة:

يةو أو ل شلها في الدوا الناميةو ال يبـوافر بيـان هنا  أسبا  كثيرة لنجاح البعاونيا  الزراة
بالمعــايير البـــي تضـــمن لهـــا تل ائيـــا  هـــ ا النجــاحو ويجـــنح بهـــا تح يـــق بعـــل المعـــايير نحـــو 
النجــاحو ولكــن كثيــرا  مــن "حــاال  النجــاح"و "وحــاال  ال شــا"و أمــور نســبية. ومــن الممكــن 

لبلــــإ المعــــاييرو البــــي تجــــنح  إجــــراا البحســــينا  بصــــورة متكــــدةو بحيــــ  يــــبم  ت ــــديم تعــــدادا  
بالبعاونيــا  الزراةيــة نحــو النجــاحو لبســبعين بهــا البعاونيــا  ومــن يســاعدونها فــي تصــحيح 

 و بط بترة أنشيبهم. 
 النتائج: 

ــــاا فــــي االقبصــــاد 1 . عــــدا وجــــود منــــاخ م ئــــم يســــمح للبعاونيــــة الزراةيــــة ببأديــــة دور فعَّ
البعاونيـة الزراةيـةو البـي تسـمح بحريـة الو نيو عن  ريق صـياغة السياسـا  والبشـريعا  
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تكوين البعاونيا  وتشـجيعها ونموهـاو فـي إ ـار اهسـاليب العلميـة الواجـب اتباعهـا فـي هـ ا 
 الشأن.

. مــن اههميــة أن تعمــا الدولــة علــى مســاعدة البعاونيــا  الزراةيــةو مــن حيــ  تنتيمهــا 0
لبعاونيـــا و وإجـــراا البحـــول وإدارتهـــا وتحـــديثهاو والعمـــا علـــى تيبيـــق اإلدارة العلميـــة فـــي ا

سا  البنيان البعاوني الزراعي.  والدراسا  ال زمة للب ويم العلمي لكافة متسَّ
ــ. عــدا إجـراا الب ــويم المســبمر كعنصـر مــن عناصـر تصــميم الديــطو والـ ي يســاعد فــي 0

ـــب عوامـــا الضـــعف  ـــا و وبالبـــالي تجن  ـــوة فـــي البعاوني البعـــر ف علـــى جوانـــب الضـــعف وال 
سا  اقبصاديةو بجانب دورها االجبمـاعي  ومعالجة آثارها. فالبعاونيا  الزراةية ُتعبَبر متسَّ

ـــا ـــدوا  الهـــاا تو حيـــ  يســـاعد مث ـــي مـــر  بهـــا ال ـــويم عنـــد االسبرشـــاد بالبجـــار  الب هـــ ا الب 
 وبنبائجها. 

. عـــدا االرت ـــا  بمســـبو  ك ـــااة البعاونيـــا  الزراةيـــة  حبـــى تح ـــق أهـــدافها خاصـــة و وأن 4
هنا  العديد من البحول والدراسا  البـي ُأجرتيـت فـي العديـد مـن الـدواو َتبـيَّن منهـا أن مـن 

عيلهــــا عـــن العمــــاو  ــــعف الك ـــااا  اإلداريــــة وال نيــــةو بـــين أســــبا  فشـــا البعاونيــــا  وت
  باإل افة إلى تناق  مشاركة اهعضاا الديم را ية في تعاونياتهم.

 التوصيات:
. يجب أن تعبمد البعاونيـة الزراةيـة أساسـا  علـى مـوارد أعضـائها ال اتيـةو وعلـى جهـودهم 1

لمحبـاجين لهـاو وتكـوين ونشا هم في تح يق أهـدافهاو ورسبـا  المسـاهمين فـي عضـويبها وا
رأس المــاا المحلــيو يجــب أن يكــون علــى رأس اهولويــا و فيمــا يبعلــق بالبنميــة مــن خــ ا 
 البعاونيا  الزراةيةو على أن ُيسبدَدا رأس الماا الدارجي في تنشيط رأس الماا محليا .

دييط . يجب أن تديط الدولة ل ياا نتم تعاونية زراةية قادرة على الب ااو كجزا من الب0
 الشاماو وه ا يعين على تنسيق تدصي  الموارد الداخلية.
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ـــرا  0 . تيـــوير الشـــكا البنتيمـــي للبعاونيـــا  الزراةيـــة مـــن واقـــع البجـــار  العمليـــة والُمبغي ت
العالميةو وفي إ ار من المباد  البعاونية الدوليةو وكافة ال واعد البي َتبضمَّنها البشـريعا  

ــــإ بهــــد ــــةو البعاونيــــة الزراةيــــةو وذل ف االســــبدداا اهمثــــا للمــــوارد االقبصــــادية واالجبماةي
 للنهوض بالحركة البعاونية الزراةية اقبصاديا  واجبماةيا .

. يجـــب أن يســـير العمـــا والنشـــاط البعـــاوني الزراعـــي بالبعاونيـــا  الزراةيـــةو علـــى أســـ  4
دة ودائمةو ُت تر هـا جمعياتهـا العموميـة ومجـال   إدارتهـاو وأن خيط وبرامج ذا  أهداف ُمحدَّ

 تكون ُمعَلنة للجميعو ولمصلحبهم كافة .
. أن تدبـــــار البعاونيــــــا  الزراةيــــــة هيتاتهــــــا اإلداريــــــةو اخبيــــــارا  يســــــبند إلــــــى قواعــــــد مــــــن 1

ــز بالك ــااة واهمانــة والمعرفــة بالمبــاد   الديم را يــةو ومــن بــين أفضــا العناصــر البــي َتبميَّ
ٍاو مـع نتـاا وال يم البعاونيةو فاإلدارة الجيدة للبعاونيا   الزراةيـةو ووجـود جهـاز إداري ُكـف 

ـــة فـــي إنجـــاح البعاونيـــا  الزراةيـــةو وتح يـــق  مـــالي ومحاســـبي ســـليم ومـــب نو يســـاهم ب اعليَّ
 أهدافها. 

. يجــب علــى البعاونيــا  الزراةيــة أن تســعى لبحســين ك ااتهــاو بحيــ  تكــون لهــا الم ــدرة 6 
ة البوريـــدا و أو الدـــدما  االئبمانيـــة الكافيـــة لبـــوفير احبياجـــا  أعضـــائهاو ســـواا مـــن ناحيـــ

 ال زمة ل نباجو أو الددما  البسوي ية. 
. العمـــا علــــى تشــــجيع الحركــــة البعاونيــــة الزراةيــــةو ونشــــر الــــوعي البعــــاونيو واالهبمــــاا 9

 بالبعليم والبدريب البعاوني لكافة مسبويا  وهياكا الحركة البعاونية الزراةية.
وواقعية ل ياس وت ويم اإلنجـاز واهداا للعمـا البعـاوني  . البح  عن  رائق أكثر م امة2

 الزراعي. 
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 المراجع:
و مكببــة "أساســيا  اإلدارة العلميــة للمنتمــا  البعاونيــة" و(0221) وأبــو الديــرو كمــاا حمــدي). 1

  (.عين شم و ال اهرةو مصر
"البعاون الزراعي حا ر  ومسـب بله ودور  فـي البنميـة الزراةيـة"و  و(1729) والحسنو نجاة دمحم). 0

بحــ  م ــدا لمــتتمر البنميــة العربيــة الشــاملةو إدارة تديــيط المشــروعا و وزارة الزراعــةو الدر ــواو 
  (.السودان

أثـــر البـــدريب البعـــاوني فـــي البنميـــة الزراةيـــة كـــأداة مـــن أدوا  " و(1720) والصـــبا و غـــازي ). 0
  (.و المنتمة العربية للبنمية الزراةيةو الدر واو السودان"ية المبكاملةالبنمية الريف

و الربـاطو "دور البعاون في البنمية الريفيـة المبكاملـة" و(1720) وعبد التاهرو مصي ى رأفت). 4
  (.المغر 

سة المصرية و المتسَّ "خبرا  وتجار  دولية في البعاون الزراعي" و(0219) والدين كاماو عز). 1
  (.عامة للبأليف والنشرو ال اهرةو مصرال
دور البعاونيا  في البديـيط للبنميـة فـي اهقيـار " و(1729) ومسعودو مجيد هاديو وآخرون ). 6

  (.و المعهد العربيو الكويت"العربية
و دليـــــا "تنميـــــة البعاونيـــــا  الزراةيـــــة" و(0220) ومنتمـــــة اهغ يـــــة والزراعـــــة لتمـــــم المبحـــــدة). 9

   (.ييالياإالمبدربينو روماو 
و المعهـــد "البعاونيـــا  ودورهـــا فـــي البنميـــة الزراةيـــة" و(0210) ىونجـــم الـــدينو عبـــد هللا يحيـــ). 2

  (.صنعااو اليمن وشعبة الدراسا  العليا وال ومي ل دارة العامة
بعــةو مكببـــة و اليبعــة الرا"دور البعـــاون فــي النشــاط االقبصـــادي" و(0226) و. نــورو محمــود دمحم7

  (.عين شم و ال اهرةو مصر
 را  االقبصاديةبغي ت دور البعاونيا  الزراةية في ظا المُ " و(1770) ويون و خالد أحمد). 12

 (.سة دار البعاون لليباعة والنشرو متسَّ "واالجبماةية
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 الشروع في جريمة االحتيال "دراسة مقارنة"

                                                    .(الجزائر) بالجل ة عاشور زيان جامعة السياسية والعلوا الح و   كلية      .حجاج مصي ى  مليكة. د

 الملخص

 ال ـانونو فـرو  بـاقي عـن ُتمي تـز  البـي الدصـائ و مـن بالعديد َيبمبَّع الجنائي ال انون  إن   
 البـي الجـرائمو كافـة مـن المجبمـع وتيهيـر العدالـةو تح يق في الجماعة إرادة عن ُيعب تر فهو
د  عـن نمـوذج ت ـديم فـي الدراسـة وتبمحـور نبائجهـاو تبح ـق لـم وإن حبـى واسب رار و أمنه ُتهد ت
 الجزائـريو الليبـيو المصـريو ال رنسـيو البشـريع: )مثا الُم اَرنةو الجنائية البشريعا  موقف

 باالعبمــاد وذلــإ االحبيــااو فــي الشــرو  لتجريمــة اإلجراميــة الديــورة مواجهــة فــي( والســوري 
 فــي بالبن يــ  البــدا مرحلــة بشـرح الدراســة تبــدأ بحيــ  بالشـرو و المبعل ــة العامــة ال واعــد علـى

 إلــى الدراســة تبعــرض كمــا االحبيــااو فــي الشــرو  وأنــوا  قانونــا و عليهــا الُمعاَقــب االحبيــاا
  ا.العدو  وحاال  االحبياا جريمة في المسبحيلة الجريمة

 (.اإلجرامية الديورة االخبياريو العدوا الشرو و االحبيااو) :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
اسـب ر ال  ـه الجنــائي علـى أن قيــاا الجريمـة مرهــون ببح ـق نبيجبهــا المدال ـة لل ــانونو      

السياسة الجنائيـة فـي مجـاا الديـورة اإلجراميـة الميالبـة  ُتملتيغير أنه في بعل اهحيان 
ببح يق الجزاا الجنائيو على الرغم من عدا تح ق النبيجةو وه ا ما اصُيلتح علـى تسـميبه 

ــت البشــريعا   و وُتَعــد  فــي الح ــا الجنــائي بالشــرو  جريمــة االحبيــاا مــن الجــرائم البــي َنصَّ
الليبــيو المصــريو ال رنســيو واهردنــي( علــى ع وبــة  كالبشــريع الجزائــريو( الجزائيــة الُم اَرنــة

الشرو  في االحبياا بع وبة الجريمة البامَّةو وعلة ذلـإ  أن نشـاط ال اعـا الـ ي لـم يكبمـاو 
هــو فــي ح ي ــة اهمــر يبضــمَّن عــدوانا  علــى حــق مــن الح ــو  البــي يحميهــا ال ــانونو وهــو 

عـن خيـورة  ومـن جهـة أخـر  ويكشـف الشـرو   واالسبي ا على ماا الغير بـدون وجـه حـق
ـه  إجرامية ال بد من الرد عليها بع وبة جزائيةو ذلإ أنه لو سمحت ال رصة للجانيو ولم ُتعت  

 ظروف خارجية عن إرادتهو َلَح َّق نشا ه اإلجراميو وبالبالي فئنه يسبحق الع ا .
عـد العامـة : إن دراسة الشرو  في جريمة االحبيااو ت بضي الولوج إلـى ال وا إشكالية البحح

ــــيو  ــــة: )كالبشــــريع الجزائــــريو الليب وتيبي هــــاو عليــــه فــــي ظــــا البشــــريعا  الجزائيــــة الُم اَرن
متى يكـون الشـروع  فـي ال رنسيو المصري...(. وبالبالي فئشكالية البح  تدور في فلإ: 

   ؟جريمة االحتيال ُمعاَقبًا عليه قانوناً 
 :أهمية البحح

نتـــرا  لديـــورة الشـــرو  فـــي جريمـــة النصـــب واالحبيـــاا  أقـــرَّ  البشـــريعا  الجزائيـــة:       
)كالبشريع الجزائريو الليبيو والمصري(  رورة ع ا  مرتكبيـهو مبـى تـوفر  شـروط ذلـإو 
دة للمصـالح الجـديرة بالحمايـةو ولـو لـم  وعلة تسليط الع ا   وجود الديورة اإلجراميـة الُمهـد ت
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اميــةو فغايــة البشــريعا  الجزائيــة حمايــة أفــراد المجبمــع مــن الوقــو  فــي تبح ــق النبيجــة اإلجر 
 َشَر  المحبالينو و يا  ح وقهم ومصالحهم بدون وجه حق. 

