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

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

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

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

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

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

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

ــة  ــروض والمنهجيـ ــا الفـ ــةو وأيضـ ــداف واههميـ ــا واههـ ــوح وواقعيتهـ ــة بوضـ البحثيـ
 البح . ةالمتبعة وغيرها من متطلبا  خط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــن  ــع والم حــــــــــق (30)البحــــــــــ  عــــــــ ــة المراجــــــــ ــا قاتمــــــــ ــا فيهــــــــ ــفحة بمــــــــ .صــــــــ



 2021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 

 

م ملخــ  البحــ  الن ــاط التاليـة ) نبــده مختصــرة عــن الموضــو و يجـو أن يضــ  
 اههداف و العينة والمنهج المستخدم و اهدوا و وخ صة النتاتج(.

( للغـة العربيـة وللغـة االنجليزيـة simplified Arabicيكتو البح  بخط نو  ) 
 (.(Times  New Romanخط نو 

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

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

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

الباحـ  فـي بحثـو وذلـف   لدصادر والدراجع التي استشـهد بهـاتتم اإلشارة إلى ا
 مثـــا و ))الل ـــوو ســـنة النشـــرو الصـــفحة:   اآلتـــي وفـــقفـــي مـــتن البحـــ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــتن  -د ــي مـ ــع فـ ــق المراجـ ــى أن تتوافـ ــ  ويراعـ ــر البحـ ــي أخـ ــع فـ تثبـــ  المراجـ
 الن  مع المراجع في نهايته. 
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 كلمة المشرف العام
 ووالمرســلين اهنبيــال  خــاتم علــى والســ م والصــ ة والــرحيم الــرحمن اهلل ســمب      
ــيدنا ــد   سـ ــه وعلـــى محمـ ــحبه آلـ ــين وصـ ــف ربنـــا وأجمعـ ــفا  و  توكلنـــا عليـ  ليــــفا  و  نبنـــاأ ليـ

 .المصير

 التخصصـا  مختلـف فـي العلميـة البحـو  بنشر تعني الرفاق جامعة مجلة إن     
تتعلـق  التـي البحو  والدراسا و وغيرها من الهندسيةو  والمالية داريةواإل االقتصادية
 حيــــ  مــــن العلمــــي البحــــ  شــــروط فيهــــا تتــــوفرن أبشــــرط  ويــــةعاالجتمابالجوانــــو 

يجاد حلوا للمشاكا والمختن ـا  الـي قـد إ للمساهمة في وذلف وواالست صال العرض
 يتعرض لها المجتمع. 

يمانــا  و        تطــوير فــي العلمــي البحــ  وضــرورة بأهميــة المجلــة تحريــر  أســرة مــن ا 
 العلمـي البحـ  ئنف والمجتمع خدمة في  الجامعة دور من وانط قا   والمعال الواقع

 الواقـع تطـوير نإ حيـ و و اهخـر  الوظاتف جانو إلى أساسية وظيفةيعّد  لجامعةبا
ــتناد إال يـــتم أن يمكـــن ال  متخـــذي تعـــين وبحـــو  ودراســـا  علميـــة أســـس إلـــى باالسـ

 ال ــرال أيــدي بــين نضــع أن يســرنا ودعمـهو العلمــي االنتــاج بنشــر ول رت ــال  . ال ـرار
 . ينفع و يفيد ما فيه تجدوا أن راجينالرفاق  لمجلةالعدد السابع 

ظهــور المجلــة  وكـــذلف  فــيمــن البدايــة  ســاهم مــن كــا نشــكر ان يفوتنــا الو        
 دراسـة او بحثية بورقة ساهم من كا إلى موصوا والشكر العاملين على استمرارهاو

 .   أفضا هو ما لت ديم واراتكم م حظاتكم ل بوا استعداد على انناو 

 .... وباهلل التوفيقدمتم                    
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 الصيرفة خدمات مستوى تحسين في اإللكتروني التسويق دور
 الليبية التجارية بالمصارف اإلسالمية

 (الصحاري – الوطني التجاري – الجمهورية) 
 .       عضو هيتة تدريس   كلية العلوم اإلدارية والمالية/طرابلس أجبارة ابوشناف عبدالس م طاهر

 طرابلس/والمالية اإلدارية العلوم كلية   تدريس هيتة عضو.                   الطويا خليفة ميناه
                                          طرابلس/والمالية اإلدارية العلوم كلية   تدريس هيتة عضو         عبد الس م عبد الحميد عمران.

 الملخص

ــين فـــي ودوره اإللكترونـــي التســـويق علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــدف         مســـتو  تحسـ
 الــوطني التجــاري– الرتيســي الجمهوريــة) المصــارف فــرو  فــي اإلســ مية الصــيرفة خــدما 

تبع(. اهندلس حي الصحاري – الظهرة فر   جمـع وتـم التحليلـي الوصـفي المنهج الُبحا  وا 
 صـالحة إسـتبانة 100 إسـتراجا  تـم حيـ  إسـتبانة 150 عـدد توزيـع طريق عن المعلوما 
دخالهـــــا ترميزهـــــا وتـــــم للتحليـــــا  للعلـــــوم حصـــــاتيةاإل الحزمـــــة برنـــــامج بئســـــتخدام وتحليلهـــــا وا 

 (.SPSS, v25) االجتماعية

ــاتية داللــــة ذا  ع قــــة وجــــود الــــى الدراســــة وتوصــــل         ــين إحصــ ــاد بــ  التســــويق ابعــ
 .اإلس مية الصيرفة خدما  مستو  وتحسين( التعلم – اإلحتفاظ – الجذو) اإللكتروني

Abstract 

      The aim of this study is to discuss the role of E-marketing and 

to improving the level of Islamic banking services in bank branches 

(Republic Main branche - National Commercial, Dahra branch - Al 

Sahari, Andalus branch). The research followed the descriptive and 

analytical approach. data were collected by distributing 150 

questionnaires. 100 questionnaires valid for analysis were retrieved 
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and coded, entered and analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS, v25) software. The research found a 

statistically significant relationship between the dimensions of E-

marketing (attraction - retention - learning) and improving the level 

of Islamic banking services. 

  :المقدمة

التســويق فــي المصــارف التجاريــة الليبيــة  ةيركــز الُبحــا  علــى الــدور الــذي تتبنــاه إدار      
وذلــف مــن خــ ا اســتخدام شــبكة  ووتح يــق أهــدافها التســوي ية واالجتماعيــة ونجــاح عملهــاإل
وضــمان جودتهــا للعمــ لو إضــافة إلــى إمكانيــة البحــ  عــن  ونترنــ  فــي ت ــديم الخــدما اإل

مــن قبــا عم تهــا  ا  كبيــر  اهســاليو المختلفــة التــي تســاعد البنــوف التجاريــة فــي تح يــق رضــا  
ن التطــور الســريع الــذي حصــا فــي خــدما  الصــيرفة االســ مية وتنوعهــا كمــا إ. ماتجــاههو 

واســتخدام شــبكة االنترنــ  لت ــديم خــدما  الصــيرفة االســ مية يتطلــو مهــارا  خاصــة مــن 
ــ ل ــارف للعمـ ــو المصـ ــا موظفـ ــف قبـ ــا أوال   و وذلـ ــق الرضـ ــم تح يـ ــنى لهـ ــى يتسـ ــذه حتـ ــاه هـ تجـ

يمــــا بعــــد عــــن كيفيــــة تحســــين مســــتو  خــــدما  الصــــيرفة االســــ مية والبحــــ  ف والخــــدما 
 .(2009االسطل،( اإللكترونيباستخدام التسويق 
 مشكلة الدراسة:  

 التساتا التالي: نع جابةتسعى هذه الدراسة لإل
ــويق   ــاهو دور التسـ ــيمـ ــالمية اإللكترونـ ــيرفة اإلسـ ــدمات الصـ ــتوى خـ ــين مسـ ــي تحسـ  فـ

 .(الصحاري – الوطني التجاري – الجمهورية) الليبية التجارية بالمصارف اإلسالمية
  :فرضيات الدراسة 

 اعتمد  الدراسة على مجموعة من الفرضيا  التي هدف  بصـفة أساسـية إلـى معرفـة     
وقـد  وفي رفع مسـتو  الخـدما  المصـرفية لـد  المصـارف الليبيـة اإللكترونيدور التسويق 

 تم صياغة فرضيا  الدراسة على الشكا العدمي التالي:
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 الفرضية الرئيسة:  

ــين التســــويق  إحصــــاتيةال يوجــــد ع قــــة ذا  داللــــة  - ــتو   اإللكترونــــيبــ وتحســــين مســ
 خدما  الصيرفة االس مية.

 الفرضيات الفرعية:  
الصـيرفة  بين الجذو وتحسين مسـتو  خـدما  إحصاتيةال توجد ع قة ذا  داللة  -

 االس مية.
ــة  - ــة ذا  داللــ ــد ع قــ ــاتيةال يوجــ ــتو  خــــدما   إحصــ ــين مســ ــاظ وتحســ ــين االحتفــ بــ

 الصيرفة االس مية.
بـين الـتعلم وتحسـين مسـتو  خـدما  الصـيرفة  إحصـاتيةال يوجد ع قة ذا  داللـة  -

 االس مية.
 الدراسة: وأهداف أهمية 

 التـي ت ـدمها اإلسـ مية تميـز خـدما  الصـيرفة التـي الحداثـة مـن الدراسة أهمية تنبع     
 والتـي والمصـرفية البيتـة تشـهدها والتغيـرا  التـي التطـورا  لفوكـذ وجهـة المصـارف مـن

 أجـا ضـمان مـن اإللكترونـي التسـويق لمفهـوم تطبي هـا ضـرورة البنـوف هـذه علـى تحـتم
 اههـداف مـن ملـة  ج تح يـق إلـى ه الدراسـةهـذ خـ ا مـن نسعى حي  وب الهاو استمراريتها

  :يلي نلخصها فيما
 تتجنـو بيتـة فـي خـدما  الصـيرفة االسـ مية مـع التعامـا أهميـة إظهـار محاولـة .1

 بالربا. التعاما
 مهمـا دورا يلعـو والـذي اإللكترونـي التسـويق تكتسـي التـي الكبيـرة اههميـة إظهـار .2

 خـ ا مـن وذلـف التـي ت ـدم خـدما  الصـيرفة اإلسـ مية خاصـة للمصـارف بالنسـبة
النشـأة مـن جهـة  حديثـة باعتبارهـا عليهـا تحصـا أن يمكـن التـي المنـافع عـن الكشـف
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  هـذه مـع التعامـا على تشجعهم اإلس مية المجتمعا  غالبية لد  ث افة توافر وعدم
 الخدما  االس مية من جهة اخر .

المصـارف التـي ت ـدم خـدما   فـي اإللكترونـيالتسـويق  تطبيـق مـد  علـى التعـرف .3
  .الواقع أرض على اإلس مية الصيرفة

تهدف الدراسـة الـى المسـاهمة فـي تـوفير قاعـدة معلومـا  مـن شـأنها مسـاعدة البنـوف  .4
ــويق  ــوم التســ ــة لتبنــــي مفهــ ــة الليبيــ ــيالتجاريــ ــيرفة  اإللكترونــ فــــي ت ــــديم خــــدما  الصــ

 االس مية للعم ل.
ــويق  .5 ــأثر التسـ ــة بـ ــا  المتعل ـ ــة الدراسـ ــيقلـ ــيرفة  اإللكترونـ ــدما  الصـ ــتو  خـ ــى مسـ علـ

االســ مية قـــد دفعـــ  الباحــ  إلجـــرال هـــذه الدراســة والوصـــوا إلـــى أهــم الن ـــاط التـــي 
الممكــــن أن تجعلهــــم يتحولــــون فــــي تعــــاملهم مــــع  يبحــــ  عنهــــا العمــــ ل والتــــي مــــن 

المصـــــارف التـــــي تتعامـــــا باالســـــلوو الت ليـــــدي الـــــى تلـــــف التـــــي تتعامـــــا باالســـــلوو 
 ورا  المست بلية ومواكبتها.  للتكيف مع التط اإللكتروني

 :الدراسة  وعينة تمعمج

كــون مجتمــع الدراســة مــن عمــ ل المصــارف التجاريــة العاملــة فــي ليبيــا حيــ  شــمل  ت     
 -التجـــاري فــر  الظهـــرة –الدراســة عمــ ل  فـــرو  المصــارف التجاريـــة )الجمهوريــة الرتيســي

( زبــون مــن المصــارف 100)و. تشــكل  عينــة الدراســة مــن )الصــحاري فــر  حــي االنــدلس
 المذكورة وتم اختيارهم بالطري ة العشواتية البسيطة.

 أداة جمع المعلومات:

ــاد علــــى      ــحيفة تــــم اإلعتمــ ــا  والمعلومــــا  المتعل ـــــة صــ ــع البيانــ اإلســـــتبيان كــــأداة لجمــ
 .بالدراسة
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 محددات الدراسة:  

ــةو حيـــــ  تــــم توزيـــــع  ونقــــام البــــاحث ــة ليبيـــــة مختلفــ ــة فـــــرو  لمصــــارف تجاريــ باختيـــــار ث ثــ
   االستبانا  على زباتن الفرو  الث ثة والموجودة ضمن حدود مدينة طرابلس.

 المصطلحات االجرائية:

ة التـي اإللكترونيـ إلـى تلـف المسـاحة  اإللكترونـييشـير التسـويق  :اإللكترونيالتسويق  -
)سـلع أو خـدما ( والمعلومـا  وتل ـي طلبـا  شـرال  يتم من خ لهـا عـرض المنتجـا 

  فعلية ومحتملة من خ ا شبكا  الحاسبا  اإللية واالنترن .
 طوعيـة زيـارة مـنهم يتطلو إذ الزباتنو تفاعا أساس على يعما أسلوو هي الجذب: -

 .)عليه الحصوا يريدون شيل عن المواقع للبح  زيارة مثا( التفاعلي لتطبي ها
 تطـوير ضـرورة اجـا مـن قيمـة ذو وتفـاعلي مناسـو محتـو  تـوفير االحتفـاظ: هـو -

 لـيس الرقمـي التسـويق ان أي الـزمن مـر علـى االلتـزام وديمومه الزباتن مع الع قا 
 .واحدة لمره مشرو 

 للحصوا التفاعلية التواصا وساتا خ ا من المسوقين يستعمله اسلوو وهو التعلم: -
 )ديمغرافيـة ومعلومـا  وسـلوكياتهم مـواقفهم(الزبـاتن  عـن البيانـا  مـن المزيـد علـى
 إذ التسـجيا عمليـا  او واالسـتبيانا  المسـح عمليـا  مـن تجمـع المعلومـا  وهـذه
 الرقمي. التسويق تطبيق في االستفادة منها يمكن

 فـــي اإلســـ مية الشـــريعة أحكـــام بتطبيـــق يلتـــزم: وي صـــد بهـــا أن الصـــيرفة اإلســـالمية -
  واالستثمارية. المصرفية معام ته جميع

   :الدراسات السابقة
التســويق عنــوان )باالردن  جامعــة العلــوم التطبيقيــة -شــفيق حــداد ومحفــوظ جــودة -

                                     وأثـــــــــــــــــره علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــودة الخـــــــــــــــــدمات المصـــــــــــــــــرفية(: اإللكترونــــــــــــــــي
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للتعــرف علــى مــد  ادراف عمــ ل المصــارف التجاريــة فــي  حيــ  ســع  هــذه الدراســة
ودوره فـي تعزيـز الع قـة مـع العمـ ل وأثـره  اإللكترونـياالردن لمفهوم وأهمية التسـويق 

 علــى جــودة الخــدما  المصــرفية اضــافة الــى تــوفير قاعــدة معلوماتيــة لمســاعدة ادارا 
. اســــتخدم الباحثــــان اســــلوو التبــــاين اإللكترونــــيالبنــــوف فــــي تبنــــي وتطبيــــق التســــويق 

اضافة الى التكرارا  واالوساط  2Rو  Rاالحادي واالنحدار البسيط ومعاما االرتباط 
الحسابية في تحليا البيانا . ومن اهم النتاتج التي توصل  لها الدراسةو وجود ع قة 

اتيـة للتسـويق والبحـ  والتطـوير واالمـان واسـتراتيجيا  بين كا من )توفر قاعـدة معلوم
التسـويق( مــن جهــة وجــودة الخــدما  المصــرفية مـن جهــة اخــر . كمــا اشــار  الدراســة 

في اجابا  عينة الدراسة على جودة الخدما   إحصاتيةالى وجود فروقا  ذا  داللة 
ســة بمجموعــة مــن المصــرفية تعــز  الــى العوامــا الديمغرافيــة للعمــ ل. وقــد انتهــ  الدرا

التوصيا  من اهمهاو ضرورة توفير قواعد بيانا  ومعلوما  تسـوي ية تسـاعد العمـ ل 
على تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المصرفيةو اضـافة الـى خلـق جـو 
مــن الث ــة والطمأنينــة فــي ع قــا  البنــوف مــع العمــ ل ومتابعــة التطــورا  الحديثــة فــي 

 ة. اإللكترونيوالوصوا الى العم ل عبر احد  الوساتا  لكترونياإلمجاا التسويق 
علـى رضــا الزبـائن فــي  اإللكترونـيأثـر التســويق   2016نـور محمـد وليــد الصـبا   -

 قطاع االتصاالت )دراسة ميدانية على شركة ام تي ان و شركة سيرياتل(

ــة أثــــر التســــويق  ــدف البحــــ  إلــــى دراسـ علــــى رضــــا الزبـــاتن فــــي قطــــا   اإللكترونـــيهـ
االتصــاال و مــن خــ ا دراســة ميدانيــة علــى زبــاتن شــركتي ام تــي ان و ســيرياتا فــي 

فــي  حصـاتيةالتحليلـي واسـتعان باهسـاليو اإلسـوريا. اسـتخدم البحـ  المـنهج الوصــفي 
SPSS  لعرض و تحليا نتاتج البح , واستخدم االسـتبانة لجمـع البيانـا  مـن مجتمـع

البح . تألف مجتمع البح  من زباتن شركتي سيرياتا و ام تي ان في سـورياو حيـ  
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اســــتبانة  108اســــتبانة علــــى عينــــة غيــــر عشــــواتية وو تــــم اســــترجا   150تــــم توزيــــع 
للتســويق  إحصــاتيةة هغــراض البحــ . خلــ  البحــ  إلــى وجــود أثــر ذو داللــة صــالح

و اإللكترونـــيو التوزيـــع اإللكترونـــيةو الســـعرو التـــرويج اإللكترونيـــ )الخدمـــة  اإللكترونـــي
ــاا  ــن اهعمـــ ــة الزبـــــونو امـــ ــميم موقـــــع الويـــــوو خدمـــ ــيةو اإللكترونـيــــ تصـــ ةو الخصوصـــ

خدمــة الم دمـة الكترونيـاو خدمــة المجتمعـا  االفتراضـية(و علـى رضــا الزبـاتن )جـودة ال
 الزباتنو توقعا  الزباتن(.

فـي تحسـين فعاليـة  اإللكترونـي)أثـر تقنيـات التسـويق  2015سام عدنان سليمان  -
دراســـة ميدانيـــة علـــى مكاتـــب مؤسســـة الطيـــران العربيـــة  –التواصـــل مـــع العمـــالء 

 السورية(. 
بــين الفكــر التســوي ي المعاصــر الــذي يعتبــر العميــا محــو ار لكافــة الممارســا       

( والتكنولوجيـا الرقميـة  ITالتسوي يةو يعد البح  محاولة للربط وبين ت انة المعلوما )
. حيــ  يســعى البحــ  اإللكترونــيا فــي خدمــة التســويق ضــمن مفهــوم التســويق وأدواتهــ 

لكشــــــف العال ــــــا  االرتباطيــــــة والتأثيريــــــة بــــــين عمليــــــة االســــــتخدام اهمثــــــا والمــــــت ن 
ــويق  ــا  التسـ ــع العمـــ ل )ت نيـ ــلية مـ ــا التواصـ ــة وأدواتهـ ــا الرقميـ ــيللتكنولوجيـ ( اإللكترونـ

اإلحســـــاس باهمـــــان فـــــي التعامـــــا متمثلـــــة: بالتوجـــــه الجيـــــد نحـــــو العميـــــا الكترونيـــــاو 
فـي التعامـا -الشخصـنة–و درجـة التشـخي  اإللكترونيو سهولة االتصاا اإللكتروني
ــة التواصـــا اإللكترونـــي ــين فعاليـ ــاو  اإللكترونـــيو وبـ ــه الثالـــ  )ت بـ مـــع العميـــا بمراحلـ

واعتمـد الباحـ  علـى المـنهج الوصـفي بأسـلوو تحليلـيو واسـتخدم  تجاووو مواظبـة(.
( مفـــردة مـــن عمـــ ل الموقـــع  282داة رتيســـية علـــى عينـــة مكونـــة مـــن )االســـتبيان كـــأ
لمتسسة الطيران العربيـة السـورية. وتـم اختبـار الفرضـيا  وتحليـا بيانـا   اإللكتروني

وتوصا الباح  الى انه  SPSS 20االستبيان باستخدام برنامج التحليا اإلحصاتي 
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بالجهود التي ت وم بها المنظمة للتوجـه  اإللكترونييتأثر ت با العميا لعميلة التواصا 
 .اإللكترونيالجيد نحو العميا على موقعها 

فـي عناصـر  اإللكترونـي)تـأثير التسـويق  2013أحمد خلف حسـين علـي الزهيـري  -
 المزيج التسويقي للخدمة التأمينية( 

عــا العــالم عبــارة عــن قريــة صــغيرة اا تت يــد ج اإللكترونــيظهــور التســويق أدى      
ــويق فـــي مختلـــف  ــوا التسـ ــذي أد  إلـــى تحـ ــواجز المكـــان واا الزمـــان و اهمـــر الـ بحـ
ال طاعا  الخدمية اإلقليميـة والدوليـة عمومـا  و واا سـيما قطـا  التـأمين مـن التسـويق 

 لخــــدما  اإللكترونــــيو وبــــذلف َأصــــبح التســــويق  اإللكترونــــيالت ليــــدي إلــــى التســــويق 
التـــــأمين هـــــو اهداة الفاعلـــــة لتح يـــــق النمـــــوو إذ اســـــتطا  إن ي فـــــز بمجمـــــا الجهـــــود 
التســــوي ية إلــــى اتجاهــــا  معاصــــرة تتماشــــى مــــع العصــــر الحــــالي ومتغيراتــــه و وهــــذا 
التســار  الكبيــر فــي التطــور التكنولــوجي جعــا مــن شــركا  التــأمين تتســابق مــن أجــا 

يــه تطبي ــا  الت نيــة الحديثــة عــن ت ــديم خــدماتها التأمينيــة علــى أحــد  مــا توصــل  إل
 طريق تعدد مواقعها على شبكة اهنترن . 

 ي:اإلطــار النظــــر  الجانب األول:

 اإللكترونيأواًل: التسويق 

أحد ضروريا  الحيـاة فـي مجتمعنـا اليـومو إذ يوجـد أعـداد  اإللكترونيأصبح التسويق      
هاتلة من المستخدمين يتصلون بشبكة اإلنترن  يوميا  من جميع أنحال العالمو والتي تشـكا 
فرصا  تسوي ية يمكن استغ لها وتحويلها إلى سوق مفتوح متنو  الجمهور لترويج الخـدما  

ة والتسـويق عبـر اإلنترنـ و اإللكترونيـ جـارة إن تجاهـا تطـوير التو حيـ  المصرفية المختلفة
إضـافة إلـى عـدم ازدهـار سـوق أجهـزة الكمبيـوتر واإلنترنـ  فـي العـالم العربـي مـن شــأنه أن 
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ــرفية  ــا  المصـ ــور العمليـ ــا تطـ ــي اإللكترونيـــ يعرقـ ــيتثر فـ ــا سـ ــو مـ ــةو وهـ ــي البنـــوف العربيـ ة فـ
 االقتصادا  المحلية لتلف الدوا.

ــويق       ــويق الخـــــدما   اإللكترونـــــيإن التســـ ــن تســـ ــو عبـــــارة عـــ ــرفية هـــ للخـــــدما  المصـــ
المصرفية عـن طريـق شـبكة اإلنترنـ  أي عـرض الخـدما  فـي اإلنترنـ  وتـتم عمليـة البيـع 

 والشرال عن طريق اإلنترن .
ل د أصبح  الخـدما  المصـرفية مـن الخـدما  الشـاتعة علـى شـبكة اإلنترنـ و وهـذه       

لماليـــة بعـــد أن أصـــبح اســـتخدامها يح ـــق لهـــا ميـــزة تنافســـية.   الخـــدما  توفرهـــا المتسســـا  ا
وتوفرالمصــارف للمســتخدمين خــدما  متنوعــة عبــر شــبكة اإلنترنــ و ومــن هــذه الخــدما : 
خدمـــة معرفـــة الرصـــيدو خـــدما  تســـديد الفـــواتير ودفـــع المبـــالا الماليـــة المســـتح ةو خـــدما  

ةو خــدما  التــوفيرو خــدما  تحصــيا الــديون والمســتح ا  الماليــة مــن اآلخــرين بصــورة آليــ 
ــا  البيـــــع والشـــــرال  ــة )البورصـــــا ( وتســـــهيا عمليـــ ــة فـــــي اهســـــواق الماليـــ الوســـــاطة الماليـــ

مجموعـة مـن المزايـا  اإللكترونـيوللتسـويق  للمستخدمينو ت ديم خدما  االتتمان المصرفي.
المختلفــة أهمهــا ســهولة الحصــوا علــى معلومــا  عــن أي خدمــة مصــرفية وميزاتهــا بســبو 

مكانيــة الحصــوا علــى الخدمــة المصــرفية مــن أي شــخ  كــان االنتشــ  ار ال ــوي لإلنترنــ  وا 
ــويق  ــاليف التسـ ــاض تكـ ــى انخفـ ــافة إلـ ــة و باالضـ ــيفـــرد أو منظمـ ــاليف  اإللكترونـ ــة بتكـ م ارنـ

التســويق العــادي و كمــا أن إنتــاج وتســويق الخــدما  المصــرفية عبــر اإلنترنــ  تتــيح فرصــة 
 .(84-80،ص2012)أبو النجا، إلستخدام استراتيجية التسويق الفردي

و حيـ  قـد ال يكـون  اإللكترونـيإضافة إلى ذلف هناف بعض العيوو التـي تواجـه التسـويق 
هناف ت با لد  بعض العم ل لعملية الشرال عـن طريـق اإلنترنـ  و واحتمـاا وجـود بعـض 

عدم وجود سرية في التعاما ف د يـتم كسـر ودخـوا إلى ذلف ة باإلضاف المتسسا  الوهمية.
        عــــــــدم متابعــــــــة الزبــــــــاتن للتطــــــــورو لمعلومــــــــا  المتسســــــــا  مــــــــن قبــــــــا هكــــــــر اإلنترنــــــــ  

 .( 83-82. صحمدأ ) اإللكتروني
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إن كا مصرف يرغو في بيع خدماته المصرفية والمالية عبر اإلنترن  عليـه أن كما      
يتسس لنفسه موقعا  خاصا  بذلف على الشـبكةو وأن يراعـي المصـرف المرتكـزا  والعناصـر 
ــع أعمـــاا  ــين جميـ ــا بـ ــق التكامـ ــ  تح يـ ــن حيـ ــع مـ ــا موقـ ــا فـــي كـ ــو توافرهـ ــية الواجـ اهساسـ

ــذين يـــــز  ــاتن الـــ ــا  الزبـــ ــوفير المصـــــرفو تجميـــــع اهتمامـــ ــاو تـــ ــام بتلبيتهـــ ورون الموقـــــع وال يـــ
المعلومـــــا  والبيانـــــا  الكافيـــــة والدقي ـــــة والمحدثـــــة بئســـــتمرارو العمـــــا علـــــى تـــــرويج موقـــــع 
                   المصـــــــــــــــــــرف بصـــــــــــــــــــورة كافيـــــــــــــــــــة بئعتمـــــــــــــــــــاد اهســـــــــــــــــــاليو الت ليديـــــــــــــــــــة واهســـــــــــــــــــاليو 

  .(24ص  2010حسين شمت ،ة. )اإللكتروني
  االسالمية:ثانيًا: الصيرفة 

 المكــون وليســ  اإلســ مي االقتصــادي النظــام مــن جــزلا   اإلســ مية الصــيرفة تعتبــر      
ــذا الوحيـــد ــام. لهـ ــيرفة النظـ ــال اإلســـ مو قبـــا حتـــى معروفـــة كانـــ  فالصـ ــم اإلســـ م فجـ  ونظـ

 واهحاديـــ  المطهـــرة النبويـــة والســـنة الكـــريم ال ـــرآن فـــي محـــددة شـــراتع خـــ ا مـــن الصـــيرفة
 مــث    بيـد يـدا   الصـيرفة تنظـيم فـي والصـحابة -وسـلم عليـه اهلل صـا- النبـي وعمـا المتـواترة
 كبيــــر بشــــكا الخدمــــة هــــذه ونمــــ  بهــــا. والمعتــــرف المعتبــــرة الفطريــــة ال اعــــدة علــــى بمثــــا
 طب ــا يعمـا مصـرفي جهــاز وجـود اإلسـ مية المجتمعــا  حاجـا  أهـم مــن كـان وقـد . جـدا  

 التمويــا تــوفير إلــى باإلضــافة , واســتثمارها أموالــه بحفــظ ي ــومو  اإلســ مية الشــريعة هحكــام
 (. (www.islamicbank.lyالربا. شبهة عن بعيدا للمستثمرين ال زم
 اإلســ مية الشــريعة أحكــام بتطبيــق يلتــزم الــذي المصــرف هــو  اإلســ مي فالمصــرف      

 ال اتم المالية الوساطة مفهوم تطبيق خ ا ,من واالستثمارية المصرفية معام ته جميع في
ــدأ علـــى ــاركة مبـ ــارة أو الـــربح فـــي المشـ ــار خـــ ا ومـــن , الخسـ ــا الوكالـــة إطـ ــة بنوعيهـ  العامـ

 اإلســــ مي المصــــرف بــــين للتعامــــا أسســــا اإلســــ مية المصــــارف أدخلــــ  وقــــد والخاصــــة.
ا  فــي المشــاركة إلــي باإلضــافة والخســاتر اهربــاح فــي المشــاركة علــى تعتمــد معــه والُمَتعامــت

 مبــدأ علــى ال ــاتم الت ليــدي التعامــا أســس مــن بــدال , والمتعامــا المصــرف قبــا مــن الجهــد
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 أوجــــد  كمــــا العمــــا فــــي المشــــاركة دون ف ــــط اهمــــواا وت ــــديم )المدين/الــــداتن( المديونيــــة
 وهــي االقتصــادية ال طاعــا  جميــع فــي االســتثماري للتعامــا أنظمــة اإلســ مية المصــارف

 التــأجير( / االستصــنا  / المضــاربة / المشــاركة / المرابحــة ) اإلســ مية االســتثمار صــيا
 وترجـع اهنشطة. كافة في ل ستخدام تصلح التي االستثمار صيا أنوا  من ذلف غير إلي

 : يلي ما إلى اإلس مية المصارف وجود أهمية
 اســتخدام عــن بعيــدا   المصــرفي للتعامــا قنــوا  إيجــاد فــي  المســلم المجتمــع رغبــة تلبيــة .1

 . الفاتدة أسعار
 المصرفية. اهنشطة في الشرعية المعام   ف ة لتطبيق مجاا إيجاد  .2
 اإلس مي. االقتصاد هسس العملي التطبيق اإلس مية المصارف تعد  .3

  اإلسالمية: المصارف خصائص
 مــن الت ليديــة المصــارف عــن الخصــات  مــن بالعديــد اإلســ مية المصــارف تتميــز     
 :(138 ،2010 عريقات، محمد حربي)  أهمها

 . واالستثمارية المصرفية المعام   كافة في اإلس مية الشريعة أحكام تطبيق  .1
 . المعام   في الخسارة أو الربح في المشاركة أسلوو تطبيق .2
 . معام تها في اإليجابية( و االستثمارية و)التنموية بالصفا  االلتزام .3
 المشاركة. على ال اتم المالية الوساطة أسلوو تطبيق .4
 المصرفي. العما في اإلس مية واهخ ق ال يم تطبيق .5
 الت ليديـة المصارف ت دمها ال اهنشطة من مجموعة بت ديم اإلس مية المصارف تتميز كما
 : وهي
 نشاط ال رض الحسن  •
 نشأة صندوق الزكاة •
 نشطة الث افية المصرفيةاه •



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 

 المســلم والفــرد اإلســ مي المجتمــع حاجــة مــن تنطلــق حتميــة ضــرورة اإلســ مية فالمصــارف
ــى ــد أن إلـ ــ ذا يجـ ــا مـ ــرفي للتعامـ ــتثماري المصـ ــدا واالسـ ــن بعيـ ــبهة عـ ــا, شـ ــئن الربـ ــالة فـ  رسـ

 أحكـــام ضـــول فـــي واالســـتثمارية المصـــرفية الخـــدما  ت ـــديم ) : هـــي اإلســـ مية المصـــارف
 (. اإلس مية الشريعة

 :العملي الثاني: اإلطار الجانب

 مجتمع وعينة الدراسةأواًل: 

 ( يبين مجتمع الدراسة 1الجدول رقم )
االســـــــــــــتبيانات  القياس

 الموزعة
ــتبيانات  االســـــــ

 المفقودة
ــتبيانات  االســـــــ

 المستلمة
ــتبيانات  االســـــــ
الغيـــر صـــالحة 

 للتحليل

ــتبيانات  االســــــــــــــ
 الصالحة للتحليل

 100 0 100 50 150 العدد  

 %100 %0 %67 %33 %100 النسبة

     
التجـاري فـر   –يتكون مجتمع الدارسة مـن زبـاتن فـرو  المصـارف )الجمهوريـة الرتيسـي    

و وقــد قــام الباحـــ  باختيــار عينـــة عشــواتية طب يـــة )الصــحاري فـــر  حــي االنـــدلس -الظهــرة
إســـتمارة تـــم  150وعـــدد اإلســـتبانا  الموزعـــة  .مفـــردة لتمثيـــا مجتمـــع الدراســـة 150بلغـــ  
% 100إســتبانة بنســبة  100إســتمارة وكانــ  اإلســتمارا  الصــالحة للتحليــا  100إســت م 

 وهي نسبة م بولة للتحليا.
   البيانات الشخصية لعينة الدراسة:ثانيًا: 
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 الشخصية للعينةالبيانات  ( يبين2الجدول رقم )

 ( يبن مستويات االهمية  3الجدول رقم ) 

 الدرجة التقديرية المتوسط المرجح الدرجة الرأي 

 ضعيفة جدا   1.79 – 1 1 تماما  الاوفق 

 ضعيفة 2.59 – 1.8 2 ال اوافق

 متوسطة 3.39 – 2.6 3 محايد

 مرتفعة 4.19 – 3.4 4 اوافق

 مرتفعة جدا   5 - 4.20 5 اوافق تماما  

 

 النسبة % التكرار مستوى التغير المتغير

 81 81 ذكور الجنس

 19 19 إناث

 100 100 المجموع

الننا ا نن  منن   25منن   العمر

35 

3 3 

الننا ا نن  منن   35منن  

45 

55 55 

الننا ا نن  منن   45منن  

55 

34 34 

فأكثر 55  8 8 

 100 100 المجموع

المؤهلللللللل  

 الدراسي

 15.0 15 دبلوم عالي 

بكنننننالورووم    منننننا 

 وعادلها

72 72.0 

 9.0 9 ماجستير

 4.0 4 دكتوراه

 100 100 المجموع

 91 91 موظف المهنة

 9 9 عم  حر

 100 100 المجموع
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 اختبار الصدق والثبات:   ❖
( يبين االتساق والثبات4الجدول رقم )  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.927 25 

بالتأكــد مــن االتســاق وثبــا  م يــاس البحــ   ونقــام البــاحث اتســاق وثبــا  م يــاس البحــ : .1
ــا  ــا ألفـ ــتخدام معامـ ــا  للم يـــاس باسـ ــا الثبـ ــاو معامـ ــد تـــم حسـ ــا ح وقـ ــا كرونبـ ــة ألفـ بطري ـ

( وهـي م بولـة فـي البحـ  االداريـة الن قيمتهـا 0.92كرونبا  وقد بلغـ  قيمـة المعامـا )
 (.Cronbach, 1970( )0.70من ) أكبر

 الصدق الظاهري لم ياس البح : .2
عرض االستبيان بصيغته النهاتية على عدد من المختصين وتم اخد م حظاتهم م ت

        في االعتبار واعتماد االستبيان بصورته النهاتية.
 (:اإللكترونيالتحليل االحصائي للمتغير المستقل ) التسويق  ❖
 بعد الجذب: .1

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد الجذو5جدوا رقم )

N Mea

n 

Std. 

Deviati

on 

 الجذب

التجارون   الدممن  التني  عالمتن  بمينة  التنككير خاصني  649. 1.68 100

 .وقممها

 البحن  فني سنهول  تعطني التني الجكاب  األد ات م   ائم  679. 1.77 100

 . خمماتها تطبيقاتها ع 

 .مو عها عبر التر وج 623. 1.66 100

 .لها لالنتساب الةبائ  تساعم برامج 674. 1.70 100

   .جكاب  إعالني  نوافك 674. 1.70 100

100 1.70 .659  
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( أن أفراد عينة البح  ال يتف ون تماما  على بعـد الجـذو, 5ضح من نتيجة الجدوا رقم )يت
( وهــو متوســط ي ــع فــي الفتــة  0.659( وبــانحراف معيــاري بلــا )  1.70بمتوســط عــام ) 

( وهي الفتة التي تشير إلـى 1.79إلى  1االولى من م ياس ليكار  الخماسي أي ما بين )
البحــ , ومــن هــذه النتيجــة يتضــح أنــه ال يتفــق أفــراد عينــة خيــار بدرجــة ضــعيفة علــى أداة 

(  5مـن  1.77( بمتوسـط )  2البح  تماما  حوا ف را  بعد الجذو, أبرزها: الف ـرة رقـم ) 
( بمتوســـط )  5و 4العينـــة لهـــذه الف ـــرة الـــى ال اتفـــق تمامـــا ح والف ـــرتين رقـــم )  إجابـــةوتتجـــه 
والف ـرة . لى ال اتفق تماما  إالعينة لهذه الف رة  إجابةوتتجه  ( ومن هذه النتيجة 5من  1.70
. كذلف لى ال اتفق تماما  إالعينة لهذه الف رة  إجابةوتتجه ( 5من   1.68( بتموسط )  1رقم )

العينة تتجـه نحـو ال  إجابةن أ( وهذه النتيجة توضح 5من  1.66( بمتوسط )3الف رة رقم )
 الزبــاتن تفاعـا تســاعد علـى أســلوونــه ال توجـد ادوا  و أاتفـق تمامـا . ومــن ذلـف نسـتنتج 

 للمصارف قيد الدراسة. اإللكترونيبسهولة مع الموقع 
 بعد االحتفاظ .2
 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد اإلحتفاظ 6جدوا رقم )  

N Mean Std. 

Deviation 

 االحتفاظ

 .مستمر  بصور  حيوي محتوى 739. 1.67 100

 .للمستدممي  األمان ميةات 631. 1.69 100

 سروع  بصور  المعلومات تحمي  667. 1.67 100

 .صل  ذات لموا ع ر ابط 674. 1.70 100

 .الةبائ   الء لتحقيق برامج 704. 1.70 100

100 1.68 .683  

( أن أفراد عينة البح  ال يتف ون تماما  علـى بعـد 6يتضح من نتيجة الجدوا رقم )        
( وهــو متوســط ي ــع  0.683( وبــانحراف معيــاري بلــا )  1.68االحتفــاظ, بمتوســط عــام ) 
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( وهـي الفتـة التـي 1.79إلـى  1في الفتة االولى من م ياس ليكار  الخماسي أي مـا بـين )
أداة البح , ومن هذه النتيجة يتضح أنه ال يتفق أفراد تشير إلى خيار بدرجة ضعيفة على  

( بمتوســط  5و 4عينــة البحــ  تمامــا  حــوا ف ــرا  بعــد االحتفــاظ, أبرزهــا: الف ــرتين رقــم ) 
( بمتوسـط 2العينة للف ـرتين الـى ال اتفـق تمامـا ح والف ـرة رقـم ) إجابة( وتتجه  5من  1.77)
. لعينـــة لهـــذه الف ـــرة الـــى ال اتفـــق تمامـــا  ا إجابـــةوتتجـــه  ( ومـــن هـــذه النتيجـــة5مـــن  1.69) 

العينــة لهــذه الف ــرة الـــى ال  إجابــةوتتجــه ( 5مــن  1.67( بتموســط ) 3و1والف ــرتين رقــم ) 
والتوفر المصـارف  مستمرة بصورة حيوي محتو نه ال يوجد إ. ومن ذلف نستنتج اتفق تماما  

عـدم تـوفير روابـط ذا  صـلة او روابـط تحميـا سـريعة  للمسـتخدمين وكـذلف اهمـان ميـزا 
 يضا  ال توجد برامج تساعد على تح يق والل الزباتن للمصرف.أ
 بعد التعلم .3

لتعلم(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لبعد ا7جدوا رقم )  

N 

 

Me

an 

Std. 
Devia

tion 

 

 التعلم

 من   فضن  مسنتوى علنا الةبنون الحصنو  خاصني  737. 1.68 100

 م  المصارف المنافس   سرع  بصور  الدممات

 للةبائ  المباشر  الفع  رد د خال  م  المعلومات جمع 726. 1.83 100

 .العكسي  التغكو  عبر

 .الر مي  التطبيقات عبر الةبائ  مع محادثات 671. 1.71 100

 آلرائهم زبائنها إلبماء اإلمكاني  إتاح  668. 1.76 100

 كيفين  علنا الةبنائ  تسناعم تفاعلين    ننوات منم نات 743. 1.71 100

 .الدممات تلك تجرب 

100 1.73 .709  

( أن أفــراد عينــة البحــ  ال يتف ــون تمامــا  علــى بعــد 7يتضــح مــن نتيجــة الجــدوا رقــم )     
( وهـو متوسـط ي ـع فــي  0.709( وبـانحراف معيــاري بلـا )  1.73الـتعلم, بمتوسـط عـام ) 
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( وهــي الفتــة التــي 1.79إلــى  1الفتــة االولــى مــن م يــاس ليكــار  الخماســي أي مــا بــين )
اة البح , ومن هذه النتيجة يتضح أنه ال يتفق أفراد تشير إلى خيار بدرجة ضعيفة على أد

مـن  1.83( بمتوسـط )  2عينة البح  تماما  حوا ف را  بعد الـتعلم, أبرزهـا: الف ـرة رقـم ) 
ــة لهـــــذه الف ـــــرة الـــــى ال اتفـــــق تمامـــــا ح والف ـــــرة رقـــــم ) إجابـــــة( وتتجـــــه  5             ( بمتوســـــط 4العينـــ
. العينــة لهــذه الف ــرة الــى ال اتفــق تمامــا   إجابــةوتتجــه  ( ومــن هــذه النتيجــة 5مــن  1.76) 

العينــة لهــذه الف ــرة الــى ال  إجابــةوتتجــه ( 5مــن  1.71( بتموســط ) 5و  3والف ــرتين رقــم )
 1.68( بمتوسـط )1جـه اجابـا  العينـة الـى ال اتفـق تمامـا  للف ـرة رقـم ). كذلف تتاتفق تماما  

(.  ومــن ذلــف نســتنتج انــه ال يوجــد نظــام متبــع للتغذيــة العكســية وال تتــوفر التطبي ــا  5مــن 
  الرقمية وال قنوا  تفاعلية التي تساعد الزباتن على التواصا مع المصرف وابدال آراتهم.

 ة االسالميةالمتغير التابع: خدمات الصيرف  ❖
 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير التابع8جدوا رقم )

N Mean Std. 

Deviation 

 خممات الصيرف  االسالمي 

المصرف وهتم بتطوور بدممات الصيرف  االسالمي    716. 1.75 100

 مما وساعم في رفع مستوى جودتها 

لدممات  الصنيرف  االسنالمي  مو نع الكتر نني خنا    676. 1.74 100

 منفص  ع  الدممات المصرفي  االخرى مما ورفع م  

 مستوى جودتها.

خننممات الصننيرف  االسننالمي  التنني وقننممها المصننرف  715. 1.71 100

 تساعم في تنمي  اال تصاد

المعامالت الداص  بدممات الصنيرف  االسنالمي  تنجنة  1.308 1.84 100

 بسرع  م  خال  التقموم عليها الكتر نيا  

م  السه  الحصو  علا معلومنات كاملن  عن  خنممات  697. 1.67 100

 الصيرف  االسالمي  م  المصرف الكتر نيا  

للمصننرف علننا تو نني   اإللكتر نننيوسنناعم التسننووق  737. 1.73 100

الجانننا العننرعي لدننممات الصننيرف  االسننالمي  التنني 

 وقممها

100 1.74 .808  
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( أن أفراد عينة البح  مواف ون بدرجة ضعيفة علـى 8يتضح من نتيجة الجدوا رقم )     
( وبانحراف معياري بلا  1.74محور مستو  خدما  الصيرفة االس مية, بمتوسط عام ) 

( وهــو متوســط ي ــع فــي الفتــة االولــى مــن م يــاس ليكــار  الخماســي أي مــا بــين  0.808) 
إلــى خيــار بدرجــة ضــعيفة علــى أداة البحــ , ومــن ( وهــي الفتــة التــي تشــير 1.79إلــى  1)

هذه النتيجة يتضح أنه ال يتفق أفراد عينـة البحـ  تمامـا  حـوا ف ـرا  هـذا المحـور, أبرزهـا: 
العينــة لهــذه الف ــرة الــى ال اتفــق  إجابــة( وتتجــه  5مــن  1.84( بمتوســط )  4الف ــرة رقــم ) 

العينــة  إجابــةوتتجــه  ه النتيجــة( ومــن هــذ 5مــن  1.75( بمتوســط ) 1تمامــا ح والف ــرة رقــم )
 إجابـــةوتتجـــه ( 5مـــن  1.74( بتموســـط ) 2والف ـــرة رقـــم ). لهـــذه الف ـــرة الـــى ال اتفـــق تمامـــا  

. كــذلف تتجــه اجابــا  العينـة الــى ال اتفــق تمامــا  للف ــرة العينـة لهــذه الف ــرة الــى ال اتفـق تمامــا  
 إجابـةوتتجـه ( 5مـن  1.71( بتموسـط ) 3(. والف رة رقم )5من  1.73( بمتوسط )6رقم )

 . العينة لهذه الف رة الى ال اتفق تماما  
( ومــن ذلــف نســتنتج ان 5مــن  1.67( تتجــه نحــو ال اتفــق تمامــا  بمتوســط )5والف ــرة رقــم )
 هتم بتطوير بخدما  الصيرفة االس مية مما يساعد في رفع مسـتو  جودتهـاالمصرف ال ي

وخـدما  الصـيرفة االسـ مية التـي ت ـدمها المصـارف محـا الدراسـة ضـعيفة وال تسـاعد فــي 
تنميــة االقتصــاد. ايضــا  نســتنتج ان هنــاف صــعوبة فــي الحصــوا الكترونيــا  علــى معلومــا  

المنفــــذ فــــي   اإللكترونــــيج ان التســــويق تخــــ  خــــدما  الصــــيرفة االســــ مية ومــــن النتــــات
المصــارف محــا الدراســة ال ت ــوم بتوضــيح الجانــو الشــرعي لخــدما  الصــيرفة االســ مية 

 التي ت دمها.
 .  ( One Way Anova )إختبار التباين االحادي 
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 (: يبين اختبار التباين االحادي 9جدوا رقم )
ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 Between الجكب

Groups 

774.388 12 64.532 61.96

6 

.00

0 

Within 

Groups 

90.602 87 1.041   

Total 864.990 99    

 Between االحتفاظ

Groups 

511.064 12 42.589 22.12

8 

.00

0 

Within 

Groups 

167.446 87 1.925   

Total 678.510 99    

 Between التعلم

Groups 

291.657 12 24.305 12.60

6 

.00

0 

Within 

Groups 

167.733 87 1.928   

Total 459.390 99    

  
  ( يتبين االتي:9من الجدوا رقم )

الفـرض البـديا  ون بـا نـرفض فرضـية العـدمفئننـا ( sig 0.000 < 0.05ن )أبمـا  -
لبعد الجذو فـي تحسـين مسـتو  خـدما  الصـيرفة  إحصاتية داللة ذا  ع قة توجد(

 .االس مية(
 الفـرض البـديا  ون بـا نـرفض فرضـية العـدم فئننـا( sig 0.000 < 0.05ن )أبمـا  -

لبعد االحتفاظ في تحسين مستو  خدما  الصـيرفة  إحصاتية داللة ذا  ع قة توجد
 االس مية(.



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20 

الفـرض البـديا  ون بـا العـدمنـرفض فرضـية  فئننـا( sig 0.000 < 0.05ن )أبمـا  -
لبعـد الـتعلم فـي تحسـين مسـتو  خـدما  الصـيرفة  إحصـاتية داللـة ذا  ع قـة توجد(

   .االس مية(
 النتائج:

الزبـاتن  تفاعـا يسـاعد علـى دوا  وأسـلووأنـه ال توجـد أ( نسـتنتج 5من الجـدوا ) .1
 للمصارف قيد الدراسة. اإللكترونيبسهولة مع الموقع 

مسـتمرة فـي الموقـع  بصـورة حيـوي نـه ال يوجـد محتـو أ( نسـتنتج 6مـن الجـدوا ) .2
فـــي رفـــع مســـتو   اإللكترونـــيللمصـــارف بمـــا يســـاعد عمليـــة التســـويق  اإللكترونـــي

 خدما  الصيرفة االس مية.
ن اهمــــا نــــه ال تــــوفر المصــــارف قيــــد الدراســــة ميــــزا أ( نســــتنتج 6مــــن الجــــدوا ) .3

 للمستخدمين. 
و روابــط تحميــا ســريعة أ( نســتنتج عــدم تــوفير روابــط ذا  صــلة 6مــن الجــدوا ) .4

 ايضا  ال توجد برامج تساعد على تح يق والل الزباتن للمصرف. 
نــــه ال يوجــــد نظــــام متبــــع للتغذيــــة العكســــية وال تتــــوفر أ( نســــتنتج 7مــــن الجــــدوا ) .5

ــة التـــي تســـاعد الز  ــوا  تفاعليـ ــة وال قنـ ــع التطبي ـــا  الرقميـ ــا مـ بـــاتن علـــى التواصـ
 بدال آراتهم. أالمصرف و 

( نستنتج ان هناف صعوبة في الحصوا إلكترونيـا  علـى معلومـا  8من الجدوا ) .6
 تخ  خدما  الصيرفة اإلس مية. 

المطب ة في المصارف محا الدراسـة  اإللكتروني( عملية التسويق 8من الجدوا ) .7
 الس مية التي ت دمها. ال ت وم بتوضيح الجانو الشرعي لخدما  الصيرفة ا
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لبعــد الجــذو فــي تحســين مســتو  خــدما   إحصــاتية داللــة ذا  ع قــة توجــد .8
 .الصيرفة االس مية

لبعـد اإلحتفـاظ فـي تحسـين مسـتو  خـدما   إحصـاتية داللـة ذا  ع قـة توجـد .9
 .الصيرفة االس مية

لبعد التعلم في تحسين مستو  خدما  الصيرفة  إحصاتية داللة ذا  ع قة توجد .10
 .االس مية
 التوصيات:  

لتحســين مســتو  خــدما  الصــيرفة االســ مية الم دمــة مــن المصــارف قيــد الدراســة يوصــي 
 الباحثان هذه المصارف باالتي:

 اإللكترونـيالزبـاتن بسـهولة مـع الموقـع  تفاعـا يسـاعد علـى ن تـوفر ادوا  وأسـلووأ .1
 للمصارف قيد الدراسة.

للمصـارف بمـا يسـاعد  اإللكترونـيمسـتمرة فـي الموقـع  بصـورة حيـوي تـوفير محتـو  .2
ن تــوفر أو و فــي رفــع مسـتو  خــدما  الصــيرفة االســ مية اإللكترونــيعمليـة التســويق 

 .للمستخدمين اهمان المصارف قيد الدراسة ميزا 
ن تعما على توفر روابط ذا  صلة او روابـط تحميـا سـريعة ايضـا  ال توجـد بـرامج أ .3

 تساعد على تح يق والل الزباتن للمصرف.  
إيجاد نظام متبع للتغذية العكسية وال تتوفر التطبي ا  الرقمية وال قنوا  تفاعلية التي  .4

 تساعد الزباتن على التواصا مع المصرف وابدال آراتهم. 
ــهيا امكان .5 ــى معلومــــــا  تخــــــ  خــــــدما  الصــــــيرفة تســـ يــــــة الحصــــــوا إلكترونيــــــا  علـــ

 اإلس مية. 
توضــــيح الجانــــو الشــــرعي لخــــدما  الصــــيرفة االســــ مية التــــي ت ــــدمها مــــن عمليــــة  .6

 المطب ة في المصارف محا الدراسة.  اإللكترونيالتسويق 
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 .االهتمام ببعد الجذو لما له دور في تحسين مستو  خدما  الصيرفة االس مية .7
 .تمام ببعد اإلحتفاظ لما له دور في تحسين مستو  خدما  الصيرفة االس ميةااله .8
 .االهتمام ببعد التعلم لما له دور في تحسين مستو  خدما  الصيرفة االس مية .9
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آليـا  التواصـا الجديـدة -(التسويق اإللكتروني 2012محمد عبد العظيمو أبو النجا.) .3
 .مع العماالو الطبعة الثانيةو اإلسكندرية: الدار الجامعية

ــاو إدارة  .4 ــة ع ـ ــعيد جمعـ ــا  وسـ ــد عري ـ ــي محمـ ــا حربـ ــ ميةو دار واتـ ــارف اإلسـ المصـ
 .م2010وعمان اهردنو

 الدوريات:ثانيًا: 
( دور ال يمة المدركـة للمعلومـا  كمتغيـر وسـيط  2013عبد ال ادر الف هالو سام . ) .5

ــتهلكين المجتمعـــا  االفتراضــــية ونوايـــا التســــويق  ــين عضــــوية المسـ ــة مــــا بـ فـــي العال ـ
 .9العدو 4رة االعمااو المجلد في فلسطينو المجلة االردنية في إدا اإللكتروني

لد  البنـوف  اإللكتروني(واقع استخدام التسويق 2010وادي ورشدي. االسطاو رند.) .6
غــزةو سلســلة العلــوم اإلنســانيةو المجلــد -هــرهالعاملــة فــي قطــا  غــزةو مجلــة جامعــة ا

 .6و العدد  03
 االنترنيت:ثالثًا: 

http://www.islamicbank.ly/ar/Definislamicbanking.html   

http://www.islamicbank.ly/ar/Definislamicbanking.html
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العالي التعليم  طالب رضا في وأثره بعد عن التعليم  نظام   
 األهلية الرفاق جامعة في األعمال إدارة قسم  طالب نظر وجهة من

 جامعة الرفاق اههلية للعلوم اإلنسانية والتطبي يةمحاضر و    .يحي أحمد أعرج 

 ملخصال
ــيم نظــام فــي البحــ  إلــى الدراســة هــدف     ــيم طــ و رضــا فــي  وأثــره بعــد عــن التعل  التعل

 خــ ا مــن اههليــة الرفــاق جامعــة فــي اهعمــاا إدارة قســم طــ و نظــر وجهــة مــن العــالي
 المحتـو  المسـتخدمةو والوسـاتا الت نيـا ) فـي والمتمثلـة بعـد عـن التعلـيم نظـام أبعـاد دراسـة
 رضـا فـي  وأثـره( بعـد عـن الت يـيم التفاعليـةو بعـدو عـن التـدريس فاعلية اإللكترونيو العلمي

 اههليـةو الرفـاق جامعـة فـي االعمـاا إدارة قسـم طـ و علـى الدراسـة أجريـ  وقـد الطـ وو
 علـــى وبنـــالا   الدراســـةو لهـــذه مناســـب ا يعتبـــر والـــذي التحليلـــي الوصـــفي المـــنهج اســـتخدام وتـــم

 قسـم اههلية الرفاق بجامعة الدارسين الط و في الدراسة مجتمع تحدد ف د الدراسة أهداف
 مفردةو( 60) في فتمثل  الدراسة  عينة أما وطالبةو  طالو  (355)  وعددهم  اهعماا إدارة
 مجتمــع عناصـر مــن عنصـر كـا بــأن تتميـز" حيــ  البسـيطة المعاينـة أســلوو أسـتخدام وتـم

 مــن مســتو  أقــا يعطــي وهــذا العينــةو أفــراد بــين مــن ليكــون ومتســاوية معلومــة لــه الدراســة
 بحســو اســتبيان( 60) توزيــع تــم ول ــد الدراســةو نتــاتج لتعمــيم أكبــر بفرصــة وتتميــز التحيــزو
ــا اســـــتعيد العينـــــةو حجـــــم ــبته مـــــا مثلـــــ  اســـــتمارة( 56) منهـــ ــالي مـــــن( %93.3) نســـ  إجمـــ

 تــم ل ســتبيانا  واإللكترونيــة المكتبيــة المراجعــة إجــرال وبعــد توزيعهــاو تــم التــي االســتمارا 
ــتبعاد ــتمارا ( 2) اسـ ــدم اسـ ــاو صــــ حيتها لعـ ــذلف للتحليـ ــدد يكــــون وبـ ــتبيانا  عـ  التــــي االسـ
 التــي االســتبانا  مــن( %90) نســبته مـا شــكل  اســتمارةو( 54) والدراســة للتحليــا خضـع 

 للعلـــوم( SPSS) اإلحصـــاتي التحليـــا برنــامج واســـتخدم.  الدراســـة عينــة علـــى توزيعهـــا تــم
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 النتــاتج مــن مجموعــة إلــى الدراســة توصــل  وقــد. البيانــا  لمعالجــة واإلجتماعيــة اإلنســانية
 تــن  والتــي الرتيســية الفرضــية مــن المنبث ــة الفرعيــة الفرضــيا  جميــع صــحة إثبــا  أهمهــا
 الت نيـا ) في المتمثا بعد عن التعليم لنظام إحصاتية ع قة ذو معنوي أثر يوجد أنه على

ـيةو بعـدو عـن التـدريس فاعلية اإللكترونيو العلمي المحتو  المستخدمةو والوساتا  التفــاعلــــــــ
 وأشـار . اههليـة الرفاق جامعة ط و نظر وجهة من الط و رضا في(  بعد عن الت ييم
 جامعـــة فـــي االعمـــاا إدارة قســـم طـــ و لرضـــا العـــام االتجـــاه أن إلـــى أيضـــا   الدراســـة نتـــاتج
 فـي المسـتخدمة والوسـاتا الت نيـا ) فـي والمتمثـا بعـد عـن التعلـيم نظـام عن اههلية الرفاق
ــيم ــن التعلــ ــدو عــ ــو  بعــ ــة الم ــــدمو اإللكترونــــي العلمــــي والمحتــ ــدريس وفاعليــ ــن التــ ــدو عــ  بعــ

 الدراســــة وأوصــــ . نســــبيا   مرتفعــــا   كــــان( بعــــد عــــن والت يــــيم النظــــامو داخــــا فــــي والتفاعليــــة
 نجاح في التدريس هيتة عضو دور أهمية على التأكيد أهمها من التوصيا   من بمجموعة

 يـتم التـي الت نيـة اسـتخدام علـى وتحفيـزهم الطـ و توجيـه خـ ا مـن بعـد عن التعليم عملية
 وتـوفير وقتهـاو فـي ال زمة االستفسارا  وت ديم الط و مستو  ومتابعة التعلمو خ لها من
 علــى والعامــة الخاصــة التعليميــة المتسســا  قيــام وضــرورة للطــ وو مناســبة تعليميــة بيتــة

 مــــنخفض أو المجــــاني الوصــــوا نيتــــأم دفھو لإلنترنــــ  المــــزودة الشــــركا  مــــع االتفــــاق
 ممـا بعـد عـن التعلـيم نظـام نجـاح لضـمان المختلفة ةيميالتعل المنصا  إلى للط و التكلفة
 علـــى المســـتمر  بـــاإلط   ال يـــام وأيضـــا  . المطلـــوو بالشـــكا الطـــ و رضـــا إيجابـــا   يعكـــس
 فـي الناجحـة التجـارو أفضـا وتبنـي بعدو عن التعليم مجاا في العالمية الممارسا  أفضا
 .المجاا هذا

Abstract 

        The study  goaled  to  research  in  system  of  distance  

education  and  its  effect  in satisfaction  of  the  higher  education 

students  in view  of  the  student  of  department of  business 

administration  in Alrefaq  private  university  , throughout  
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studying the dimensions of the distance education system 

represented in (techniques and methods used, electronic scientific 

content, the effectiveness of distance teaching, interactivity, remote 

evaluation) and its impact on student satisfaction, the study was 

conducted on students of the Department of Business 

Administration at Alrefaq  Private University, and it was used The 

descriptive and analytical curriculum, which is considered 

appropriate for this study, and based on the objectives of the study, 

the study population may be determined in the students studying at 

Alrefaq Private University, Department of Business Administration, 

and their number is (355) male and female students. It is 

characterized by the fact that each element of the study population 

has equal information to be among the sample members, and this 

gives the lowest level of bias, and is characterized by a greater 

opportunity to generalize the results of the study, and (60) 

questionnaires have been distributed according to the size of the 

sample, from which (56) forms were retrieved. Its percentage is 

(93.3%) of the total questionnaires that were distributed, and after 

conducting the office and electronic review of the questionnaires, 

(2) forms were excluded because they were not valid for analysis. 