ـــى ال واعـــد العامـــة المرتبيـــة بالشـــرو و  :أهـــداف البحـــح ـــى البركيـــز عل يهـــدف البحـــ  إل
تمـــر  بهـــا وتيبي هـــا علـــى الشـــرو  فـــي جريمـــة االحبيـــااو مـــن خـــ ا تحديـــد المراحـــا البـــي 

الجريمةو والبمييز بين المراحا البي يعاقب عليهـا ال ـانونو والمراحـا البـي ال يعاقـب عليهـا 
ال ــــانونو وتحديــــد مرحلــــة البــــدا بالبن يــــ  وموقــــف البشــــريعا  الجزائيــــة الُم اَرنــــة  بمــــا فيهــــا 

دواو البشريع الليبيو وتحديد أنوا  الشرو  فـي جريمـة االحبيـااو والبعـر ف علـى حـاال  العـ
 وتحديد ال ر  بين العدوا االخبياري واال يراري. 

إن معالجــة مو ــو  الشــرو  فــي جريمــة االحبيــاا دراســة ُم اَرنــةو ي بضــي  :مــنهج البحــح
اعبماد المنهج الوص ي البحليلـيو مـن خـ ا وصـف النصـو  ال انونيـة المعالجـة لتلشـرو  

نــة: )كالبشــريع الليبــيو الجزائــريو فــي جريمــة االحبيــااو فــي ظــا البشــريعا  الجزائيــة الُم ارَ 
 المصريو ...إل (و وتحليا ه   النصو و وإبراز مكامن الن   وال صور.  

ت بضــي اإلجابــة علــى إشــكالية المو ــو و واإلحا ــة بجوانبــه المدبل ــةو أن  خطــة البحــح:
 ُتدَرج الدية على النحو اآلتي: 

 مراحل ارتكاب جريمة االحتيال، ويندرج تحته مطلبان: المبحح األول:
 المطلب األول: مراحل الجريمة التي ال يعاقب عليها القانون.

 المطلب الثاني المرحلة التي يعاقب عليها القانون في جريمة االحتيال.
 المبحح الثاني: أنواع الشروع في جريمة االحتيال، ويندرج تحته مطلبان:

 شروع الناقص في االحتيال.المطلب األول: ال
 الخائبة(. المطلب الثاني: الشروع التامُّ في جريمة االحتيال )الجريمة

 ، ويندرج تحته مطلبان:: العدول االختياري عن جريمة االحتيالالثالحالمبحح 
 المطلب األول: تحديد العدول االختياري وُمسو ِّغاته.

 المطلب الثاني: شروط تحقق العدول االختياري.
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 :: مراحل ارتكاب جريمة االحتيالالمبحح األول
إن ال اعـا ال يرتكــب الجريمــة الم صــودة عــادة  بمجـرد والدتهــا فــي دماغــه  هنــه ُيهي تــ       

د  الوسائا لكي يسير في  ري هاو حبى يصا إلى هدفـه. وهـ   اليريـق كثيـرا   ن سه لهاو وُيعت
ـبا و ولكنـه يمضـي جازمـا  عازمـا و غيـر أنـه كثيـرا  مـا ي ـف  ما تكون  ويلةو يسـير فيهـا ُمبحس ت

اليريق ي كر في الجريمةو ويسبعرض النبائجو حبى إذا رجحـت فـي ذهنـه ك ـة  على مدخا
اإلقــداا علـــى ك ـــة اهحجــااو وقـــد يصـــادف أن يبراجــع بعـــد أن أقـــدا مــن منبصـــف اليريـــق 
خوفا  مـن العواقـبو أو تحـت تـأثير دوافـع منعبـه مـن مواصـلة نشـا هو خوفـا  مـن محاسـببهو 

علـى الـرغم مـن إرادتـهو وكـ لإ قـد يصـادف أن أو من تأنيـب  ـمير و أو يبراجـع ا ـيرارا  
يبلــا نهايــة اليريــقو غيــر أنــه يديــ  فــي إصــابة هدفــه لتعــدا وجــود و كمــا قــد يصــادف أن 
يصــيب هــ ا الهــدف ويكمــا نشــا هو إال أن النــدا يأخــ   بــين َفكَّيــه فُيعيــد الحالــة علــى مــا 

ونشـا هاو الـ ي ال  كانت عليه قبا بدايبه.ال ريب أن هـ   الحـاال  تبعلـق بيريـق الجريمـة
ن لهاو وال ي ُيَعد  تح  ه محور ومجاا تسـليط الع ـا  علـى  ين إ عن السلو  المادي الُمكو ت
عدمهو اني قا  من سياسة الشار  في تحديد المراحا البي ال ُيعاَقب عليهاو والمراحـا البـي 

 تكون خيورة إجرامية تسبدعي االهبماا بالمصالح الجديرة بالحماية.  
 : لب األول: مراحل الجريمة التي ال يعاقب عليها القانون المط
تمـــر  الجريمـــة بمـــرحلبين ال يعاقـــب عليهمـــا ال ـــانون  لكونهمـــا ال تحمـــ ن فـــي َ يَّاتهمـــا     

خيورة إجراميةو تسبدعي إقحامهما في دائرة البجريم والع ا و وه ا ما نبناوله فـي ال ـرعين 
 اآلتتَيي ن:

 : التفكيرالفرع األول: مرحلة 
إن البشـريعا  الجزائيــة الُم اَرنـة لــم تعاقــب علـى مرحلــة الب كيــر فـي ارتكــا  الجريمــةو      

ر تيرة لبعضهم البعلو حبى لو اعبرفـوا بهـاو  فال انون ال يبدخا فيما ُيكتن ه اهفراد من نوايا شت
 ما داموا لم ُيعب تروا عـن إحساسـاتهم ونوايـاهم بأفعـاا ملموسـةو وهـ ا يماشـي الـن   البشـريةو
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فهي آمرة بالسواو وال تدلو من اهح اد والبناحر بينها وبين عالمها الدـارجيو والب كيـر فـي 
إلحا  اهذ  بالغيرو ولكن من حسن سياسـة الشـار  أن ال ي يـع علـى الجـاني السـبيا فـي 
مواجهة ن سهو وخصوصا  أن فكـرة الشـر الكامنـة _ وإن كانـت قبيحـة فـي ذاتهـا _ لكنهـا ال 

 َتَم   ح ا و وما داا صاحبها لم يعما على تح ي ها بمتهر خارجيو فلـي  تتذي أحداو  وال
ـــــا  بـــــاهمن والنتـــــاا. ) وفـــــي هـــــ ا ي ـــــوا ال  يـــــه  (. 441، ص1991مصـــــطفى فيهـــــا مـــــا ُيدت

(Rassi) " ــدا   فمــن الــ زا أن يتــا ال كــر  لي ــا ، 1911)الشــناوي، : "إذا كــان ال عــا ُم يَّ
مية الغرَّاا على ه   المرحلة  اسبنادا  إلـى قـوا رسـوا وال تعاقب الشريعة االس  (.101ص

ثت بـه  هللا _ صلى هللا عليه وسـلم _ : "إن هللا تعـالى تجـاوز همبـي عمـا وسوسـتو أو حـدَّ
ن ســها  مــا لــم تعمــاو أو َتكلَّــم". وقولــه _ صــلى هللا عليــه وســلم _ : "مــن هــمَّ بحســنة فلــم 

)أبـو زهـرة، بــدون  علهــا لـم يكبـب عليـه شـيا" ي علهـا ُكبتبـت لـه حسـنةو ومـن هـم بسـيتة فلـم ي
 (.114سنة نشر، ص

ر  قاعـــدة عـــدا الع ـــا  علـــى الب كيـــر فـــي الجريمـــةو أو العـــزا عليهـــاو أيضـــا  فـــي  وقـــد ت ـــرَّ
والبـي م بضـاها عـدا الع ـا  "، Ulpienأولبيـان ال انون الرومانيو وُييَلـق عليهـا قاعـدة: "

، 4011ســـمير، ) معاديـــة لتفـــراد أو المجبمـــععلـــى اهفكـــار والنوايـــاو ولـــو كانـــت آثمـــة أو 
وبـــالرجو  إلـــى جريمـــة االحبيـــااو فالـــ ي ي كـــر فـــي االحبيـــاا  مـــن أجـــا أخـــ  مـــاا  (.2ص

الغيــرو وي كــر فــي الوســيلة البــي ُتمك تنــه مــن تح يــق غر ــه اإلجرامــيو ال ُيَعــد  محبــاال و مــا 
د بأفعاا مادية.  دامت فكرته لم َتبجسَّ

 :التحضير مرحلةالفرع الثاني: 
ر الجاني الرتكا  فعله اإلجراميو وبالبالي فهي       وهي اهعماا البي من خ لها ُيحض ت

مرحلة تبوسط بين الب كيـر فـي الجريمـةو وتن يـ هاو فهـي _ وإن كانـت متهـرا  خارجيـا  ماديـا  
للبصميم على الجريمة _ ف  تدخا فـي تن يـ هاو وال تربيهـا بهـا إال رابيـة فكريـة فـي ذهـن 

 (. 410، ص1991)مصطفى  الجاني
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ــز الع ــا      لكونهــا أعمــاال  ُمبَهَمــة   ولعــا العبــرة فــي عــدا إدخــاا اهعمــاا البحضــيرية َحي ت
ــة  هكثــر مــن تأويــاو فهــي ذا   بيعــة غيــر وا ــحةو فــيمكن أن يكــون الهــدف منهــا  وقابل
ن إمشروعا و أو غير مشرو و فشراا الس ح قد يكون بتنيـة الصـيدو وقـد يكـون بتنيـة ال بـا. و 

ب كيـر فيهـا كان الواقع ُيبي تن أن اهعماا البحضـيرية ت بـر  مـن الجريمـة أكثـر مـن مرحلـة ال
والعزا عليهاو وبالبالي يـزداد خيرهـا علـى الح ـو  والمصـالح البـي يك لهـا ال ـانونو وتتهـر 
نية ال اعا بصورة وا حةو وتضـيق فرصـة العـدوا عـن الجريمـة أكثـر مـن مرحلـة الب كيـر 
ـــإو نجـــد معتـــم البشـــريعا  الجزائيـــة  ـــرغم مـــن ذل ـــى ال ـــى ارتكـــا  الجريمـــةو وعل والعـــزا عل

ا اهعمــاا البحضــيرية بتمنــأ   عــن الع ــا : )كالبشــريع ال رنســيو والبلجيكــيو الُم اَرنــة تجعــ
واإلنجليـــزيو واإلســـبانيو والبشـــريعا  العربيـــة(و وذلـــإ تأسيســـا  علـــى انب ـــاا الديـــر علــــى 
المصــــالح البــــي يك لهــــا ال ــــانون  إذ أن اهعمــــاا البحضــــيرية ال تشــــكا اعبــــداا علــــى تلــــإ 

مـــاا البحضـــيرية ال تـــدا علـــى عـــزا نهـــائي علـــى المصـــالحو ومـــن ناحيـــة أخـــر و فـــئن اهع
ارتكا  الجريمةو وبالبالي فئن من حسن السياسة الجنائية عدا الع ا  على ه   اهعمااو 
إذ أن مجــاا العــدوا عنهــا يكــون ُمبَّســعا و فضــ   عــن أن عــدا الع ــا  علــى هــ   اهعمــاا 

 .(Decock, 1971, p26) الجريمة  يشجع في ه   المرحلة على عدا الُمضي ت في ارتكا 
وتيبي ا  على ذلإو ال ُيعاَقب على مرحلة البحضير فـي جريمـة االحبيـااو كمـن ي ـوا       

مــه إلــى الَمجنــي ت عليــهو وان كــان يمكــن معاقببــه علــى جريمــة أخــر و وهــي  ببزويــر ســند ُي د ت
را  أو سندا و كما ال ُيَعـد  محبـاال  مـن يشـبري  منـزال و وَيُعـد   مكانـا  جريمة البزوير في ُمحرَّ

يمارس فيه الشعوذة والسحر  هخ  ماا الغير دون وجـه حـقو كمـا أن الشـد  الـ ي َيُعـد  
أدوا  اه بــاا وم بســهم تمهيــدا  لممارســة مهنــة اليــب دون تــرخي   ب صــد اببــزاز أمــواا 

كمـــة (. وفـــي هــ ا المجـــااو أقــرَّ  مح212و  0221النــاس ال ُيَعــد  محبـــاال . )ال هــوجيو 
الن ل المصرية: "إن الشد  ال ي سلَّم لمكبـب البريـد ظرفـا  مغل ـا و وزعـم أنـه أورا  ذا  
نا  عليه بمبلا كببرو وكان قد أعدَّ الترفو بحي  َيببيَّن لتمـن ي حصـه أنـه  قيمةو وأرسله ُمتم ت
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ع قـــد ُفـــبتحو وأن محبوياتـــه ســـرقتو واســـببدا بهـــا أوراقـــا  ال قيمـــة لهـــاو والواقـــع أنـــه هـــو وا ـــ
اهورا  من بـاد  اهمـرو فهـ   الواقعـة ال ُتعبَبـر شـروعا  فـي النصـبو سـواا أكـان اكبشـافها 
وقت تسليم الديا  لمكبب البريدو أو بعد وصوله للُمرَسا إليهو  الما أن الجاني لم يب ـدا 

)أبـو السـعود،   لمصلحة البريد للميالبة ب يمة البأمين  هن كا ذلـإ أعمـاا تحضـيرية ف ـط
 (.101ص، 1931

 :المطلب الثاني: المرحلة التي يعاقب عليها القانون في جريمة االحتيال
إن تجــــاوز ال اعــــا مرحلَبــــي  الب كيــــر والبحضــــير فــــي الجريمــــةو والعــــزا عليهــــا وإدرا       

د  مــن مصــالح جــديرة بالحمايــةو واإلقــداا عليهــاو مــن خــ ا البحضــير  خيورتهــاو ومــا ُتهــد ت
هــي فــي الح ي ــة دالال  ال تــوحي _ بشــكا ميلــق وكلــي _ -لهــاو والســعي إلــى تح ي هــاو 
 انوني لهاو ما لم يبدطَّ عملية البن ي  الُمعاَقـب عليهـاو ال ـائم على ارتكابهاو وفق النموذج ال

على فكرة مبدأ الشرةيةو ال ي ُيَعد  العمود ال  ري في مجاا ال انون الجزائيو وعليه  سوف 
 يبم  البركيز على الن اط اآلتية: 

:لفرع األول: اآلراء الفقهية حول تحديد البدء بالتنفيذا  
ومضى في مشروعه اإلجراميو فيـدخا اهعماا البحضيريةو ي مرحلة إذا تجاوز الجان    

فـــي صـــورة تن يـــ  الجريمـــة كســـرقة الَمجنـــي ت عليـــهو أو  ـــربه...إل و ويبـــدخا هنـــا الُمشـــر ت  
بالع ا و ومن َثمَّ كان االنب اا من مجاا اإلباحةو فـي إ ـار مرحلـة البحضـيرو إلـى مجـاا 

كن المسألة ليست ول  ،(193، ص1991)سليمان، البجريمو في إ ار مرحلة البدا بالبن ي . 
على سهولبهاو فمث  : إذا ُ بتط محباا ي وا بلصق مديو ـا  فيهـا عـرض ل كببـا  فـي 
سة هي باهصا وهميَّةو هنا  كيف لنا أن ُنمي تز ما بين اهعماا البي تدخا في نيـا   متسَّ

 يها قانونا  و وأعماا البدا بالبن ي  المعاَقب علاهعماا البحضيرية غير الُمعاَقب عليها قانونا  
(Michèle - Laure Rassat, Droit pénal général ,12 eme édition, France , 1999) 
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ا عليـه قانونـا  لتبح ـق الجريمـةو إ ن إشكالية تحديد البـدا بالبن يـ و وتحديـد المعيـار الـ ي ُيعـوَّ
نتريَّبـان وتسليط الع ا و ُتعبَبر محا اخب ف بين ف هاا ال انون الجزائيو وَتمدَّضـت عنـه 

 في ه ا المجاا.

ــة الموضــوعية ويعــود ظهورهــا إلــى ال  ــه ال رنســيو أمثــاا: "ال  يــه: )فيلــي  :أواًل: النظري
Michèle) – "(nº236, P329) وير  أصحا  ه   النترية أن ال عا ال ُيَعـد  بـداا  فـي و

البن ي  إال إذا كان داخ   في الركن المادي للجريمةو البي ن َّ عليها ال انونو ومثاا ذلإ: 
د لهـاو كتـرف الليـا فـي السـرقةو  و ع السار  يد  على الشيا المسرو و أو لتتـرف ُمشـدَّ

ن وبالبـــالي فـــئن مســـألة البـــدا بالبن يـــ  المُ  ن للشـــرو و هـــو البـــدا فـــي تن يـــ  ال عـــا الُمكـــو ت كـــو 
ن مــن جملــة أفعــااو كــان البــدا فــي إحــداها شــروعا  فــي  للجريمــةو فــئذا كانــت الجريمــة َتبكــوَّ

هة هصحا  ه    (.14)الشواربي، بدون سنة نشر، صالجريمة.  ومن أهم االنب ادا  الُموجَّ
ببـر  الكثيـر مـن اهفعـاا الديـرة مـن  النتريةو أنهـا ال تضـمن حمايـة كافيـة لتفـرادو وذلـإ

  .(larguier, 1997, P 27غير ع ا  )
ــة الشخصــية ــًا: النظري ويعــود ال ضــا فــي ظهــور هــ   النتريــة إلــى ال  ــه ال رنســيو .ثاني

وغيـرهم."       أمثاا: "ال  يه: غاروو وال  يه: ودو فـابرو وال  يـه: فيـدااو وال  يـه: مـانيواو
 (.210، ص1990)حومد، 

وينيلــق هــ ا المــ هب فــي مســألة البمييــز مــا بــين اهفعــاا البحضــيرية البــي ال يعاقــب     
مـن اإلرادة اإلجراميـة للجـاني  وعليها ال انونو واهفعاا البن ي يـة البـي يعاقـب عليهـا ال ـانون 

فــي ارتكــا  نشــا هو فــئذا اتجهــت إرادتــه إلــى ارتكــا  ال عــاو وســار  إلــى تح يــق الهــدف 
يـا  إلـى تح يـق هدفـه اإلجرامـي  فهنـا نكـون أمـاا اإلجراميو أو كان ف عله حاال  ومباشرا  وُمتد ت

عملية البدا بالبن ي  البي يعاقب عليها ال انونو أما إذا كان فعله ال يدا على ه   الديورة 
اإلجراميةو أي لي  حاال  وال مباشرا   فهنـا ال نكـون أمـاا مرحلـة الشـرو  البـي يعاقـب عليهـا 

 ال انون.
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ــر عــن خيــورة إجراميــةو َتبمثَّــا فــي أنــه عــازا علــى       وبالبــالي فمــا داا فعــا الجــاني ُيعب ت
تح ي هو ونيبه اإلجرامية اتجهت إلى تن ي  و فهـو يسـبحق الع ـا  علـى ذلـإ _ ولـو لـم ين ـ  
ب يـــة أفعالـــه _ و وبهـــ او فـــئن هـــ   النتريـــة تحمـــي أفـــراد المجبمـــع مـــن الديـــورة اإلجراميـــة 

 الُمعاَقب عليها قانونا . لتفعاا اإلجرامية
و      ـنٍ  واالسبرشاد على اإلرادة اإلجرامية للجاني يكـون بـالنتر إلـى ظرفـه الدـا : مـن ست

وتعليٍمو وسوابَق عدلية وبيتةو ومهنٍةو وحالٍة اجبماةية وعائلية. فكلها تساعد على تبيين ما 
ـة حـاال  ومبا شــرة و ومـا إذا كـان مـن الُمبوقَّــع إذا كانـت هـ   المرحلـة تُـتد تي إلــى الجريمـة البامَّ

عدوله عن الجريمة بعد المرحلة البي قيعها فيها أا الو ول لإ  فئن احبماا عدوا السار  
المعباد عـن السـرقة بعـد وصـوله محـاَّ السـرقة غيـر واردو بينمـا يكـون ذلـإ واردا  مـع سـار  

د بـه مببد . كما أن احبماا تن ي  البهديد بال با من مجرا محبرف قـادر  علـى تن يـ  مـا َهـدَّ
 . كمــا أن  (.122، ص4012)رحمــاني، قــويٌّ جــدا و بدــ ف مــا إذا كــان مــن شــد  عــاديٍ 

ا والبتـاهر بــال  ر ا ارتكـا  جريمــة االحبيـا يكــون واردا  مـن قتَبــا شـد  اعبــاد علـى البســو 
 والحرمانو أكثر من شد  َيبمبَّع بال ناعة والر ا بما كسبه من رز  ح ا. 

ومــن خــ ا هــ ا الســيا و نســبنبج أن ال ــر  مــا بــين النتــريبينو َيبجلَّــى فــي أن النتريــة     
المو ــوةية ُتَعــد  بتيبيعــة ال عــا دلــي   علــى ت ريــر صــ به  فــي حــين أن النتريــة الشدصــية 
ـبان خيـورة ال اعـا  ُتَعد  النية البي ُيبي تنها هـ ا ال عـا دلـي   عليـهو فهـي إذن تأخـ  بعـين الُحس 

 (.211، ص1990د، )حوم

     :الفـــرع الثـــاني: موقـــا التشـــريعات الجزائيـــة الُمقاَرنـــة فـــي تحديـــد البـــدء بالتنفيـــذ
ت المــادة رقــم: ) ( مــن قــانون 02َتبنَّــى الُمشــر ت  الجزائــري المــ هب الشدصــيو مــن خــ ا نــ  

كل المحاوالت الرتكاب جناية تبتـد  بالشـروع فـي التنفيـذ، أو بأفعـال ال َلـْبس الع وبـا : "
ـُب أثرهـاو إال فيها ُتؤد ِّي مباشرًة إلى ارتكابها   ُتَعد  كالجنايـة ن سـهاو إذا لـم ُتوَقـف أو لـم َيد 

نبيجة  لتتروف مسب لة عن إرادة مرتكبهاو حبى ولو لم يمكن بلو  الهدف الم صـود  بسـبب 
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ي يجهلــه مرتكبهــا". وبالبــالي فئنــه لــم يشــبرط أن يكــون البــدا بالبن يــ  جــزاا  مــن ظــرف مــاد
 (.  229، ص1921)بهنام، الركن المادي للجريمة لبح يق الشرو  

(: 1767مارس _  4وفي ه ا أقرَّ  المحكمة العليا بالجرائر في قرار صادر لها في )    
"ال اعــدة أن الواقعـــة الثاببــة إذا رفـــع عنهــا االلببـــاس عنــدما لـــم تبــر  مجـــاال  للشــإ فـــي نيـــة 

ـــر شـــروعا  فـــي البن يـــ "  )ســـليمان، مرتكـــب المدال ـــةو وتشـــهد علـــى عزيمبـــه اإلجراميـــةو ُيعبَب

ـــد  ال  ـــرة كمـــا أ (.22، ص4003 خـــ  المشـــر ت  الســـوري بالمـــ هب الشدصـــيو وهـــ ا مـــا ُتجس ت
ت المـادة رقـم: ) فـت الشـرو  بأنـه: "177اهولى من نـ   كـل ( مـن قـانون الع وبـا و البـي عرَّ

إلى اقبرافهاو ُتعَببـر كالجنايـة ن سـهاو إذا جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرًة  محاولة الرتكاب
ف خارجة عن إرادة ال اعا". وب لإو فالُمشر ت  السوري اهبم لم َيُحا دون إتمامها سو  ظرو 

ه الجاني للجريمة بشكا مباشر.  بيبيعة ال عاو ال ي ُيعب تر عن توج 
ت المـادة رقـم: )      ( مــن 17كمـا أخـ  الُمشـر ت  الليبـي بالمـ هب الشدصـيو مـن خـ ا نـ  

ارتكا  جنايـة أو  بقصد ن ي  فعاقانون الع وبا و البي ُتعر تفه بأنه: "الشرو  هو البدا في ت
 جنحة ...".

ــا فــي كــاٍ  مــن المــادة رقــم: ) ( 1-101أمــا بالنســبة للبشــريعين ال رنســي والمصــريو ف ــد نصَّ
( مـن قـانون الع وبـا  المصـريو علـى 1-41من قـانون الع وبـا  ال رنسـيو والمـادة رقـم: )

أن الشرو : "هو البدا في تن ي  فعا ب صد ارتكا  جناية أو جنحة إذا وقـف أو خـا  أثـر  
 ة ال اعا فيها". هسبا  ال دخا إلراد

ون حــظ أن كـــ   مـــن البشـــريعين نـــ َّ علـــى البــدا بالبن يـــ و ولكـــن لـــم ُيبـــي تن علـــى أنـــه      
مباشـــرو أو حـــااو ُيـــتد تي إلـــى ارتكـــا  الجريمـــةو وهـــ ا البعبيـــر اهد و ذلـــإ أنـــه لـــي  مـــن 
 الضــروري أن ت ــع عمليــة البن يــ   ــمن مرحلــة زمنيــة  إذ أن هــ   المرحلــة يمكــن أن تمبــدَّ 
نـةو فمـث   فـي ُجـرا االحبيـاا يمكـن أن تمبـدَّ فبـرة  زمنيا  حسب  بيعة الُجرا والعناصر الُمكوَّ

 (.312، ص1911)العوجي، من الزمن حبى تتتي ثمارها 
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أمــا االجبهــاد ال ضــائيو فل ــد أقــرَّ  محكمــة الــن ل ال رنســية: "أن البــدا بالبن يــ  هــو      
مـع  ـرورة تح يـق النيـة اإلجراميـةو ومـن اهمثلـة  ال عا الـ ي يهـدف مباشـرة  إلـى الجريمـةو

البيبي ية على مسألة البدا بالبن ي و قياا ال اعا بكسر زجاج السيارة ودخوله فيها من أجا 
 .سرقبها"
كما أقرَّ  محكمة الن ل المصرية: "ال يشبرط لبح يق الشـرو  أن يبـدأ ال اعـا ببن يـ       

نة للركن ال مـادي للجريمـةو بـا يك ـي العببـار أنـه شـر  فـي ارتكـا  جزا من اهعماا الُمكو ت
الجريمةو أن يبدأ ببن يـ  فعـٍا مـا سـابٍق مباشـرة  علـى تن يـ  الـركن المـاديو ومـتدٍ  إليـه حبمـا . 
وبعبــارة أخــر : يك ــي أن يكــون ال عــا الــ ي باشــر  الجــاني هــو الديــوة اهولــى فــي ســبيا 

يــا  حــا ال و وعــن  ريــق مباشــر إلــى ارتكابهــاو مــا داا ارتكــا  الجريمــةو وأن يكــون ب اتــه ُمتد ت
    (.214، ص1990)حومد، قصد ال اعا من ه ا ال عا معلوما  وثاببا " 