Thus, the number of questionnaires that were subjected to analysis 

and study was (54) questionnaires. (90%) of the questionnaires that 

were distributed to the study sample. The Statistical Analysis 

Program (SPSS) for Humanities and Social Sciences was used to 

process the data. The study reached a set of results, the most 

important of which is to prove the validity of all the sub-hypotheses 

stemming from the main hypothesis, which states that there is a 

statistically related significant effect of the distance education 

system represented in (Techniques and methods used, electronic 

scientific content, the effectiveness of distance teaching, interactive, 

distance evaluation) in student satisfaction from the viewpoint of 

Alrefaq  Private University students, The results of the study also 
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indicated that the general trend of satisfaction of students of the 

Department of Business Administration at Alrefaq  Private 

University with regard to the distance education system is 

represented in(The techniques and methods used in distance 

education, the presented electronic scientific content, the 

effectiveness of distance teaching, the interactivity within the 

system, and the distance  evaluation) It was relatively high. The 

study recommended a set of recommendations, the most important 

of which is to emphasize the importance of the role of the faculty 

member in the success of the distance education process by 

directing students and motivating them to use the technology 

through which learning takes place, following up on the level of 

students and submitting the necessary inquiries on time, and 

providing an appropriate educational environment for students, and 

the necessity The private and public educational institutions agree 

with the companies providing the Internet with the aim of securing 

free or low-cost access for students to the various educational 

platforms to ensure the success of the distance education system, 

which reflects positively the students' satisfaction as required. And 

also to constantly review the best international practices in the field 

of distance education, and to adopt the best successful experiences 

in this field    :  

 المقدمة
ن نظام التعليم الت ليدي ال اتم على التواصا المباشر ُمفيد ومثمر ولكن إلـى حـد مـاو إ     

ونظرا  إلى أنه كان عات  ا أمـام العديـد مـن طـ و العلـم ممـن يفت ـدون ال ـدرة علـى الحضـور 
المادي إلى الجامعا  ومراكز التعليم والتدريو المختلفةو وبالتالي فئن دور التعليم عن بعد 

حا تلف المشكلةو مما جعله ذو أهمية كبيرة جـدا  لـد  الجميـع فضـ   عـن الفواتـد تَمثا في 
اإليجابية المتعددة اهخر  الناتجة عن إتبا  هذا اهسلوو التعليمي المتطور. وعنـد النظـر 
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ــيم  ــدي والتعلـ ــيم الت ليـ ــا التعلـ ــين مزايـ ــع بـ ــه يجمـ ــد أنـ ــوف نجـ ــدو سـ ــن بعـ ــيم عـ ــد التعلـ ــى فواتـ إلـ
أنــه يــوفر طري ــة اتصــاا بــين الطالــو والمعلــم يــتم مــن خ هــا شــرح  اإللكترونــي معــا و حيــ 

وفهــم ودراســة الم ــررا  الدراســية باالعتمــاد علــى وســاتا إيضــاح متعــددةو فضــ   عــن أنــه 
وسيلة جيدة تدفع الطالو إلى البح  واالستكشاف فـي مواقـع الويـو والبـرامج المختلفـة مـن 

ع أهمية وميزة ال يستهان بهـاو ول ـد سـاعد أجا الوصوا إلى المعلوما  بنفسهو وهي بالطب
التعليم عن بعد أيضا  في التخل  من جزل كبير من الفاقد التعليمي للط و نظرا  إلى أنه 
يتــيح ال ــدرة علــى الحضــور إلــى الحصــ  والمحاضــرا  والــدورا  التدريبيــة هي فــرد ومــن 

 .أي مكان أو زمان
ــيم عــن بعــد بــالطبع أمــر هــام وجيــدو ولكــن تجــدر ن االعتمــاد علــى نظــام كمــا إ       التعل

دخــاا أحــد  الت نيــا  التكنولوجيــة إليــهو  اإلشــارة إلــى أن العمــا علــى تطــوير هــذا النظــام وا 
يمثــا حجــر اهســاس وهــو وســيلة هامــة ســوف تــتمكن اهمــم مــن خ لهــا مــن تح يــق الجــودة 

 .عيالمطلوبة في مستويا  التعليم سوال الجامعي أو ما قبا الجام
 :مشكلة الدراسة

ــدل        ــذ بـ ــا  منـ ــرة وخصوصـ ــاع  فـــي الفتـــرة اهخيـ ــة التـــي شـ ــاهيم التعليميـ مـــن أكثـــر المفـ
جاتحـة كورونـاو هـو مفهـوم )التعلـيم عـن بعـد( وذلـف نظـرا  السـتخدامه واسـتعماله فـي أغلــو 
دوا العـالم هنــه قــاتم علــى ت ــديم المــادة التعليميــة بغــض النظــر عــن المكــان والزمــانو ومــن 

اإليجابيـــة كمـــا أوضـــحته العديـــد مـــن التجـــارو والدراســـا  هـــو أهـــم أبعـــاد التعلـــيم عـــن بعـــد 
إيصاا المعلومة لكافة الطلبة باستخدام التكنولوجية المحببة لكافة شراتح الطلبةو باإلضافة 
لسـهولة تعامــا الطلبــة مـع هــذه التكنولوجيــا لـو تحصــلوا علــى التـدريو المناســوو ولكــن مــن 

فـي دراسـتهمو وشـيو  الفوضـى فـي أوقـاتهم نظـرا  اهبعاد السـلبية لـه هـو عـدم انتظـام الطلبـة 
لعــدم وجــود المبنــى الجــامعي أو الدراســيو فلــذلف ال بــد مــن تطــوير عمليــة التعلــيم عــن بعــد 
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حتى تنتظم العملية الدراسية بشكا الف  عـن طري ـه وينـاا رضـا الطلبـة مـن خـ ا تح يـق 
 .الغاية المنشودة منه

 هو:  ن والذي تحاوا هذه الدراسة اإلجابة عليه وعليه مما سبق فأن التساتا المطروح اآل
 ما تأثير نظام التعليم عن بعد فـي رضـا طـ و التعلـيم العـالي )مـن وجهـة نظـر طـ و -

 قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية(؟
 :فرضيات الدراسة

 :انط قا  من مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضية الرتيسية
ع قــة إحصــاتية لنظــام التعلــيم عــن بعــد المتمثــا فــي )الت نيــا  يوجــد أثــر معنــوي ذو  -

ــدو  ــن بعــ ــدريس عــ ــة التــ ــيو فاعليــ ــي اإللكترونــ ــو  العلمــ ــتخدمةو المحتــ ــاتا المســ والوســ
التفــاعلــــــــــيةو الت يــيم عــن بعــد(  فــي رضــا الطــ و مــن وجهــة نظــر طــ و قســم إدارة 

 .اهعماا في جامعة الرفاق اههلية
 :الفرضيات الفرعية اآلتيةوتنبثق منها 

يوجــد أثــر معنــوي ذو ع قــة إحصــاتية لنظــام التعلــيم عــن بعــد المتمثــا فــي )الت نيــا   -
 .والوساتا المستخدمة( في رضا ط و قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية

يوجد أثر معنوي ذو ع قـة إحصـاتية لنظـام التعلـيم عـن بعـد المتمثـا فـي )المحتـو    -
 .العلمي اإللكتروني( في رضا ط و قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية

ــيم عــن بعــد المتمثــا فــي )فاعليــة  - يوجــد أثــر معنــوي ذو ع قــة إحصــاتية لنظــام التعل
 .التدريس عن بعد( في رضا ط و قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية

لتعلــــــيم عــــــن بعــــــد المتمثــــــا فــــــي يوجــــــد أثــــــر معنــــــوي ذو ع قــــــة إحصــــــاتية لنظــــــام ا -
 .)التفــاعلــــــــية( في رضا ط و قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية

يوجد أثر معنوي ذو ع قة إحصاتية لنظام التعليم عن بعـد المتمثـا فـي )الت يـيم عـن  -
   بعد( في رضا ط و قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية.
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 الدراسة:أنموذج 

 
 :أهداف الدراسة

 : إلى الحالية الدراسة تهدف

 المفهوم حي  من عليه للتعرف  والفلسفي للتعليم عن بعد الفكري اإلطار استعراض .1
 اهساسية المختلفة. والعواما والمتطلبا  والممارسةو

 نظام التعليم عن بعد

 

فاعلية التدريس 

 X3 عن بعد

 X4 التفللاعلللللللللية 

التقنيات والوسائ  

 X1 المستخدمة 

المحتوى العلمي 

 X2 اإللكتروني 

 التعليم عن بعد

 Xمتغير مستق  

 رضا الطالب

 Y متغير تابع

م 
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عن بعد  التقييم X5 

الفرضية 

2الفرعية   

الفرضية 

4الفرعية   

الفرضية 

3 الفرعية  

الفرضية 

1الفرعية   

الفرضية 

5 الفرعية  



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 

 نحـو فـي جامعـة الرفـاق اههليـةطـ و قسـم إدارة اهعمـاا  رالآ علـى التعـرف  .2
 .بعد عن التعليمنظام  استخدام

قسـم  طـ و نظـر وجـه مـن بعـد عـن التعلـيم مـن تحـدَ  التـي الصـعوبا  علـى الوقـوف .3
 .جامعة الرفاق اههلية إدارة اهعماا في

ت ديم مجموعة من التوصـيا  والمبنيـة علـى نتـاتج الدراسـة والتـي قـد تسـهم فـي ت ـديم  .4
لنظـــام التعلـــيم عـــن بعـــد لتح يـــق جـــودة المطب ـــة  للجامعـــا  والمراكـــز التدريبيـــةحلـــوا 

 التعليم والتدريو المرجوة ورضا الط و.
 الدراسة أهمية

 اإللكترونـي بـالتعليم وزارة التعلـيم الليبيـة اهتمام مع متزامنة الدراسة هذه أهمية جال  .1
 كضرورة ملحة وخصوصا  في ظا جاتحة كورونا. بعد عن والتعليم

 في نظام التعليم عن بعد به تمتعي التي الحداثة جانو خ ا من أيضا   أهميتها تبرز .2
 مجـاا وهـو تناولتـه التـي المجـاا فـي وأيضـا   التعلـيمو فـي الحديثـة التـدريس طري ـة

 .التعليم تكنولوجيا
للتغلـو علـى مشـك تهم  برنامج التعليم عـن بعـد لنظامالمستخدمون  الط ومساعدة  .3

 .وقدراتهمورفعا  لمستو  مهاراتهم 
إثــــرال المكتبــــة العربيــــة فــــي جانــــو البحــــ  فــــي التعلــــيم عــــن بعــــد للنهــــوض بالعمليــــة  .4

 .التعليمية بما يتمشى مع متطلبا  العصر
 :الدراسة حدود

الحــدود الموضــوعية: اقتصــر  هــذه الدراســة علــى التعــرف علــى مــد  رضــا طــ و  -
قسم إدارة اهعماا في جامعة الرفاق اههلية عن التعلـيم عـن بعـد وسـبا تطـويره مـن 

 .وجهة نظرهم
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 .الرفاق اههلية الكاتنة في وسط مدينة طرابلس جامعة : المكانية الحدود -
خريـف  الدراسـي الفصـا خـ ا الدراسـة هـذه أداة طبيـقت تـم : الزمانيـة الحـدود -

 م.2021م/ 2020
 .الرفاق اههلية جامعةقسم إدارة اهعماا ب ط و : البشرية الحدود -

 الدراسة األجرائية: مصطلحات

 كـانوا أينمـا لراغبيـه الـتعلم فـر  يتـيحبرنـامج تعليمـي  إيصـااهـو  التعلـيم عـن بعـد: ▪
 تسـهي   للمـتعلم تضـيف التـي التفاعليـة واهدوا  مـن الوسـاتا مجموعـة بواسـطة
 بيسـر أهدافـه وواجباتـه وتح يـق  إنجـاز مهامـه علـى وتسـاعده دراسـته فـي تخدمـه
 .ومكانية زمانية قيود دون وسهولة

أن الطلبــة يتوقعــون عــادة مــا يريــدون أن يحصــلوا عليــه مــن المتسســة رضــا الطــ و:  ▪
أدال المتسســة التعليميــة يحصــا عنــدما  الرتضــا عــن التعليميــةو مــن هــذه الرتيــةو فــئن

 توقعاتهمو تلبي المتسسة توقعا  الطلبة أو تلبيها بأفضا من
 :السابقةالدراسات 

  ،طلبـة را  هدف  هذه الدراسة إلى الكشف عن تصو  (:م2020دراسة )مقدادي
فــي ظــا  المرحلــة الثانويــة فــي المــدارس الحكوميــة فــي اهردن الســتخدام التعلــيم عــن بعــد

تصــورا  طلبــة المرحلــة الثانويــة لأزمــة كورونــا ومســتجداتها, والتعــرف إلــى داللــة الفــروق 
فــي  راســةلمتغيــر الجــنس, تــم تطبيــق الد اهردن وف ــا   عــن اســتخدام التعلــيم عــن بعــد فــي

ن تكـــوَ و  م, وقـــد تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي المســـحي,2020ســـي الثـــاني راالفصـــا الد
لمرحلـة الثانويـة فـي المـدارس الحكوميـة فـي لـوال قصـبة اربـدو مجتمع الدراسة من طلبـة ا
العينــة مــن الــذكور راد وطالبــة. وبلــا عــدد أفــ  طالــو (167)وتكونــ  عينــة الدراســة مــن 

 أهم أظهر و تم اختيارهم بالطري ة العشواتية البسيطة,  (78), كما بلا عدد اإلنا (89)
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زمــة كورنـــا أالســتخدام التعلـــيم عــن بعـــد فــي ضـــول  ايجابيـــا   أثــرا  نتــاتج الّتحليــا أن هنـــاف 
حي  بلا المتوسط الحسـابي  وربدو وبدرجة كبيرة جد اأمدارس تربية قصبة  المستجدة في

(و وبدرجة كبيرة جدا للمجاا 0.558)وأنحراف معياري و (4.30)العينة  رادأف را لّتصو 
ــيا  ــ  توصـ ــدم الباحـ ــول النتـــاتج قـ ــا. وفـــي ضـ ــرال  ككـ ــن الد المزيـــدأهمهـــا إجـ اســـا  ر مـ

التربيـة والتعلـيم حتـى  لـوزارةت ديم الدعم الكافي و و مختلفة ومراحاواهبحا  على عينا  
لمشـاريع الوطنيـة ادعـم مـع  اتها علـى إدارة التعلـيم عـن بعـدر ريتها وقـداتحافظ على اسـتمر 

 التعليم اهردنية. وزارةي فكرة التعليم عن بعد, وتعزز التعاون بينها وبين التي تنمَ 
  ،إلــى التعــرف علــى أثــر  هــذه الدراســة هــدف  م(:2019دراســة )البــاوي، ،ــازي

الحاسبا   في تحصيا طلبة قسم (Google Classroom)استخدام المنصة التعليمية 
هــذه واتجاهــاتهم نحــو التعلــيم اإللكترونــي, وقــد طب ــ   Image processing))لمــادة 

يــــوم واحــــد أســــبوعيا , حيــــ  تــــم تــــدريس  كامــــا بواقــــع دراســــيالدراســــة علــــى مــــد  عــــام 
طالبــا  باســتخدام المنصــة التعليميــة, والمجموعــة  (47)المجموعــة التجريبيــة المتلفــة مــن 

ــابطة ــن  الضـ ــي تتـــألف مـ ــتلزما   (48)والتـ ــز مسـ ــد تجهيـ ــة, وبعـ ــة الت ليديـ ــا  بالطري ـ طالبـ
تبـار التحصـيا, أداتين هما اخ التجربة والتأكد من الس مة الداخلية والخارجية لها, وبنال

وم يــاس االتجــاه نحــو التعلــيم اإللكترونــي وتــم التأكــد مــن خصاتصــها الســيكومترية, وبعــد 
تــدريس المــادة العلميــة وتطبيــق االختبــار, أظهــر  النتــاتج اهثــر اإليجــابي  االنتهــال مــن

ــيم  الســتخدام المنصــة التعليميــة فــي تحصــيا المجموعــة التجريبيــة واتجاهــاتهم نحــو التعل
و وأوصــ  الدراســة مجموعــة مــن التوصــيا  نــي بالم ارنــة مــع الطري ــة الت ليديــةاإللكترو 

أبرزها ضرورة اهتمام ال يادا  التربوية بئدخاا أسلوو التعليم عن بعد في جميع مراحا 
 .التعليم وخاصة التعليم الجامعي

  ،أثر استخدام الفصوا هدف  هذه الدراسة إلى معرفة  م(:2017دراسة )العمري
ية فـــي تنميـــة مهـــارا  الحـــوار والتحصـــيا الدراســـي واالتجـــاه نحـــو الم ـــرر لـــد  اإلفتراضـــ 
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و وقد أعد الباح  مواد المعالجة التجريبية كبطاقة طلبة كلية الشريعة في جامعة ال صيم
الم حظة واالختبار التحصيلي في مهارا  الحوار وم ياسا  ل تجاها و وأعتمد الباحـ  

ــف  ــي وذلــ ــبه التجريبــ ــنهج شــ ــى المــ ــفوف علــ ــتخدام الصــ ــدريس يئســ ــر التــ ــن أثــ للكشــــف عــ
االفتراضية في تنمية مهارا  الحوار والتحصيا واالتجاه نحو الم ـرر كمـا قـام باسـتخدام 
ــتخدام ال يـــاس ال بلـــي  التصـــميم التجريبـــي ذي المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة مـــع اسـ

فـــي اإلســـ م ( طالبـــا  الدراســـين فـــي م ـــرر الحـــوار 86والبعـــدي. وبلغـــ  عينـــة الدراســـة )
ــنهم عــــــدد ) ــوا الم ــــــرر باســــــتخدام الصــــــفوف 45كمجموعــــــة تجريبيــــــةو مــــ ( طالبــــــا  درســــ

ــيةو و) ــن 41االفتراضـ ــاتج مـ ــى نتـ ــة إلـ ــل  الدراسـ ــةو وتوصـ ــة العاديـ ــوا بطري ـ ــا  درسـ ( طالبـ
ــيا  ــوار والتحصـ ــة مهـــارا  الحـ ــية فـــي تنميـ ــفوف االفتراضـ ــتخدام الصـ ــة اسـ ــا: فاعليـ أهمهـ

الدراســة. وأوصـ  الدراسـة بضــرورة اسـتخدام الصــفوف واالتجـاه نحـو الم ــرر للطلبـة قيـد 
االفتراضــية لمــا لهــا مــن أثــر فــي إكســاو الطــ و فــي كليــا  الشــريعة مهــارا  الحــوار 

 المختلفة. 
 ( 2016، الترتوريدراسة:)رضـا الطلبـة عـن اهدال ل ياس هدف  هذه الدراسة  م

ر والبح  في عمـادة السـنة والتفكي لمعالتدريسي والبرامج اهكاديمية في شعبة مهارا  الت
التحضيرية في جامعة الملـف سـعودو وتمثـا مجتمـع الدراسـة مـن جميـع طـ و وطالبـا  
عمــادة الســنة التحضــيرية بجامعــة الملــف ســعود الــذين يدرســون فــي شــعبة مهــارا  الــتعلم 

( طالـــو وطالبـــةو وتمثلـــ  عينـــة الدراســـة مـــن 4089والتفكيـــر والبحـــ  والبـــالا عـــددهم )
( مــــن مجتمــــع الدراســــة حيــــ  تــــم أختيارهــــا %55 وطالبــــة بمــــا نســــبته )( طالبــــا  2228)

بالطري ــة العشــواتية البســيطةو وتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي واســتخدام برنــامج 
(SPSS للتحليا اإلحصاتيو وتوصـل  لمجموعـة مـن النتـاتج أهمهـا أن مسـتو  رضـا )

والتفكيــر والبحــ  جــال مرتفعــا   الطلبــة عــن الموقــع اإللكترونــي فــي شــعبة مهــارا  الــتعلم
درجا  رضا الطلبة موجهة نحو استخدام اإلنترنـ   أعلىوأشار  نتاتجها أيضا  إلى أن 
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ــذه  ــيا  هـ ــم توصـ ــان مـــن أهـ ــدما  جامعيـــة م دمـــة للطلبـــة. وكـ ــا خـ والمعلومـــا  باعتبارهـ
الدراسة أنـه يجـو ت صـي جوانـو الضـعف فـي الرضـا العـام للطلبـة عـن بعـض الجوانـو 

 وتوفير أجوال من الشفافية والتفاهم بين الطلبة وأعضال هيتة التدريس.الم دمةو 
  ،ثــر اســتخدام أهــدف  هــذه الدراســة التجريبيــة إلــى قيــاس  م(:2010دراســة )بــدر

مــن الفصـــوا  علــى التحصـــيا الدراســي للمتعلمــين بــدال   االفتراضــية( )الفصــوا الدراســية
( طالـو مـن طـ و قسـم تكنولوجيـا 20) عينه الدراسـة علـى الدراسية الت ليديةو واشتمل 

ــرو ول ــــد ــيم بجامعــــة المنوفيــــة بمصـ تخدم االختبــــار  التعلـ لجمــــع البيانــــا  لهــــذه  كـــأداةاســــُ
الدراســية فـــي قســم تكنولوجيـــا التعلـــيم  وصـــمم  الدراســة علـــى جميــع الم ـــررا  الدراســةو

إلــى مجمــوعتين المجموعــة  ثــم تــم ت ســيم العينــة عها علــى اإلنترنــ وووضــ  ةبطري ــه رقميــ 
 والفصـوا الدراسـية الت ليديـة تسـتخدم التعلـيم بطري ـة اهولـى وهـي )المجموعـة الضـابطة(

ــيم أمــا المجموعــة الثانيــة وهــي ــيهم بئســتخدام  )المجموعــة التجريبيــة( فــتم تطبيــق التعل عل
المسـتو   لتح ـق مـنلالختبار ال بلـي للطـ و الفتراضيةو وتم تطبيق ااالفصوا الدراسية 

 ثــر المتغيــرأالدراســي لهــم ثــم تســجيا نتــاتج االختبــار إلعــادة إجــراله مــره أخــر  ل يــاس 
وتوصـل  نتـاتج . المست ا عليهم بعد التجربة وهو التعلـيم بئسـتخدام الفصـوا االفتراضـية

علـى تزويـد تحصـيا  الدراسة إلى أن استخدام الفصوا االفتراضية في التعليم يعمـا هذه
 كافيـــة ةوأن الطـــ و لـــديهم قابليـــة وقـــدر و مـــن الفصـــوا الدراســـية الت ليديـــة بـــدال   الطـــ و

حساســـهم بالث ـــة والمســـتولية تجاههـــا والتكنولوجيـــا والتفاعـــا معهـــا الســـتعماا وأوصـــ   وا 
 .ههميتها في تحصيا الطالو الفصوا االفتراضية في التعليم الدراسة باستخدام

 :وأوجه األستفادة منها التعليق على الدراسات السابقة

ــالتعليم عــن بعــدالســاب ة  مــن خــ ا اســتعراض الدراســا         جميــع  أنتبــين  المتعل ــة ب
تف   مع الدراسة الحاليـة فـي تناولهـا بشـكا أو بـلخر التعلـيم عـن بعـد أو التعلـيم أالدراسا  
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لف  عنها في أن هذه الدراسة انفرد  عنها في الجمع بين متغيري التعليم اإللكترونيو واخت
ــد و  ــا الطــــ وعــــن بعــ ــدودها المكانيــــةرضــ ــا اختلفــــ  عنهــــا فــــي مجتمــــع الدراســــة وحــ  و كمــ

تميز  الدراسة الحالية بتناوا موضو  الدراسةو نظام التعلـيم عـن بعـد وأثـره فـي و  .والزمانية
نظر طـ و قسـم إدارة اهعمـاا فـي جامعـة الرفـاق من وجهة ) العالي رضا ط و التعليم 

و واالســتبانة للدراســةكمــنهج  التحليلــيوذلــف مــن خــ ا اســتخدام المــنهج الوصــفي  (اههليــة
السـاب ة اســتفاد راسـا  وفـي ضــول عـرض الدو عينـة الدراسـةراد البيانـا  مـن أفــ  كـأداة لجمـع

المختلفــة الباحــ  مــن تلــف الجهــود فــي عــدة مجــاال  منهــا: االهتــدال إلــى بعــض المصــادر 
ــةو وتحديـــد المتغيـــ  ــة الدراسـ ــياغة منهجيـ ــةو وصـ ــو  الدراسـ ــ  موضـ ــي تناولـ ــية را  التـ الرتيسـ

الع قـــة بينهـــاو واإلســـهام فـــي بنـــال بعـــض أركـــان  ومـــد  إمكانيـــة تأســـيسراســـة والفرعيـــة للد
 السـاب ة فـي مناقشـة نتـاتج الدراسـةراسـا  و كمـا تـم االسـتفادة مـن الدراسـةللد اهدو النظري

ــاب ة ونتـــاتج الدراســـة الحاليـــةو مـــن حيـــ  مـــد   الحاليـــة والم ارنـــة بـــين نتـــاتج الدراســـا  السـ
 االتفاق واالخت فو واالستفادة من الدراسا  الساب ة في تطوير أداة الدراسة.

 الجانب النظري :

 بعد التعليم عنأوال: 

نســبيا و وهــو الحديثــة  التعلــيم هــو أحــد طــرق أن التعلــيم عــن بعــد: مفهــوم التعلــيم عــن بعــد 
وسـاتط أو نظام تعليمي ي وم على فكرة إيصاا المادة التعليمية إلى المتعلم عبر عن  عبارة

عـن المعلـم أو ال ـاتم  ومنفصـ    أساليو االتصاال  الت نية المختلفةو إذ يكون المـتعلم بعيـدا  
ومـــن حيـــ  المبـــدأو ي ـــوم التعلـــيم عـــن بعـــد علـــى عـــدم اشـــتراط الوجـــود  بالعمليـــة التعليميـــة.

أ المتــزامن للمــتعلم مــع المعلــم أو ال ــاتم بالعمليــة التعليميــة فــي الموقــع نفســهو ومــن ثــم تنشــ 
رف  .الضــرورة هن يكــون بينهمــا وســيط وللوســاطة هــذه جوانــو ت نيــة وبشــرية وتنظيميــة ويعــَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ن ـــا برنـــامج تعليمــي مـــن موضـــعه فـــي حــرم متسســـة تعليميـــة مــا إلـــى أمـــاكن متفرقـــة " بأنــه
. ويهــدف إلــى جــذو طــ و ال يســتطيعون تحــ  الظــروف العاديــة االســتمرار فــي ا  جغرافيــ 

 .ar.wikipedia.org10/12/2020(www.)  ."برنامج تعليمي ت ليدي

 أهمية التعليم عن بعد

 عــن بعــدو علــى أن ميالتعلــ  ةميــ ھالبــاحثون والمتخصصــون فــي الح ــا التربــوي علــى أ يجمــع
 مھوث افــ  مھلشــراتح واســعة مــن المتعلمــين عبــر العــالم علــى اخــت ف بلــدان م تمــا   كــوني
ــاوفــــي  مھوظــــروف مھتمامــــا ھوا ــذكر أبــــرز المزا لــــيي مــ          عــــن ميالتعلــــ  اھوفريــــ التــــي  ايــــ نــ

 (.16م: 2020الهمالي، إبراهيم، ) بعد:

 . المتعلمين لكا التعليمية: إتاحة الفرصة التعلم فر  .1
 واالنفجار المعرفي والت ني المت حق.  عيالسر  الت دمفي ظا  يا  تحد أصبح .2
 .نوالعشري الواحد ال رن ارا ھعلى م زيوالترك ةياتالحي ارا ھالم زيتعز  .3
الم تمـة والمناسـبة لحاجـا  وظـروف  التعليميـةالظـروف  وفـق التعلم حيتي: إذ المرونة .4

 .التعلم عملية استمرارية قيوتح  المتعلمينوأوقا  
 فــوقيأو  وازييــ  ريذو تــأث بأنــه النظــام ذاھعلــى  أجريــ ة: أثبتــ  البحــو  التــي يــ الفاعل .5

عـــد والوســـاتط بعـــن  ميالتعلـــ  ا يّـــ عنـــد اســـتخدام ت ن ا  صـــ و وخصو دييـــ الت ل ميظـــام التعلـــ ن
 .مييعلى المحتو  التعل بيةجاياإلذه ھالمتعددة بكفالةو وانعكاس 

 . يةبطرق مبتكرة وتفاعل للمتعلمين جھالمنا مي: ت داالبتكار .6
ــت  ل .7 ــين: تنـظـــ ياســ ــن مية المتعلمــ ــوعا  المــ ــالي جھموضــ ــو  ووأســ ــدرا   ميالت ــ ــو قــ حســ

 المتعلمين. 
 من الماا. رةيمبالا كب يكلفال  هبأن مالتعلي من النو  ذاھ زيتمي: إذ الم درة .8

 عناصر التعليم عن بعد:
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حـد أن اسـتخدام أسـلوو الـنظم ا  و  مـرا  ضـروريا  أإن وجود إطار فكري للتعليم عن بعـد يعتبـر 
مــا ت ـدم نوضـح عناصـر نظــام  وإلدرافاهسـاليو الهامـة فـي تحليـا مفهــوم التعلـيم عـن بعـد 

 (.116ص م: 2004نشوان، )كاآلتي:التعليم عن بعد 

 المتعلم والمعلم والت نيا  والمواد التعليمية والم ررا  الدراسية. وتشما المدخ  : ▪
سلســلة التفــاع   بــين المــدخ   مــن أجــا بلــو  أهــداف التعلــيم عــن هــي العمليــا :  ▪

 بعد.
 نفعالية والنفسية.الجوانو المعرفية واإل كافةنمو المتعلم من وتتمثا في المخرجا :  ▪

  :م عن بعديأنواع التعل

هنــاف نوعــان رتيســيان ينــدرجان تحــ  التعلـــيم عــن بعــد. وهمــا التعلــيم المتــزامن وغيـــر     
المتزامن. وتعني كلمة متـزامن ففـي نفـس الوقـ ك ولكـن مـن أمـاكن مختلفـة. أمـا كلمـة غيـر 

 .معناها ففي غير ذا  الوق ك. وك هما أحد أشكاا التعليم الحدي متزامن ف

 هنفس الوق  في ملوالمتع لمالمع فيه يجتمع الذي التعليم وھالمتزامن:   التعليم عن بعد -1
 يـتمكن مباشـر إلكترونـي ل ـال خـ ا مـن وذلـف ويـةح ي  ةميـ تعلي بيتـة فـي متـزامن بشـكا

 االفتراضـي اللـوح باسـتخدام والتفاعـا اهسـتلة وطـرح والحـوار المناقشـة مـن هفي الطرفان
 أو محادثـة غـرف عبـر ذلف ويكون المشاركةو الوساتط على والتعليق التفاعلي والحاتط

      أدوا  إلـى إضـافة   االفتراضـية بالفصـوا يعـرف مـا عبـر الـدروس تل ـي خـ ا من
 .( https://www.microsoft.com (13/12/2020 أخر 

ــيم عـــن بعـــد المتـــزام -2 ــن بعـــد المتـــزامن االتصـــاا المباشـــر  ن:التعلـ ــيم عـ ــمن التعلـ تضـ
ــتعلم المتــزامن أن  .الفيــديوعبــر بالطالــوو إمــا عــن طريــق الدردشــة عبــر اإلنترنــ  أو  ال

من التفاعـا بـين الطالـو  أكبر ا  . وهذا هنه يسها قدر ا  أكثر أشكاا التعليم الحدي  شيوع
تعلـيم متـزامنو حيـ  يـدخا  واهستاذ. المحاضرة التي ُتع ـد علـى تطبي ـا  مثـا زوم هـي

https://www.microsoft.com/
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          المحاضـــــــرة ويتحـــــــد  إلـــــــيهم اهســـــــتاذ رابـــــــطكـــــــا الطـــــــ و فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــ  علـــــــى 
 .(https://arblog.skolera.com15/11/2020( .مباشرة

 :  مزايا التعلم عن بعد 

أصبح توجـه ال ـاتمين علـى اهنظمـة التعليميـة حـوا العـالم نحـو االعتمـاد علـى التعلـيم عـن 
بعد وتفعيا دوره في العملية التعليمية نظرا  لما له من مزايـا تتفـوق علـى اهسـلوو التعليمـي 
الت ليــدي المطبــق فــي المتسســا  التعليميــة مثــا المــدارس والجامعــا و ومــن أهــم مظــاهر 

 : https://www.noonpost.com20/11/2020))بعد   عنتفوق التعليم 

توفير الفرصة لكافة الط و لتعويض ما فاتهم مـن المراحـا التعلميـة بسـبو الظـروف  -أ
لسياسية أو االقتصادية أو االجتماعيةو وبذلف تح يق التنميـة الشخصـية االجغرافية أو 

 ن.التي تساهم في االرت ال بالمستو  المهني واالجتماعي للمواطني
 توفير الظروف التعليمية التي تتناسو مع الحاجة إلى استمرار عملية التعلم. -و
توفير نظام تعليمي مرن قادر على التكيف مـع مختلـف ظـروف المتعلمـين والتحـديا   -ج

 التي تواجههم.
تطــــوير مفــــاهيم تعليميــــة حديثــــة تتناســــو مــــع التطــــورا  التكنولوجيــــة والمعرفيــــة التــــي  -د

الحاليو والتي تتطلو االستمرار في التعليم في أي وق  ومن أي يتصف بها العصر 
  مكان حوا العالم.

استحدا  مجاال  تخصصية مزدوجـة تـ لم احتياجـا  المجتمعـا  البشـرية والتـي ال  -ه
 يمكن توفيرها في متسسا  التعليم الت ليدية.

ة فـــي نشـــر يســـاهم نشـــر المـــواد التعليميـــة عبـــر الوســـاتا والت نيـــا  التكنولوجيـــة الحديثـــ  -و
ــواطنينو  ــة المـ ــا لكافـ ــوم بمختلـــف أنواعهـ ــي العلـ ــتجدا  فـ ــوا المسـ ــة حـ ــة والتوعيـ المعرفـ
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وانمـا لكافـة المـواطنين مـن  دة العملية التعليمية على الط و ف ـطتوبذلف ال ت تصر فا
 خ ا:

 .دعم إمكانية الوصوا إلى اإلنترن  بتكلفة قليلة -1
 .اإللكترونية والتخل  من تلف التي ال يتم استخدامهاالتح ق من كا المنتجا   -2

 :  التعليم عن بعد أدوات

ــكا ه ــحها الشـ ــد كمـــا يوضـ ــن بعـ ــيم عـ ــي التعلـ ــتخدمة فـ ــن اهدوا  المسـ ــد مـ ــاف العديـ نـ
 :)https:ar.unesco.org (23/02/2021 التالي

 

 المختلفة للتعليم عن بعد( يوضح األدوات  2شكل رقم )

 التعلـيم اهدوا  ذهھ تـوفر: (Social Networking)االجتمـاعي  التواصل وسائل -1
الفيـديو  وم ـاطع ةميالتعلي الملفا  وتبادا الدردشا  خ ا من متزامن غيرالو  المتزامن

https://ar.unesco.org/
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 ,Chatgroup, WhatsApp, Telegram, Hangouts)مثـا  الصـوتية والملفا 
FB, Google docs, Wiki…).   