ولعــا العبــرة فــي َتبن تــي البشــريع الجنــائي الُم ــاَرن المــ هب الشدصــي  مــا يح  ــه هــ ا      
ال ائم على اهخير من حمايٍة أكبَر هفراد المجبمعو على العك  من الم هب المو وعيو 

د  ن للــركن المـادي للجريمــةو أو بتــرف ُمشــدَّ أن معاقبـة ال اعــا مرهونــة ب علـه المــادي الُمكــو ت
 لها.
ومــن أهــم البيبي ــا  العمليــة فــي مجــاا البــدا بالبن يــ  فــي االحبيــااو اســبعماا الجــاني     

يـااو سـواا أكـان إحد  وسائا االحبياا قبا الَمجني ت عليهو ُيَعد  بداا  فـي تن يـ  جريمـة االحب
ومن أهم الشروط البي  (.123، ص4001)أبو الروس، الَمجني  عليه ُمعيَّنا و أو غير معين 

تبوفر لكـي ُيعبَبـر ال عـا بـداا  فـي البن يـ و أن يكـون االتصـاا قـد تـمَّ مـع الَمجنـي ت عليـه  أي 
فئن ال اعـا  وبناا  على ذلإوو أنه خيا أوا خيوة ل تصاا بهو وإن لم يكن بعُد قد واجهه

ُيَعــد  فــي مرحلــة الشــرو  فــي االحبيــااو إذا نشــر إع نــا  فــي صــحي ة بــيَّن فيــه مزايــا الشــركة 
 (.410، ص1992)محمود، ببأسيسها  الوهميَّة البي بدأ العما
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وفــــي هــــ ا أقــــرَّ  محكمــــة الــــن ل المصــــرية: "أن النصــــب يبح ــــق بمجــــرد البــــدا فــــي     
 (. 114، ص1994)محب، ي ت عليه" اسبعماا وسيلة االحبياا قبا الَمجن

 :المبحح الثاني: أنواع الشروع في جريمة االحتيال
إن اهفعــاا الماديــة البــي ُتــتد تي إلــى الهــدف اإلجرامــي تبــابع زمنيــا و اببــداا  مــن تحــر       

ال اعاو واإلعداد ل علهو إلى أن يبح ـق ال عـا ذاتـهو وهـ ا الببـابع الزمنـي يمكـن أن يحصـا 
، 1991)سليمان، في ُبر هة وجيزةو أو  ويلة  تبعا  لماهية كا ُجراو والتروف المحيية به 

ر فيها نبيجةو فن  (.191ص حظ  بعل الجرائَم تكون من حي  الشكا ف طو أي ال ُيبصوَّ
كحمــــا الســــ حو واالت ــــا  الجنــــائيو والبحــــريل. وهنــــا  جــــرائم ذا  نبيجــــة يشــــبرط فيهــــا 
ال ــانون  ــرورة تح ــق النبيجــة اإلجراميــةو ومثــاا هــ   الجــرائمو جريمــة االحبيــااو بحيــ  ال 

النشاط اإلجرامي ل حبياا إال ببح ق النبيجة اإلجراميةو يمكن أن ي برن ال عا ال ي ُيشك تا 
وهي االسبي ا على ماا الغيرو غير أنه _ وفي بعل اهحيان _ يبدأ الجاني في سـلوكه 
لهو أو قد ي وا بسلوكه المحتور كام  و ولكن النبيجة اإلجرامية ال  المحتورو ولكنه ال ُيك مت

 حــظ أن الجــاني ارتكــب الســلو  المحتــور بعضــه تبح ــقو وبالبــالي ف ــي هــاتين الحــالبين ن
أو كلهو دون أن يكبما الركن المادي للجريمةو وعليه لتشرو  النـوعينو يـبم  الب صـيا فيهمـا 

 على النحو اآلتي:

 :المطلب األول: الشروع الناقص في االحتيال
ي ــوا الشــرو   فــي الجريمــة علــى أركــان ث ثــة ال بــد مــن تح  هــاو وكنــا قــد ناقشــنا أوال       

مســألة البــدا بالبن يــ  وتحديــدهاو واآلن ســوف ننــاقص الــركن الثــاني: وهــو مســألة أن تكــون 
هنـــا  ظـــروف ال إراديـــة خارجـــة عـــن ال اعـــا منعبـــه مـــن إتمـــاا نشـــا ه الجرمـــيو وهـــ ا مـــا 

ــت عليــه المــادة رقــم:  مــن قــانون الع وبــا  المصــري: "أن الشــرو  هــو البــدا فــي  40))نصَّ
إذا َأوَقـا أثـره ألسـباب ال صـلة إلرادة الفاعـل تن ي  فعا  ب صد ارتكـا  جنايـة أو جنحـةو 

ــت عليــه كــ لإ المــادة رقــم: )فيهــا ( مــن قــانون الع وبــا  الســوري: "علــى 177". كمــا نصَّ



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
153 

إذا لـى اقبرافهـا ُتعبَبـر كالجنايـة ن سـهاو محاولة الرتكا  جنايـة بـدأ  بأفعـاا ترمـي مباشـرة  إ
ــل دون إتمامهــا ســوى ظــروف خارجــة عــن إرادة الفاعــل".  ــم َيُح وبــالرجو  إلــى الُمشــر ت  ل

ت المـادة رقـم: ) ( مـن 17الليبيو نجد  يب ق مع البشـريع المصـري والسـوريو مـن خـ ا نـ  
كما احبو   الفاعل فيها".: "إذا َأوَقا أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة قانون الع وبا 
بفعــل وقــا ( مــن قــانون الع وبــا  ال رنســي: "أن الشــرو  هــو البــدا 1-101المــادة رقــم: )

كمــا تنــاوا الُمشــر ت  الجزائــري ذا  المســألة  أثــره ألســباب خارجــة عــن إرادة الفاعــل فيهــا".
ت المـــادة رقـــم : "إن الشـــرو  هـــو كـــا محـــاوال  الرتكـــا  جنايـــة تببـــد  (30) :بموجـــب نـــ  

بالشــرو  فــي البن يــ و أو بأفعــاا ال َلــب   فيهــا  ُتــتد تي مباشــرة  إلــى ارتكابهــاو ُتعبَبــر كالجنايــة 
ومــن خــ ا هــ   و "نفســها إذا لــم ُتوَقــا، إال نتيجــًة لظــروف مســتقلة عــن إرادة مرتكبيــه

ا ه اإلجرامي لبلو  النبيجـة اإلجراميـةو غيـر أن الموادو ن حظ أن ال اعا يبدأ في تن ي  نش
، 1992)الربيــع،  هــ ا النشــاط يوقــف وال يكبمــا خيواتــه  بســبٍب ال صــلة إلرادة ال اعــا فيــه

 (. 432ص
ـــــى )      ـــــدا بمراحلهـــــا اهول ـــــد الب ـــــف عن ـــــا تبوق ـــــالي فالجريمـــــة هن ، 1990الســـــراج ، وبالب

وبنــاا  ،"délit tenté"وهــ ا مــا ُيعــَرف بالشــرو  النــاق و أو الجريمــة الموقوفــة  (.111ص
عليهو فئنه ُيَعد  شارعا  في االحبيـااو كـا مـن بـدأ بأفعـااو ولكنـه لـم ُيبمَّهـا هسـبا  ال صـلة 
له فيهاو ومثاا ذلإو عندما يبدأ الجاني في ممارسة نشا ه اإلجراميو بـأن يعلـن عـن قيـاا 

لعمــرةو وب دراتـه علـى معالجــة الُع ـم مــث  و فـئذا ت ـدا إليــه مريـدو الســ ر أو رحـ    للحـج وا
ـــة  ـــد وقعـــت تامَّ ـــئن الجريمـــة ق ، 1912)صـــالح، العـــ جو وتســـلَّم مـــنهم مبلغـــا  مـــن المـــااو ف

ــ  لهــم الجــو اإليمــانيو  ،(101ص أمــا إذا ب ــي يعــرض هــ   الــرح  و وأن بئمكانــه أن ُيهي ت
ط الشـر ةو و لـب منـه اهورا  البـي تثبـت صـحة وجـود وأثناا ه ا العرض دخا أحد  با

ح أمر و فئنه ُيعد  مرتكبا  ُجرا الشرو  الناق  في االحبياا.  ه   الوكالةو وافُبضت
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                      المطلــــــــــــــــب الثــــــــــــــــاني: الشــــــــــــــــروع التــــــــــــــــامُّ فــــــــــــــــي جريمــــــــــــــــة االحتيــــــــــــــــال 
 ".délitmanquéالخائبة( " )الجريمة

ومعنــــــا : إتمــــــاا ال اعــــــا نشــــــا ه اإلجرامــــــيو إال أن النبيجــــــة لــــــم تبح ــــــق لتــــــرٍف خــــــارٍج  
 عن إرادتهو

ت  والُمشــــــر ت  المصــــــري عــــــالج مســــــألة الشــــــرو  البــــــاا تو أو الجريمــــــة الدائبــــــةو بموجــــــب نــــــ  
( مـــــن قـــــانون الع وبـــــا و كمـــــا نـــــ َّ الُمشـــــر ت  الليبـــــي علـــــى الجريمـــــة 022المـــــادة رقـــــم: )

إذا خــــاب أثــــره ألســــباب ال ( مــــن قــــانون الع وبــــا : "17ة رقــــم: )الدائبــــةو بموجــــب المــــاد
   دخل إلرادة الفاعل فيها".

ومن بين االجبهادا  ال ضائية في مجاا الشرو  الباا ت في االحبيااو ما أقرَّته محكمة      
وا  الن ل المصرية في واقعـة يـبلدَّ  مجملهـا: "أن اليـاعن والمحكـوا علـيهم اآلخـرين أعـد 
را  بمبلا عشرة آالف دوالرو مسحوبا  من بنإ أمريكيو فر  سويسراو واشـبركوا فـي  شيكا  ُمزوَّ

يـــع علـــى الشـــاهدو الـــ ي تتـــاهر ب بـــوا هـــ ا العـــرضو وســـار  إلـــى إبـــ   رجـــاا عر ــه للب
مكافحـــة تهريـــب الن ــــد بـــوزارة الداخليـــةو الــــ ين  لبـــوا منـــه ُمســــايرة المبهمـــينو وت ـــديم أحــــد 
وا لهمــــا كمينــــا  بأحــــد ال نــــاد   ــــر تيين لهــــمو علــــى أنــــه المشــــبري للشــــيإو وأعــــد  المرشــــدين الس ت

دوا المر  ـــر تي بمبلـــا مـــن الن ـــد المصـــري بمـــا ي ابلـــه مـــن قيمـــة لضـــبيهمو وبعـــد أن زوَّ شـــد الس ت
الشيإو تمَّ الل اا بينه وبين المحكوا عليهم اآلخرين فـي ال نـد و وقـاموا بضـبط أولهمـا وهـو 
له الحكم على الصورة سـال ة الـ كرو سـببح ق  ر تيو فئن ما حصَّ يسلم الشيإ إلى المرشد الس ت

فة في ال ـانون. به جريمة الشرو  في النصب كما هي مُ  )الفكهـاني، وحسـنى، بـدون سـنة عرَّ
ول د أقرَّ  محكمة الن ل السورية: "أن مسألة الب ريق بـين الشـرو  البـاا تو  (.122نشر، ص

والشرو  الناق و إذا توق ت أعماا البن ي  هسبا  خارجية عن إرادة ال اعاو كـان الشـرو  
جميـع أعمـاا البن يـ و ولـم تتهـر الجريمـة إلـى (و وإذا تمَّـت 177ناقصا و وف ـا  للمـادة رقـم: )

  (.112، ص1990)حومد، (" 022عالم الوجودو كان الشرو  تاما و وف ا  للمادة رقم: )



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
155 

وربمـــا الســـتاا الـــ ي يمكـــن  رحــــه فـــي هـــ ا الصـــددو هــــا ُيعببـــر الجـــاني شـــارعا  فــــي     
 االحبيااو في حالة اسبحالة تح ق نبيجبه اإلجرامية؟

   ما االسبي ا على بعل مـاا الَمجنـي ت عليـه بيريـق الحيلـةو وكـان كأن يحاوا شد    
هــ ا اهخيــر ال يملــإ مــاال و أو البجــاا الجــاني إلــى وســيلة م ضــوحة ل ســبي ا علــى مــاا 

ُييَلـــق علـــى هـــ ا المثـــاا الجريمـــة المســـبحيلة فـــي (. 101، ص1999)أبـــو الســـعود، الغيـــر 
ن الجريمـة الدائبـةو البـي عالجنهـا فـي ال  ـرة مجاا االحبيااو وت بر  الجريمة المسبحيلة مـ

الســاب ةو مــن حيــ  عــدا تح ــق النبيجــة اإلجراميــةو ولكــن تدبلــف عنهــا فــي كــون الجريمــة 
الدائبــة يكــون تح ــق النبيجــة مبوقعــا و علــى العكــ  مــن الجريمــة المســبحيلة فئمكانيــة تح ــق 

 النبيجة اإلجرامية مسبحيلة.
إلجرامية السبحالبها وإعدادها في إ ار الشرو و مسألة إن مسألة عدا تح ق النبيجة ا     

 اخبلف فيها ف هاا ال انون الجنائيو وان سموا إلى اتجاهين:
ويـر  أنـه ال يمكـن تيبيـق الشـرو  فـي الجريمـة المسـبحيلةو ومـن ثَـمَّ الموضوعي:  االتجاه 

ا االتجـا  ال يمكن تيبيق الع ا  على الجانيو ولعا الحجج البي ينيلق منها أصـحا  هـ 
أنه من بين اهركان البي ي وا عليها الشرو  مسـألة البـدا بالبن يـ و ومـن ثَـمَّ البـدا فـي تن يـ  
عما ي بضى إمكان حدوثهو وما داا تن ي  الجريمة مسبحي  و ف  يمكن ال وا بئمكان البدا 

ر البـدا فـي المسـبحياو وبعبـارة أخـر : ال يمكـن البـدا بب ن يـ  مـا ال في تن يـ هاو لتعـدا تصـو 
يمكن تن ي  و وما ُأخ  على ه ا الرأي أنـه ي سـح المجـاا إلفـ   العديـد مـن المجـرمين مـن 
الع ــا و علــى رغــم خيــورتهم اإلجراميــة علــى المجبمــعو وتيبي ــا  علــى ذلــإو فــئن المحبــاا 
ال ي يسبعما الوسائا االحبيالية ل ي ا  بالضحيةو واالسبي ا على مالهو ال يح ـق هدفـه  

انعــداا وجــود المــاا أصــ   لــد  الضــحيةو فهنــا ال ُيَعــد  محبــاال  حســب هــ ا االتجــا و  بســبب
نترا  السبحالة وجود المااو وه ا ما ال يمكن اهخـ  بـهو ذلـإ أنـه لـو ُمورتسـت هـ   الوسـيلة 
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الجـاني فـي تح يـق هدفـهو وهـو االسـبي ا علـى االحبيالية ذاتها على شد  غني مث  و لنجح 
 يبم  االحبياا.المااو وب لإ 

وت اديــــا  لهــــ   االنب ــــادا  حــــاوا أصــــحا  هــــ ا الــــرأي الب ريــــق مــــا بــــين نــــوعين مــــن      
االســـبحالة: االســـبحالة الُميَل ـــة البـــي يعاقـــب عليهـــا ال ـــانونو واالســـبحالة النســـبية البـــي ال 

 يعاقب عليها ال انون.
أن يكـون مو ـع ال عـا أو  بيعـة الوسـيلة المسـبعملة غيـر  :والم صود باالسبحالة الميل ـة

ومـن  (.199و  0221قابلَبي ن في جميع التروف إلحدال النبيجة اإلجراميـة. )السـراجو 
اسـتحالة مطلقـة  خ ا ه ا البعريف َيبَّضح لنا أن االسـبحالة الميل ـة تن سـم إلـى نـوعين: 

ـــــة الوســـــيلة المســـــتعملة  الســـــتحالة َمحـــــل ِّ الجريمـــــة. واســـــتحالة مطلقـــــة  لِّعـــــدم فاعليَّ
(Stefani.1997p205.) .  

: انعـداا مو ـو  الجريمـةو أو انعـدمت باالستحالة المطلقة من حيـح الموضـوعوالم صـود 
منه الص ة ال زمة الرتكا  الجريمةو فمن المسبحيا إ  قا  الشرو  في إس اط جنين امرأة 

وبنـاا  علـى ذلـإو فـئن  (.113ص، 1911)محمـود، غير حبلىو أو الشرو  فـي قبـا ميـت. 
ـــة مـــا إذا اســـبددا الجـــاني  مـــن أهـــم حـــاال  االحبيـــاا المســـبحيلة اســـبحالة ميل ـــة فـــي حال

االســـتحالة اهســـاليب االحبياليـــةو مـــن أجـــا االســـبي ا علـــى مـــاا يعـــود باهصـــا لـــه  أمـــا 
: فهــي أن مو ــو  الجريمــة أو َمحلَّهــا موجــودو ولكــن الوســيلة المطلقــة مــن حيــح الوســيلة

يــــر صــــالحة تمامــــا  لبح يــــق النبيجــــة اإلجراميــــةو ومــــن أهــــم حــــاال  االحبيــــاا المســــبحيلة غ
اسبحالة  ميل ة و في حالة ما إذا كان الماا َمحا  الجريمة لتلَمجني ت عليهو لكن الوسيلة البـي 
اتدـــ ها الجـــاني ل ي ـــا  بـــه كانـــت ســـاذجة ووا ـــحةو بحيـــ  ال يمكـــن أن يندـــد  بهـــا أي  

: فيكون َمحا  الجريمة موجودا و ولكن ظروف الزمانو الستحالة النسبيةاشدٍ  كان. أما 
أو المكــــانو مــــن حيــــ  المو ــــو و أو الوســــيلةو هــــي البــــي لعبــــت دورا  أساســــيا  فــــي عــــدا 

 (.122، ص4003الســراج، تح  يهــاو ولــوال هــ   التــروف هصــبح تن يــ  الجريمــة ممكنــا . )
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استحالة من حيح الموضـوع، واسـتحالة إلى:  وب لإو فئن االسبحالة النسبية بدورها تن سم
 من حيح الوسيلة.

أن ييلق  من حيح الموضوع: االستحالة النسبيةومن اهمثلة البي يضربها لنا ال  ه عن  
الجاني النـار علـى شـد  كـان يعب ـد أنـه فـي ذلـإ المكـانو إال أن الَمجنـيَّ عليـه كـان فـي 
مكــــان آخــــر فــــي اللحتــــة البــــي أ لــــق الجــــاني رصاصــــبه. و مــــن أهــــم حــــاال  االحبيــــاا 
المســبحيلة اســبحالة  نســبية  مــن حيــ  المو ــو و أن يكــون الَمجنــي  عليــه لديــه المــاا محــا 

بالحيــا البــي مارســها المحبــاا عليــهو غيــر أنــه أثنــاا ذهابــه إلــى البنــإ االســبي او واقبناعــه 
لبزويــد المحبــاا بــالمبلاو اتَّضــح لــه أن البنــإ لــي  لــه الســيولة الكافيــة لبــأمين هــ ا المبلــاو 

 فهنا ن حظ أن الزمان لعب دورا  في عدا تح ق النبيجة.    
الجـــاني الرصـــا  علـــى ييلـــق  االســـتحالة النســـبية مـــن حيـــح الوســـيلة: أنومـــن أمثلـــة 

الَمجنـــي ت عليـــهو ولكـــن م ـــ وف البندقيـــة لـــم يدـــرج. ومـــن أهـــم حـــاال  االحبيـــاا المســـبحيلة 
اسبحالة  نسبية  من حي  الوسيلة  أن يمارس الجاني وسائله االحبيالية على الَمجني ت عليهو 

 (.404، ص1991)سليمان،  لكنها لم تكن كافية لددا  الضحية واالسبي ا على ماله
ومن خـ ا هـ   اآلراا ال  هيـةو نعب ـد أن أنـوا  االسـبحالة لـي  لهـا مـا ُيسـو تغهاو وال        

يوجـد لهــا  ـابطو لــ ا فالجريمــة إمـا أن تكــون ممكنــة أو مسـبحيلةو وهــ ا مــا يب ـق مــع ال  ــه 
اإلس ميو فال  هاا المسلمونو من  أربعـة عشـر قرنـا و ال ينتـرون إلـى ال عـا ب ـدر نتـرتهم 

اعاو وال أهمية لديهم إذا كانت الجريمة غير ممكنة البح يـق بالنسـبة لمو ـوعها أو إلى ال 
لوسائلهاو  الما أن ال اعا قد أقـدا علـى البن يـ و وبـدأ بمراحلـه اهولـىو وهـو يريـد الوصـوا 
 )إلــى النبيجــة بكاملهــاو فيكشــف ب علــه هــ ا عــن نيبــه اإلجراميــةو وخيورتــه علــى المجبمــع 

  (.111، ص4003السراج، 
ـدة فـي أما االتجاه الشخصي:  ا علـى شدصـية الجـانيو وخيورتـه اإلجراميـةو والُمجسَّ فُيعـو ت

أفعاا ُتتد تي في نتر  إلى ارتكا  الجريمةو فال ي يُهم  أصحا  ه ا االتجا  هو أن ال اعا 
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توجه إلى ارتكا  الجريمةو فهو ُيعب تر عن خيورة يسـبحق بموجبهـا الع ـا و وإن لـم تبح ـق 
نبيجبـه اإلجراميـةو وتيبي ـا  علـى ذلـإو فالشـد  الـ ي َيـدَّعي ملكيـة شـركة وهميَّـةو ويـدعو 
ـــد  محبـــاال  يســـبحق  النـــاس ل كببـــا  فيهـــا بنيـــة  االحبيـــاا هخـــ  مـــالهم دون وجـــه حـــقو ُيَع

 المسألة الجزائية.
ارتكـا  وُيعا  على ه ا االتجا و االعبمـاد علـى الديـورة اإلجراميـة ونيـة ال اعـا فـي      

ال يمكــن اهخــ  بــهو فالنيــة ُتَعــد  مــن المســائا النســبية البا نيــةو البــي ال  االجريمــةو وهــ ا مــ
 يمكن االعبماد عليها في معرفة توجه ال اعا ب عله إلى الجريمة.  

ت المادة  وبالرجو  إلى موقف البشريعا  الجزائية الُم اَرنةو نجد الُمشر ت  السوري بموجب ن  
يكــن فــي  ُيعاَقـب علــى الشــرو  وإن كــان لــم »ن قــانون الع وبــا  علــى أنــه: ( مــ020رقـم: )

 «.اإلمكان بلو  الهدف بسبب ظرف مادي يجهله ال اعا
ت المـــــادة أن المشـــــر ت  الســـــوري يـــــرفل _ ك اعـــــدة عامـــــة _ الجريمـــــة      وُي َهـــــم مـــــن نـــــ  

ـــه ال اعـــا ســـواا كانـــت النبيجـــة ا ها شـــروعا  ُيعاَقـــب علي ـــد  ـــة ممكنـــة المســـبحيلةو وَيُع إلجرامي
( علــى اســبثناَئي ن ال 020/0البح يــقو أو غيــر ممكنــة. غيــر أنــه نــ َّ فــي  المــادة رقــم: )

 يدخ ن في إ ار الشرو  الُمعاَقب عليهو وهما:
 إذا أتى ال اعا فعله عن غير فهم.

 إذا ارتكب فع   ظن خيأ  أنه يكون جريمة.
يمكـــــن تيبي هـــــا علـــــى هـــــ ين  وبنـــــاا  علـــــى ذلـــــإو فـــــئن مـــــن أهـــــم حـــــاال  االحبيـــــاا البـــــي

 االسبثناَاي ن:
 يبدـ ها البـي االحبياليـة اهسـاليب تكـون  أن ذلـإ مـن يام الفاعل بفعلـه مـن غيـر فهـم:ق -

ر ال بحيــ  وم ضــوحةو ســاذجة الجــاني   كــان أو النبــوةو يــدَّعي كــأن أحــدا   تدــد  أن ُيبصــوَّ
أنه أحد العتماا أو المشهورين  كنـابليونو أو اإلسـكندر اهكبـرو وغيرهمـا. وييالـب  يدَّعي
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_ بنـاا  علــى هـ ا االدعــاا _ بالمزايـا المرتبيــة بهـ ا المركــزو فـئن هــ ا الشـد  يــأتي فعلــه 
  (.412، ص1992)زكي، عن غير فهمو وأسلوبه ال ُيشك تا خيورة على المجبمع. 

 يكون جريمة:ارتكاب فعل والظن خطًأ أن ه 
كأن ي وا الجاني بأساليب احبيالية  من أجا الحصوا على ماا هـو باهسـاس يعـود   -

لــهو فهنــا ال يمكــن أن نعاقبــه علــى ُجــرا االحبيــااو أو الشــرو  فيــه  لعــدا تــوفر أحــد 
 العناصر اهساسية للُجراو وهي االسبي ا على ماا الغير.

تين الحالَبي ن غيـر ُمعاَقـب عليهمـا أساسـا  فـي وير  اهسباذ الدكبور عبود السراج أن ها    
قانون الع وبا  السوريو وبالبالي لم يكن مـن الضـروري أن يـُن َّ الُمشـر ت  علـى إخراجهمـا 

 من نترية الشرو و
ويكاد يكون اهمـر ذاتـه بالنسـبة للبشـريع الجزائـريو الـ ي رفـل الجريمـة المسـبحيلةو وذلـإ 

ت المـــادة رقـــم: ) حبـــى ولـــو لـــم يكـــن بلـــو  الهـــدف »... ون الع وبـــا : ( مـــن قـــان02فـــي نـــ  
وبـالرجو  إلـى ال ـانون الليبـيو نجـد  أخـ  «. الم صود بسبب ظـرف مـادي يجهلـه مرتكبهـا..
 ( من قانون الع وبا . 16بنترية الجريمة المسبحيلة بموجب المادة رقم: )

ت أما كاٌّ من البشريع المصريو واهردنيو وال رنسيو ف د جاا  نصوصهم خا لية من الن  
ر ف ههم وقضاؤهم على إرادة الُمشر ت  فـي عـدا اهخـ  بنتريـة  على الجريمة المسبحيلة  فُ س ت
الجريمة المسبحيلة  ومن َثمَّ تيبيق ال واعد المبعل ة بالشرو و دون ت ريق فـي حالـة إمكانيـة 

 تح ق النبيجة اإلجراميةو أو وانعدامها.
 :في جريمة االحتيالالمبحح الثاني: العدول االختياري 

د حاال  الشـرو  مبـى كـان البن يـ  قـد ُأوقتـفو وَيبجلَّـى لنـا ذلـإ فيمـا ُيعـَرف بالشـرو     َتبحدَّ
النــاق و أو خــا  أثــر   هســبا  ال صــلة إلرادة الجــاني فيهــاو وذلــإ فيمــا ُيعــَرف بالشــرو  

وبحريـة إرادتـهو الباا تو ولكن في حالة ما إذا تراجع الجاني عن إتمـاا عملـه المـادي بمحـل 



 0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديسمبر   جملة الرفاق للمعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
160 

ــــةو فهنــــا نكــــون  ــــان مــــع تامَّ ــــر مــــن اهحي ــــي الكثي ــــ ي يدــــبلط ف ــــاريو ال أمــــاا العــــدوا االخبي
 اال يراريو وسوف نولي بالشرح والبركيز ل لإو على النحو اآلتي: 

 :المطلب األول: تحديد العدول االختياري وُمسو ِّغاته
جرامـي الـ ي بـدأ فيـه  واةيـة و الم صود بالعدوا االخبياري: "أن يعدا الجاني عن فعله اإل

، ص  4012رحمــاني، أي باخبيــار  وإرادتــهو أو هــو البراجــع البل ــائي عــن إتمــاا الجريمــة" )

دوا فــــي نصوصــــهم  (.111 ون حــــظ أن كــــ   مــــن البشــــريع المصــــريو والجزائــــريو لــــم ُيحــــد ت
الـ ي الم صود بالعدوا وأشكالهو تاركين ذلإ لل ضااو علـى العكـ  مـن البشـريع السـوريو 

ت المــادة رقــم: ) ( مــن قــانون الع وبــا : "ومــن شــر  فــي فعــا 177/0عــالج الشــرو  فــي نــ  
 ورجع عنه مدبارا  ال ُيعاَقب إال لتفعاا البي اقبرفها وكانت ُتشك تا بتحد ت ذاتها جرائم".