ــتعّلم إدارة أنظمــة -2 ــي  ال  LMS: Learning Managementاإللكترون
System) :)إمكانيـة مـع بعـد عـن ةيـ التعليم العمليـة إلدارة متكاملـة أنظمـة يھ 

عـداد التوثيـق ا  نـافھو الت ـارير وا   الصـفوف/الفصـوا بئنشـال تسـمح متزامنـة منصـّ
(Synchronous and Asynchronous Platforms)  متزامنـــة غيــرالو 

وفـق  م سـمة تعليميـة وقنـوا  للن ـالو غرفـا   وتتضـّمن والملفـا  شـارفتو  االفتراضـيةو
جـرال واهنشـطة الواجبـا  رفـع مزايـا إلـى باإلضـافة الدراسـيةو المـواد  الت ييمـا  وا 

مـن بعـض مـن هـذه المنصـا  مثـا  ويمكـن أن نـذكر تيـا .تل ا اھوتصـحيح ةاإللكترونيـ 
 ذهھ عبـر حي  يمكـن G Suite for Education (edu.google.com) منصة 
 مـن العديـد وتـوفير التعـاون وتعزيـز امھالـم الصـفوف وتوزيـع/الفصـوا إنشـال المنصـة

 و وأيضـا  هنـاف منصـة (G-suite)مـع  تكـاملي بشـكا المسـاندة الرقميـة التطبي ـا 
Edmodo (edmodo.com) اھفـ  يتـوّفر إذ قبـا المعلمـينو مـن االستخدام راتجة 

 ذهھ اھتتـيح التـي المـواد مـن اإلسـتفادة للمعلمـين يمكـن تعلمـي ومجتمـع نيـةھم مكتبـة
 .المنصة

ة تطبيقـات -3 ة  األجهـزة خـالل مـن تربويـّ  تركـز  :(Mobile Learning)الذكيـّ
 المحتـو  إنشـال علـى الغالـوو فـي الذكيـة زةھاهج ت نيـا  فـي الحديثـة االبتكـارا 

 ت نيـا  وسـتلعو اوھإلـ  الوصـوا يـتم رقميـة كتـو شـكا كبيـر فـي حـد إلـى الرقمـي
 البرمجيـا  ومنصـا  الت يـيم التربـوي فـي ميـةھاه متزايـد دور ا المحمـوا اتـفھاا

 لتطبي ـا  تربويـة باإلضـافة المحمولـةو زةھاهج عبـر التعليميـة المـوارد إلـى للوصـوا
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جرال التعليمي المحتو  بتصميم تسمح  من التفاع   أمام المجاا وتفسح الت ييما  وا 
 .تعليمية وألعاو تفاعلية ا ھوفيديو حاتط تفاعليو خ ا

 الجيـد الرقمـي المحتـو  يشـكا (Content Creation):الرقمـي  المحتوى صناعة -4
 الكـافي اإللمـام دوھالـج المعلمـين مـن حيـ  )الوقـ و من لكثير تحديا   بعد عن للتعليم

 المـواد نحـو المعلمـين بعـض يتجـه ( لذاOnlineالمحتو  لصناعة بالت نيا  المطلوبة
 عبـر المتـوافرة والـدروس الرقميـة والمكتبـا  الويـو كـاليوتيوو علـى ال اتمـة العلميـة

 تمامـا   تـت لم ال وقـد الم ـررا و دافھأ تلبـي ال اهحيـان ولكـن فـي غالـو المنصا .
 . المحتو  الخا  إنتاج من بد ال كان لذلف أحيانا   معها

 :الطالب رضامفهوم ثانيا: 

ضا هو الشعور بالسعادة واالبتهـاج الـذي يحصـا عليهمـا اإلنسـان نتيجـة إشـبا  حاـجـة ر ال 
أو رغبـة عنده. فاإلشبا  في مجاا اهعماا والخدما و كرتضا المستهلف هو ما يح  ه من 
منفعـة مـن خـ ا استه كه لسلعة ما أو انتفاعه من خدمة ما. إن قياس رتضـا الطلبـة أمـر 

ـــبيه ســـتراتيجي بالنســـبة لإ بحســـاو  لكليـــا  الحكوميـــة والخاصـــة علـــى حـــد ســـوالو هنـــه ـش
  (:288: م2009، ة)الحسني اهرباح والخساتر للشركا و فئذا كان معدا الرتضا

ـــه الطالـــب أعلـــى - ـــح ممـــا يتوقعــ و وهـــي حالـــة نـــادرةو فـــئن الجامعـــة تكـــون فـــي حالـــة رـب
ح  ــ  أهــدافها بئكســاو الطالــو المعــارف وال ــيم والمهــارا  المســتهدفةو  هــامتـفــوقو هن

ــو مســـرورا  ومبتهجــا  بتحصـــيله العلمــي وحياتــه المهنيـــةو ويتحــد  عـــن  ــيكون الطاـل وـس
 .الكلية بشكا إيجابي

لـم تح ـق أهـدافها وال توقعـا   هـاو فـئن الجامعـة فـي حالـة خسـارةو هنأقل مـن المتوقـع -
أخـر و أو يب ـى فـي  جامعـةالـو مـن الدراسـةو أو ينت ـا إلـى الطالـوو وقد ينسـحو الط

 .يتعاما معها بـشكا سلبي الجامعة
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ــــحت م فالجامعــــةو يســــاوي مــــا يتوقعــــه الطالــــب - ــــة ادعــــ تفــــي حالــــة اســــت رار ورـب او نتيـج
االحتـمــاا الكبـيــر الســتمرارية دراســة الطلبــةو ويجــو عليهــا المحافظــة علــى هــذا الرتضــا 

ــح  ــواو وأن تطمــ ــوقالم بــ ــا المتفــ ــى الرتضــ ـــوا إلــ ــه معظــــم و  للوـصـ ــير عليــ ــذا مــــا تســ هــ
أرباحهــــا و  فــــي حســــاو وبعــــض الجامعــــا  العربيــــة الجامعــــا  اهمريكيــــة واهوروبيــــة

 .خساترها غير المادية

كمـا تـم  تعدد  مفاهيم التعليم عن بعـد مـن قبـا البـاحثين :تقييم العملية التعليمية عن بعد
"نظــام تعليمــي يراعــي البعــد المكــانيو بأنــه  (128:م2016 ،المــال)و حيــ  تــر  ذكــره ســاب ا  

ــي الوقـــــ و  ــة فـــ ــتخداموالمرونـــ ــيط االو  واالســـ ــاو والتخطـــ ــع للتكنولوجيـــ ــة لســـ ــرا  التعليميـــ لخبـــ
مــع إت ــان الــتعلم". ويمتــاز  االجتمــاعيوتصــميمها بطري ــة تضــمن الــتعلم الــذاتيو والتفاعــا 
 :للحصر اللمثاا التعليم عن بعد بالعديد من المزايا منها على سبيا ا

 .على وساتا ومصادر مختلفة ومتعددة في إيصاا المعلوما  اإلعتماد -أ
 .من ميزا  الت نيا  الحديثة ومستجداتها اهستفادة -و
 .الطلبة وزم تهممع أساتذتهم   أو شفويا  تمكين المتعلمين من التواصا كتابيا   -ج
 .إمكانية وسهولة الرجو  إلى المادة التعليمية في أي وق   -د
 واإلنترن  والهاتف الذكي.تنمية مهارا  الطلبة في استخدام الكمبيوتر  -ه
 .بالعملية التعليمية الع قةتوفير الوق  والجهد على الجها  ذا   -و

جراءاتها الدراسة منهجيةثالثًا:   :وا 
   :مالمستخد العلمي المنهج

ى دراسـة علـ  يعتمـد الـذي التحليلـي الوصـفي المـنهج فـي دراسـته علـى الباحـ  اعتمـد    
      ونوعيـا   كميـا   تعبيـرا   ويعبرعنهـا دقي ـا   وصـفا   بوصـفها ويهـتم الواقـعو فـي توجـد كمـا الظـاهرة
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 إلـى للوصـوا والتفسـير والـربط التحليـا إلـى إضـافة و(م2019 : 35 وآخـرون، ،رايبـة (
 البيانا  على الحصوا تملتح يق أهداف الدراسة و .وتطبي ية نظرية وتوصيا  استنتاجا 

علـى  تم استخدام المصادر الثانويةمن المصادر الثانوية والمصادر اهوليةو حي   ال زمة
ذا  الع قــــة  واإلنترنــــ  المســــح النظــــري للكتــــو والــــدوريا  والمــــتتمرا  والنــــدوا  العلميــــة

ولمعالجــــة الجوانــــو التحليليــــة تــــم اســــتخدام  .بالموضــــو  لتغطيــــة الجانــــو النظــــري للدراســــة
 البيانا  تفريا وتم الغرضو لهذا إعدادها تم التي االستبانة المتمثلة  في المصادر اهولية

 .SPSS اإلحصاتي البرنامج باستخدام النتاتج وتحليا

   مجتمع الدراسة وعينتها:

تمثا مجتمع الدراسة في الطـ و الدارسـين بجامعـة الرفـاق اههليـة قسـم إدارة اهعمـاا     
( طالــو وطالبــةو وتــم أســتخدام أســلوو المعاينــة البســيطة حيــ  "تتميــز بــأن 352وعــددهم )

كا عنصر من عناصر مجتمع الدراسة له معلومـة ومتسـاوية ليكـون مـن بـين أفـراد العينـةو 
سـيكاران، )تحيزو وتتميز بفرصـة أكبـر لتعمـيم نتـاتج الدراسـة" وهذا يعطي أقا مستو  من ال

( 56( اســتبيان بحســو حجــم العينــةو اســتعيد منهــا )60و ول ــد تــم توزيــع )(386م: 2013
االسـتمارا  التـي تـم توزيعهـاو وبعـد إجـرال  إجمـالي( مـن %93.3استمارة مثل  ما نسـبته )

ــم ا ــتبيانا  تـ ــة ل سـ ــة المكتبيـــة واإللكترونيـ ــتبعاد )المراجعـ ــتمارا  لعـــدم صـــ حيتها 2سـ ( اسـ
( اســـتمارةو 54للتحليــاو وبــذلف يكــون عــدد االســـتبيانا  التــي خضــع  للتحليــا والدراســة )

 ( من االستبانا  التي تم توزيعها على عينة الدراسة.%90شكل  ما نسبته )

 :أداة الدراسة

بشــكا رتيســي علــى أداة االســتبيان فــي جمــع البيانــا  اهوليــة مــن  الدراســةاعتمــد        
وتـم السـاب ةو  والدراسـا العلميـة  المراجـعاالسـتبانة باالعتمـاد علـى  تطـويروتـم المبحـوثينو 
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وذلـف مـن خـ ا عرضـها علـى مجموعـة فـي إعـدادها  تبا  اهصوا العلميةا  الدقة و  مراعاة
 ليكـــر  م يـــاس وفـــق االســـتبانة ف ـــرا  يمتصـــم تـــم ول ـــد مـــن المحكمـــين ذَوي اهختصـــا و

يستعما في االستبانا  وبخاصة فـي  الخماسي وهو أسلوو ل ياس السلوكيا  والتفضي  
و وتعـــــَد طري ـــــة ليكـــــر  مـــــن الطـــــرق الشـــــاتعة االســـــتخدام فـــــي قيـــــاس مجـــــاا اإلحصـــــالا 

ــارها الوقــــ  ــة وذلــــف الختصــ ــية واالجتماعيــ ــة والنفســ ــة والبحــــو  التربويــ ــا  العلميــ  االتجاهــ
والجهدو كما أن أسلوو ليكر  يتميـز بالسـهولة فـي التصـميم والتطبيـق والتصـحيحو وكـذلف 
يتميـــــز بارتفـــــا  درجـــــة ثباتـــــه وصدقه.وتضـــــمن  االســـــتبانة علـــــى أســـــتلة تتعلـــــق بالبيانـــــا  
الشخصــية والدراســيةو وتحتــوي علــى )ث ثــة أســتلة رتيســية(و ومحــورين أساســيينو المحــور 

ــت ــالمتغير المسـ ــق بـ ــة )اهوا: يتعلـ ــد الدراسـ ــد قيـ ــن بعـ ــيم عـ ــام التعلـ ــا  بنظـ ــا   ا الخـ الت نيـ
و  التفاعليـة وفاعليـة التـدريس عـن بعـدو المحتـو  العلمـي اإللكترونـيو والوساتا المسـتخدمة

ــالمتغير التــابع 20( ويحتــوي علــى )الت يــيم عــن بعــد ( ســتاا. أمــا المحــور الثــاني: يتعلــق ب
 ويـتم ( سـتاا. 16(و ويحتـوي علـى )عـدرضا الط و عن نظام التعلـيم عـن بالمتمثا في )

 إجابــة منهــا يختــار المبحــو  لإلجابــا  خيــارا  (5) خــ ا مــن تلــف المحــاور عــن اإلجابــة
 أكثـر مـن (الم يـاس هـذا) ويعتبـر. الخماسـي ليكر  م ياس وفق ستاا ذلف لكا ف ط واحدة

عــــدد ف ــــرا  درجاتــــه. ول ــــد بلــــا  وتــــوازن فهمــــه لســــهولة اآلرال ل يــــاس الم ــــاييس اســــتخداما  
( ف ــرة وقــد كانــ  إجابــا  كــا ف ــرة مــن ف ــرا  االســتبانة وفــق معيــار ليكــر  36االســتبانة )

 (.1الخماسي كما هو موضح بالجدوا )

 اإلجابة  بداتا ترميز( 10جدوا )

غيلللللر موافلللللق  غير موافق محايد موافق موافق تماما   التصنيف 

 مطلقا  

 1 2 3 4 5 الترميز
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و (5علـى الـرقم  4)حاصـا قسـمة الـرقم  النـاتج مـن مساحة من الم ياسوتمثا هذه اهرقام 
 2وللــرقم  ( وتأخــذ العبــارة )ال أوافــق مطل ــا (و1.79 إلــى 1)مــن الفتــرة تكــون 1فهــي للــرقم 

 الفتــرة )مــن تكــون 3وللــرقم ( وتأخــذ العبــارة )ال أوافــق(و2.59 إلــى 1.80الفتــرة )مــن  تكــون
( 4.19 إلـى 3.40 )مـن الفتـرة تكـون 4وللرقم  العبارة )محايد(و( وتأخذ 3.39 إلى 2.60

( وتأخـذ العبـارة )أوافـق 5.00 إلى 4.20 الفترة )من تكون 5وللرقم  وتأخذ العبارة )أوافق(و
 . الحكم على إجابا  عينة الدراسةذلف  من خ ايتم و تماما (و 

ال  محـاور الدراسـةو ولتحديد مد  اتفاق المشـاركين فـي الدراسـة علـى كـا مجـاا مـن مجـا
و فيكــون المجــاا إيجابيــا  )المشــاركين (One Sample T-Test)تــم اســتخدام أختبــار 

( وقيمـة 0.05متف ين على  ف را  كا مجاا( إذا كان  قيمة الداللة اإلحصـاتية أقـا مـن )
(و ويكــون المجــاا 3المجــاا أكبــر مــن قيمــة متوســط ال يــاس ) جمــاليمتوســط االســتجابة إل

شاركين غير متف ين علـى  ف ـرا  كـا مجـاا( إذا كانـ  قيمـة الداللـة اإلحصـاتية سلبيا  )الم
ــالي( وقيمـــة متوســـط االســـتجابة إل0.05أقـــا مـــن ) ــاا أصـــغر مـــن قيمـــة متوســـط  جمـ المجـ
(و ويكـــــون المجـــــاا متوســـــطا  )ال ســـــلبي وال إيجـــــابي( إذا كانـــــ  قيمـــــة الداللـــــة 3ال يـــــاس )

 (.0.05اإلحصاتية ل ختبار أكبر من )

 داة القياس )االستبانة( وثباتها:صدق أ

ي صــد بصــدق االســتبانة أن ت ــيس أســتلة االســتبانة مــا وضــع  :  أواًل: صــدق االســتبانة
 ل ياسهو وقام  الدراسة بالتأكد من صدق االستبانة بطري تين:

د مـن صـدق المحتـو  هداة الدراســة  صـدق أداة الدراسـة )الصـدق الظـاهري(: -أ تـّم التأكـّ
م  تحكيمهـــا  م  تــَ بعــرض االســتبانة بعــد تصـــميمها علــى المشــرف علــى الدراســـةو ومــن ثــَ
ــاا  علميـــــا  مـــــن قبـــــا مجموعـــــة مـــــن المتخصصـــــين والخبـــــرال فـــــي مجـــــاا إدارة اهعمـــ
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م  إخـــراج اســـتبانه  م  تـــَ والمهتمـــينو ومتخصـــ  فـــي مجـــاا اإلحصـــال التطبي ـــيو ومـــن ثـــَ
لدراســة فــي صــورتها النهاتيــة بعــد إجــرال التعــدي   التــي اســتلزم اهمــر إجرالهــا مــن ا

 إضافة أو حذف أو تعديا.

ي صد بصدق الم يـاس )االتسـاق الـداخلي( مـد   صدق المقياس )االتساق الداخلي(: -ب
اتسـاق كـا ف ـرة مــن ف ـرا  االسـتبانة مـع المجــاا الـذي تنتمـي إليـه هــذه الف ـرةو وقـد تــم 

ساق الداخلي ل ستبانة وذلف من خ ا حساو معام   االرتباط )معامـا حساو االت
( بين كا ف رة من ف را  مجاال  االسـتبانة Pearson Correlationارتباط بيرسون 

 والدرجة الكلية للمجاا نفسه.

 ثانيًا: ثبات االستبانة

إعـادة توزيعهـا أكثـر مـن ي صد بثبا  االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتاتج لو تم 
مرة تح  نفس الظروف والشروطو أو بعبارة أخر  أن ثبـا  االسـتبانة يعنـي االسـت رار فـي 
نتاتج االستبانة وعدم تغييرها بشـكا كبيـر فيمـا لـو تـم إعـادة توزيعهـا عـدة مـرا  خـ ا فتـرة 

س )االسـتبانة(و وقد اتَّبَع  الدراسة ال ياس اإلحصـاتي لمعرفـة ثبـا  أداة ال يـا زمنية معينة.
 وذلف من خ ا طري تين هما: معاما ألفا كرونبا  والتجزتة النصفية.

بعـد تجميـع االسـتبيانا  الموزعـة علـى عينـة  اختبـار الفرضـيات الفرعيـة للدراسـةنتـائج 
اســتبيان تــم ادخــاا البيانــا  المتحصــا عليهــا مــن اجابــا  افــراد  54الدراســة وكــان عــددها 

و وقــد تــم التحصــا علــى النتــاتج الموضــحة فــي  SPSSالعينــة الــى البرنــامج اإلحصــاتي 
 الجداوا واهشكاا اآلتية.

 وايجاد معادلة االنحدار البسيط: Yالتابع والمتغير  X1أواًل: عالقة المتغير المستقل 
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( يوضــح الوصــف اإلحصــاتي للعينــة وتشــما متغيــرين ف ــط ) المتغيــر المســت ا 2الجــدوا )
X1   الت نيا  والوساتا المستخدمة والمتغير التابع والذي يمثاY  رضا الط و عن التعليم

 .Stdواالنحــراف المعيــاري )(  Mean( وفيــه يــتم توضــيح المتوســط الحســابي )عــن بعــد
Deviation( لكا متغير مع عدد العينة )N.) 

(2الجم   ) الوصف اإلحصائي  

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X1 14.0926 2.65833 54 

( يوضح مصفوفة االرتباط وهي مصفوفة متماثلة وفيه يدرس قوة ونـو  ارتبـاط 3والجدوا )
الموضــحين ســاب ا و وفيــه ن حــظ أن قيمــة معامــا  Yوالمتغيــر التــابع  X1المتغيــر المســت ا 

( وهـــي قيمــة موجبــة أي أن االرتبـــاط بــين المتغيــرين هـــو 0.308االرتبــاط بينهمــا تســاوي )
ــاط طــــردي  ــهارتبــ ــع إال أنــ ــة ) ضــ ــة الداللــ ــن الجــــدوا ان قيمــ ــظ مــ ( بـــــين  Sigيف. ون حــ

( أي انـــه هنـــاف داللـــة إحصـــاتية عنـــد 0.05( وهـــي اقـــا مـــن )0.012المتغيـــرين تســـاوي )
 (. 0.05مستو  الداللة )

( فأنه يوضح النموذج اإلحصاتي المتحصا عليه من بيانا  عينـة الدراسـة 4أما الجدوا )
(و Y( والمتغيــر التــابع )X1وفيــه نتكــد علــى قيمــة معامــا االرتبــاط بــين المتغيــر المســت ا )

ــة  ــذلف يظهــــر قيمــ ــا ب يمــــة 5.437المحســــوبة ) Fوكــ ــد م ارنتهــ ــةو يظهــــر  F( وبعــ الجدوليــ

 ( مصفوفة االرتباط 3الجدول )

 Y X1 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .308 

X1 .308 1.000 

Sig. (2-tailed) 
Y . .012 

X1 .012 . 

N 
Y 54 54 

X1 54 54 
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الجدوا أن ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمـة الجدوليـة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية 
(Sig. F( التي تساوي )مما يدا علـى وجـود فـروق ذا  0.05( وهي أقا من )0.024 )

 داللة إحصاتية. 

وهـو تحليـا التبـاين االحـادي ويسـتخدم فـي التح ـق  ANOVA( تحليـا 5ويوضح الجدوا )
مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن شــروط 

أن يكــون المتغيــر التــابع يتــوز  توزيعــا  طبيعيــا  وكــذلف ان تتبــع  ANOVAاســتخدام تحليــا 
(. ومن 3يوضحه الشكا ) البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا ما

خ ا هذا الجدوا نتكد ايضا على وجود فروق ذا  داللة إحصاتية بين المتغيـر المسـت ا 
( 0.05( وهــي اقــا مــن )0.024( تســاوي ).Sigوالمتغيــر التــابع وذلــف الن قيمــة الداللــة )

 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي ان قيمة 

ANOVAa)5 ( جدول  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 452.966 1 452.966 5.437 .024b 

Residual 4332.368 52 83.315   

Total 4785.333 53    

 ( ملخص النموذج4جدول ) 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df1 df2 Sig. F 

Chang

e 

1 .308a .095 .077 9.12769 .095 5.437 1 52 .024 

a. Predictors: (Constant), X1 
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a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

معادلــة االنحــدار البســيط بــين المتغيــر ( هــو جــدوا المعــام   ومنــه ســنوجد 6والجــدوا )
حيــث ستوضــح العالقــة بينهمــا ومــن الجــدول نجــد أن  Yوالمتغيــر التــابع  X1المســتقل 

 المعادلة هي :

Y= 1.100 X1 + 41.724 

فـئن المتغيـر وهي ع قة موجبة تعبر عن انه اذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد 
. ( فــي المتغيــر المســت ا1.100( بعــد ضــرو المعامــا )41.724التــابع ســيزداد بم ــدار )

ومن هنا نجد المتغير التابع وهو رضا الطالب عن التعليم عـن بعـد سـيزداد بزيـادة قيمـة 
 المتمثل في التقنيات والوسائل المستخدمة. X1المتغير المستقل 

   a( المعامالت6جدول )

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 
(Constant) 41.724 6.762  6.171 .000   

X1 1.100 .472 .308 2.332 .024   

a. Dependent Variable: Y   

ــح الجـــدوا ) ــة 6ويوضـ ــ  نجـــد ان قيمـ ــرين حيـ ــين المتغيـ ــة إحصـــاتية بـ ــود داللـ ( كـــذلف وجـ
( للمتغير المسـت ا وك همـا اقـا مـن مسـتو  الداللـة  0.024( للثاب  و) 0.000الداللة) 

 (0.05.) 



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50 

 

( الع قـــــة بـــــين المتغيـــــر المســـــت ا اهوا وهـــــو الت نيـــــا  والوســـــاتا المســـــتخدمة 3الشـــــكا )
 الط و عن التعليم عن بعد والمتغير التابع رضا

يجـــاد معادلـــة  Yوالمتغيـــر التـــابع  X2ثانيـــًا: دراســـة عالقـــة المتغيـــر الثـــاني المســـتقل  وا 
 االنحدار البسيط:

( يوضــح الوصــف اإلحصــاتي للعينــة وتشــما متغيــرين ف ــط )المتغيــر المســت ا 7الجــدوا )
X2  والمتغيـر التـابع والذي يمتا المحتو  العلمي اإللكترونيY  رضـا الطـ و عـن التعلـيم

 .Std( واالنحـــراف المعيـــاري Mean( وفيـــه يـــتم توضـــيح المتوســط الحســـابي )عــن بعـــد
Deviation)نة.( لكا متغير مع عدد العي 

 ( الوصف اإلحصائي   7الجدول )

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X2 13.5370 3.19027 54 

( يوضح مصفوفة االرتباط وهي مصفوفة متماثلة وفيه يدرس قوة ونـو  ارتبـاط 8والجدوا )
الموضــحين ســاب ا و وفيــه ن حــظ أن قيمــة معامــا  Yوالمتغيــر التــابع  X2المتغيــر المســت ا 
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( وهـــي قيمــة موجبــة أي ان االرتبـــاط بــين المتغيــرين هـــو 0.389االرتبــاط بينهمــا تســاوي )
( بـين المتغيـرين Sigيف. ون حظ من الجـدوا أن قيمـة الداللـة )ضع إال أنهارتباط طردي 

 ( أي أنه داا إحصاتيا .0.05( وهي أقا من )0.002تساوي )
( مصفوفة االرتباط8الجدول )  

 Y X2 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .389 

X2 .389 1.000 

Sig. (2-tailed) 
Y . .002 

X2 .002 . 

N 
Y 54 54 

X2 54 54 

( يوضح النموذج اإلحصاتي المتحصا عليه من بيانا  عينة الدراسة وفيه 9أما الجدوا )
كـذلف يظهـر  Yوالمتغيـر التـابع  X2نتكد على قيمة معاما االرتباط بـين المتغيـر المسـت ا 

الجدوليــةو يظهــر الجــدوا أن ال يمــة  F( وبعــد م ارنتهــا ب يمــة 9.292المحســوبة ) Fقيمــة 
( التـي Sig. Fيمـة الجدوليـة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية )المحسـوبة أكبـر مـن ال 

 ( مما يدا على وجود فروق ذا  داللة إحصاتية.0.05( وهي أقا من )0.004تساوي )

 ( ملخص النموذج   9الجدول ) 

Mod

el 

R R 

Squa

re 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Chan

ge 

df

1 

df

2 

Sig. 

F 

Chan

ge 

1 
.38

9a 
.152 .135 8.83600 .152 9.292 1 52 .004 

a. Predictors: (Constant), X2 
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b. Dependent Variable: Y 

ــدوا ) ــح الجـ ــا 10ويوضـ ــي (ANOVA( تحليـ ــتخدم فـ ــادي ويسـ ــاين االحـ ــا التبـ ــو تحليـ ( وهـ
التح ــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن 

أن يكـون المتغيـر التـابع يتـوز  توزيعـا  طبيعيـا  وكـذلف ان  ANOVAشروط استخدام تحليا 
(. 4ا يوضحه الشـكا )تتبع البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا م

ومن خ ا هذا الجدوا نتكد على وجود فروق ذا  داللـة إحصـاتية بـين المتغيـر المسـت ا 
(  0.05( وهـي أقـا مـن )0.004( تسـاوي ).Sigوالمتغير التابع وذلف الن قيمـة الداللـة )

 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي أن قيمة 

 aANOVA(   10الجم) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 725.437 1 725.437 9.292 .004b 

Residual 4059.896 52 78.075   

Total 4785.333 53    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2 

هــو جــدوا المعــام   ومنــه ســنوجد معادلــة االنحــدار البســيط بــين المتغيــر ( 11والجــدوا )
حيــــ  ستوضــــح الع قــــة بينهمــــا ومــــن الجــــدوا نجــــد ان  Yوالمتغيــــر التــــابع  X2المســــت ا 

 المعادلة هي :

Y= 1.160 X2 + 41.524 

وهي ع قة موجبة تعبر عن أنه إذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد فـئن المتغيـر 
( فــي المتغيــر المســت ا. 1.160( بعــد ضــرو المعامــا )41.524التــابع ســيزداد بم ــدار )
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ومن هنا نجد المتغير التابع وهو رضا الطالب عن التعليم عـن بعـد سـيزداد بزيـادة قيمـة 
 متمثل في المحتوى العلمي اإللكتروني.ال X2المتغير المستقل 

 a( المعامالت11الجدول )

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant

) 
41.524 5.289 

 
7.852 .000 30.911 52.136 

X2 1.160 .380 .389 3.048 .004 .396 1.923 

a. Dependent Variable: Y 

ــدوا ) ــح الجـ ــة 11يوضـ ــد ان قيمـ ــرين حيـــ  نجـ ــين المتغيـ ــاتية بـ ــة إحصـ ــود داللـ ــذلف وجـ ( كـ
( للمتغيــر المســت ا وك همــا أقــا مــن مســتو  الداللــة 0.004( للثابــ  و)0.000الداللــة )

(0.05.) 
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ع قــة المتغيــر المســت ا الثــاني المحتــو  العلمــي اإللكترونــي والمتغيــر ( يوضــح 4الشــكا )
 التابع رضا الط و عن التعليم عن بعد

يجـــاد معادلـــة  Yوالمتغيـــر التـــابع  X3ثالثـــًا: دراســـة عالقـــة المتغيـــر الثالـــث المســـتقل  وا 
 االنحدار البسيط:

( يوضح الوصف اإلحصاتي للعينـة وتشـما متغيـرين ف ـط ) المتغيـر المسـت ا 12الجدوا )
X3  والمتغيـر التـابع  فاعلية التعلـيم عـن بعـدوالذي يمثاY  رضـا الطـ و عـن التعلـيم عـن
ــابي  بعــــد ــط الحســ ــيح المتوســ ــتم توضــ ــه يــ ــاري   Mean( وفيــ ــراف المعيــ  .Stdواالنحــ

Deviation لكا متغير مع عدد العينة. 

 ( الوصف اإلحصائي12جدول )

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X3 14.2037 2.91631 54 

 

( يوضـــح مصـــفوفة االرتبـــاط وهـــي مصـــفوفة متماثلـــة وفيـــه يـــدرس قـــوة ونـــو  13والجـــدوا )
الموضــحين ســـاب ا و وفيــه ن حــظ أن قيمـــة  Yوالمتغيـــر التــابع  X3ارتبــاط المتغيــر المســت ا

( وهي قيمـة موجبـة أي ان االرتبـاط بـين المتغيـرين 0.388معاما االرتباط بينهما تساوي )
ــاط طـــردي  ــو ارتبـ ــههـ ــة ) إال أنـ ــة الداللـ ــدوا ان قيمـ ــن الجـ ــظ مـ ــعيف. ون حـ ــين Sigضـ ( بـ
عنـــد  ( أي أنـــه هنـــاف داللـــة إحصـــاتية0.05( وهـــي أقـــا مـــن )0.002المتغيـــرين تســـاوي )

 (0.05مستو  الداللة )

 

 ( مصفوفة االرتباط 13جدول )
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 Y X3 

Pearson Correlation 
Y 1.000 .388 

X3 .388 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Y . .002 

X3 .002 . 

N 
Y 54 54 

X3 54 54 

ــدوا ) ــا الجـ ــة 14أمـ ــا  عينـ ــن بيانـ ــه مـ ــا عليـ ــاتي المتحصـ ــوذج اإلحصـ ــح النمـ ــه يوضـ ( فأنـ
 Yوالمتغيـر التـابع  X3الدراسة وفيه نتكد علـى قيمـة معامـا االرتبـاط بـين المتغيـر المسـت ا

الجدوليـةو يظهـر الجـدوا  F( وبعد م ارنتها ب يمة 9.243المحسوبة ) Fكذلف يظهر قيمة 
 .Sigأن ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمة الجدوليـة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية )

F( التي تسـاوي )ممـا يـدا علـى وجـود فـروق ذا  داللـة 0.05( وهـي أقـا مـن )0.004 )
 إحصاتية.

 ( ملخص النموذج 14جدول )

Model R R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Chan

ge 

df1 df

2 

Sig. F 

Chan

ge 

1 
.388

a 
.151 .135 

8.8395

4 
.151 9.243 1 52 .004 

a. Predictors: (Constant), X3 

b. Dependent Variable: Y 

( وهــو تحليــا التبــاين االحــادي ويســتخدم فــي (ANOVA( تحليــا 15يوضــح الجــدوا )     
التح ــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن 

أن يكـون المتغيـر التـابع يتـوز  توزيعـا  طبيعيـا  وكـذلف ان  ANOVAشروط استخدام تحليا 
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(. 5ا يوضحه الشـكا )تتبع البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا م
ومن خ ا هذا الجدوا نتكد على وجود فروق ذا  داللـة إحصـاتية بـين المتغيـر المسـت ا 

(  0.05( وهـي أقـا مـن )0.004( تسـاوي ).Sigوالمتغير التابع وذلف هن قيمـة الداللـة )
 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي أن قيمة 

aANOVA (   15جم) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 722.190 1 722.190 9.243 .004b 

Residual 4063.144 52 78.137   

Total 4785.333 53    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3 

معادلـة االنحــدار البسـيط بــين المتغيــر ( هـو جــدوا المعـام   ومنـه ســنوجد 16الجـدوا )
حيــث ستوضــح العالقــة بينهمــا ومــن الجــدول نجــد ان  Yوالمتغيــر التــابع  X3المســتقل 

 المعادلة هي :

Y= 1.266 X3 + 39.244 

وهي ع قة موجبة تعبر عن أنه إذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد فـئن المتغيـر 
( فــي المتغيــر المســت ا. 1.266( بعــد ضــرو المعامــا )39.244التــابع ســيزداد بم ــدار )

ومن هنا نجد المتغير التابع وهو رضا الطالب عن التعليم عـن بعـد سـيزداد بزيـادة قيمـة 
 .فاعلية التعليم عن بعدمتمثل في ال X3المتغير المستقل 
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 a( المعامالت 16جدول )

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 95.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 
(Constant) 39.244 6.035  6.503 .000 27.134 51.353 

X3 1.266 .416 .388 3.040 .004 .430 2.101 

a. Dependent Variable: Y 

ــدوا ) ــح الجـ ــة 16يوضـ ــد ان قيمـ ــرين حيـــ  نجـ ــين المتغيـ ــاتية بـ ــة إحصـ ــود داللـ ــذلف وجـ ( كـ
( للمتغير المسـت ا وك همـا أقـا مـن مسـتو  الداللـة  0.004( للثاب  و) 0.000الداللة )

(0.05.) 
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عالقة المتغير المستقل الثالث فاعلية التعليم عن بعد والمتغير التااابع ( يوضح 5الشكل )

 رضا الطالب عن التعليم عن بعد

وايجـــاد معادلـــة  Yوالمتغيـــر التـــابع  X4رابعـــًا: دراســـة عالقـــة المتغيـــر الثالـــث المســـتقل 
 االنحدار البسيط:

المســت ا  ( يوضــح الوصـف اإلحصــاتي للعينــة وتشـما متغيــرين ف ـط )المتغيــر17الجـدوا )
X4  والمتغير التابع والذي يمتا التفاعليةY وفيـه يـتم رضا الطـ و عـن التعلـيم عـن بعـد )

 .توضيح المتوسط الحسابي    واالنحراف المعياري لكا متغير مع عدد العينة

 ( الوصف اإلحصائي 17الجدول )

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X4 13.3889 3.95931 54 

( يوضح مصفوفة االرتباط وهي مصفوفة متماثلة وفيه يدرس قوة ونو  ارتباط المتغير 18الجدوا )
الموضــحين ســـاب او وفيــه ن حـــظ ان قيمــة معامـــا االرتبــاط بينهمـــا  Yوالمتغيــر التـــابع  X4المســت ا
ــاوي ) ــردي 0.454تسـ ــاط طـ ــو ارتبـ ــرين هـ ــين المتغيـ ــاط بـ ــة أي ان االرتبـ ــة موجبـ ــي قيمـ  إال أنـــه( وهـ

( وهــي أقــا 0.000( بــين المتغيــرين تســاوي )Sigضــعيف. ون حــظ مــن الجــدوا ان قيمــة الداللــة )
 (.0.05إحصاتية عند مستو  الداللة )( أي أنه هناف داللة 0.05من )

 ( مصفوفة االرتباط18الجدول )

 Y X4 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .454 

X4 .454 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Y . .000 

X4 .000 . 