ولعــا السياســية البــي انبهجهــا البشــريع الجنــائي الُم ــاَرن فــي عــدا ع ــا  ال اعــا فــي حالــة 
 الخبياريو تسبند إلى سبَبي ن:العدوا ا

اهوا: تشـجيع ال اعــا فــي العــدوا علــى نشــا ه فــي اإلجــرااو علــى الــرغم مــن البــدا فــي  -
 تن ي  . 

د مصــــلحة   - ــــ ي ُيهــــد ت ــــاني: أن هــــدف الشــــار  اهســــاسو هــــو عــــدا ارتكــــا  الُجــــرا ال الث
 المجبمعو أما ع ا  الجانيو ف  يأتي إال في الدرجة الثانية.

 :الثاني: شروط تحقق العدول االختياري المطلب  
لكي يبح ق العدوا االخبيـاري  اشـبرط ال  ـه مجموعـة مـن الشـروطو بموجبهـا يسـب يد       

 ال اعا من عدا معاقببهو وه   الشروط يمكن َتعدادها في الن اط البالية:  
حلـــة أن يكـــون الجـــاني قـــد بـــدأ فعـــ   فـــي تن يـــ  نشـــا ه اإلجرامـــيو أي أن يكـــون فـــي مر  -

دا  يكـون أثنـاا الشـرو  النـاق .  )السـراج، الشـرو  النـاق و وبالبـالي فـئن للعـدوا زمنـا  ُمحـدَّ
ــاا تو ومثــاا ذلــإ:  (.119، ص4003 وقبــا إتيــان ال اعــا كــا أفعالــه اإلجراميــة بالشــرو  الب

كأن يعلن المحباا في إع نا  الصحف عن تأسي  شـركة وهميَّـة ذا  رأس مـاا  ـدمو 
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ويدعو الجمهور ل كببا و غير أنه يعدا عن فكرتهو فهنا يمكن ال ـوا فـي هـ   الحالـة إن 
 قببهو  ال اعا عدا عن فكرتهو ومنه ال يمكن معا

ولكــن إذا عــدا ال اعــا عــن فعلــه قبــا أن يبــدأ فــي تن يــ   اهفعــااو فــ  نكــون أمــاا العــدوا 
االخبياري  هن ال انون أص   ال يعاقب عليهاو ومن اهمثلة علـى ذلـإ فـي ُجـرا االحبيـاا: 
قياا الجـاني بشـراا بيـت وتحضـير  مـن أجـا االدعـاا بالبـداوي باهعشـا و ويعـدا عـن هـ ا 

بشكا كليو وي رر عدا إتمامهو وهنا ال يمكن أن نصف فعلـه بالشـرو  الُمعاَقـب المو و  
 عليه قانونا .

أن يكــون العــدوا تل ائيــا : ومعنــى ذلــإ أن يكــون عــدوا الجــاني نابعــا  مــن قناعــة ن ســية  -
كامنة فيهو وعليهو ف  يتثر إن كانـت هـ   ال ناعـة باعثهـا تأنيـب الضـميرو أو الدـوفو أو 

يف على الضحيةو ولكن في ح ي ة اهمر أن المسألة ليست بهـ   السـهولة  إذ الش  ة والع
يصـعب أحيانـا  معرفـة مـا إذا كـان الجـاني عـدا باخبيـار  المحـلو أو كانـت هنـا  ظــروف 
ز  خارجيـــة منعبـــه مـــن إتمامهـــا. ومثـــا ذلـــإ: أن يبـــدأ الجـــاني بلصـــق نشـــرا  إع ميـــة ُتبـــرت

أنــه تــوهم أن هنــا  و ويعــرض بيــع بعــل أســهمهاو غيــر اهربــاح البــي َتــدر ها شــركبه الوهميَّــة

 معه عن ح ي ة ه   المنشورا و وتيالبه بـأورا  تثبـتدورية شر ة تمر  من جنبهو وقد تح ق 

ســـة  ـــول تي هاربـــا وصـــحة وجـــود المتسَّ ـــا و وبالبـــالي فُي ـــد  عدولـــه اخبياري ـــا ال ُيَع ـــى  فهن ـــب عل ُيعاَق
ســــألة العــــدوا المو ــــوعيو وت ــــدير كــــون الشــــرو . ويــــر  جانــــب مــــن ال  ــــهو أن ت ــــدير م

اهســبا  البــي مــن أجلهــا لــم تــبمَّ الجريمــة إراديــا  أو خارجيــا  عــن إرادة الجــانيو أمــر مبعلــق 
)مصــطفى، بالوقــائعو ي صــا فيــه قا ــي المو ــو  بغيــر رقابــة عليــه مــن محكمــة الــن ل 

 (.423، ص1991
الجريمـة البـي كـان الجـاني إن العدوا االخبياري م صـور اهثـر علـى واقعـة الشـرو  فـي  -

ي صدهاو ولكن ه ا العـدوا ال يمنـع مـن مسـتولياته  لتَمـا يكـون قـد ارتكبـه مـن أفعـاا سـاب ة 
ة  ـــا آخـــر  ـــربا و وبعـــد أن  ـــربه عـــدَّ ـــى قب ـــو عـــزا شـــد  عل ـــانون عليهـــاو فل يعاقـــب ال 
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 ــربا  عــدا عــن فعلبــه مدبــارا و فــ  ُيتاَخــ  علــى الشــرو  فــي ال بــاو ولكنــه ُيتاَخــ  علــى 
جريمة الضر  ال ي ارتكبه. وتيبي ا  على ذلـإو فئنـه فـي جريمـة االحبيـاا إذا قـاا شـد  
ببزوير أورا  تثبت ملكيبه لع ار لشد  مـاو وذلـإ مـن أجـا االسـبي ا علـى مالـهو وفعـ   
اتصــا بــالَمجني ت عليــه  لكــي يب ــق معــه علــى الســعرو ثــم عــدا عــن فكــرة االحبيــاا بمحــل 

على ُجـرا الشـرو  فـي االحبيـااو ولكـن ُيعاَقـب بالم ابـا علـى جريمـة إرادتهو فئنه ال ُيعاَقب 
أن يكــون العــدوا ســاب ا  عــن إتمــاا   -أخــر و هــي جريمــة البزويــر _ إذا تــوفر  شــرو ها

الجريمةو ذلإ أن تماا الجريمة ببماا ركنها الماديو أي ببح ق النبيجة اإلجراميـةو أمـا قبـا 
ومما تجدر اإلشارة ، (p2381992larguier.) .  الشرو          ذلإو فنكون أماا مرحلة

إليه أنه إذا أتى الجاني جريمبهو وتحصا على نبيجبه اإلجراميـةو ثـم عـدا عـن ذلـإو كـأن 
ي وا الجاني باسبعماا الوسـائا االحبياليـةو ثـم يبحصـا فعـ   علـى نبيجبـه اإلجراميـةو وهـي 

 لتلَمجني ت عليه. االسبي ا على المااو ثم يعدا عن المو و و ويعيد الماا
إن هــ   الن يــة ال يمكــن تصــني ها فــي إ ــار العــدوا االخبيــاري  هن الضــرر تح ــقو      

غيــــر أن ال  ــــه اعببرهــــا توبــــة إيجابيــــةو أو النــــدا اإليجــــابي لل اعــــا  لمحاولبــــه إزالــــة آثــــار 
ت المــــادة رقــــم: و الجريمــــة ول ــــد عــــالج الُمشــــر ت  الســــوري هــــ   الن يــــة تحديــــدا و بموجــــب نــــ  

و ذلـإ أن محاولـة 022/0) (و فلم ُيعفت ال اعا من ذلإو وه ا ما اسب ر عليـه ف هـا  وقضـاا 
إزالــة آثــار الجريمــةو أو إصــ ح الضــررو لــي  لــه قيمــه مــن الناحيــة ال انونيــةو غيــر أنــه _ 
وبالم ابــــا _ مــــنح لل ا ــــي إمكانيــــة تدفــــيل الع وبــــة  نتــــرا  لنــــدا الجــــاني علــــى ارتكــــا  

 حه للضرر.الجريمةو ومحاولة إص 
أمــا الُمشــر ت  الجزائــريو فلــم يكــن صــريحا  فــي هــ   الن يــةو وان كــان اســب ر ال  ــه علــى أن  

ـــي ينيـــق بهـــاو باعببارهـــا مـــن  ـــة الب ـــة يمكـــن أن يأخـــ  بهـــا ال ا ـــي فـــي ت ـــدير  للع وب البوب
ت المــــادة رقــــم: ) ( مــــن قــــانون الع وبــــا و البــــي 10التــــروف الُمد  ت ــــة للع ــــا و  ب ــــا  لــــن  
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على جواز تدفيل الع وبا  المنصو  عليها قانونا  بالنسبة للشد  اليبيعي الـ ي  تنص 
ر  إفادته بتروف ُمد  ت ة.  ي بئدانبهو وت رَّ  (.421، ص4011اوهايبية، )ُقضت

 :  النتائج
ُيَعــد  الشــرو  فــي جريمــة االحبيــاا مــن أهــم الموا ــيع فــي الح ــا الجزائــي  الرتبا ــه ب واعــد 

ب ســـيميه: العـــااو والدـــا . ومـــن خـــ ا دراســـة المو ـــو و توصـــلنا إلـــى  قـــانون الع وبـــا  
 العديد من النبائجو أهمها ما يأتي:

ال يمكـــن دراســـة مو ـــو  الشـــرو  فـــي جريمـــة االحبيـــااو إال مـــن خـــ ا الرجـــو  إلـــى  .1
رة في قوانين البشريعا  الجزائية الُم اَرنة.   ال واعد العامة المرتبية بالشرو و الُم رَّ

إن جريمــــة االحبيــــاا كغيرهــــا مــــن الجــــرائمو ال بــــد أن َتبدلَّلهــــا مراحــــا يعاقــــب عليهــــا  .0
 ال انونو ومراحا ال يعاقب عليها ال انون. 

تحديد مرحلة البدا بالبن ي  في جريمة االحبياا الُمعاَقب عليها في البشريعا  الجزائيـة  .0
 الُم اَرنة. 

يـااو وتو ـيح ال ـر  بـين الشـرو  البركيز على صور الشرو  في ارتكا  جريمة االحب .4
ـــاا تو وتو ـــيح معـــالم الجريمـــة المســـبحيلةو وموقـــف البشـــريعا  الجزائيـــة  ـــاق و والب الن

 الُم اَرنة منها. 
ت الواجب توفرها  دراسة مسألة العدوا االخبياريو والشروط   .1  الجزائي. لبعييا الن  

    التوصيات:
علــى الــرغم مــن دراســـة الجوانــب المرتبيــة بالشــرو  فـــي جريمــة االحبيــااو إال أن هنـــا    

بعل الن اط المدبلف فيها بالنسبة لبشريعا  الجزائية َمحا ت الُم اَرنةو ولبداركها  ن برح أهم 
 البوصيا  على النحو اآلتي: 

اعبمــاد البشــريعا  الجزائيــة الُم اَرنــةو كالبشــريع الجزائــريو والمصــريو والليبــيو أحكــاا  .1
 العدوا االخبياري كما فعا الُمشر ت  السوري. 
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ــــا تحملــــه مــــن خيــــورة  .0  ــــرورة أخــــ  المشــــر  الليبــــي بنتريــــة الجريمــــة المســــبحيلة  لتَم
د المصالح الجديرة بالحماية.   إجراميةو ُتهد ت

فـــي جريمـــة االحبيـــاا  لتَمـــا لهـــا مـــن خيـــورة علـــى أفـــراد المجبمـــع  رفـــع ع وبـــة الشـــرو  .0
را  البكنولوجيا البي يشهدها عالمنا المعاصر.   خاصة و في ظا البيو 

 .المراجع
 :مراجع باللغة العربيةال

)الســــــعيد مصــــــي ى الســــــعيدو "اهحكــــــاا العامــــــة فــــــي قــــــانون الع وبــــــا "و اليبعــــــة الثالثــــــةو  .1
 (.1772دار المعارف سعدو 

)أحمـــــد أبـــــو الـــــروسو "الموســـــوعة الجنائيـــــة الحديثـــــة: جـــــرائم الســـــرقا  والنصـــــب وخيانـــــة  .0
 (.  0221اهمانة والشيإ بدون رصيد"و المكبب الجامعيو اهزرييةو اإلسكندريةو 

ــــىو  .0 ــــانون الع وبــــا  المصــــري: ال ســــم الدــــا "و اليبعــــة اهول ــــو الســــعودو "ق )حســــن دمحم أب
 (.1711ميابع رمسي و اإلسكندريةو 

ســــــــنين إبــــــــراهيم صــــــــالح عبيــــــــدو "قــــــــانون الع وبــــــــا : ال ســــــــم الدــــــــا "و دار النهضــــــــة )ح .4
 (.1726العربيةو ال اهرةو 

)حســــــن ال اكهــــــانيو وعبــــــد المــــــنعم حســــــنيو "الموســــــوعة ال هبيــــــة لل واعــــــد ال انونيــــــة البــــــي  .1
 "(.1701أقرتها محكمة الن ل المصرية من  إنشائها عاا 

ــــــو الســــــعودو "قــــــانون الع وبــــــا   .6 المصــــــري: ال ســــــم الدــــــا "و اليبعــــــة )حســــــن محمــــــود أب
 (.1777اهولىو ميابع رمسي و اإلسكندريةو 

)حســــن دمحم الربيــــعو "شــــرح قــــانون الع وبــــا  االتحــــادي لدولــــة اإلمــــارا  العربيــــة المبحــــدة:  .9
 (.1774ال سم العاا"و الجزا اهواو دون دار النشرو دبيو 

ــــــائي"و منشــــــأة  .2 ــــــانون الجن ــــــة العامــــــة لل  ــــــااو "النتري المعــــــارفو اإلســــــكندريةو )رمســــــي  بهن
1762.) 

)ســــــــمير الشــــــــناويو "الشــــــــرو  فــــــــي الجريمــــــــة: دراســــــــة م ارنــــــــة"و دار النهضــــــــة العربيــــــــةو  .7
 (.  1721ال اهرةو 

)عبــــــد هللا اوهايبيــــــةو "شــــــرح قــــــانون الع وبــــــا  الجزائــــــري: ال ســــــم العــــــاا"و مــــــوفم للنشــــــرو  .12
 (.0211الجزائرو 
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ل ســـــم العـــــاا )الجريمـــــة(و الجـــــزا )عبـــــد هللا ســـــليمانو "شـــــرح قـــــانون الع وبـــــا  الجزائـــــري: ا .11
 (.0221اهواو اليبعة السادسةو ديوان الميبوعا  الجامعيةو الجزائرو 

عبـــــــــد الحميـــــــــد الشـــــــــواربيو "الموســـــــــوعة الجنائيـــــــــة الشـــــــــاملة"و الجـــــــــزا الثـــــــــانيو منشـــــــــأة ) .10
 المعارفو اإلسكندرية(.

ــــي عبــــد ال ــــادر ال هــــوجيو "قــــانون الع وبــــا : ال ســــم الدــــا  )جــــرائم االعبــــداا  .10 علــــى )عل
ـــــــرو و  ـــــــةو بي ـــــــي الح وقي ـــــــى اإلنســـــــان والمـــــــاا("و منشـــــــورا  الحلب المصـــــــلحة العامـــــــة وعل

0221.) 
ـــــد الوهـــــا  حومـــــدو "الم صـــــا فـــــي شـــــرح قـــــانون الع وبـــــا : ال ســـــم العـــــاا"و الميبعـــــة  .14 )عب

 (.1772الجديدةو دمشقو 
ــــــانون الع وبــــــا : ال ســــــم العــــــاا"و الميبعــــــة الجديــــــدةو دمشــــــقو  .11 ــــــود الســــــراجو "شــــــرح ق )عب

1772.) 
ود الســــــراجو "البشــــــريع الجزائــــــي الم ــــــارن فــــــي ال  ــــــه اإلســــــ مي وال ــــــانون الســــــوري"و )عبــــــ .16

 (. 0221الجزا اهواو جامعة دمشقو 
)دمحم أبــــــو زهــــــرةو "الجريمــــــة والع وبــــــة فــــــي ال  ــــــه اإلســــــ مي"و دار ال كــــــر العربــــــيو بــــــدون  .19

 سنة نشرو ال اهرة(. 
اهولـــــــىو دار النهضـــــــة  )دمحم ســـــــميرو "الجريمـــــــة المســـــــبحيلة: دراســـــــة م ارنـــــــة"و اليبعـــــــة  .12

 (.0211العربيةو ال اهرةو 
 و ال اهرة(.0211)دمحم سميرو "الجريمة المسبحيلة"و دار النهضة العربيةو  .17
)منصـــــور رحمـــــانيو "الـــــوجيز فـــــي ال ـــــانون الجنـــــائي العـــــاا"و دار العلـــــوا للنشـــــر والبوزيـــــعو  .02

 (.0216عنابةو 
ال ـــــــانون الجزائـــــــي"و )مصـــــــي ى العـــــــوجيو "النتريـــــــة العامـــــــة للجريمـــــــة مـــــــع م دمـــــــة فـــــــي  .01

سة نوفاو لبنانو   (.  1722اليبعة الثانيةو متسَّ
)مجـــــدي محـــــب حـــــافظو "جريمـــــة النصـــــب فـــــي  ـــــوا ال  ـــــه وأحكـــــاا ال ضـــــاا فـــــي متـــــة  .00

 (.  1770عاا"و دار الكبا  ال انونيةو مصرو 
)محمـــــود محمـــــود مصـــــي ىو "شـــــرح قـــــانون الع وبـــــا : ال ســـــم العـــــاا"و اليبعـــــة العاشـــــرةو  .00

 (. 1720ميبعة جامعة دمشقو 
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ــــــد ) .04 ــــــة"و المجل ــــــة ل جبهــــــادا  ال ضــــــائية الجزائي محمــــــود زكــــــي شــــــم و "الموســــــوعة العربي
 (.1776الدام و اليبعة اهولىو ميبعة خالد بن الوليدو دمشقو 

)محمــــــــود ســــــــليمان موســــــــىو "شــــــــرح قــــــــانون الع وبــــــــا  الليبــــــــي: ال ســــــــم العــــــــاا"و منشــــــــأة  .01
 (.1772المعارفو ال اهرةو 

االعبــــداا علــــى اهمــــواا فــــي قــــانون الع وبــــا  اللبنــــاني"و )نجيــــب محمــــود حســــنيو "جــــرائم  .06
 (.1779المجلد اهواو منشورا  الحلبي الح وقيةو ببيرو و 

قـــــــانون  -قـــــــانون الع وبـــــــا  الليبـــــــي -قـــــــانون الع وبـــــــا  الجزائـــــــري )النصـــــــو  ال انونيـــــــة: .09
 قانون الع وبا  ال رنسي.  -قانون الع وبا  السوري  -الع وبا  المصري 
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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 الب نية كلية -محا ر                     .عبدالصمد أبوبكر يون . أ

 الملخص
و  (LCOM)ت ـدا هـ   الورقـة البحثيـة دراسـة تجريبيـة حـوا م ارنـة  م يـاس البماسـإ      

يسـبند فـي عملـه علـى حسـا   عـدد    (LCOM5)و حيـ  إن م يـاس ((COMAوم يـاس 
ـــما   فـــي أصـــنافها  أمـــا بالنســـبة لم يـــاس  وأزواج اليـــر     (COMA)البـــي ال تشـــبر  الس ت

ـيَّةو  واسـبعماا اليري ـة المسـبدعاةو  وكـ لإ   وال ي يعبمد فـي عملـه علـى  اسـبعماا الداص ت
ـــةو واليـــر  مـــع بعضـــها. ويُ  ـــيَّةو واليري  ـــين الداص ت ســـبعَما هـــ ا علـــى الب اعـــا المباشـــر  ب

الم يـــــاس فـــــي مســـــبو  البصـــــميم البرمجـــــيو والغـــــرض مـــــن الدراســـــة: هـــــو تحديـــــد عيـــــو  
ومعالجبهاو والبي تبمثَّا في عـدا قـدرة الم يـاس علـى حسـا   تماسـإ (   (Lcom5م ياس

واعبمــدُ  فـــي المنهجيــة علــى تصــميم أداة باســـبدداا   و(CLASS)اليــر  فــي اهصــناف 
(C#) لبرنـامج الشـيتي  بــــــــــ ت وا بعمليـة حسـا  تماسـإ ا(LCOM5,  و(COMA    حيـ

ال ُي ر ت  _ بشكا صـحيح _ البماسـإ بـين ال تـا    LCOM) )نسبنبج من ه ا ال ياس أن 
ـــــــق ال ر ـــــــيَّة بـــــــأن م يـــــــاس  وذلـــــــإ COMA)أو اهصـــــــنافو بينمـــــــا يحســـــــب ) وهـــــــ ا ُيح  ت

(LCOM5  لــي  لــه ال ــدرة علــى حســا )ا م يــاس البماســإ الح ي ــي فــي اهصــناف  بينمــ
(COMA.ي وا ب لإ ) 

إ(.الكلما ت المفتاحية: )  البماسإو الم ايي  البرمجيَّةو م ايي  البمس 

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  شيا ال يمكن قياسه  ال يمكن السييرة عليه". )"    

اال  في الممارسة العملية عبر تاري  البشريةو وك لإ دورا  في  والم ايي  لعبت دورا  فعَّ
 جميع اهنشية البشرية الحيويَّة. 

ال يمكن البحكم في أي ت عملية إنباجيةو أو البيوير  يكون م يدا  فيها  في حالة عدا    
الة.  وجود م ايي  فعَّ

 ,1Lack of Cohesion Measure  (LCOM5 )(Amendeepيعبمد الم ياس
Paneet,2013.)  على قياس البماسإ في اهصناف. من أهم العيو  في ه ا الم ياس

 وهي ُتمث ِّل بيان المشكلة.هو عدا قدرته على قياس تماسإ الير  داخا اهصنافو 
البماسإ على Cohesion on Method and Attribute (COMA )بينما يعبمد الم ياس 
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مةو ويسبند  على اإلسبراتيجية الثانية )أي الم ايي  البي تسبند إلى ع قا   اليري ة والس ت
USES(  )Alhadi,2013.)   على الرغم من أنه ال يمكن الب اط جميع االسبدداما

)الب اع  ( بشكا شاما في نهاية مرحلة تصميم البرنامجو يمكن اسبدداا المعلوما  
ه   المرحلةو لبحديد م ياس يمكن اسبددامه على مسبو  البصميم. في المباحة في 

حسا  ه ا الم ياس  ن وا _ ببسا ة _ ببببع جميع الير  البي ُتسبدَدا للوصوا إلى كا 
سمة في الصنفو وجميع الير  البي ُتسبدَدا )اسبدعاا( كا  ري ة في الصنفو و 

  صور فيه.ويعالج بعل أوجه ال ((LCOM5يعبمد الم ياس على 

 حدود  الدراسة: 
 تبمثَّا حدود الدراسة في شيتينو هما: 

بمعالجة ه ا  (COMA) و قياا م ياس  (LCOM5)أوجه ال صور في م ياس  .1
  .ال صور

 تصميم أداة ت وا بالم ارنة والبح ق من الم ياسين.  .0

 الدراسات السابقة:
دراسة لليندا بدريو ومراد بدريو "م برح لبماسإ صنف جديد: دراسة تجريبية"و قسم  -

الريا يا  والحاسو  جامعة كيبيإو كنداو مجلة تكنولوجيا اهشيااو سنة النشر:  
0224 . 

دراسة لسبيف كونسياو لسبي ن سوي تو "ت سير وفائدة لث ثة م ايي  تماسإ  -
المعام   في هندسة ومنهجية البرمجيا و ACM   و"للبصميم في البرمجة الشيتية

 .https://doi.org/10.1145/1131421.1131422 و0226أبرياو 

https://doi.org/10.1145/1131421.1131422
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دراسة لجهاد الدالاو  "م ياس عدا البماسإ ال ائم على الير  في اهصناف"و قسم  -
المعلوما و جامعة الكويت. مباح على اإلنبرنتو 

rg/10.1016/j.procs.2011.01.053https://doi.o. 
دراسة لهاري غانيصو "م ياس تماسإ اتصالي للبرمجة الشيتية"و قسم علوا الحاسبو  -

كلية سمو الراجحو بودوكوتايو الهندو المجلة الدولية لبيبي ا  الكمبيوترو سنة النشر 
 ا.0216: 

 خ ا:اعبمد  في ه   الدراسة على المنهج الَكم تي من : منهجية الدراسة
لم ايي  البماسإ الساب ة وآلية عملها.  .1  منهجية البحليا: وَتبمثَّا في دراسة ت
 مصادر البيانا : الدراسا  الساب ة في ه ا المجاا و الدراسة البجريبية. .0
ه الكينونيو وقياس البماسإ بها   .0 أخد َعي تنا  عشوائية  لبعل برامج البوج 

وتحليا نبائجها  والسي شار    (#C)باسبدداا أداة تمَّ تصميمهاو باسدداا لغة 
 إحصائيا . 

 اإلطار النظري. 