N 
Y 54 54 

X4 54 54 



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59 

الدراسـة وفيـه ( يوضح النموذج اإلحصاتي المتحصا عليه مـن بيانـا  عينـة 19والجدوا )
كـذلف يظهـر  Yوالمتغيـر التـابع  X4نتكد علـى قيمـة معامـا االرتبـاط بـين المتغيـر المسـت ا

الجدوليـةو يظهـر الجـدوا ان ال يمـة  F( وبعـد م ارنتهـا ب يمـة 13.504المحسوبة ) Fقيمة 
( التـي Sig. Fالمحسـوبة أكبـر مـن ال يمـة الجدوليـة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية )

 ( مما يدا على وجود فروق ذا  داللة إحصاتية.0.05( وهي أقا من )0.001تساوي )

( ملخص النموذج19الجدول )  
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df1 df2 Sig. F 
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1 
.45

4a 
.206 .191 8.54718 .206 13.504 1 52 .001 

a. Predictors: (Constant), X4 

b. Dependent Variable: Y 

ــدوا ) ــح الجـ ــا 20ويوضـ ــي (ANOVA( تحليـ ــتخدم فـ ــادي ويسـ ــاين االحـ ــا التبـ ــو تحليـ ( وهـ
التح ــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن 

أن يكـون المتغيـر التـابع يتـوز  توزيعـا  طبيعيـا  وكـذلف ان  ANOVAشروط استخدام تحليا 
(. 6ا يوضحه الشـكا )تتبع البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا م

ومن خ ا هذا الجدوا نتكد على وجود فروق ذا  داللـة إحصـاتية بـين المتغيـر المسـت ا 
(  0.05( وهـي أقـا مـن )0.001( تسـاوي ).Sigوالمتغير التابع وذلف هن قيمـة الداللـة )

 .الجدولية Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي أن قيمة 
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aANOVA( 20الجدول) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 986.514 1 986.514 13.504 .001b 

Residual 3798.820 52 73.054   

Total 4785.333 53    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4 

معادلـة االنحــدار البسـيط بــين المتغيــر ( هـو جــدوا المعـام   ومنـه ســنوجد 21الجـدوا )
حيــث ستوضــح العالقــة بينهمــا ومــن الجــدول نجــد ان  Yوالمتغيــر التــابع  X4المســتقل 

وهي ع قة موجبة تعبـر عـن انـه اذا زاد  Y = 1.090 X4 + 42.633 المعادلة هي :
( بعــد 42.633ن المتغيــر التــابع ســيزداد بم ــدار )م ــدار المتغيــر المســت ا بم ــدار واحــد فــئ

ومن هنـا نجـد المتغيـر التـابع وهـو رضـا ( في المتغير المست ا. 1.090ضرو المعاما )
المتمثــل فــي  Xالطــالب عــن التعلــيم عــن بعــد ســيزداد بزيــادة قيمــة المتغيــر المســتقل 

 .التفاعلية

 a( المعامالت20الجدول )

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 
(Constant) 42.633 4.137  10.305 .000 34.331 50.934 

X4 1.090 .297 .454 3.675 .001 .495 1.685 

( كـــذلف وجـــود داللـــة إحصـــاتية بـــين المتغيـــرين حيـــ  نجـــد ان قيمـــة 21ويوضـــح الجـــدوا )
   ( للمتغيــر المســت ا وك همــا أقــا مــن مســتو  الداللــة 0.001( للثابــ  و)0.000الداللــة )

 (0.05.) 
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( يوضح عالقة المتغير المستقل الرابع التفاعلية والمتغير التابع رضــا الطــالب 4الشكل )

 التعليم عن بعدعن 

يجـاد معادلـة  Yوالمتغيـر التـابع  X5خامسًا: دراسة عالقـة المتغيـر الخـامس المسـتقل  وا 
 االنحدار البسيط:

( يوضح الوصف اإلحصاتي للعينـة وتشـما متغيـرين ف ـط )المتغيـر المسـت ا 22والجدوا )
X5  والمتغيــر التــابع والــذي يمتــا الت يــيم عــن بعــدY بعــد رضــا الطــ و عــن التعلــيم عــن )

ــابي   ــط الحســـ ــيح المتوســـ ــتم توضـــ ــه يـــ  .Std(  واالنحـــــراف المعيـــــاري )(Meanوفيـــ
Deviationلكا متغير مع عدد العينة ) 

 ( الوصف اإلحصائي22الجدول )

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X5 13.9259 3.45238 54 

متماثلـــة وفيـــه يـــدرس قـــوة ونـــو  ( يوضـــح مصـــفوفة االرتبـــاط وهـــي مصـــفوفة 23والجـــدوا )
الموضــحين ســـاب ا و وفيــه ن حــظ ان قيمـــة  Yوالمتغيـــر التــابع  X5ارتبــاط المتغيــر المســت ا
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( وهي قيمـة موجبـة أي أن االرتبـاط بـين المتغيـرين 0.462معاما االرتباط بينهما تساوي )
ــاط طـــردي  ــو ارتبـ ــههـ ــة ) إال أنـ ــة الداللـ ــدوا أن قيمـ ــن الجـ ــظ مـ ــعيف. ون حـ ــيSigضـ ن ( بـ
( أي أنـــه هنـــاف داللـــة إحصـــاتية عنـــد 0.05( وهـــي أقـــا مـــن )0.000المتغيـــرين تســـاوي )

 (.0.05مستو  الداللة )

 ( مصفوفة االرتباط23الجدول )

 Y X5 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .462 

X5 .462 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Y . .000 

X5 .000 . 

N 
Y 54 54 

X5 54 54 

( يوضح النمـوذج اإلحصـاتي المتحصـا عليـه مـن بيانـا  عينـة الدراسـة وفيـه 24والجدوا )
كـذلف يظهـر  Yوالمتغيـر التـابع  X5نتكد علـى قيمـة معامـا االرتبـاط بـين المتغيـر المسـت ا

 الجدوليـــــةو يظهـــــر الجـــــدوا ان F( وبعـــــد م ارنتهـــــا ب يمـــــة 14.095المحســـــوبة ) Fقيمـــــة 
( Sig. Fة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية )المحسوبة أكبر مـن ال يمـة الجدوليـ وال يمة

 ( يدا على وجود فروق ذا  داللة إحصاتية.0.05( وهي أقا من )0.000التي تساوي )

 ( ملخص النموذج24الجدول )

Mod

el 

R R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Chang

e 

1 
.46

2a 
.213 .198 8.50890 .213 14.095 1 52 .000 

a. Predictors: (Constant), X5 

b. Dependent Variable: Y 
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ــدوا ) ــح الجـ ــا 25ويوضـ ــي (ANOVA( تحليـ ــتخدم فـ ــادي ويسـ ــاين االحـ ــا التبـ ــو تحليـ ( وهـ
التح ــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن 

أن يكـون المتغيـر التـابع يتـوز  توزيعـا  طبيعيـا  وكـذلف ان  ANOVAشروط استخدام تحليا 
(. 6ا يوضحه الشـكا )تتبع البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا م

ومن خ ا هذا الجدوا نتكد على وجود فروق ذا  داللـة إحصـاتية بـين المتغيـر المسـت ا 
(  0.05( وهـي أقـا مـن )0.000( تسـاوي ).Sigوالمتغير التابع وذلف الن قيمـة الداللـة )

 .الجدولية Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي أن قيمة 

ANOVAa  ( 25الجدول ) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1020.463 1 1020.463 14.095 .000b 

Residual 3764.870 52 72.401   

Total 4785.333 53    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5 

معادلـة االنحـدار البسـيط بـين المتغيـر ( هو جدوا المعام   ومنـه سـنوجد 26والجدوا )
حيــث ستوضــح العالقــة بينهمــا ومــن الجــدول نجــد ان  Yوالمتغيــر التــابع  X5المســتقل 

 Y = 1.271 X5 + 39.523 المعادلة هي :

وهي ع قة موجبة تعبر عن انه اذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد فـئن المتغيـر 
( فــي المتغيــر المســت ا. 1.271( بعــد ضــرو المعامــا )39.523التــابع ســيزداد بم ــدار )

ومن هنا نجد المتغير التابع وهو رضا الطالب عن التعليم عـن بعـد سـيزداد بزيـادة قيمـة 
 .متمثل في التقييم عن بعدال X5المتغير المستقل 

 a( المعامالت26الجدول )
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Model Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 95.0% Confidence 
Interval for B 

B Std. 
Error 

Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 
(Constant) 39.523 4.855  8.141 .000 29.781 49.264 

X5 1.271 .339 .462 3.754 .000 .592 1.950 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

( يوضح عالقة المتغير المستقل الخامس القييم عن بعــد والمتغيــر التــابع رضــا 6الشكل )

 الطالب عن التعليم عن بعد
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سادســًا: دراســة عالقــة المتغيــر المســتقل الرئيســي متضــمنًا المتغيــرات الفرعيــة المســتقلة 
يجاد معادلة االنحدار المتعدد: Yوالمتغير التابع   وا 

ــح الجــــدوا ) ــت ا الرتيســــي 27يوضــ ــما المتغيــــر المســ ــة وتشــ ــاتي للعينــ ( الوصــــف اإلحصــ
( والذي يمثا نظام التعلـيم عـن (X1,X2,X3,X4,X5متضمنا  المتغيرا  المست لة الفرعية 

( وفيـه يـتم توضـيح رضـا الطـ و عـن التعلـيم عـن بعـدوالذي يمثا  Yوالمتغير التابع بعدو 
لكـا متغيـر مـع  (Std. Deviation)نحـراف المعيـاري (  واال(Meanالمتوسـط الحسـابي  

 .عدد العينة

 ( الوصف اإلحصائي27الجدول )

 Mean Std. Deviation N 

Y 57.2222 9.50207 54 

X1 14.0926 2.65833 54 

X2 13.5370 3.19027 54 

X3 14.2037 2.91631 54 

X4 13.3889 3.95931 54 

X5 13.9259 3.45238 54 

( يوضـــح مصـــفوفة االرتبـــاط وهـــي مصـــفوفة مثماثلـــة وفيهـــا يـــدرس قـــوة ونـــو  28الجـــدوا )
الموضحين ساب ا و وفيـه ن حـظ أن قيمـة معامـا  Yارتباط المتغير المست ا والمتغير التابع 

االرتبــاط بــين كــا متغيــر مســت ا والمتغيــر التــابع. ون حــظ أن االرتبــاط موجــو أي الع قــة 
ابع وجميــع المتغيـــرا  المســت لة الفرعيــة. ون حــظ مــن الجـــدوا أن طرديــة بــين المتغيــر التــ 

( أي أنــه هنــاف داللــة إحصــاتية عنــد 0.05( بــين المتغيــرا  أقــا مــن )Sigقيمــة الداللــة )
 (.0.05مستو  الداللة )
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 ( مصفوفة االرتباط28الجدول )

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .308 .389 .388 .454 .462 

X1 .308 
1.00

0 
.417 .402 .386 .428 

X2 .389 .417 1.000 .592 .581 .572 

X3 .388 .402 .592 1.000 .522 .564 

X4 .454 .386 .581 .522 1.000 .576 

X5 .462 .428 .572 .564 .576 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Y . .012 .002 .002 .000 .000 

X1 .012 . .001 .001 .002 .001 

X2 .002 .001 . .000 .000 .000 

X3 .002 .001 .000 . .000 .000 

X4 .000 .002 .000 .000 . .000 

X5 .000 .001 .000 .000 .000 . 

N 

X6 54 54 54 54 54 54 

X1 54 54 54 54 54 54 

X2 54 54 54 54 54 54 

X3 54 54 54 54 54 54 

X4 54 54 54 54 54 54 

X5 54 54 54 54 54 54 

 

( يوضح النمـوذج اإلحصـاتي المتحصـا عليـه مـن بيانـا  عينـة الدراسـة وفيـه 29الجدوا )
كـذلف يظهـر قيمـة  Yنتكد على قيمة معاما االرتباط بين المتغير المست ا والمتغير التـابع 

F ( ــوبة ــةو يظهـــــر الجـــــدوا أن ال يمــــــة  F( وبعـــــد م ارنتهـــــا ب يمــــــة 3.735المحســـ الجدوليـــ
( التـي Sig. Fجدوليـة وهـذا يتضـح مـن الداللـة اإلحصـاتية )المحسـوبة أكبـر مـن ال يمـة ال

 ( مما يدا على وجود فروق ذا  داللة إحصاتية.0.05( وهي أقا من )0.006تساوي )
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ــدوا ) ــح الجـ ــا 30ويوضـ ــي (ANOVA( تحليـ ــتخدم فـ ــادي ويسـ ــاين االحـ ــا التبـ ــو تحليـ ( وهـ
التح ــق مــن داللــة الفــروق بــين المتوســطا  للمجموعــا  فــي متغيــر تــابع واحــد ف ــط. ومــن 

أن يكـون المتغيـر التـابع يتـوز  توزيعـا  طبيعيـا  وكـذلف ان  ANOVAشروط استخدام تحليا 
(.  6ا يوضحه الشـكا )تتبع البواقي التوزيع الطبيعي عند كا ن اط المتغير المست ا وهذا م

ومن خ ا هذا الجدوا نتكد على وجود فروق ذا  داللـة إحصـاتية بـين المتغيـر المسـت ا 
(  0.05( وهــي اقــا مــن )0.00( تســاوي ).Sigوالمتغيــر التــابع وذلــف الن قيمــة الداللــة )

 الجدولية. Fالمحسوبة أكبر من قيمة  Fأي ان قيمة 

aANOVA (   30الجم) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1340.322 5 268.064 3.735 .006b 

Residual 3445.012 48 71.771   

Total 4785.333 53    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1 

 

 ( ملخص النموذج29الجدول )

Model R R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Chang

e 

F 

Chang

e 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .529a .280 .205 8.47178 .280 3.735 5 48 .006 

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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ومنه سـنوجد معادلـة االنحـدار المتعـدد بـين المتغيـر ( هو جدوا المعام   31الجدوا )
حيـث ستوضـح العالقـة  Yالمستقل متضمنًا المتغيرات المستقلة الفرعية والمتغيـر التـابع 

 بينهما ومن الجدول نجد أن المعادلة هي:

Y= .247 X1 + .150 X2 + .285 X3 + .533 X4 + .622 X5 + 31.863 

وهي ع قة موجبة تعبر عن انه اذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد فـئن المتغيـر 
( بعـد ضـرو كـا متغيـر مسـت ا فـي معاملـه الموضـح فـي 31.863التابع سـيزداد بم ـدار )

ومن هنـا نجـد المتغيـر التـابع وهـو رضـا الطـالب عـن التعلـيم عـن بعـد سـيزداد المعادلـة. 
 .ير المستقل المتمثل في خمس متغيرات مستقلة فرعيةبزيادة قيمة المتغ

 a( المعامالت31الجدول )

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant

) 
31.863 7.260 

 
4.389 .000 17.265 46.461 

X1 .247 .505 .069 .489 .627 -.768- 1.262 

X2 .150 .512 .050 .293 .771 -.879- 1.179 

X3 .285 .538 .087 .529 .599 -.798- 1.367 

X4 .533 .395 .222 1.350 .183 -.261- 1.328 

X5 .622 .465 .226 1.338 .187 -.313- 1.557 

a. Dependent Variable: Y 
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 ( يوضح ان بيانات العينة المجمعة تتبع التوزيع الطبيعي 6الشكل )

 نتائج الدراسة 

 عـدد مـن إلـى الباحـ  ف ـد توصـا الفرضـيا  واختبـار اإلحصـاتي التحليا نتاتج ضول في
 :أهمها النتاتج

 اآلتي:: أشارت نتائج الدراسة من خالل تحليل األنحدار البسيط  أوالً 

في رضا الطـ و عـن  للت نيا  والوساتا المستخدمةيوجد أثر معنوي )داا إحصاتيا (  -1
 X1معادلة االنحدار البسيط بين المتغير المستقل و حي  يتضح مـن التعليم عن بعد
 Y= 1.100 X1 + 41.724حيث توضح المعادلة  Yوالمتغير التابع 

ذا زاد م ــدار المتغيــر المســت ا بم ــدار واحــد فــئن إنــه أوهــي ع قــة موجبــة تعبــر عــن 
( فـي المتغيـر 1.100( بعد ضرو المعامـا )41.724المتغير التابع سيزداد بم دار )

رضا الطالب عـن التعلـيم عـن  المتمثل فيالمتغير التابع أن . ومن هنا نجد المست ا
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المتمثـــل فـــي التقنيـــات والوســـائل  X1بعـــد ســـيزداد بزيـــادة قيمـــة المتغيـــر المســـتقل 
 المستخدمة.

يوجـد أثـر معنـوي )داا إحصـاتيا ( للتوظيـف علـى فاعليـة أدال المتسسـةو حيـ  يتضـح  -2
ــابع  X2معادلــة االنحــدار البســيط بــين المتغيــر المســتقل مــن  حيــث  Yوالمتغيــر الت

  Y= 1.160 X2 + 41.524 توضح المعادلة
وهــي ع قــة موجبــة تعبــر عــن أنــه إذا زاد م ــدار المتغيــر المســت ا بم ــدار واحــد فــئن 

( فـي المتغيـر 1.160( بعد ضرو المعامـا )41.524المتغير التابع سيزداد بم دار )
رضا الطالب عن التعليم عن  والمتمثل فيالمتغير التابع  أن ومن هنا نجدالمست ا. 

ــة المتغ ــادة قيمـ ــيزداد بزيـ ــد سـ ــتقل بعـ ــر المسـ ــي  X2يـ ــوى العلمـ ــي المحتـ ــل فـ المتمثـ
 اإللكتروني.

ــيم عـــن بعـــدليوجـــد أثـــر معنـــوي )داا إحصـــاتيا (  -3 فـــي رضـــا الطـــ و عـــن  فاعليـــة التعلـ
 X3حيث يتضح من معادلة االنحدار البسيط بين المتغير المستقل و التعليم عن بعد
  Y= 1.266 X3 + 39.244 حيث توضح المعادلة Yوالمتغير التابع 

وهــي ع قــة موجبــة تعبــر عــن أنــه إذا زاد م ــدار المتغيــر المســت ا بم ــدار واحــد فــئن 
( فـي المتغيـر 1.266( بعد ضرو المعامـا )39.244المتغير التابع سيزداد بم دار )

رضا الطالب عن التعليم عن بعـد  المتمثل فيومن هنا نجد المتغير التابع المست ا. 
 المتمثل في فاعلية التعليم عن بعد. X3سيزداد بزيادة قيمة المتغير المستقل 

و للتفاعليــة فــي رضــا الطــ و عــن التعلــيم عــن بعــديوجــد أثــر معنــوي )داا إحصــاتيا (  -4
والمتغيـر التـابع  X4حيث يتضح من معادلة االنحدار البسيط بين المتغير المسـتقل 

Y وضح المعادلـة حيث تY = 1.090 X4 + 42.633  وهـي ع قـة موجبـة تعبـر
ذا زاد م دار المتغير المست ا بم دار واحد فئن المتغير التابع سـيزداد بم ـدار إنه أعن 
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ومـــن هنـــا نجـــد ( فـــي المتغيـــر المســـت ا. 1.090( بعـــد ضـــرو المعامـــا )42.633)
عـد سـيزداد بزيـادة قيمـة رضا الطـالب عـن التعلـيم عـن ب والمتمثل فيالمتغير التابع 

 .المتمثل في التفاعلية X4المتغير المستقل 

فــي رضــا الطــ و عــن التعلــيم عــن  لت يــيم عــن بعـدليوجـد أثــر معنــوي )داا إحصــاتيا (  -5
والمتغيـر  X5معادلـة االنحـدار البسـيط بـين المتغيـر المسـتقل  حيث يتضح منو بعد

  Y = 1.271 X5 + 39.523 حيث توضح المعادلة Yالتابع 
ذا زاد م ــدار المتغيــر المســت ا بم ــدار واحــد فــئن إنــه أوهــي ع قــة موجبــة تعبــر عــن 
( فـي المتغيـر 1.271( بعد ضرو المعامـا )39.523المتغير التابع سيزداد بم دار )

رضا الطالب عن التعليم عن بعـد  المتمثل فيومن هنا نجد المتغير التابع المست ا. 
 .دالمتمثل في التقييم عن بع X5سيزداد بزيادة قيمة المتغير المستقل 

 : أشارت نتائج الدراسة من خالل تحليل األنحدار المتعدد اآلتي:ثانياً 

ــ  -1 قبــوا الفرضــية الرتيســية والتــي تــن  علــى وجــود أثــر معنــوي  ذو داللــة إحصــاتية ـل
و فاعليـة التعلـيم عـن بعـدو المحتو  العلمي اإللكترونيو الت نيا  والوساتا المستخدمة)

 و حيـ  يتضـح مـنرضـا الطـ و عـن التعلـيم عـن بعـد فـي( الت ييم عن بعـدو التفاعلية
معادلة االنحدار المتعدد بين المتغير المستقل متضمنًا المتغيـرات المسـتقلة الفرعيـة 

 حيث توضح المعادلة  Yوالمتغير التابع 

Y= .247 X1 + .150 X2 + .285 X3 + .533 X4 + .622 X5 + 31.86 

ذا زاد م دار المتغيـر المسـت ا بم ـدار واحـد فـئن المتغيـر إنه أوهي ع قة موجبة تعبر عن 
( بعـد ضـرو كـا متغيـر مسـت ا فـي معاملـه الموضـح فـي 31.863التابع سـيزداد بم ـدار )

رضا الطـالب عـن التعلـيم عـن  المتمثل فيومن هنا نجد المتغير التابع . الساب ة المعادلة
.مة المتغير المستقل المتمثل في خمس متغيرات مستقلة فرعيةبعد سيزداد بزيادة قي  
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فـي جامعـة الرفـاق اههليـة عـن  قسـم إدارة االعمـاا طـ و لرضـا العـام االتجـاه إن ثالثـا :
نظــام التعلــيم عــن بعــد والمتمثــا فــي )الت نيــا  والوســاتا المســتخدمة فــي التعلــيم عــن بعــدو 
ــا  ــة فـــي داخـ ــدو والتفاعليـ ــة التـــدريس عـــن بعـ ــدمو وفاعليـ والمحتـــو  العلمـــي اإللكترونـــي الم ـ

 مرتفعا  نسبيا . كانالنظامو والت ييم عن بعد( 

 توصيات الدراسة

للموارد البشرية التي ستشرف علــى   والتطويرية المستمرة تدريبيةالبرامج زيد من البالم ال يام -1
  الت نيا  والبرمجيــا  المناســبة والوســاتا المســتخدمةوهذا التعليمو سوال ما تعلق باستخدام  

 .بالمستو  المطلوو   للط و أو اكتساو مهارا  من أجا وضع البرامج التعليمية 

إدارة الجامعة وأعضال هيتة التدريس والط و في تبَني  مشاركةعلى ضرورة  التركيز -2
وتطـــوير  ويمكـــن قياســـها واســتخدام معـــايير مناســـبةنظــام التعلـــيم عـــن بعـــد المســـتخدمو 

أي  وحتــى يتســنى لنظــام التعلــيم عــن بعــد أن يكــون مرنــا  المحتــو  العلمــي اإللكترونــي 
وفـــق كـــا المســـتجدا و للحـــد مـــن الصـــعوبا  التـــي يمكـــن أن  تحديثـــه وتطـــويرهيمكـــن 

 .أعضال هيتة التدريستواجه الط و و 
مــن  التعلــيم عــن بعــد نجــاح عمليــةفــي  التأكيــد علــى أهميــة دور عضــو هيتــة التــدريس -3

علــى اســتخدام  وتحفيــزهملطــ و ا بتوجيــه خــ ا زيــادة فاعليــة التــدريس والت يــيمو وذلــف
ــا ــتم مـــن خ لهـ ــة التـــي يـ ــديم  الت نيـ ــتعلمو ومتابعـــة مســـتو  الطـــ و وت ـ ــارا الـ  االستفسـ

 تعليمية مناسبة للط و.بيتة  وتوفيرال زمة في وقتهاو 
والهـاتف المحمـوا ليسـنى لهـم  واإلنترنـ  الكمبيـوتر اسـتخدام فـي الطلبـة را مها تنمية -4

 ع ـد خـ ا مـن زيـادة التفاعليـة والتعامـا مـع المنصـة التعليميـة والفصـوا اإللكترونيـة
 .عن بعد بالتعليم المتعل ة التدريبية الدورا  من المزيد
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 المـزودة شـركا المـع  االتفـاق ضرورة قيام المتسسا  التعليمية الخاصة والعامة على -5
المنصـا  إلى  أو منخفض التكلفة للط و الوصوا المجاني نتأمي دفھنترن  وإلل

ــن بعـــد  ةيـــ ميالتعل ــيم عـ ــام التعلـ ــمان نجـــاح نظـ ــة لضـ ــا المختلفـ ــا  رضـ ــس إيجابـ ــا يعكـ ممـ
 .الط و بالشكا المطلوو

 وتبني وعن بعد التعليم مجاا في العالمية الممارسا  أفضا علىالمستمر   اإلط   -6
 .المجاا هذاأفضا التجارو الناجحة في 

 المراجع

 لدارسـي الموسـي ى التعلـيم فـي بعـد عـن التعلـيم م(و دور2020إسـحاقو هيـاو ) .1
الكويـ و مجلـة بحـو  التربيـة النوعيـة عـدد  المتخصصـة بدولـة الكليـا  فـي الموسي ى

 ( جامعة المنصورةو مصر.50)
(و أثــــــــر اســــــــتخدام المنصــــــــة التعليميــــــــة 2019البــــــــاوي, ماجــــــــدةو غــــــــازيو أحمــــــــدو ) .2

(Classroom Google)  فـــي تحصـــيا طلبـــة قســـم الحاســـبا  لمـــادة(Image 
Processing)  واتجاهاتهم نحو التعلم االلكتروني, المجلة الدولية للبحو  فـي العلـوم
 , العراق. 2,    2التربوية , مج 

م(و مـــد  رتضــا طلبـــة كليـــة االقتصـــاد فــي جامعـــة حلـــو عـــن 2009الحســنيهو ســـليم ) .3
مستو  اهدال اإلداري واهكاديمي لكليتهم: دراسة مسـحية مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم 

 سوريا.  -العدد الثاني -( 25المجلد ) –ل انونيةاالقتصادية وا
م(و  أثـــر اســـتخدام الفصـــوا اإلفتراضـــية فـــي تنميـــة مهـــارا  2017العمـــريو حســـنو ) .4

الحوار والتحصيا الدراسي واالتجـاه نحـو الم ـرر لـد  طلبـة كليـة الشـريعة فـي جامعـة 
ــا  التربويــــة والنفســــية  ــد  –ال صــــيمو مجلــــة ال ــــدس المفتوحــــة لابحــــا  والدراســ المجلــ

 (.19العدد )-السادس
التعلـيم  برنـامج فـي االفتراضـية الفصـوا اسـتخدام م(و واقع2010ال حطانيو ابتسامو ) .5

 بعدو كلية التربيةو جامعة أم ال ر و السعودية. عن
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 وكليـة الماليزيـة الجامعـة فـي بعـد عـن التعلـيم تجربـة م( ت ـويم2016أحـ مو ) المـ و .6
 للتعلـيم الجـودة مـن التح ـق مـن وكالـة المـأخوذه الجـودة معـايير وفـق للبنـا  التربيـة
المتحـدةو  اإلمـارا  العربيـة جامعـة/التربويـة لابحـا  الدوليـة المجلـة بريطانيـاو العـالي
 .المتحدة (و اإلمارا  العربية39مج )

 أدواتـه مفهومـهو -بعـد عـن م(و التعلـيم2020الهمـاليو حمـدو إبـراهيمو حجـازيو ) .7
والت نـيو  والمهنـي اهكـاديمي التعلـيم فـي السياسـا  لصـانعي دليـا -هواسـتراتيجّيات

 والث افة. والتعليم للتربية المتحدة اهمم منظمة
م(و أثــر اســتخدام الفصــوا الدراســية االفتراضــية علــى التحصــيا 2010بــدرو منــارو ) .8

ماجســتير الدراســي للمتعلمــين بــدال  مــن الفصــوا الت ليديــة فــي جامعــة المنوفيــةو رســالة 
 غير منشورةو جامعة المنوفية/ كلية التربيةو مصر.

 -م(و تعريو إسماعيا علي بسيونيو طرق البح  فـي اإلدارة2013سيكارانو أوماو ) .9
 مدخا لبنال المهارا  البحثيةو دار المري و السعودية.

 االجتماعيـةالعلـوم  فـي العلمـي البحـ  أسـاليو وم(2019)و وآخـرون فـوزي غرايبـةو .10
 .اهردن عمانو والتوزيعو للنشر واتا دار (و7واإلنسانيةو ط )

م(و تصــــورا  طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة فــــي المــــدارس 2020م ــــداديو محمــــد أحمــــدو ) .11
الحكوميــة فــي اهردن الســتخدام التعلــيم عــن بعــد فــي ظــا أزمــة كورونــا ومســتجداتها و 

 اهردن. المجلة العربية للنشر العلمي العدد التاسع عشرو
و  م(و إدارة التعلــيم عــن بعــد والتعلــيم الجــامعي المفتــوح2004نشــوانو يع ــوو حســين ) .12

 دار الفرقان للنشر والتوزيعو عمان.
13. https: //www.ar.unesco.org 23/02/2021. 
14. https://www.ar.wikipedia.org 10/12/2020. 
15. https://www.microsoft.com 13/12/2020. 
16. https://www.noonpost.com 20/11/2020.   

 

 

https://ar.unesco.org/
https://www.microsoft.com/
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 اإلعالن وتأثيره على سلوك المستهلك 
 دراسة حالة على مستهلكي خدمات المصرف التجاري الوطني

 . سوق الخميس امسحيا –المعهد العالي للعلوم والت نية /  محاضر       المهدي مسعود المغيربي

 الملخص
وذلــف  وإلــى التعــرف علــى اإلعــ ن وتــأثيره علــى ســلوف المســتهلف  الورقــة هــذه هــدف      

و حيـ  ثـم اسـتهداف عـدد الوطني التجاري المصرف خدما  مستهلكي كدراسة حالة على 
اختيارهــا كعينــة عشــواتية لتعبتــة االســتبيان بعــد ( مفــردةو تــم 400مــن المســتهلكين ي ــدر و)

 تصــميم اســتمارة االســتبيان وبعــد تحليــا البيانــا  اهوليــة تــم التوصــا إلــى عــدة نتــاتج أهمهــا
 اهثـر هذا نسبة وأن و المستهلف سلوف على لإلع ن إحصاتية داللة ذو معنوي أثر وجود
ــ  ــة وجـــــودو باإلضـــــافة إلــــى )0.67)  بلغــ ــة إيجابيـــــة ع قــ ــ نبـــــين  معنويــ  وســـــلوف االعــ

 بــين الع قــة طرديــة إلــى وتشــير( 0.818) االرتبــاط معامــا قيمــة كانــ  حيــ  المســتهلفو
 كـا معرفـة هـو لإلعـ ن المسـتهلف متابعـة أسـباو أهـم إن الدراسة وضح  و كماالمتغيرين

 اإلع نـا  أنـوا  بجميـع المسـتهلكين مـن اهتمـام وجـود كـذلف الليبـيو بالسـوق جديـد هـو ما
 .(اإلنترن  طريق على -الصحف -إذاعية -تلفزيونية)

Abstract 

This paper aimed to identify advertisements and their impact on 

consumer behavior as a case study on the consumers of the National 

Commercial Bank services, where then targeting a number of 

consumers estimated at (400) individuals, which were selected as a 

random sample to fill out the questionnaire after designing the 

questionnaire form and after analyzing the initial data, it was 

reached To several results, the most important of which is the 
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presence of a significant statistically significant effect of advertising 

on the behavior of the Libyan consumer, and that the ratio of this 

effect amounted to (0.67), in addition to the existence of a positive 

significant relationship between advertising and consumer behavior, 

where the value of the correlation coefficient was (0.818) and 

indicates the positive relationship between the two variables, The 

study also clarified that the most important reasons for the Libyan 

consumer to follow up on advertising is to know everything that is 

new in the Libyan market, as well as the presence of consumers' 

interest in all kinds of advertisements (TV - radio - newspapers - on 

the Internet.) 

 :المقدمة
 ظــروف عــدة اهســواقو فــي وخــدماتها منتجاتهـا طــرح عنــد المتسســا  معظــم تواجـه       
 واحــد كــا وتوقعــا  رغبــا  الخــت ف وذلــف  المســتهلكينو مــن المتوقعــة غيــر أفعــاا وردود
 مــن إال يــتم لــن وذلــف ســوقيةو حصــة أكبــر كســو الــى تســعى متسســة كــا أن فنجــد. مــنهم
 خــ ا مــن تــتم العمليــة لهــذه اهولــى فــالخطوةولــىو اه بالدرجــة المســتهلف ث ــة كســو خــ ا

 لــد  ث ــة هنــاف كانــ  جيــد اإلعــ ن كــان فكلمــا الخــدما و أو المنتجــا  هــذه عــن اإلعــ ن
 .ربح أكبر تح يق وبالتالي المبيعا  زيادة الى يتدي الذي اهمر المستهلكينو

 المســتهلف ســلوف فــي تــتثر التــي والركــاتز المحــددا  أهــم مــن اإلعــ ن أصــبح ول ــد       
ــذين كبيــــرة أهميــــة إعطــــال علــــى المتسســــة أجبــــر ممــــا والخــــدما و الســــلع إقتنــــال تجــــاه  لهــ

  .أخر  جهة من العم ل وارضال جهة من والب ال ل ستمرار وذلف المتغيرين

 :مشكلة الدارسة

 مـن التـأثير لهـذا المحـددة العوامـا وتحديـد المسـتهلف علـى اإلعـ ن تـأثير دراسـة تعتبر    
 فالمرحلـــة التســـويقو مجـــاا فـــي ميينيواهكـــاد المعلنـــين انتبـــاه تســـتدعي التـــي ال ضـــايا  أهـــم
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 علـــى والعمـــا رغباتـــه و دوافعـــه واكتشـــاف المســـتهلف ســـيادة مفهـــوم بســـيطرة تتميـــز الحاليـــة
 التـي االسـاليو أحـد يعد الذي اإلع ن على الدراسة هذه إس اط  حاول هنا ومن باعهاوشإ

 بعـض اسـتطاع  وجيـزة فتـرة وخـ ا واإلعـ م وسـاتا مختلـف فـي الليبيـة الحكومـة دعمتها
 لنفســـها تجــد أن خاصــة بصــفة واإلعــ ن عامــة بصــفة التــرويج بفضــا الليبيــة المتسســا 

 فــئن ســبق مــا ضــول وفــينو المشــتركي مــن كبيــرا   عــددا   إليهــا تجــذو وأن الســوق فــي موقعــا
 ومــا والمســتهلف ســلوف فــي اإلعــ ن تــأثير علــى التعــرف محاولــة فــي تتمثــا البحــ  مشــكلة
 .التالي التساتا خ ا من وذلف اإلع نا  هذه مع تفاعله درجة مد 

  ؟مستهلكي خدمات المصرف التجاري الوطني سلوك على اإلعالنات تأثير مدى ما-

 :فرضيَّات الدراسة

 :ة التاليةتم صياغة الفرضي  الدراسة تساتا على ولإلجابة

ــدال  - ــر يوجـ ــة ذو معنـــوي أثـ ــاتية داللـ ــ ن إحصـ ــلوف ىعلـــ  لإلعـ ــدما   سـ ــتهلكي خـ مسـ
 المصرف التجاري الوطني.

ــد - ــوي أثــــر يوجــ ــة ذو معنــ ــلوف ىعـلـــ  لإلعــــ ن إحصــــاتية داللــ ــتهلكي خــــدما   ســ مســ
 المصرف التجاري الوطني

 :أهمية الدراسة

أنها تتناوا موضوعا    الموضو  نفسهو حي الدراسة من جانو أهميةأهمية  تنبع     
 الكشف يتم وهكذا شراتحهمو بمختلف المستهلكين سلوف إبراز على قدر  من اههميةو وهو 

  الذي  المجتمع داخا الليبي المستهلف سلوف على التأثير في اإلع ن نجاح مد  عن
 . فيه يعيل
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 أهداف الدراسة:

والمنتجـا  وأهميتـه فـي ترشـيد التعريف بمفهوم اإلع نا  في مجاا تسويق الخـدما   -1
 وتوجيه سلوف المستهلف.

ــة  -2 ــة إلــــى معرفــ ــدف هــــذه الدراســ ــلوف تهــ ــى ســ ــا  علــ ــتهلكي خــــدما  أثــــر اإلع نــ مســ
 أي والــى بــاإلع ن المســتهلف دور إبــرازو باإلضــافة إلــى المصــرف التجــاري الــوطني

 .والخدما  المنتجا  شرال عند عليه االعتماد يمكن مد 
 الليبـي المسـتهلف سلوف توجيه في تسهم أن شأنها من التي والتوصيا  الحلوا اقتراح -3

 .له الم دمة والخدما  المنتجا  نحو

 في تصميم اإلع نا  الناحجة. التعرُّف على الطرق والوساتا الُمت َبعة -4
 :الدراسة وعينة مجتمع

المصرف التجاري  خدما   مستهلكي جميع من الدراسة  مجتمع تكون:  الدراسة مجتمع -أ
 الوطني.

 الـــوطني التجـــار  مصـــرفمســـتهلكي  مـــن عشـــواتية عينـــة اختيـــار تـــم:  الدراســـة عينـــة -و
 مفردة. (400) حجمها وكان

 -مصطلحات الدراسة:

اإلع ن عند كـوتلر هـو مختلـف نـواحي النشـاط التـي تـتدي إلـى النشـر أو  اإلعالن: -1
لغـرض حثـه علـى الشـرال  الرساتا اإلع نية المرتية والمسموعة على الجمهـور و إذا 

 .وب صد الت با الطيو لها وللمتسسا  المعلن عنها
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يعــرف الســلوف اإلنســاني بأنــه ذلــف التصــرف الــذي يبــرزه شــخ  مــا نتيجــة الســلوك:  -2
تعرضه إما إلى منبه داخلـي أو خـارجي يواجهـه الفـردو والـذي يسـعى مـن خ لـه علـى 

 تح يق توازنه البيتي أو إشبا  حاجاته ورغباته.  
المســتهلف هــو كــا شــخ  طبيعــي أو معنــوي يســتعما ســلعة أو خدمــة و المســتهلك:  -3

 .المستهلفيسمى لنظر التسوي ية هة اجومن و 
 :  دراسات سابقةال

تح يــق  مــن خــ االعديــد مــن الدراســا  التــي حاولــ  تحديــد الــدور الفعلــي لإلعــ ن  توجــد
ــة ــة اإلع نيــ ــتعرض و  والفعاليــ ــذا فيمــــا يلــــي بعــــض الدراســــا  التــــي نســ ــا  هــ ــ  أدبيــ تناولــ

 الموضو .
ــد،- ــة ) محمـ ــوان:2015دراسـ ــالن  ( بعنـ ــر اإلعـ ــرائي أثـ ــلوك الشـ ــى السـ ــّي علـ اإللكترونـ

      .للمستهلك األردني للسيارات دراسة تطبيقية على فئة الشباب في محافظة عمـانااألردن
الدراسة إلى التعرف على أثـر اإلعـ ن اإللكترونـّي علـى السـلوف الشـراتي للمسـتهلف ف  ده

الدراسـة فتـة الشـباو فـي اهردنو حي  شما مجتمع و اهردني للسيارا  في محافظة عمان
محافظــة عمــانو حيــ  تــم تصــميم اســتبانه لغــرض الحصــوا علــى المعلومــا  التــي تســاعد 

(و SPSSفي اختبار الفرضيا و وتم تحليا االسـتبانة اعتمـادا  علـى البرنـامج اإلحصـاتي )
( ف ــرة خصصــ  لجمــع البيانــا  اهوليــة عــن المســتهلف اهردنــي 46وقــد شــمل  االســتبانة )

باإلضافة إلى ف را  متعل ة بالمعلوما  الشخصية الخاصـة بـأفراد العينـةو حيـ   وللسيارا 
و وشــــمل  االســــتبانة متغيــــرين رتيســــين همــــا: المتغيــــر المســــت ا ة( اســــتبان600تــــم توزيــــع )

ــة هــــي:) خصــــات  اإلعــــ ن  ــت لة رتيســ ــاد مســ ــّي( وشــــما خمــــس أبعــ )اإلعــــ ن اإللكترونــ
ونــّي(و و)محتــو  الرســالة اإلع نيــة (و و)وســاتا اإللكترونــّي(و و)محفــزا  اإلعــ ن اإللكتر 

االتصــاا اإللكترونــّي(و و)الصــورة الذهنيــة لإلعــ ن اإللكترونــّي(و والمتغيــر التــابع )الســلوف 
 الشراتي للشباو(. 
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وقــد أظهــر  النتــاتج وجــود أثــر لإلعــ ن اإللكترونــّي مــن حيــ  )خصــات  اإلعــ ن        
رونــــّي والصــــورة الذهنيــــة لإلعــــ ن اإللكترونــــّي ووســــيلة اإللكترونــــّي ومحتــــو  الرســــالة اإللكت

ــى  ــأثير علـ ــي التـ ــا فـ ــة جميعهـ ــّي( مجتمعـ ــ ن اإللكترونـ ــزا  اإلعـ ــّي ومحفـ ــ ن اإللكترونـ اإلعـ
 السلوف الشراتي للمستهلف اهردني للسيارا . 

ــأثير اإلعــالن علــى قــرار الشــراء لــدى المســتهلك  ( بعنــوان:2017دراســة زروقــي، )  - ت
 ( عين الدفلىUNOراسة حالة المركز التجاري )دالنهائي 
علـى قـرار الشـرال لـد  المسـتهلف  اإلعـ نأثـر إلـى التعـرف علـى راسـة هدف  هذه ال       

بـراز إ مـن خـ ا التجـاري عـين الـدفلى خاصـةو النهـاتي عامـة والمسـتهلف المتسـوق بـالمركز
للمسـتهلكين النهـاتيين واسـ اطها علـى  علـى ال ـرارا  الشـراتية اإلع نالتأثيرا  التي يحدثها 

 الدراســـة تـــم اســـتخدام االســـتبيان فرضـــيا و   العلـــى تســـات  جابـــةإلالعينـــة محـــا الدراســـةو ول
معتمـدين فـي ذلـف علـى المـنهج الوصـفي التحليلـيو وكانـ  العينـة  كوسيلة لجمع المعلوما 

 .مفردة (50)متكونة من و  عشواتية
ليها بأن المستهلف النهاتي أصبح يعتمد على إتوصا ال تم وتمثل  أهم النتاتج التي        

عين الدفلى كمصدر لجمع المعلوما  عن السلع والخـدما   Unoالمركز التجاريإع نا  
هـــاتي فـــي ال ـــرار الشـــراتي للمســـتهلف الن اإلع نـــا تـــأثير  التـــي يرغـــو فـــي شـــراتهاو كمـــا أن

 .خرآلتختلف من فرد 
تأثير اإلعالن اإلذاعـي علـى اتخـاذ القـرار الشـرائي لـدى ( بعنوان: 2011)دراسة صمد، -

 .طلبة الجامعات
لخـدما  شــركة جــواا علـى اتخــاذ ال ــرار  اإلعــ ن اإلداعــيدراســة تـأثير ال هـدف  هــذه      
 لإلع نــا  فــي اإلذعــا التعــرف علــى مــد  اســتما  طلبــة الجامعــا   مــن خــ ا  الشــراتي
 .المحلية
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عمليـة اتخـاذ  طب ـا  لخصاتصـهم الشخصـية علـى اإلعـ نأثـر ى التعرف علـى إلباالضافة  
وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصوا إلى نتاتج البح و حيـ   وال رار الشراتي

ــة ــتبانة لعينــ ــداد اســ ــام الباحــــ  بئعــ ــي  قــ ــية فــ ــا  الرتيســ ــة الجامعــ ــن طلبــ طب يــــة عشــــواتية مــ
كامـــا ودقيـــق حـــوا  " مفـــردةو وذلـــف للحصـــوا علـــى تصـــور 409محافظـــا  غـــزةو بلغـــ  "

 موضو  البح .
ذاعـــي إلوقـــد تـــم التوصـــا إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــاتج أهمهـــا أن تصـــميم اإلعـــ ن ا         

ــ  ــن حيـ ــواا مـ ــدما  شـــركة جـ ــ   لخـ ــةو توقيـ ــالة اإلع نيـ ــمون الرسـ ــ ن)مضـ  و الحيـــزاإلعـ
ذاعــي مــن حيــ  إلاإلعــ ن ا (و وتنفيــذاإلعــ نو وتكــرار لإلعــ نو المــدة الزمنيــة ياإلع نــ 

 و مراعــاة الث افــة الســاتدة فــي المجتمــعو صــدقاإلعــ ن ســتعانة بشخصــيا  مشــهورة فــيال)ا
ذاعـــة المحليـــة إل ن(و واســـم او واســـتخدام أكثـــر مـــن إذاعـــة محليـــة عنـــد تنفيـــذ اإلعـــ اإلعـــ ن

أثــر  هلــ كـا ذلــف كــان  بثهـاو شــهرتهاو ووضــوح الصــو  فيهــا(و وجـودة أداتهــا مــن حيــ  )قــوة
 .ايجابي على اتخاذ ال رار الشراتي لد  طلبة الجامعا 

 :التعليق على الدراسات السابقة
نج و و نستصعلى وجه الخ  اإلع نبعد عرض أهم الدرسا  التي تناولها موضو        

كان  في بيتا  غيـر محليـة )عربيـةو أجنبيـة( فـي حـين أن هـذه  الساب ة أن جميع الدراسا 
اتف ـــ  الدراســـة الحاليـــة مـــع معظـــم و  الليبيـــةوفـــي البيتـــة  اإلعـــ نالدراســـة ســـتتناوا موضـــو  

ــنهج الوصــــفي  ــتخدم  المــ ــأداة لجمــــع والبيانــــا و واســ ــتبانة كــ ــتخدام االســ الدراســــا  فــــي اســ
 اسبة  لمثا هذا النو  من الدراسا  .التحليلي كمنهجية من

كمـــا ستســـتفيذ هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـا  الســـاب ة فـــي تكـــوين اإلطـــار النظـــري والمفـــاهيمي 
و وكـــذلف االســـتفادة منهـــا فــي تصـــميم وصـــياغة أداة الدراســـة )االســـتبانة( اإلعـــ نلموضــو  

 ي.لليبوتطويرها بما يتماشى مع الواقع ال

 الجانب النظري:
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 :اإلعالناتمفهوم 
ــر       ــ ن يعتبـ ــد اإلعـ ــية الوظـــاتف أحـ ــي اهساسـ ــد التـ ــة عليهـــا تعتمـ ــي المنظمـ  تعريـــف فـ

 المعـــــايير تختلـــــف عديـــــدة أنـــــوا  لإلعـــــ ن و الشـــــرالو علـــــى حـــــثهم و بـــــالمنتجين العمـــــ ل
 يجــو فعاليــة و بكفــالة اإلعــ ن يتح ــق ولكــي. اإلعــ ن وت ســيم تصــنيف فــي المســتخدمة

 إلـى الوصوا طري ها عن يمكن والتي اإلع نا و لنشر المناسبة اإلع نية الوسيلة اختيار
 .ممكن عاتد وأكثر تكلفة بأقا الجمهور

 الرســاتا إذا  أو النشــر إلــى تــتدي التــي النشــاط نــواحي مختلــف هــو كــوتلر عنــد اإلعالنفــ 
 الت بـــا وب صـــد الشـــرال علـــى حثـــه لغـــرض و الجمهـــور علـــى والمســـموعة المرتيـــة اإلع نيـــة

 (.37 ص ،2002 الحديدي،) عنها المعلن وللمتسسا  لها الطيو
  :اإلعالن أنواع
ــيم يمكـــــــن ــد إلـــــــى اإلعـــــــ ن ت ســـــ ــيمها يمكـــــــن حيـــــــ  اهنـــــــوا  مـــــــن العديـــــ ــاإلـــــــى  ت ســـــ                مـــــ

 (.96 ص ،2005 الصحن،): يلي

 وجـود لهـا يسـبق لـم التـي الجديدة السلع بتسويق يتعلق الذي وهو: التعليمي إلع نا .1
ــلع أو قبــــاو مــــن الســــوق فــــي ــة الســ ــة ال ديمــ ــا ظهــــر  التــــي المعروفــ ــتعماال  لهــ  أو اســ

  .للمستهلكين معروفة تكن لم جديدة استخداما 
 أو اهفكار أو الخدما  أو الجديدة بالسلع ويتعلق:  اإلخباري أو اإلرشادي اإلع ن .2

 يعرفـــون ال أو عنهـــا كافيـــة ح ـــاتق النـــاس يعـــرف ال والتـــي للجمهـــور المعروفـــة المنشــل 
ــة ــا كيفيـ ــاتهم إتباعهـ ــة لحاجـ ــاديةو بطري ـ ــف يعرفـــون ال أو اقتصـ ــى أو كيـ ــن أو متـ ــن مـ  أيـ

 الجمهـــــور إخبـــــار فـــــي اإلعـــــ ن مـــــن النـــــو  هـــــذا وظيفـــــة تـــــتلخ  و عليهـــــا يحصـــــلون
 أقصــر وفــي جهــد بأقــا عنــه المعلــن الشــيل علــى الحصــوا لــه تيســر التــي بالمعلومــا 

  .حاجاته إشبا  كيفية إلى الجمهور إرشاد إلى باإلضافة النف ا و وبأقا وق 
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 تـــذكير مـــن والغـــرض الجمهـــورو يعرفهـــا بموضـــوعا  ويتعلـــق:   التـــذكيري اإلعـــ ن .3
ــادة علـــى التغلـــو هـــو بهـــا النـــاس ــلية النســـيان عـ ــه البشـــرو لـــد  اهصـ  إشـــبا  علـــى وحثـ
 .الحاجا  تلف إلشبا  المناسو الوق  جال متى عنه يعلن ما طريق عن حاجاته

 نـو  أو ما صناعة ت وية على اإلع مي اإلع ن ويعما يهدف: اإلع مي اإلع ن .4
 نشــرها يــتدي للجمهــور بيانــا  بت ــديم وذلــف المنشــأ  إحــد  أو الخــدما  أو الســلع مــن
 أو الجمهور لد  معينة ع يدة تكوين أو المعلنو وبين بينهم الصلة ت وية إلى أفراده بين

 يتعلــق فيمــا تــدعيمها أو الث ــة بعــ  علــى يجعــا ممــا عنــدهو بنيــ  خاطتــة فكــرة تصــحيح
 اإلعـ ن مـن النـو  هـذا ويعتبـر المعلنةو المنشل  أو الخـدما  أو السـلع مـن معـين بنو 
 . العامة الع قا  أساليو أحد

 و الســوق فــي الوطيــد المركــز ذا  الخــدما  أو بالســلع ويتعلــق:  التنافســي اإلعــ ن  .5
ــد تكـــون التـــي ــا منافســـة أخـــر  منتجـــا  ظهـــر  قـ ــلع أو لهـ ــدة بالسـ  تنافســـهاو التـــي الجديـ

 يســمى لكــي التنافســيو اإلعــ ن فــي ويشــترط. اهولــى محــا نفســها إحــ ا علــى وتعمــا
ــمو بهـــذا ــلع عـــن يكـــون أن االسـ  النـــو  حيـــ  مـــن متكافتـــة تكـــون أن بمعنـــى متنافســـةو سـ

 (.35 ص سنة، بدون راشد،) ذلف إلى وما الثمن و االستعماا ظروف و والخصات 

 :الوسائل اإلعالنية 
تتمثا الوساتا اإلع نيـة المسـموعة والمرتيـة  أواًل: الوسائل اإلعالنية المسموعة والمرئية:

   :فيما يلي
تعــــد اإلذاعــــة إحــــد  الوســــاتا المهمــــة والمتاحــــة والتــــي يمكــــن أن يســــتخدمها  اإلذاعــــة:.1

المعلنون في اإلع ن عن السلع والخدما و إذ يمكن من خ لها ن ا اإلع ن إلى جمهور 
واسع ومنتشر في مناطق عديدة ومتباعدة بصورة مباشـرة وفـي وقـ  قصـير جـد كمـا يتميـز 

 (.72، ص 2002)العالق،   اإلع ن اإلذاعي بعدة أنوا  نذكر منها:
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اإلعــ ن المرافــق للموســي ى: حيــ  ي ــوم المــذيع ب ــرالة الرســالة اإلع نيــة بمراف ــة  -أ
ــذكر تلـــف  ــتهلفو فيتـ ــذهن المسـ ــرتبط بـ ــة تـ ــا النغمـ ــذا يجعـ ــة وهـ ــي ية معينـ ــة موسـ نغمـ

 ة.السلعة بمجرد سما  تلف النغم
اإلع نيــةو بطري ــة عـ ن المباشــر: وهــو يــتم مــن خــ ا قــرالة الشــخ  الرســالة اإل -و

  .مباشرةو تشبه قرالة اهخبار دون موسي ى

اإلع نـــــا  الشخصـــــية: وهـــــي تعتمـــــد علـــــى شخصـــــيا  معروفـــــةو لت ـــــديم الرســـــالة  -ج
  .اإلع نيةو في وم م دم اإلع ن بت ديم نفسه وحتى ينصح بت ديم السلعة

ــدة الـــذي يشـــترف بصـــفا  مختلفـــة عـــن -2 ــيلة الوحيـ ــة التلفزيـــون: هـــو الوسـ ــا فـــي عمليـ غيرهـ
االتصـــاا ويتمثـــا فـــي االشـــتراف فـــي الصـــو  والصـــورة والحركـــة فضـــ  عـــن كونـــه الوســـيلة 

  :المتاحة والموجودة لد  الجميعو ويمكن ت سيم اإلع ن التلفزيوني على النحو التالي

اإلعـــ ن المباشـــر: ويكـــون علـــى شـــكا رســـالة مباشـــرة مـــن أحـــد اهشـــخا  إلـــى  -
ــدعوهم إلـــى اســــتخ دام الســـلعة التـــي تظهـــر فــــي عـــرض حـــي علــــى المشـــاهدين يـ

   .الشاشة
اإلعــ ن الــدرامي: وفيــه يعــرض اإلعــ ن علــى شــكا قصــة دراميــة تظهــر مزايــا  -

اســتخدام الســلعة وتوضــح كيــف كــان الوضــع قبــا اســتعمالهاو وكيــف أصــبح بعــد 
 .استعمالهاو مثا دعاية معجون اهسنان قبا وبعد استعماله

بهـذا اإلعـ ن تـذكير المشـاهد بسـلعة معروفـة لديـه مـن اإلع ن التذكيري: ي صد  -
   .قباو لكن الهدف من اإلع ن تذكير المشاهدين

اإلعــ ن عــن طريــق عــرض الســلعة: حيــ  تظهــر الســلعة فــي التلفــاز بحجمهــا  -
  .وغ فها واسمها التجاري وكيفية استعمالها  ومساوئ عدم استخدامها
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ثنــين أو أكثــرو بحيــ  يطــرح أحــدهما اإلعــ ن الحــواري: حيــ  يــتم الحــوار بــين ا -
  .المشكلةو ويطرح اهخر الحاو باستخدام السلعة الم صود اإلع ن عنها

:  تعتبــر الســينما مــن الوســاتا اإلع نيــة الكبــر  وهــي تشــارف التلفزيــون مزايــا االســينم-3
ــتم  ــة ويــ ــورة المعروضــ ــم الصــ ــر حجــ ــا كبــ ــيف إليهــ ــورة والحركــــة وتضــ الصــــو  والصــ

ما عـــن طريـــق عـــرض اهفـــ مو ســـوال التســـجيلية أو التمثيليـــة أو اإلعـــ ن فـــي الســـين
الرسوم المتحركة وفالمشاهد مضطر لمشاهدة هذا الفيلمو سـوال رغـو فـي ذلـف أم لـم 
يرغــوو لــذلف ينبغــي أن يكــون قصــيرا   إلــى أقصــى حــد وال يتجــاوز دقــاتقو حتــى ال 

  .يبع  الملا في نفس المشاهد

تظهر اإلع نا  فـي االنترنـ  بصـو  والصـورة والكلمـة وأحيانـا بالصـورة  االنترنت: -4
ف ــط لكنهــا وســيلة حديثــة لإلعــ ن وقــد ازداد انتشــاره مــع ازديــاد اســتعماا الحاســووو 
ويتميز اإلع ن عبـر االنترنـ  أنـه يتخطـى الحـدود الجغرافيـة و ويتميـز أيضـا بكونـه 

وق  قد يكـون طـوي  كـي يصـبح أكثـر  أقا تكلفة من اإلع ن في التلفزيونو وأمامه
 (.232، ص  2002)العالق ،. وأكثر تأثيرا   انتشارا  

   :الوسائل اإلعالنية المقروءة والمطبوعة
تتعد وساتا اإلع ن الم رولة والمطبوعة وهي أكثر عددا من الوسـاتا اهخـر  وتتنـو      

   :في فاعليتهاو ومن أهمها

يتم تناولها بصورة واسـعة وهـي أحد وساتا اإلع ن إن الصحف باعتبارها  الصحف:  .1
ف المعنيــــة امــــن حيــــ  التكلفــــة فــــي متنــــاوا الجميــــع ولهــــا أهميــــة إقبــــاا كبيــــرة مــــن اهطــــر 

بــاإلع ن)المنتجو الموزعــون وكــاال  اإلعــ نو المســتهلف(و ويمكــن ت ســيم الصــحف مــن 
مـن حيـ  توقيـ  صـدورها فتن سـم  حي  انتشارها إلـى صـحف دوليـةو صـحف محليـةو أمـا
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إلى صباحيةو مساتيةو أسبوعية. وتن سـم اإلع نـا  فـي الصـحف مـن حيـ  طبيعتهـا إلـى 
 (.279،ص2000)السيد ، اآلتي:  أربعة أنوا  رتيسية يمكن حصرها في

 .اهبواو الثابتة: تنشر في الجريدة يوميا مثا إع نا  طلو التوظيفو المناقصا   -أ
إع نا  تحريرية: تتخـذ شـكا م ـاال  أو أخبـار صـحفية معينـة مثـا: تح يـق صـحفي  -و

  .عن شركة ما ومنتجاتها
إع نــا  المســاحا : تنشــر علــى جوانــو الصــفحة فــي الجريــدة توضــع بجنــو المــواد  -ج

    .التحريرية المختلفة

تهـــا عـــن طريـــق ااإلع نـــا  المجمعـــة: ت ـــوم إدارة اإلع نـــا  فـــي الصـــحيفة بوضـــع ف ر -د
   .البح  عن موضوعا  معينة توضع معها اإلع نا  مرتبطة بهذه الموضوعا 

وهي مـن الوسـاتا اإلع نيـة المطبوعـة التـي تحظـى بجمهـور معـين تختلـف  المجالت: .2
وغالبا  مـا تصـنف المجلـة حسـو مواعيـد .باخت ف المجلة ومحتوياتها والفتة الموجهة إليها

صــدورها إلــى أســبوعية أو شــهرية أو ســنوية ومــن حيــ  المحتــو  إلــى اجتماعيــة وسياســية 
 (.12،ص2005)عباس، ما يلي: ورياضية ومن أهم مميزا  استخدام المجلة 

المجلــة أي كــان نوعهــا تتجــه إلــى نــو  معــين مــن ال ــرال أكثــر خصوصــية وهــذا مــا   -أ
  .يساعد المعلن بانت ال الجمهور بطري ة دقي ة

اســـتخدام اهلـــوان والصـــور وهـــذا مـــا يجعلهـــا تتفـــوق عـــن الصـــحف التـــي فـــي الغالـــو  -و
  .تستخدم اهبيض واهسود في اإلع ن

  .عادة ما ت رأ في وق  الراحةو وبتالي فاإلع ن ي رأ بئمعان أكبرالمجلة  -ج

وتعد طباعة المجلة أفضا من طباعـة الصـحيفة اليوميـة هن الوقـ  المخصـ  لطباعتهـا 
 .أوسع نطاق
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ــالة  البريـــد المباشـــر:  .3 وهـــذا اهســـلوو شـــاتع فـــي االســـتخدامو يعمـــا علـــى إيصـــاا رسـ
إع نية مطبوعة وموجهة إلى سوق محدد ووغالبـا مـا تكـون الرسـالة اإلع نيـة علـى شـكا 
ــاط ــي نشـ ــاركة فـ ــةو أو مشـ ــن خدمـ ــتفادة مـ ــا أو االسـ ــلعة أو تجربتهـ ــرال السـ ــوة لشـ ــالة دعـ  رسـ

 (.32، ص2009)فضل،  تجاري. ومن مميزا  وخصات  هذا النو  ما يلي:
قدرتــه علــى انت ــال الجمهــور المســتهدفو أو ال طــا  الســوقي الــذي يمكــن التأكــد مــن   -أ

 .إب غه الرسالة اإلع نيةو وذلف بطرق معروفةو أبسطها اإلشعار بوصوا الرسالة 
يمكــن للمعلــن تجنــو المنافســينو مــن خــ ا الــتحكم فــي التوقيــ  واهشــخا  الـــذين   -و

  .وجه  لهم الرسالة
ن بالبريــد ببطاقــة الــردو وعليهــا طــابع بريــديو لتشــجيع المرســا يمكــن أن يرافــق اإلعــ  - 

  .إليه على الرد للحصوا على معلوما  إضافية عن السلع المعلن عنها
اإلع ن بالبريد المباشر أكثر قابلية للت ييم السليمو كأداة إع نيةو وهو أداة من أدوا   - 

 .ها من البريدالبح  العلمي ال زم لجمع المعلوما  وتل ي الردود علي

ــدا ال تكــتظ شــوارعه ووســاتا الن ــا بشــتى أنــوا  وأشــكاا  وســائل النقــل:  ينــذر أن نجــد بل
اإلع نا  الخارجيةو وتلجأ معظـم الشـركا  لهـذا النـو  مـن اإلع نـا  باعتبـار أن معظـم 
اهفراد يستعملون الحاف   وال طارا  ومختلف وساتا الن ا في حياتهم اليومية ومما يزيد 

ــلعتهم بطـــري تينتمســـ  ــذا النـــو  مـــن الوســـاتا هـــو إمكانيـــة عـــرض سـ ــم الشـــركا  بهـ  ف معظـ
   .إلع ن داخا  وسيلة الن اأو  .إلع ن على الجسم الخارجي لوسيلة الن اا

   سلوك المستهلك:
 أو شـرال عـن البحـ  فـي المسـتهلف يبـرزه الـذي التصـرف ذلــف" المستهلك سلوك ويعرف
 حاجاتــه وتلبــي رغباتــه ستشــبع أنهــا يتوقــع التــي الخبــرا  أو اهفكــار أو المنتجــا  اســتخدام

 (.07 ص ،2002عبيدات،)"  المتاحة الشراتية إمكانياته حسو وهذا
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  :المستهلك سلوك دراسة أهداف
 رجــــا و الباحــــ  و المســــتهلفو مــــن كــــا منهــــا يســــتفيد أهــــداف المســــتهلف ســــلوف لدراســــة

 (.70ص ،2000 عيسى،): يلي فيما والمتمثلة  التسويق

 معرفـة علـى ومسـاعدته شـراتيةو قـرارا  مـن يوميـا يتخـذه ما فهم من المستهلف تمكين -أ
 :التالية المعتادة التساتال  على اإلجابة

ــاذا - ــتري مـ ــى التعـــرف أي ؟ يشـ ــوا  علـ ــن المختلفـــة أهنـ ــلع مـ ــدما  السـ ــو  والخـ  موضـ
 .رغباته و حاجاته تشبع التي الشرال

 أو الشــرالو علــى ي ــدم أجلهــا مــن التــي اههــداف علــى التعــرف أي ؟ يشــتري لمــاذا  -
 .الخدما  و السلع شرال على تحثه التي المتثرا 

 عمليـــة عليهـــا تنطـــوي التــي اهنشـــطة و العمليـــا  علــى التعـــرف أي ؟ يشـــتري كيــف -
 .الشرال

 علــى تــتثر التــي البيتيــة أو الشخصــية المــتثرا  أو العوامــا فهــم مــن الباحــ  تمكــين -ب
ــرفا  ــتهلكين تصـ ــدد حيـــ  المسـ ــلوف يتحـ ــتهلف سـ ــذي المسـ ــو الـ ــزل هـ ــن جـ ــلوف مـ  السـ
 .العاملين هاذين تفاعا نتيجة عامةو بصفة اإلنساني

 الحــاليين المشــترين ســلوف معرفــة مــن التســويق رجــا المســتهلف ســلوف دراســة تمكــن -ج
ــم بالتـــأقلم لـــه تســـمح التـــي الكيفيـــة عـــن والبحـــ   والمحتملـــين ــيهم التـــأثير أو معهـ  علـ

  .المتسسة أهداف و تتماشى بطري ة التصرف على وحملهم

 :المستهلك سلوك دراسة أهمية

 جديــدةو تســوي ية فـر  اكتشــاف علــى المنظمـة يحمــا قــد المسـتهلف ســلوف دراسـة إن -1
ــذا ــن وهــ ــق عــ ــ  طريــ ــبعة غيــــر والرغبــــا  الحاجــــا  فــــي البحــ ــة المشــ  لـــــد  والحديثــ
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 قـدرتها لرفـع منتجاتها تنويع على المنظمة يساعد بشكا فيها واالستثمار المستهلكينو
 . توسعها و نموها يضمن ما وهو و السوقية حصتها وزيادة التنافسية

 سياسـاتها رسـم فـي المنظمة يساعد الشراتية قدراته ومعرفة المستهلف سلوف دراسة إن -2
 الشـراتيةو امكنياتهم حدود في مستهلكيها رغبا  تشبع وخدما  سلع ت ديمف التسعريةو

 ال لكنهـا فيهـا لعيـو ال لهـاو المسـتهلكين حاجـة برغم وهذا فشل  المنتجا  من فكثير
 . الدخوا محدودية بسبو المستهلكين وقدرا  تتناسو

 خ ا فمن الترويجيةو سياساتها رسم في المنظمة يساعد المستهلف سلوف دراسة إن  -3
 ترويجـــي مـــزيج بتحديـــد التســـوي ية اإلدارة ت ـــوم المســـتهلكين وتفضـــي   أذواق معرفـــة
قنــاعهم علــيهم للتــأثير يهــدف مناســو  دراســة خــ ا مــن فمــث   . منتجاتهــا باســته ف وا 
 المنتجـة المتسسـا  هحـد  تبـين الرياضـي الشـباو ولتكن المستهلكين من فتة سلوف

 محـددو رياضي تلفزيوني برنامج متابعة على الحر  شديدو أنهم الرياضية للم بس
 بالـذا  البرنامج هذا ضمن إع ناتها بوضع المنظمة هذه ت وم أن هنا المناسو فمن

 المنظمــة ت ــوم علــيهم التــأثير ولزيــادة  مــنهمو ممكــن عــدد كبــرأ إلــى وصــوله لتضــمن
 الــذي اهمــر اإلعــ نو هــذا بــأدال لت ــوم لــديهم محبوبــة رياضــية شخصــية مــع بالتعاقــد
 . فعالية أكثر المنظمة لهذه الترويجية السياسة من يجعا

ــلوف دراســـة إن -4 ــتهلف سـ ــد فـــي بالغـــة أهميـــة ذو المسـ ــذ تحديـ ــة المنافـ  لمنتجـــا  التوزيعيـ
ــاكن معرفـــة تســـتطيع فبواســـطته المنظمـــةو ــتهلكيهاو وتركـــز تواجـــد أمـ  الـــذي اهمـــر مسـ
 بهـــا الخاصـــة البيـــع ن ـــاط علـــى باالعتمـــاد إمـــا التوزيعيـــة خططهـــا رســـم فـــي يســـاعدها
 رد ومعرفـة بالمسـتهلف المباشـر ل تصـاا البيـع ورجـاا الشخصي البيع على والتركيز

 وتجزتـة جملة تجار من والوك ل الوسطال على باالعتماد أو و الشراتي وسلوكه فعله
 ..بالمستهلف المباشر غير االتصاا طرق من ذلف غير أو
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ــلوف دراســـة إن -5 ــتهلف سـ ــد أســـواقها تحليـــا مـــن المنظمـــة تمكـــن المسـ ــا  وتحديـ  ال طاعـ
 لـــــد  بدقـــــة الشـــــرال ودوافـــــع عـــــادا  دراســـــة علـــــى تســـــاعدها أنهـــــا كمـــــا المســـــتهدفةو
 ومتـى وكيـف مسـتهلكهاو هـو لمـن الدقي ة المعرفة إلى ي ودها الذي اهمر مستهلكيهاو

 . الشراتي قراره وعلى سلوكه على تتثر التي والظروف العواما هي وما يشتريو ولماذا
 التســــوي يو أدالهــــا ت يــــيم مــــن المنظمــــة يمكــــن المســــتهلف ســــلوف حليــــاوت دراســــة إن -6

ــاعدها ــى ويســ ــد علــ ــواطن تحديــ ــعف ال ــــوة مــ ــاو والضــ ــن داخلهــ ــة خــــ ا فمــ  رأي معرفــ
 التسـوي ية المعالجـة مـن المنظمة تتمكن بها قدم التي والطري ة المنتج حوا المستهلف

 .تعديله أو وعرضهو ت ديمه في واالستمرار المنتج على بالحفاظ إما

 الجانب العملي :

يتناوا عرضا  مفص   لإلجرالا  التي تم االعتمـاد عليهـا فـي تنفيـذ الدراسـة الميدانيـة       
بهــدف التعــرف علــى تــأثير االعــ ن علــى ســلوف المســتهلفو ويشــما هــذا الفصــا أداة جمــع 

التحليـا اإلحصـاتي إضـافة إلـى صــدق البيانـا  وطـرق إعـدادها واهسـاليو المسـتخدمة فــي 
 أداة الدراسة وثباتها واختيار الفرضيا  والنتاتج والتوصيا .