 االقتران والتماسك: .1
في هندسة البرمجيا و االقبران هو الدرجة البي تعبمد فيها وحدا  البرنامج على      

بعضها البعلو حي  تعبمد كا وحدة برنامج على كا وحدة من الوحدا  اهخر و وعادة  
ما يبعارض االقبران مع البماسإ. في البرمجة الشيتية  يكون االقبران هو مد  قوة ارتباط 

على معرفةو أو اعبماد على فتا  أخر . ال تعبمد ال تة ذا  فتة واحدةو للحصوا 
االقبران المند ل على العديد من ال تا  اهخر و من ناحية أخر و تعبمد اليب ة ذا  

https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.053
https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.053
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االقبران العالي )أو ال وي( على العديد من ال تا  اهخر و قد تكون ه   ال تا  غير 
 (. Letha,2004).مرغو  فيها

نا  وحدة البماسإ هو سمة     برمجيَّة داخليةو ُتصو تر مد  جودة االتصاا بمكو ت
يمكن تحديد ذلإ من خ ا معرفة المد  ال ي تبيلبه المكونا  ال ردية للوحدة و  البرنامج.

 لبن ي ها مهمة.
ه الكينوني:  البماسإ هو الدرجة البي ترتبط بها الير  داخا ال تة بعضها     في البوج 

 بوفير سلو  محدود.البعلو والعما معا  ل

 العالقة بين االقتران والتماسك: .4
هنا  ارتباط وثيق بين االقبران والبماسإو حي  يتد تي البماسإ المند ل عادة  إلى    

 {.6و 1و 4ارت ا  االقبرانو  والعك  بالعك . }
االقبران هو م ياس لمد  قوة ال تةو واعبمادها على فتا   االقتران المنخفض:  1.0

تعبمد ال تة ذا  االقبران المند ل على العديد من ال تا  اهخر و ومن أخر . ال 
ناحية أخر   فئن ال تة ذا  االقبران المرت ع )أو ال وي( تعبمد على العديد من ال تا  

 اهخر و وقد تكون ه   ال تا  غير مرغو  فيها  بسبب ما يلي من اهسبا :
 تغييرا  محلية.البغييرا  في ال تا  ذا  الصلة ت رض • 
 الصعوبة في ال هم عند العزاو أو ال صا بينهما.• 
 عليها. يصعب إعادة اسبددامها  هن اسبددامها يبيلب وجود فتا  أخر  تعبمد• 

وبالبالي فئن االقبران المند لو يدعم تصميم اليب ا  اهكثر اسب  لية  مما ُي ل تا 
 من تأثير البغيير.

ران المند ل غير مرغو  فيهاو أي عندما ال يكون هنا  الحالة ال صو  ل قب     
اقبران بين ال تا  على اإل   و أو عندما تكون مند ضة للغاية. إذا تمَّ أخ  اقبران 
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مند ل إلى فائلو  فئنه ينبج تصميم ا رديت ا  هنه يتد تي إلى عدد قليا غير مرتبطو 
 (.Letha ,2004.  )وُمع َّد

البماسإ  في البرمجة الشيتية:  هو م ياس لمد  قوة  االتصاا   التماسك العالي:  4.4
 داخا ال تة الواحدة. ال تة ذا  البماسإ المند لو من أبرز عيوبها ما يأتي:

         .من الصعب إعادة اسبددامها 
 .من الصعب الح اظ عليها 
ن يكون بشكا عااو فئن الع قة بين االقبران والبماسإو هي أن االقبران يجب أ    

ا ا  بينما يب ى البماسإ مرت ع   (.Hitz, Montazeri ,1996. )مند ض 

ي دا ه ا الجزا تعري ا  لم ياس من م ايي  البماسإ  مقاييس تماسك البرمجة:  .1
 . (LCOM5)اليب ي وهو  

اسبند عمله  على  مجموعة  المم ايي  لـ   (LCOM5):مقياس  1.1
(Chidamber)  وKemere)  ) (Dr. Linda, 1998 )  وهو ُمَ يَّم من وجهة

و  2وعرفت ال يم بين  (LCOM)نتر ريا يةو وتمَّ تحديد صيغة جديدة لم ياس 
( تمَّ تعري ه على النحو LCOM5كنسب متوية من ال يمة المثاليةو وم ياس ) 1

 البالي:

( لل تة mو .. …وi = 1) Method  {Mi} ع في اعببار  مجموعة من الير  
(C)  ت (. aو .. …وj = 1) Attributes {Aj}البي تصا إلى مجموعة من الدوا  

يَّة  ت Ajتكون ) Aj))د  عدد الير  البي تصا إلى الداص ت ( وإجمالي عدد الدوا  
 :{ هوAjفي }





a

I

iA
ma

LCOM
1

)(
.

1
5
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ح في الشكا رقم: )  (.1ه ا البعريف ُمو َّ
 
 
 
 
 
 

. (C)( الفئة 1الشكل رقم: ) ٍّ  بثالثة طرق وثالثة خواص 
 و فئن a = 3و  m = 3المثااو لدينا: من 

 
9

5
221

33

1
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LCOM

 

 مقياس التماسك الجديد.  :المبحح الثاني
اقبراح م ياس جديد ل ياس البماسإو يمكن اسبددامه على مسبو  البصميمو و في تمَّ   

ت في  ه ا الم ياس  نبببَّع_ ببسا ة _ جميع الير  البي تسبددا للوصوا لكا الدوا  
 ال تةو وجميع الير  البي )تسبدعي( بعضها في ال تة. 

 .فيهويعالج بعل أوجه ال صور و  (LCOM5)ويعبمد في عمله على م ياس 

ية .1  .( (COMAالتماسك المعتمد على الطريقة والخاص ِّ
أغلب م ايي  البماسإ الحالية تحاوا قياس البماسإ من ناحية اهخد في الحسبان 

ت ف ط.  الب اعا  بين الير  والدوا  

C  

 

Mj  

 

       

  

                                                                                  

m1 m2 m3 

A1 A2 A3 
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يةو ف د   (COMA)أما الم ياس الجديد       اسبند في عمله على اسبدداا الداص ت
واسبدداا اليري ة المسبدعاة داخا ال تةو وهو يعبمد على الب اعا المباشر بين الير  

و والب اعا بين الير  البي قد تكون بمثابة وسيلة اللب اط الع قة  ت غير المباشرة والدوا  
ح في الشكا رقم: ) بين  (.0الير  فيما بينها  كما هو ُمو َّ
 
 
 
 
 
 

 [.4( االتصاالت المباشرة ]4الشكل رقم: )
مرتبيان بشكا مباشر  هن كليهما  ((m3و  (m2)( ن حظ أن 0من الشكا رقم: )     

ية   (m5)عبر  (m2)و  m1)  أما بالنسبة ل تصاا بين )((A2يصا ن   الداص ت
 نحباج إلى النتر في اسبدداما  اليري ة في ال تة.

 النتائج:  .4
و وم ارنة نبائجهما  يكون وفق COMA)) و (LCOM5)لب ييم تماسإ الصنف باسبدداا 

 مايلي:
 الحساب الرياضي:  4-1

و  (COMA)( باسبدداا 6يبم حسا  البماسإ لل تا  )أو  و جو د( من الشكا رقم: )
LCOM5) تمَّ الحصوا عليها باسبدداا الحسا  الريا ي  كما في (و و النبائج البي

 (.1الجدوا رقم: )

C  
m1 m2 m3 

A1 A2 A3 A4 

m5 

m4 
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ُيمي تزان _ بشكا  (COMA) و (LCOM5) ( أن ك   من1يبَّضح من الجدوا رقم: ) -1

صحيح _ البماسإ بين ال تا و حي  إن قيمة البماسإ تزداد مع زيادة الب ا ع بين 
نا و وه ا وا ح لل تا   )أو  و ج(  ولكن لي  لل تة )د(و حي   توجد أربع المكو ت

و  كما في ال تة )أ(. ٍ   ر و وأربع خوا  
 ( (m14أنو  (m14)تسبدعي  (m13)ال ر  الوحيد بين ال تبين )أو د( هو أن    -0

بينما ال يمكن لـ  (COMA)حي  يبم  حسابها من قبا و (m15)تسبدعي 
(LCOM5هنه  )ال يسبييع حسا   ( الب ريق بين تماسإ ال تة )أ( وال تة )د

 البماسإ بين الير .
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

( :         3.                           
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 (.2( النتائج التي تمَّ الحصول عليها بعد تقييم التصميم في الشكل رقم: )1الجدول رقم: )

COMA LCOM5 اسم الصنف 

 ال تة أ 0.312 0.156

 ال تة   0.437 0.218

 ال تة ج 0.5 0.25

 ال تة د 0.312 0.239

 استخدام أداة البرمجة:     4-4
حي   ولحسا  البماسإ (#C)  تمَّ تصميم برنامجو تمَّت برمجبه باسبدداا لغة  بـ      

ثم ي ارن النبائج البي تمَّ  (COMA) و (LCOM5) ي وا بحسا   تماسإ ال تة لـ
 الحصوا عليها. 

 خطوات البرنامج ُملخَّصًة في التالي:
 برمجة شيتية.أو أي ت لغة  (#C) أو (++ C) قرااة برنامج مكبو  بلغة .1
  ف.البح  عن ال تا  في البرنامج وتدزينها في مل .0
( للعثور على كا فتة وحسا  عدد 0تحليا اهصناف الموجودة في الديوة ) .0

.  الير و ت  وعدد الدوا  
حة ُمسَب ا .  (COMA) و (LCOM5) حسا  البماسإ ببيبيق صيا .4  الُمو َّ
 .(1قم: )عرض النبائج البي تمَّ الحصوا عليها في الجدوا ر  .1
 (.0نبائج الُمدَخ   والُمدَرجا  في البرنامج معياة بالجدوا رقم: ) .6
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 . (#C)ج( ُمدَخالت وُمخَرجات برنام4الجدول 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 
حة بالجدوا رقم: )      ( 0تمَّ الحصوا عليهاو باسبدداا اهداة البرمجيَّة: كما هي ُمو َّ

يةو و ري ة االسبدعاا. يبم   وهي ست فتا  مدبل ةو مع عدد مدبلف من اسبدداا الداص ت
. حي   (COMA)و  (LCOM5)حسا  تماسإ كا فتة من ال تا  الستو باسبدداا 
ال ُي ر ت   _  (LCOM5) (  أن  0يبم  م حتة أن آخر عمودين في الجدوا رقم: )
 ( ذلإ.COMAبشكا صحيح _ البماسإ بين ال تا و بينما يحسب )

 الخاتمة:  
 (COMA)ن   م ايي  تماسإ البرامج في البرمجة الشيتية  أدَّ  إلى اكبشاف      

وهو م ياس برمجي جديد ُمَصمَّم ليبم اسبددامه في مرحلة تصميم البرنامجو  من دورة 
هو قياس م دار البماسإ لتصناف   (COMA)حياة البرمجيا . الهدف من م ياس 

ت داخا الصنف.  باهخ  بين اعببار الير  والدوا  
يشير البماسإ العالي إلى ارت ا  ناتج قسمة تكاما وحدا  البرامج وهو أفضا      

عاما  ل ابلية الصيانة والبعدياو وإمكانية ال هم من البرامجو ع وة  على ذلإ  فئن 
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ا ُي ل تا من تع يد البرنامج الكليو وع وة  على ذلإ  فئن م ياس  البماسإ العالي أيض 
(COMA)   رين على ت ييم برامجهمو لضبط جزا البرميز وال ي يتد تي _ يساعد اُلميو ت

( ل د أثبت COMAبالضرورة _ إلى ت ليا من البكاليف البشغيلية والوقت. ت ييم م ياس )
 أنه م ياس ُمتهَّا لتُيتَخ  بعين االعببار. أوجه ال صور الموجودة في م ياس 

(LCOM5)سع في صناعا  البرمجيَّا و و ومن َثمَّ  فئن  الم ياس سيعما على نيا  وا
 لبناا منبجا  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 
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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

سددددديارا  الرنددددداب مددددد  تعتبدددددر الضوضددددداء واالهتدددددزازا  الناتجددددد  عددددد  نظدددددا  الندددددبح فددددد      
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

القرص الت  تحتوي عل  محور العجل  ومفص  التوجيه. النمدوذج هدو امتد ا  لنمداذج فرامد  
السدابق . تد  اسدتخ ا  تحليد  تجريبد  علد  نمذجد  لنظدا  الفرامد  القرصدي  فد   FE قرصدي 

 . FEالب اي  للتحق  م  صح  نموذج
اتيد  المعقد  علد  ة  ت  التنبر بالتر  ا  غير المستقر  م  خدال  تطبيد  تحليد  القيمد  الذ  

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

توفر  راسد  وتحليد  ظداهر  صدرير الفرامد  طريقد  لمسداع   المصدممي  والصدناعا   •
 \.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 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
93 

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            Higher Institution OF Engineering 
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Ali Ahmed Dikhil       Higher Institution OF Engineering Technogies 
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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 

transport 

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

available comfortable safe freedom of
movement

prestigious

P
er

ce
n
ta

g
e

Reasons for use private car



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
87 

 
 

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. 
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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

 (. PT) ونظا  النق  العا  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 

Adel Ettaieb Elmloshi                                     Department of Civil and 

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.  

References 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
72 

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. 
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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 

 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67 

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: 
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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. 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
58 

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 

HYDRAULIC 
JACK 

LOAD CELL 

TESTED PILE  

TEST BEAM 

LOAD TRANSFER 
ASSEMBLY 

TEST MEMBER 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

                                  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. 

 

 

 

 

 

 

D 

L 

B C 

500 

mm 

3
0

0
 m

m
 

A 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  Dec2020 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 

 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   المعملي  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.    
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 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 
MAHMOUD ABDUALAZIZ YYAKH              FACLUTY OF 

COMMERCAL, AZZAUTUNA UNIVERSITY IN TARHONAH 

ABDULFATAH MOHAMD SALAM                          HIGHER  

INSTITUTE OF SCIENECE AND TECHNOLOGY - EMSLATH 

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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