   -أداة الدراسة:

ــتمارة        ــميم اسـ ــام بتصـ ــة ف ـ ــداف الدراسـ ــق أهـ ــرض تح يـ ــتبيان لغـ ــ  االسـ ــتخدم الباحـ اسـ
االســتبيانو واشــتمل  علــى جــزأين أساســيين حيــ  أســتخدم الجــزل اهوا فــي جمــع البيانــا  
الشخصية عن المبحوثين والمتمثلة بالجنسو العمر والمتها العلمي . أما الجزل الثاني من 

 . وتكـونتـأثير االعـ ن علـى سـلوف المسـتهلفاالستمارة فتكون مـن محـور رتيسـي  لتحديـد 
اشــتما االســتبيان علــى مجموعــة مــن العبــارا  ل يــاس مــد  حيــ   .( ف ــرة14المحــور مــن )

 .المستهلف تأثير اإلع ن على سلوف 
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 بيانات األولية:طريقة جمع ال

عن طريق اسـتمارة اسـتبيان بحيـ  تـم تصـميمها وصـياغتها بيانا  ل د تم جمع ال      
لموضـــو   عملـــيبشـــكا مناســـو للحصـــوا علـــى البيانـــا  المطلوبـــة لمعالجـــة الجانـــو ال

   .المصــرف التجـار  الــوطنى مسـتهلكي خـدما الدراسـةو بحيـ  وزعــ  علـى عينـة مــن 
الترميــــز الرقمــــي فــــي ترميــــز إجابــــا  أفــــراد المجتمــــع لإلجابــــا   وقــــد اســــتخدم الباحــــ 

المتعل ة بالم ياس الخماسيو حي  تم إعطال درجة واحدة لإلجابـة )غيـر موافـق بشـدة( 
ودرجتان لإلجابة )غير موافق( وث   درجا  لإلجابة )محايد( وأربـع درجـا  لإلجابـة 

( 3تخدام متوســط ال يــاس )وقــد تــم اســ )أوافــق( وخمــس درجــا  لإلجابــة )أوافــق بشــدة(و 
كن طــة م ارنــة لتحديــد  والخمســة( لإلجابــا  5و  4و  3و   2و  1وهــو متوســط ال ــيم )

 0.8طوا الفترة المسـتخدمة هـي  كا محور من محاور الدراسةو وكان إجماليمستو  
 . 5على  4قسمة وقد تم حساو طوا الفترة على أساس 

 ( ترميز بدائل االجابة1جدول )

 اإلجاب  
غير موافلق 

 بشدة

غيلللللللللللر 

 موافق
 أوافق محايد

وافللق أ

 بشدة

 5 4 3 2 1 الترمية 
المتوسننننننننننط  

 المرج  
1  –  1.79 1.8  –  2.59 2.6  –  3.39 3.4  –  4.19 4.2  –  5 

  -صدق فقرات االستبانة : 

تم ذلف من خ ا صدق المحكمينو حي  إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية 
وال زمة لبنال االختبارا  والم اييس والصدق يدا على مـد  قيـاس الف ـرا  للظـاهرة المـراد 
قياسهاو وهو عرض ف را  الم ياس على مجموعة من الخبرال للحكم على ص حيتها. وقد 
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مـــن خـــ ا عـــرض الف ـــرا  علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تح ـــق صـــدق الم يـــاس ظاهريـــا  
االعتبــار جميــع الم حظــا  التــي قــدم  مــن قبــا  عــينالمتخصصــين و وقــد تــم اهخــذ فــي 

 المحكمين.

وهو االتساق في نتاتج الم ياس إذ يعطـي النتـاتج نفسـها بعـد تطبي ـه مـرتين  -الثبــات: -1
با  عن طريق معامـا ألفـا كرونبـا  في زمنين مختلفين على اإلفراد نفسهمو وتم حساو الث

المواقـــف وتعتمـــد هـــذه الطري ـــة علـــى  أغلـــوحيـــ  إن معامـــا ألفـــا يزودنـــا بت ـــدير جيـــد فـــي 
اتســاق أدال الفــرد مــن ف ــرة إلــى أخــر و وأن قيمــة معامــا ألفــا للثبــا  تعــد م بولــة إذا كانــ  

والســتخراج الثبــا  وفــق هــذه الطري ــة تــم اســتخدام ( واقــا مــن ذلــف تكــون منخفضــةو 0.6)
االسـتبيان  جمـاليوقد كانـ  قيمـة معامـا ألفـا إل استمارةو(  400 ) البالا عددهااستمارا  

داللــة جيــدة هغــراض البحــ   و(و وبالتــالي يمكــن ال ــوا أنــه معامــا ذ0.64بهــذه الطري ــة )
 ويمكن االعتماد عليه في تعميم النتاتج.

 ثبا الفاكرونبا  للما معا (2جدوا ) ال

 معامل ألفا عدد الفقرات احملـــــــور

 0.64 10 أثر اإلعالن على سلوك المستهلك

 :مجتمع وعينة الدراسة

و وقـد تـم المصرف التجاري الـوطني مستهليكي خدما يتكون مجتمع الدراسة من 
  .( مفردة400اعتماد عينة عشواتية قوامها )

 الدراسة وفق إجابات المبحوثين:الوصف اإلحصائي لمحاور  
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ــتم ذلـــف بم ارنـــة متوســـط   ــتبيان يـ ــرا  االسـ ــرة مـــن ف ـ ــا  علـــى كـــا ف ـ ــاه اإلجابـ ــد اتجـ لتحديـ
 غيـر موافـق( يكون اتجاه اإلجابـة 1.79 – 1)لآلتي:وف ا   االستجابة لكا ف رة مع البيانا 

اتجــاه  ( يكــون3.39 – 2.6و )غيــر موافــق( يكــون اتجــاه اإلجابــة  2.59 – 1.8و )بشــدة
ــدو ) ــة محايـ ــة 4.19 – 3.4اإلجابـ ــاه اإلجابـ ــون اتجـ ــقو )أ( يكـ ــاه 5 – 4.2وافـ ــون اتجـ ( يكـ

و تـــم اســـتخدام اختبـــار ولتحديـــد أثـــر اإلعـــ ن علـــى ســـلوف المســـتهلف .بشـــدةوافـــق أاإلجابـــة 
(One Sample T-Test و فيكـون) إذا كانـ  قيمــة الداللـة اإلحصـاتية أقــا اهثــر مرتفـع

مــن قيمــة متوســط ال يــاس  المحــور أكبــر جمــالياالســتجابة إل ( و قيمــة متوســط0.05مــن )
إذا  أو( 0.05إذا كانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية أقــا مــن )اهثــر منخفضــا   ويكــون ( و3)

و فئن النتاتج في اإلع ن ولتحديد مستو    0.05كان  قيمة الداللة اإلحصاتية أكبر من 
( 3.907يساوي ) االع نمحور  جمالياالستجابة إل( أظهر  أن متوسط 3الجدوا رقم )

( ولتحديـــد معنويـــة هـــذه 0.907( وأن الفـــروق تســـاوي )3وهـــو أكبـــر مـــن متوســـط ال يـــاس )
( وتشـير 0.05الفروق فئن قيمة الداللة اإلحصاتية ل ختبار تسـاوي صـفرا  وهـي أقـا مـن )

 .كان مرتفعا  اإلع ن إلى معنوية الفروقو وهذا يدا على أن مستو  

 اإلع نمحور  جماليإل (One Sample T- test)نتاتج اختبار  (3جدول رقم )
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 مرتفع معنوي 0.000 7.344 0.494 0.907 3.907 اإلعالن
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ــتو         ــد مسـ ــتهلفولتحديـ ــلوف المسـ ــم )سـ ــدوا رقـ ــاتج فـــي الجـ ــئن النتـ ( أظهـــر  أن 4و فـ
ــتجابة إل ــط االسـ ــور  جمـــاليمتوسـ ــتهلفمحـ ــاوي ) ســـلوف المسـ ــن 4.089يسـ ــو أكبـــر مـ ( وهـ

( ولتحديـد معنويـة هـذه الفـروق فـئن قيمـة 1.089( وأن الفـروق تسـاوي )3متوسط ال يـاس )
وتشير إلى معنوية الفـروقو  0.05الداللة اإلحصاتية ل ختبار تساوي صفرا  وهي أقا من 

 كان مرتفعا . سلوف المستهلفوهذا يدا على أن مستو  

 سلوف المستهلفمحور  جماليإل (One Sample T- test)نتاتج اختبار   (4جدول رقم )
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 المستهلك
 مرتفع معنوي 0.000 7.933 0.549 1.089 4.089

 اختبار الفرضيات 

الختبـــار صـــحة الفرضـــية تـــم اســـتخدام ارتبـــاط بيرســـون الختبـــار جوهريـــة الع قـــة بـــين     
و فتكــون الع قــة طرديــة إذا كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط ســلوف المســتهلفوبــين   اإلعــ ن

سـالبةو وتكـون الع قـة معنويـة )ذا  موجبة وتكون عكسية إذا كان  قيمة معامـا االرتبـاط 
( و وتكون غيـر معنويـة 0.05داللة إحصاتية( إذا كان  قيمة الداللة اإلحصاتية أقا من )

ولتحديـد اهثـر سـيتم اسـتخدام تبـاين  (.0.05اذا كانـ  قيمـة الداللـة اإلحصـاتية أكبـر مـن )
ســـــلوف التـــــابع )( علـــــى المتغيـــــر االعـــــ ناالنحـــــدار لبيـــــان نســـــبة أثـــــر المتغيـــــر المســـــت ا )

 .( عن طريق معاما التحديدالمستهلف
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ــة ( 5كمــا بينــ  النتــاتج فــي الجــدوا رقــم ) ــة معنوي ــة إيجابي االعــالن وســلوك وجــود عالق
( وتشـير إلـى طرديـة الع قـة بـين 0.818و حيـ  كانـ  قيمـة معامـا االرتبـاط ) المسـتهلك

و وكانــ  قيمــة ترشــيد ســلوف المســتهلفيــتدي إلــى  باالع نــا  المتغيــرينو أي أن االهتمــام 
ــاتية ) ــية 0.003الداللـــــة اإلحصـــ ــةو وبالتـــــالي قبـــــوا الفرضـــ ــة الع قـــ ــير إلـــــى معنويـــ ( وتشـــ

  الرتيسية.

 اإلع نا  وسلوف المستهلفاالرتباط بين   (5دول)ج

   سلوك المستهلك 

 ارتباط بيرسون  0.818

 0.003 اإلعالنات 
قيمة الداللة  

 اإلحصائية 

 عدد المشاهدات  400

و تـم اسـتخدام تحليـا التبـاين ل نحـدار سـلوف المسـتهلفعلـى  اإلع نـا ولتحديد أثر       
( وهــي قيمــة مرتفعــة وكانــ  8.106تســاوي ) F( ان قيمــة 6فبينــ  النتــاتج فــي الجــدوا )

( و وهـذا يـدا علـى وجـود أثـر ذو 0.05( وهي أقا من )0.003قيمة الداللة اإلحصاتية )
( 0.67و وكانــ  قيمــة معامــا التحديــد  )لإلعــ ن علــى ســلوف المســتهلفداللــة إحصــاتية 

االعـ ن يعود إلى  فسلوف المستهل( من التغيرا  في %67وهي تشير إلى أن ما نسبته )
وهـذا يـدا وجـود أثـر معنـوي ذو داللـة إحصـاتية لإلعـ ن علـى  إذا ما لم يتثر مـتثر آخـر.

 .الثانيةسلوف المستهلف الليبي وهذا يعني قبوا الفرضية 
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 اإلعالنات على سلوك المستهلكنتائج تحليل التباين لالنحدار لتحديد صالحية نموذج انحدار  ( 6جدول ) 
ــات  درجـــــــــــــــــــ

 الحرية
 مجموع المربعات

ــط  متوســـــــــــــــــــــ
 المربعات

ــة   Fقيمــــــــــــــــــــــــــ
 المحسوبة

ــة  قيمــــــــــــــــــ
 الداللة

معامـــــــل التحديــــــــد 
(2R) 

3 2.45 0.817 

8.106 0.003 0.67 12 1.209 0.101 

15 3.659  

ــج  ــ  النتائ

بينــ  نتــاتج الدراســة وجــود أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية لإلعــ ن علــى ســلوف  .1
 )0.67) وأن نسبة هذا اهثر بلغ   مستهلكي خدما  المصرف التجاريو

 معامـا قيمـة كانـ  حيـ  و المسـتهلف وسـلوف االعـ ن بين معنوية إيجابية ع قة وجود .2
 .المتغيرين بين الع قة طردية إلى وتشير( 0.818) االرتباط

هــو  اتــهإلع ن مســتهلكي خــدما  المصــرفإن أهــم أســباو متابعــة وضــح  الدراســة أ  .3
قـــبلهم وجـــود اهتمـــام مـــن  باإلضـــافة إلـــى و ب طـــا  المصـــارفمعرفـــة كـــا مـــا هـــو جديـــد 

  على طريق اإلنترن (. -الصحف -إذاعية -بجميع أنوا  اإلع نا  )تلفزيونية
ــة إن طري ــــة   .4 يجــــذو  وســــاتا اإلع نـــا فـــي  ات ـــديمهعـــرض الخدمــــة و أظهـــر  الدراسـ

أصــبح لـه تــأثير وقــوة  الــذيالتطــور والت ــدم التكنولـوجي و خصوصــا  فــي ظـا المسـتهلكين
 .هاتلة في توجيه سلوف المستهلف

اكتشـاف خصـات   علـى ي خـدما  المصـرفبين  الدراسة إن اإلع ن يساعد مسـتهلك .5
 . دمة من المصرفالخدمة الم
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ــات  ــ ــ  التوصي

االهتمــام بــاإلع ن لمــا لــه تــأثير واضــح علــى ســلوف المســتهلفو وذلــف  زيــادة  ضــرورة   .1
 من خ ا: 

 . تعميم ث افة تكنولوجيا المعلوما و بحي  تغطي كا شراتح المجتمع  . أ 
التواصــا االجتمــاعي فــي  االعتمــاد علــى االنترنــ  فــي التــرويج واســتخدام وســاتا   . ب 

 اإلع ن. 
 تحسين وساتا االتصاا مع الزباتن.  . ج 

زيــادة الث ــة بــين المصــرف ومســتهلكي  أهميــة فــي  مــن  لمــا لهــا      التــرويج الشــفافية فــي     .2
 الخدمة . 

تكنولوجيـا المعلومـا  مثـا )االع نـا     ضرورة التنويع في اإلع نا  واالعتماد علـى  .3
ال نـوا  الفضـاتية وال نـوا  اإلذاعيـة    مثـا يديـة  أغفـاا الطـرق الت ل م  عـد و مـع    الممولة( 

 مع تطويرها وتحسينها. والصحف  
ــام   .4 ــة  االهتمـ ــرض الخدمـ ــة عـ ــا    بطري ـ ــر كـ ــع ذكـ ــتهلكين مـ ــذو المسـ ــ ن لجـ ــي اإلعـ فـ

 . ا به في اإلع ن للتعريف خدمة  التفاصيا الدقي ة لل 
صــفحة  مثــا )   الجمهــور   قبــا   مــن   واســتماعا    انتشــارا    اهكثــر   الوســاتا االع نيــة   اختيــار  .5

ـــام    و الفـــيس بـــوف( المصـــرف علـــى   ــا  ع نـــا  مـــن خ ل اإل ببـــ   وال يـ ــى  هـ ــذلف تحظـ وبـ
 . أوسع بصورة  ها انتشار  مرتفعة ممـا يعـزز  مشاهدة بنسبة 

 المراجع

 و دار النهضة العربيةو بيرو و بدون سنة. اإلعالنأحمد عاداو  راشد .1
ــيد .2 ــماعيا و الســـــ ــاط إســـــ ــي النشـــــ ــالن ودوره فـــــ ــويقياإلعـــــ ــةو التســـــ ــدار الجامعيـــــ و الـــــ

 . 2000اإلسكندريةو
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: أسـس النظريـا  اإلعالن والتـرويج التجـاريبشير عباس و ربايعة علي محمد و الع ق .3
 . 2002التطبي ا و عمانو دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع و

ــأثير البيئيــــةبــــن عيســــى  عنــــابي .4 ــل التــ ــتهلك، عوامــ ــلوك المســ و ديــــوان 2و ط1وج، ســ
 . 2010الجزاتريةو الجزاتر و المطبوعا 

و ، سـلوك المسـتهلك، المفـاهيم العصـرية والتطبيقـاتطلع  عبد الحميد وآخـرون السعد .5
 . 2006الرياضو مكتبة الش ري و

ــدا  محمــــد إبــــراهيم و  .6 و دار المســــت با للنشــــر والتوزيــــعو عمــــانو  ســــلوك المســــتهلكعبيـ
2002  . 

 .   2005 اإلسكندريةو الدار الجامعيةوو اإلعالنمحمد فريد و  صحن .7
 (،مدخل كمــي و تحليلــي)ســلوك المســتهلك ويوســف ردينــه الصــميدعيو جاســم محمــود .8

 .2001دار النشر والتوزيعو اهردن و
و ال ـاهرة و جامعـة اإلعالن اإلذاعـي والتلفزيـونيالحديدي منى سعيد و على سيد رضا و .9

 . 2002ال اهرة و

مجلـة مصطفى تهـاني و فنـون التلفزيـون بـين اإلعـ م واإلعـ ن والتعبيـر االجتمـاعيو  10
 2001و العدد: التاسعو سبتمبر/جريدة الفنون

و العـدد: الحـادي مجلـة جريـدة الفنـونلوافي عزالدينو الصورة اإلع نيـة كللـة حـروو ا 11
 م..2001عشرو نوفمبر/

تـــأثير اإلعـــ ن علــى قـــرار الشـــرال لـــد  المســتهلف النهـــاتي راســـة حالـــة  أمـــينو روقــيز  12
عين الدفلىو رسالة ماجستير غير منشـورة جامعـة الجي لـي  (UNO)المركز التجاري 

 م.2017الجزاتر  –بونعامة 
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أثــر اإلعــ ن اإللكترونــّي علــى الســلوف الشــراتي  الــرحمنو عبــد ســليمان حســين محمــد 13
  )دراســــــة تطبي يــــــة علــــــى فتــــــة الشــــــباو فــــــي محافظــــــة للمســــــتهلف اهردنــــــي للســــــيارا

ــتكمااا  لمتطلبـــــا  الحصـــــوا علـــــى درجـــــة  ــذه الرســـــالة اســـ عمـــــان/اهردن ( قـــــدم  هـــ
 م.2015الماجستير في التسويقو جامعة الزرقال اهردن 

إلياس و تأثير اإلع ن اإلذاعي على اتخاذ ال رار الشراتي لد   إسماعيا صمد دراسة 14
 م2011ماجستير غير منشورة بجامعة غزة" فلسطينو طلبة الجامعا و رسالة 
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  الوطنية بالمؤسسة االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح معوقات
  ديوان و للنفط الوطنية المؤسسة موظفي نظر وجهة من)  للنفط

 ( المحاسبة
 طرابلس  جامعة تدريس هيتة عضومحاضرو                          . ابونوارة محمد سميرة

 جامعة غريان تدريس هيتة عضو مساعدو استاذ       .                 الكري أحمد الطاهر
 

 المخلص

 االجتماعيـة المسـتالية عـن اإلفصاح معوقا  على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف       
 ديــــوان تواجــــه التــــي المعوقــــا  هــــمأ علــــى الوقــــوف البحثــــان حــــاوا الهــــدف هــــذا ولتح يــــق
 وت ــــديم االجتماعيــــة المســــتولية عــــن اإلفصــــاح عنــــد للــــنفط الوطنيــــة والمتسســــة المحاســــبة
ــيا  ــة توصــ ــة علميــ ــى م تمــ ــول علــ ــاتج ضــ ــةو النتــ ــة وكانــــ  الميدانيــ ــرة العينــ ــى م تصــ  علــ
 .المحاسبة ديوان و للنفط الوطنية المتسسة في الموظفين
 مجموعـة إلـى الرجـو  خـ ا مـن الثانوية البيانا  على الدراسة هذا في االعتماد تم       

 علميـة اسـتبانه وتطـوير اقتباس وتم الصلةو ذا  الساب ة الدراسا  و والدوريا  الكتو من
 عينـة بـأفراد خـا  اهوا الجزل أجزال 5 إلى االستبانة هذه وقسم  اهولية البيانا  لجمع
 كــان الثالــ  الجــزل أمــا و التنظيميــة ال انونيــة بالمعوقــا  خــا  الثــاني الجــزل أمــا البحــ 

 للمعوقـا  والخـامس واالجتماعيـة الث افيـة للمعوقـا  كـان والرابع والمهنية العلمية للمعوقا 
 وقــــد اســــتبانة 73 اعتمــــاد وتــــم 78 اســــترداد وتــــم اســــتبانة 100 توزيــــع تــــم وحيــــ  الماليــــة

 الحزمـة) االحصـاتي لبرنـامجا خـ ا من اإلحصاتية اهساليو العديدمن الدراسة استخدم 
 البيانـا  وتحليـا الفرضـيا  اختبار لغرض وذلف وSPSS (االجتماعية للعلوم اإلحصاتية

 .النتاتج وتفسير
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 قانونيــة معوقــا  وجــود علــى والفرضــيا  اختبــار عنــد استعراضــه تــم بمــا الدراســة  واســتند
 ووجــود للــنفطو الوطنيــة بالمتسســة االجتماعيــة المســتولية عــن اإلفصــاح مــن تحــد تنظيميــة
 الوطنيــة بالمتسســة االجتماعيــة المســتولية عــن اإلفصــاح مــن تحــد ومهنيــة علميــة معوقــا 
ــنفطو ــود للـ ــا  وجـ ــة معوقـ ــد ماليـ ــن تحـ ــاح مـ ــن اإلفصـ ــتولية عـ ــة المسـ ــة االجتماعيـ  بالمتسسـ
ــة ــنفطو الوطنيـ ــد ال للـ ــة معوقـــا  توجـ ــة ث افيـ ــف وال و واجتماعيـ ــتخدمين أرال تختلـ  فـــي المسـ
 . المحاسبة ديوان و الوطنية المتسسة

 أسـس اسـتخدام علـى الباحثـان يوصـي الدراسـة إليهـا توصـل  التـي النتاتج على وبنال       
 وســـن  للــنفط الوطنيــة بالمتسســـة االجتماعيــة للمســتولية المحـــددة اهنشــطة عــن اإلفصــاح
ــريعا  ــى تشـــ ــاح تتبنـــ ــن اإلفصـــ ــتولية عـــ ــة المســـ ــوير االجتماعيـــ ــدريو وتطـــ ــبين وتـــ  المحاســـ
 للنفط الوطنية بالمتسسة

ABSTRACT 

     This study aims to identify the constraints of social liability 

disclosure, and in order to achieve this goal the researcher tried to 

indicate to the most important obstacles that facing the Audit 

Bureau and the National Oil Corporation on the disclosure of social 

liability, and to provide appropriate scientific recommendations in 

light of the achieved results, the sample of the study was limited to 

the employees of the National Oil Corporation and the Audit 

Bureau.  

This study relied on secondary data , by reference to a collection of 

books and related previous publications and studies, a scientific 

questionnaire survey was quoted and developed to collect 

preliminary data, the questionnaire was divided to 5 sections, the 

first section concerning sample individuals, the second section 

focused on the legal and regulatory constraints, the third section 

detailed the scientific and professional obstacles, the fourth section 

was devoted to identify the cultural and social constraints, the fifth 
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section shed the light on the financial constraints. A 100 

questionnaire were distributed, 78 questionnaire was recovered, and 

73 questionnaire has been adopted. The study used many of the 

statistical methods, through the statistical program SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), for testing hypotheses, analyzing 

data, and interpreting the results.  

The study was relied on the aforementioned when testing the 

hypotheses, the existence of regulatory legal constraints that 

limiting the disclosure of social liability in the National Oil 

Corporation, and the existence of scientific and professional 

constraints that limiting the disclosure of social liability in the 

National Oil Corporation, and the existence of financial constraints 

limiting the disclosure of social liability in the National Oil 

Corporation, there are no cultural and social constraints, and the 

opinions of the employees in the National Oil Corporation and the 

Audit Bureau do not differ.  

Based on the findings of the study, the researcher recommends to 

use the basics of disclosure in respect to the activities determining 

the social liability in the National Oil Corporation, and to enact legislation 

that adopting the disclosure of social liability, and the development and 

training of accountants in the National Oil Corporation. 

 

 :المقدمة

 الســـابق ففـــي مـــتخراو اإلقتصـــادية للمتسســـا  اإلجتماعيـــة بالمســـتولية اإلعتـــراف تزايـــد    
 اهدالو لت يـيم الشـاما المعيـار مـن يعد والذي الربح بتح يق تتمثا المتسسة مستولية كان 
 مزاولــة نتيجــة الــدخوا فــي الكبيــر التفــاو  كظهــور المحيطــة االجتماعيــة  الظــروف أن إال

 كمعيــار تســتخدم المح  ــة اهربــاح تعــد فلــم الهــدف هــذا مكانــة فــي أثــر لنشــاطهاو المتسســة
 االجتمــــاعي لاثــــر شــــاما بتحليــــا ال يــــام المحاســــو علــــى يتعــــين بــــا اهدالو لت ــــيم شــــاما
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 تلف توزيع وكيفية االجتماعيةو والمنافع التكاليف عن الم تمة البيانا  وتوفير للمتسسا و
ــافع ــع المنــ ــبة وتعــــد. للمجتمــ ــن المحاســ ــتولية عــ ــة المســ ــا أحــــد  اإلجتماعيــ ــور مراحــ  التطــ

 تـــأثيرا  لهــا التــي اإلقتصـــادية المتسســا  ونشــاطا  حجــم فـــي لإلزديــاد نتيجــة المحاســبي
قتصادية مالية جتماعية وا   النظـام يعانيـه مـا بسبو التغيير هذا جال وكذلف واسعةو وبيتية وا 

 المشـاكا مـن لعـدد محـددة إجابـا  ت ـديم علـى قدرتـه لعـدم ال صـور من الت ليدي المحاسبي
 المستولية بمحاسبة اههتمام إلى أد  الحدي  التطور وهذا اإلجتماعيةو التنمية تح يق في

 .اهكاديمية والجها  المهنية المنظما  الدواو حكوما  قبا من االجتماعية
 للمســـتولية التعـــاريف مـــن العديـــد وضـــع  الماضـــي ال ـــرن مـــن الثـــاني النصـــف خـــ ا    

 يـدا ممـا تعريفـا و وث ثـون سـبعة  (Dahlsrud, 2006 )جمـع ف ـد للشـركةو االجتماعيـة
 وجــود الــى ذلــف يرجـع. ســه    أمــرا   لـيس المفهــوم لهــذا متكامـا لتشــخي  الوصــوا أن علـي
 الـى إضـافة الـبعضو بعضـهم عن أهدافهم تختلف الذين المصلحة أصحاو من كبير عدد
 .ت دمه إن يمكن ما وبين الشركة من المجتمع يتوقعه ما بين فجوة وجود
 التعريــف للشــركة االجتماعيــة المســتولية محاســبة بهــا عرفــ  التــي التعــاريف هــذه بــين ومــن
 أنهـــا علــى االجتماعيـــة المســتولية المســتدام للتنميـــة الــدولي االعمـــاا مجلــس أورده الــذي

 تح يـــق فـــي والمســـاهمة أخ قيـــا   بالتصـــرف االعمـــاا متسســـا  قبـــا مـــن المســـتمر االلتـــزام"
 المحلـي والمجتمع أسرهم و للعاملين الحياة نوعية تحسين على والعما االقتصاديةو التنمية

 ."ككا والمجتمع
 المسـاهمة طريـق عـن بـه تعما الذي المجتمع تجاه الشركة التزام" أنها على تعريفها تم كما

 الصــحيةو الخــدما  تحســين الف ــرو محاربــة مثــا االجتماعيــة اهنشــطة مــن كبيــرة بمجموعــة
 ."وغيرها والمواص   اإلسكان مشكلة وحا عما فر  خلق التلو و مكافحة

 



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
104 

 سيتم خاصةو العربية والدوا عامة  العالم في  به االهتمام  ولحداثة المفهوم  هذا ههمية نظرا
ــال ــول ال ـ ــع علـــى الضـ ــن اإلفصـــاح ومعوقـــا  واقـ ــتولية عـ ــة المسـ ــة فـــي االجتماعيـ  الموسسـ

 ((.Schlange,et al.2006)بها المشاركين منظور من للنفط الوطنية
 :مشكلة الدراسة 

التـــزاا فصـــاح عـــن المســـتولية االجتماعيـــة مــن المواضـــيع الحديثـــة والتـــي اإل يعــد
 وصــوال   وجتماعيــةمــن مشــكلة قيــاس التكــاليف والعواتــد اإلتبــدأ  وتعــاني مــن صــعوبا  كثيــرة

المحليـة )الككلـيو  الدراسـا  بعـضشـار  أحيـ   وعنهـا لإلفصـاحلى إيجاد طري ة موحدة إ
لــى وجــود ( إ2017ح إقنيبــر وأخــرونو 2017ح الســويح والنعــاسو 2009ح زريــقو  2001

نعدام ا  و و قتصاديةجتماعية في بعض المتسسا  اإلاإل وليةالمست فصاح عن ضعف في اإل
خر , في ظا عدم وجـود قتصادية اهفصاح في الكثير من المتسسا  اإلهذا النو  من اإل

 الية.فصاح ضمن قواتمها المقوانين تجبر المتسسا  على ال يام بهذا اإل
ذ تعتبــر المتسســة الوطنيــة للــنفط مــن أهــم وأكبــر المتسســا   االقتصــادية فــي ليبيــا التــي وا 

تسـاهم بشــكا بـارز فــي ت ــديم خـدما  ضــرورية للمجتمـع و لكــن ينــتج عـن نشــاطها مشــاكا 
وانعكاســـا  ســـلبية علـــى المجتمـــع والبيتـــةو اهمـــر الـــذي يـــدعو إلـــى دراســـة كيفيـــة حـــا هـــذه 
ــن  ــاح عـ ــا دور اإلفصـ ــاليو المتاحـــة ويبـــرز هنـ ــاتا واهسـ ــتعماا مختلـــف الوسـ ــاكا باسـ المشـ

ة االجتماعيــــة كأحــــد اهدوا  التــــي تســــاعد المتسســــا  بصــــفة عامــــة والمتسســــة المســــتولي
وذلــف فــي ظــا  والوطنيــة للــنفط بصــفة خاصــة علــى الوفــال بواجبهــا تجــاه المجتمــع و البيتــة

وجــــود العديــــد مــــن المشــــاكا والصــــعوبا  التــــي تعرقــــا عمليــــة اإلفصــــاح عــــن المســــتولية 
و ديــوان المحاســبة سســة الوطنيــة للــنفط ويبــرز هنــا دور المحاســبين فــي المت  واالجتماعيــة

ورصـــد التكـــاليف والمنـــافع االجتماعيـــة والت ريـــر ومراجعـــة الـــذين ي ـــع علـــى عـــات هم تســـجيا 
 عنها في ال واتم المالية وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الستاا التالي:
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طنيــة مــا هــي معوقــات اإلفصــاح عــن المســؤولية االجتماعيــة فــي تقــارير المؤسســة الو  
 للنفط؟

 :  أهداف الدراسة
تهدف هـذه الدراسـة بشـكا رتيسـي إلـى التعـرف علـى أهـم معوقـا  اإلفصـاح عـن 
المســـتولية االجتماعيـــة التـــي تواجههـــا المتسســـة الوطنيـــة للـــنفط مـــن وجهـــة نظـــر المتسســـة 

 وديوان المحاسبة وذلف من خ ا:
تنظيميـة تحـد مـن اإلفصـاح عـن المسـتولية قانونيـة التعرف ما إذا كان هناف معوقـا   .1

 االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.
التح ـق فيمــا إذا كــان هنــاف معوقــا  علميــة ومهنيــة تحــد مــن إلفصــاح عــن المســتولية  .2

 .بالمتوسسة الوطنية للنفط االجتماعية
واجتماعيــة تمنــع المتسســة مــن اإلفصــاح التح ــق فيمــا إذا كــان هنــاف معوقــا  ث افيــة  .3

 عن المستولية االجتماعية في ت اريرها.
ــن المســـــتولية  .4 ــن اإلفصــــاح عــ ــة تحــــد مــ ــا  وماليــ ــاف معوقــ اختبــــار فيمــــا إذا كــــان هنــ

   االجتماعية في ت ارير المتسسة الوطنية للنفط.
 :  فرضيات الدراسة

 اهساسية اآلتية:بنال على مشكلة البح  وأهدافها تم صياغة الفرضيا  
ــا  .1 ــد معوقـ ــة تشـــريعية  توجـ ــتولية االجتماعيـــة بالمتسسـ ــاح عـــن المسـ ــد مـــن اإلفصـ تحـ

 الوطنية للنفط.
لمتسسـة باتوجد معوقا  علمية ومهنية تحد من اإلفصاح عن المستولية االجتماعية  .2

 الوطنية للنفط.
 توجــــد معوقــــا  ث افيــــة واجتماعيــــة تحــــد مــــن اإلفصــــاح عــــن المســــتولية االجتماعيــــة .3

 لمتسسة الوطنية للنفط.با
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لمتسسـة الوطنيـة باتوجد معوقا  مالية تحد من اإلفصاح عن المستولية االجتماعية  .4
 .للنفط

ال تختلف أرال مراجعي ديوان المحاسبة عن أرال متخذي ال رارا  بالمتسسـة الوطنيـة  .5

 . للنفط
 الدراسات السابقة:  

ــو  معوقـــا   ــن المو  اإلفصـــاحيعتبـــر موضـ ــة مـ ــتولية االجتماعيـ  يعضــــ اعــــن المسـ
بحـا  دو المحاسـبي ومراجعـة الدراسـا  واهالمهمة والحديثة ومن خ ا االط   علـى اه

 :الساب ة منها
 :لعربيةأوال: الدراسات ا

ــاح بعنـــوان( 2009) رزيـــق دراســـة - ــن اإلفصـ ــؤولية معلومـــات عـ ــة المسـ  االجتماعيـ
ــين المحاســبين وموقــف ــه الليبي  ووجهــا  أرال علــى التعــرف إلــى الدراســة هــدف  ومن
 بالمســــــتولية المتعل ــــــة المعلومــــــا  عــــــن اإلفصــــــاح حــــــوا الليبيــــــين المحاســــــبين نظــــــر

 واختبـار تحليـا فـي الوصفي المنهج الدراسة انتهج  الهدف لهذا وتح ي ا   االجتماعيةو
 فاقـد انتشـاره و الدراسـة مجتمـع حجـم لكبـر ونتيجـة جمعهـا تـم التـي والمعلوما  بيانا 

ــم ــتخدام تـ ــلوو اسـ ــا و أسـ ــن العينـ ــم ومـ ــاتج أهـ ــذه نتـ ــة هـ ــانون أن الدراسـ ــر ال ـ ــو يعتبـ  هـ
 أوصــ  وقــد االجتماعيــةو المســتولية عــن باإلفصــاح المنظمــا  إللــزام المثلــى الوســيلة
ــة ــدخا بضـــرورة الدراسـ ــة تـ ــوانين بئصــــدار الدولـ ــة قـ ــة للمنظمـــا  ملزمـ  واهجنبيــــة الليبيـ

 المحاســـبة هقســـام الدراســـية الم ـــررا  وتطـــوير االجتماعيـــة مســـتوليتها عـــن باإلفصــاح
 .     الليبية والمعاهد للجامعا 

( بعنوان معوقات اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في 2009دراسة أبو سمرة ) -
تــم تصــميم اســتبيان كــأداة رتيســية لجمــع بيانــا   تقــارير الشــركات المســاهمة العامــة،
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الدراسة في الجانو التطبي ـي منهـا حيـ  تـم توزيعهـا علـى عـدد مـن مـدق ي الحسـابا  
توصـل  الدراسـة إلـى وجـود عـددا  مـن المعوقـا  التـي  .وعددا  من الشركا  المسـاهمة

عامـة مـن تعيق اإلفصاح عن المسـتولية االجتماعيـة فـي ت ـارير الشـركا  المسـاهمة ال
وجهة نظر عينة الدراسة ومنها ضعف التشـريعا  المتعل ـة باإلفصـاح عـن المسـتولية 
االجتماعيـــةو ضـــعف ث افـــة الشـــركة المســـاهمة العامـــة بال ضـــايا االجتماعيـــة والبيتيـــةو 
ضــعف االهتمــام بمحاســبة المســتولية االجتماعيــة مــن قبــا الجمعيــا  المهنيــة وزيــادة 

 اح االجتماعي.التكاليف المترتبة على اإلفص
( بعنـوان تـأثير اإلفصـاح عـن المسـؤولية اإلجتماعيـة بـالقوائم 2010دراسة ناجي ) -

و هـدف  هـذه الدراسـة لتسـليط الضـول علـى المالية في قرارات مسـتخدمي هـذه القـوائم
ومعالجـــــة ال صـــــور فـــــي مخرجـــــا  النظـــــام  ومفهـــــوم محاســـــبة المســـــتولية اإلجتماعيـــــة

ــال واتم الما ــا بـ ــبي المتمثـ ــواتم معلومـــا  عــــن المحاسـ ــمين هـــذه ال ـ ــ ا تضـ ــن خـ ــة مـ ليـ
وبيان أثر اإلفصاح عنهـا فـي مسـتخدمي  والمستولية االجتماعية للوحدا  االقتصادية

ــة ــواتم الماليـــ ــدا   وال ـــ ــا أن الوحـــ ــيا  منهـــ ــن الفرضـــ ــدد مـــ ــى عـــ ــة إلـــ ــتند  الدراســـ واســـ
مكانيـة  واإلقتصادية العراقية ال ت وم بأبرز مساهمتها االجتماعية فـي قواتمهـا الماليـة وا 

وبالتــــالي يمكــــن تضــــمين ال ــــواتم الماليــــة الحاليــــة  وحصــــر هــــذه التكــــاليف اإلجتماعيــــة
ــة ــتولية اإلجتماعيـ ــن المسـ ــا  عـ ــة  .معلومـ ــل  الدراسـ ــواتم توصـ ــتخدمي ال ـ ــى أن مسـ إلـ

وتـم التوصـا إلـى إخـت ف اههميـة  والمالية يهتمون باإلفصاح الذي يتثر في قـراراتهم
النسبية لمجاال  المستولية االجتماعيـة لمسـتخدمي ال ـواتم الماليـة حيـ  حظـى مجـاا 

 حماية المستهلف للمنتج النهاتي باهتمام اكبر.
ــوانب( 2014دراســـة القرنـــي ) - ــة معوقـــات اإل عنـ ــن المســـؤولية اإلجتماعيـ فصـــاح عـ

هـذه  سـع و لمنظمات األعمال فـي السـعودية )أراء المـراجعين الخـارجين والشـركات(
لتعــرف علـــى أهــم معوقـــا  اإلفصــاح عــن المســـتولية اإلجتماعيــة لمنظمـــا  لالدراســة 
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ولتح يـــق هـــذا الغـــرض قـــام الباحـــ  بـــئجرال  واهعمـــاا فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية
ة علـــــى عينـــــة مـــــن مراجعـــــي الحســـــابا  وبعـــــض مســـــتولي المســـــتولية دراســـــة ميدانـيــــ 

( اســــتمارة اســــتبيان علــــى عينــــة 210تــــم توزيــــع ) واإلجتماعيــــة فــــي ال طــــا  الخــــا 
 إجمـالي( مـن %48( استمارة تمثا )100و بلا العاتد منها والصالح للتحليا )ةالدراس

عوقــــا  مــــا تــــم توزيعــــهو اتضــــح مــــن نتــــاتج التحليــــا اإلحصــــاتي وجــــود عــــدد مــــن الم
التنظيميـــــة والتشـــــريعيةو العلميـــــة والمهنيـــــةو الث افيـــــة واالجتماعيـــــةو الماليـــــة واإلداريـــــة     

وفي ضول هـذه النتـاتج قـدم  الدراسـة مجموعـة مـن التوصـيا  مـن أهمهـا بنـال إطـار 
 تنظيمي لممارسة المستولية اإلجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ــة  - ــر إدراسـ ــرونقنيبـ ــة العامـــة  وان( بعـنــ 2017) وأخـ ــركات الليبيـ ــزام الشـ مـــدى إلتـ
و هــدف  الدراســة للتعــرف علــى باإلفصــاح عــن بنــود محاســبة المســؤولية االجتماعيــة

 ومد  إلتزام الشركا  الليبية العامة لإلفصاح عن بنود محاسبة المستولية اإلجتماعية
ــا وهــــدف  ــتولية  أيضــ ــبة عــــن المســ ــة المحاســ ــوم وطبيعــ ــول علــــى مفهــ ــال الضــ ــى إل ــ إلــ

والتعـــرف علـــى مـــد  إلتـــزام الشـــركة الليبيـــة  وجتماعيـــة فـــي الشـــركا  الليبيـــة العامـــةاال
العامـة لإلفصـاح عـن مسـتوليتها االجتماعيــة ومحاولـة الوصـوا إلـى نتـاتج ذا  داللــة 
يمكن من خ لها ت ديم توصيا  تح ق الغـرض والهـدف مـن إجـرال هـذه الدراسـةو وتـم 

العامــة للكهربــال فــي الخمــس علــى قســم المحاســبة فــي الشــركة بإســتبانة  (40)توزيــع 
وفــــي ضــــول هــــذه النتــــاتج التــــي توصـــل  إليهــــا الدراســــة وهــــي ضــــرورة إلــــزام  الشـــركة.

الشركا  في المجتمع المحلي وخاصة الشركا  الكبيرة مثا )الشـركة العامـة للكهربـال 
تولية ووالشـــــركة العربيـــــة لإلســـــمن ( المـــــتثرة علـــــى البيتـــــة بتحديـــــد موقفهـــــا مـــــن المـســــ 

وتــوفير المعلومــا  المحاســبية الضــرورية  واالجتماعيــة وف ــا  لمعــايير ومتشــرا  معينــة
المرتبطة بجانـو المسـتولية االجتماعيـة مبوبـه وفـق اهنشـطة اإلجتماعيـة التـي ت ـدمها 

والنف ا  التي تكبـدها ضـمن هـذا اإلطـار والعمـا علـى تـوفير  والشركة لمختلف الفتا 
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مكانيــة تطبي هــا عمليــا و وتعتبــر عمليــة تطــوير معــايير للم ارنــة والت يــ  يم يمكــن قبولهــا وا 
والعمــا علــى زيــادة  ومثــا هــذه المعــايير مســتولية مشــتركة لكــا الجهــا  ذا  الصــلة

بمـا فـي  واإلنفاق على التكاليف الوقاتية من اهضرار بدل  من تكاليف ع ج اهضـرار
نتشـــارها تلفـــا  فـــي ســـاحة ذلـــف اههميـــة فـــي الـــتخل  مـــن أثـــار اهنشـــطة التـــي يســـبو ا

اهفــراد والبيتــة والمجتمــع بشــكا عــامو ويجــو أن تفصــح الشــركا  الليبيــة العامــة علــى 
 مساهمتها في تحما التكاليف البيتية واالجتماعية.

بعنوان معوقـات اإلفصـاح عـن المسـؤولية االجتماعيـة فـي  (2018دراسة الصالح ) -
و هـدف  هـذه الدراسـة للتعـرف رالمؤسسات االقتصادية مـن وجهـة نظـر متخـذي القـرا

ــة فــــي قطــــو  ــاح عــــن المســــتولية االجتماعيــ ــا  التــــي تحــــوا دون اإلفصــ علــــى معوقــ
المحروقا  في والية سكيكدة الجزاتـرو وهـذا مـن وجهـة نظـر متخـذي ال ـرارو حيـ  تـم 
ــو  ــة فــــي الجانــ ــة الحالــ ــو ودراســ ــذا الجانــ ــي هــ ــفي التحليلــــي فــ ــنهج الوصــ ــاد المــ اعتمــ

أهــــداف الدراســــة تــــم اســــتخدام االســــتبيان كــــأداة لجمــــع التطبي ــــيو ومــــن اجــــا تح يــــق 
ــا  وتـــم توزيــــع  ــة مــــديرين الفـــرو و مــــديرين  (46)المعلومـ ــتبانة علــــى الفتـــا  التاليـ إسـ

وتــم التوصــا  تنفيــديينو و رتســال الــدواتر والمصــالح لجميــع فــرو  قطــو المحروقــا .
تولية من خـ ا هـذه الدراسـة إلـى وجـود عـدة معوقـا  تحـوا دون اإلفصـاح عـن المسـ 

االجتماعيــة فــي قطــو المحروقــا  فــي واليــة ســكيكدةو تمثلــ  فــي المعوقــا  العلميــة 
 والمهنية  والتشريعية والمالية واإلدارية.

 :األجنبية: الدراسات ثانيا -
(Hall and rieck,1998بعنـوان ) The effect of positive corporate 

social actions on shareholder wealth  و هدف  الدراسة إلى معرفة أثر
الممارسا  االجتماعية التي ت وم بها الشركا  على ثروة حملة اهسهم حيـ  رصـد  

( إفصاح اجتماعي وبيتي قدمتها الشركا  المساهمة العامة المدرجة في )وواا 349)
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مـن ضـمنها  و1995 – 1992الواليـا  المتحـدة اهمريكيـة بـين عـامي  سـتري ( فـي
منتجــــا  صــــدي ة للبيتــــة وح ــــوق المــــرأة وتبرعــــا  لمنظمــــا  خيريــــة وجميعهــــا كانــــ  
تطوعية دون إلزام حكومي أو ضغط جماعا  حماية البيتةو وفي ذا  الوق  رصد  

ــابي للمم ــاف أثـــــر إيجـــ ــة إلـــــى أن هنـــ ــهم. توصـــــل  هـــــذه الدراســـ ــعار اهســـ ارســـــا  أســـ
االجتماعية اإليجابية التي قام  بها الشركا  على ال يمة السوقية للشـركةو ولـم يثبـ  
أن هنــاف أي ع قــة عكســية معنويــة إحصــاتيا  بــين الممارســا  االجتماعيــة للشــركا  
وقيمتهاو وأن السوق يميز بين الشركا  التـي ت ـوم بمسـتوليتها االجتماعيـة وتلـف التـي 

لدراســــة إدارا  الشــــركا  بــــأن تســــتخدم بحكمــــة النشــــاطا  بــــذلف. وأوصــــ  ا مال ت ــــو 
 االجتماعية من أجا رفع قيمة شركتها.

-( (Friedman and miles, 2001 بعنـوانSocially responsible 
investment corporate social and environmental reporting : 

an exploratory study فصــاح و هــدف  الدراســة إلــى فحــ  الع قــة بــين اإل
االجتمـاعي والبيتــي مــن جهــة واإلســتثمار االجتمــاعي المســتوا مــن جهــة اخــر , عبــر 

( خبير في مجاا المستولية االجتماعيـة فـي بريطانيـا. توصـل  الدراسـة إلـى 14أرال )
أن مجاا اإلفصاح االجتماعي والبيتي م با على تغيرا  كبيرة وواسعة نحـو اهفضـا 

أفـراد المجتمــع يهتمـون بالكيفيـة التــي تسـتثمر بهــا  فـي الكـم والنــو و وأصـبح الكثيـر مــن
أمــوالهم, وزيــادة ال لــق علــى االســتثمارا  فــي اهســواق الماليــةو وأحــد النتــاتج المحتملــة 
لهذا هو التوجه نحو االستثمارا  اهخ قية والمستولة اجتماعيا  مما يتثر على سـلوف 

دارا  صــناديق االســتثمارو اهمــر الــذي ســيتدي تباعــا  إلــى زيــادة الطلــو  الشــركا  وا 
على اإلفصاح االجتماعي والبيتي ضمن مفاهيم المحاسبة الت ليدية. وأوصـ  الدراسـة 

 بزيادة االهتمام باإلفصاح االجتماعي والبيتي.
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- (Lori holder et al., 2005بعنـوان ) The supply of corporate 
social responsibility disclosures amongst firms هــدف  و

لى الكشف عن ممارسا  اإلفصاح عن المسـتولية االجتماعيـة فـي إهذه الدراسة 
صـــناعة لشـــركا  أمريكيـــة مدرجـــة فـــي البورصـــة  (50)عينـــة طب يـــة مكونـــة مـــن 

تطلـو تالمستولية االجتماعيـة ن أبين  نتاتج الدراسة  .2005لغاية سنة التداوا 
لي المعلوما  التي لم ت دم من خ ا ال واتم المالية والتحلي   المالية إالوصوا 

ن معظـم إلـى أكمـا تـم التوصـا مـن خـ ا الدراسـة  ووالحوكمة فـي تحليـا اهسـهم
دراج قضـايا إوتـم  والشركا  في العينـة تلتـزم بالمسـتولية االجتماعيـة فـي نشـاطها

حا  العامــة الم دمــة مــن خــ ا افصــ اإل يتيــة فيمــا ي ــارو فــي نصــفوب اجتماعيــة
تركيــز بصــفة الوكانــ  مجــاال   وتلــف الســنة مــن جانــو الشــركا  عينــة الدراســة
وتنشــر اإلفصــاح  ومــوارد البشــريةالخاصــة علــى بــرامج الصــحة والمســاتا البيتيــة و 

ا مباشرة وتليه وعن المستولية االجتماعية في مواقع الشركا  والنشرا  الصحفية
 لزامية. اإل اإليداعا فصاحا  الواردة في اإل

  النظرياالطار 

 مفهوم المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية:
ــار        ــامري، أشـــ ــالبي والعـــ ــتولية  (2006)الغـــ ــبة عـــــن المســـ إلـــــى أن ظهـــــور المحاســـ

االجتماعية كنتيجة للضغوط التي عم  الدوا المت دمة من قبا الجمعيا  المحافظة على 
البيتة والن ابا  العمالية وجمعيـا  ح ـوق اإلنسـان وقـد سـمي  بعـدة أسـمال مثـا )المحاسـبة 

هــو تســمية محاســبة االجتماعيــةو المحاســبة االجتماعيــة للمنشــلا  اهعمــاا( ولكــن الشــاتع 
 المستولية االجتماعية.
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بأنهــا فــر  مــن فــرو  المحاســبة يهــدف لتحديــد ( 2006)الغــالبي والعــامري،  يضــيف     
نتيجــة أعمــاا المنشــأة لهــا ع قــة بفتــا  المجتمــع المختلفــة ولــيس ف ــط مصــالح المــالكينو 

الــذي تعمــا فيــه  وت ــوم علــى االفتراضــا  التاليــة: أن المنشــأة لهــا التزامــا  تجــاه المجتمــع
ن المـوارد  واهطراف وفتا  متعددة من المجتمع وعليها ت با هذه االلتزاما  والوفـال بهـاو وا 
المتاحـة للمجتمــع نــادرة ومحـدودة لــذلف يســتوجو اسـتثمارها بفاعليــة وبمــا يـتدي إلــى تح يــق 

دون عاتد اجتماعي م بوا مـن هـذه االسـتثمارا و وال توجـد مـوارد مجانيـة يمكـن اسـتغ لها 
أضرار كالمال والهوال فهي مـوارد يتوجـو علـى منشـل  اهعمـاا تعويضـها للمجتمـعو ومـن 
حــــق المجتمــــع علــــى المنشــــل  االطــــ   علــــى مــــا ت ــــوم بــــه أعمــــاا وخاصــــة فــــي اإلطــــار 

 االجتماعي من خ ا مبدأ اإلفصاح المحاسبي.
ــتعرض        ــبان، اسـ ــي والصـ ــبة (1988)مرعـ ــ  المحاسـ ــي تناولـ ــاهيم التـ ــم المفـ ــن  أهـ عـ

 المستولية االجتماعية للتوصا لمفهوم شاما وم بوا لهاو على النحو التالي:
تعتبـــر المحاســـبة االجتماعيـــة أحـــد مكونـــا  المحاســـبة بمفهومهـــا والـــذي يـــن  علـــى أن  -

المحاســـبة هـــي فـــن وعلـــم وقيـــاس وتفســـير اهنشـــطة والظـــواهر التـــي لهـــا أساســـا  طبيعيـــة 
الضـرورة وجــود مفهـوم مســت ا للمحاسـبة عــن اجتماعيـة اقتصـاديةو أي بمعنــى لـيس مــن 

المستولية االجتماعيةو ولكن تدخا ضمن نطاق المفهوم الشـاما للمحاسـبةو ففـي مجـاا 
المحاسبة المالية تمثا المنشاةو الوحدة المحاسبية محا ال ياس أو االهتمام فـي حـين أن 

مليــة ال يــاسو مجــاا المحاســبة الحكوميــة تعتبــر الدولــة بأنشــطتها المختلفــة هــي جــوهر ع
وبالتــالي ســنجد أن المحاســبة تخــت  بأحــد المجــاال  التــي ت ــع بــين كــا مــن المحاســبة 

 المالية والمحاسبة الحكومية.
أن المحاسـبة االجتماعيـة ال ت ـيس قيمـة التغيـرا  فـي المـوارد االقتصـادية لمجموعـة مــن  -

خــت  ب يــاس المــ ف أو حملــ  اهســهم كمــا هــو الحــاا فــي المحاســبة الماليــةو ولكنهــا ت
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التغيــر فــي الرفاهيــة العامــة والتــي تــنجم عــن النشــاط محــا ال يــاسو ويوضــح االخت فــا  
 في مضمون عملية ال ياس لكا من المحاسبة المالية والمحاسبة االجتماعية. 

ــية معنويــــة  - ــاس تـــأثير عمليـــا  المشـــرو  كشخصـ ــت  ب يـ ــة تخـ ــبة االجتماعيـ إن المحاسـ
كانــ  مشــروعا  أخــر  أو أفــراد المجتمــع ككــاو مســت لة علــى الوحــدا  اهخــر و ســوال 

وذلف إلى المد  الذي ال يظهر فيه هذا التأثير على ال واتم المالية الت ليديةو أي بمعنـى 
أن هـــذا ال يـــاس يشـــما علـــى نـــوعين مـــن العناصـــرو وهـــي عناصـــر التكـــاليف المرتبطـــة 

افع مــن وحــدا  بأنشــطة المشــرو  المختلفــة والتــي تــدفع بواســطة هــذا المشــرو و والتــي تــد
أخــر  بخــ ف المشــرو  مثــا تلــو  البيتــةو وهــذا مــا يســمى بالتكــاليف االجتماعيــة أنهــا 

 تعبر عن اآلثار الخارجية الناجمة عن أنشطة المشرو . 
( أن المحاســــبة االجتماعيــــة هــــدفها إعــــداد ال ــــواتم الماليــــة 2000يــــر  )فيــــوميو 

أثــار اجتماعيــةو يضــيف )فيــوميو  االجتماعيــة التــي ت ــوم بهــا منشــل  اهعمــاا والتــي لهــا
ــن المســـــاهمة 2000 ــوم يرتكـــــز هنـــــا علـــــى اإلفصـــــاح عـــ ــذا المفهـــ ــق هـــ ( أن اإلهتمـــــام وفـــ

االجتماعيــة التــي تح  هــا الوحــدة االقتصــادية تجــاه حــا مشــاكا المجتمــعو أي اهمــر الــذي 
يتطلو توسيع نطاق المحاسبة مـن خـ ا اهخـذ بعـين االعتبـار اآلثـار االجتماعيـة ل ـرارا  

 لمنشأة باإلضافة إلى أثارها االقتصادية.ا
ــيرازيو  ــا )الشـ ــا عرفهـ ــاس 1990كمـ ــي تخـــت  ب يـ ــن اهنشـــطة التـ ــة مـ ــا مجموعـ ( علـــى انهـ

وتحليــــا اهدال االجتمــــاعي لوحــــدة محاســــبية معينــــة وتوصــــيا المعلومــــا  ال زمــــة للفتــــا  
 والطواتف المختصة وذلف بغرض مساعدتهم في عملية اتخاذ ال رار.

ــوم ــذا المفهـ ــوم بهــــا  وهـ ــي ي ـ ــاتف التـ ــذي يبــــرز الوظـ ــموال  والـ ــر شـ ــن المفــــاهيم اهكثـ ــر مـ يعتبـ
المحاســـو االجتمـــاعي مـــن قيـــاس لـــادال االجتمـــاعي للوحـــدا  االقتصـــادية والت ـــارير عـــن 
نتـــاتج ذلـــف ال يـــاس بمـــا يمكـــن اهطـــراف المعنيـــة بالوحـــدة االقتصـــادية مـــن إجـــرال عمليـــا  

ة عن المستولية االجتماعية تعتبـر فـر  مـن فـرو  الت ييم لادال االجتماعي هو أن المحاسب
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المحاســـبةو يخـــت  بتحليـــا وقيـــاس العمليـــا  المتعل ـــة ب يـــام المنشـــأة بمواجهـــة مســـتولياتها 
االجتماعيةو سوال كانـ  هـذه المسـتوليا  تطوعيـة أو إلزاميـة باإلضـافة إلـى قيـاس المنـافع 

ظهــار نتيجــة ا ل يــاس فــي الت ــارير المحاســبية االقتصــادية الناجمــة عنهــا لصــالح المنشــأة وا 
)الت ليديــة والم ترحــة( بصــفة دوريــةو بمــا يســاعد جهــا  عديــدة داخليــة وخارجيــة فــي اتخــاذ 

 (.1990)الشيرازي, ال رارا  المناسبة 
 أهداف المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية:

أهــداف المحاســبة عــن المســتولية اإلجتماعيــة فـــي  (1988)مرعــي والصــبان، لخــ     
  اط التالية:الن
تحديــد وقيــاس صــافي المســاهمة االجتماعيــة للمنشــأةو والــذي يشــما لــيس ف ــط اهربــاح  .1

ــت ف  ــن اخـ ــة مـ ــاح الناتجـ ــاليف واهربـ ــا  التكـ ــن أيضـ ــأةو ولكـ ــوبة للمنشـ ــاليف المنسـ والتكـ
المتثرا  الخارجيـة االجتماعيـة فـي كـا منط ـةو ويـرتبط هـذا الهـدف بـدور المنشـأة فـي 

 .إنتاج السلع والخدما 
المساعدة في تحديد ما إذا كان  الممارسا  العمليـة واإلسـتراتيجية الخاصـة بالمنشـَاةو  .2

ــة هفــــراد والمجتمعــــا   ــة وال ــــو  الحاليـ ــي المــــوارد الخاصـ ــأثيرا  مباشــــرا  فـ ــي تــــتثر تـ والتـ
والمناطق االجتماعيةو تساهم بشكا فعاا في االحتياجا  اهولية للمجتمع من ناحيةو 

ناحيــة أخــر و ويـــرتبط هــذا الهــدف بـــدور المنشــل  فــي عمليـــة  واههــداف الفرديــة مـــن
توزيــع المنــافع داخــا المجتمــعو وذلــف مــن خــ ا السياســا  التــي تتبعهــا المنشــل  فــي 
مجــــاا التعيــــينو والتــــدريوو وسياســــا  الترقيــــةو والمعــــايير اهخ قيــــةو واإلســــتراتيجيةو 

المنــافع  إجمــاليزيــع وتحديــد موقــع المصــنعو والتــي تــتثر بشــكا مباشــر علــى كيفيــة تو 
 والتضحيا  بين اهفراد وال طاعا  داخا المجتمع.

العما على توفير نظام سليم للبيانا  والمعلوما  يعبر عن أهداف وسياسا  المنشـَاة  .3
وبــرامج أداتهــا ومســاهمتها فــي اههــداف العامــةو وي صــد بالبيانــا  الم تمــة تلــف التــي 
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مليـة اتخــاذ ال ـرارا و أمــا الطري ـة المثلــى ت ـدم اهغـراض المحاســبة وتسـها للمجتمــع ع
هي اإلستراتيجية المسـتخدمة فـي ت ـارير عـن التكلفـة والمنفعـةو والتـي تـوازن بـين أوجـه 
 التعرض المحتملة في المعلوما  بين اهطراف المستفيدة من أنشطة داخا المجتمع. 

إلـى أن جمعيـة المحاسـبة اهمريكيـة قـد لخصـ  أهـداف  (1985)يوسف، أشار 
المحاسبة عن المستولية اإلجتماعيةو وذلف استنادا  إلى الدور الذي تلعبه منشـا  اهعمـاا 

 في المجتمعا  الصناعية المت دمة في الن اط التالية:
ــية  .1 ــة وسياسـ ــار اجتماعيـ ــن أثـ ــتمله مـ ــا يشـ ــدم التكنولـــوجي ومـ ــي تطبيـــق الت ـ ــاهمة فـ المسـ

ــدم التكنولـــوجي واقت ــين الت ـ ــة بـ ــذا التطبيـــق علـــى ع قـ ــتما هـ ــادية علـــى البيتـــةو ويشـ صـ
ــة للمجتمــــــع وكــــــذلف السياســــــا   ــواحي اإلنســــــانية واالقتصــــــادية والسياســــــية والبيتيـــ والنـــ

 واالستراتيجيا  التي يستخدمها المجتمع لتنظيم هذه الع قة.
المشــاركة فــي المــوارد وتوزيــع الثــروة داخــا المجتمــعو وذلــف بئيجــاد الع قــة بــين أدال  .2

 المنشل     والرفاهية العامة للمجتمع. 
a.  إلى أن الباحثون قد لخصوا أهداف المحاسبة عن المسـتولية  (1985)يوسف، أشار

 اإلجتماعية بشكا أوسع في الن اط التالية:
تماعيـــة الدوريـــة للشـــركة بـــا تتضـــمن لـــيس ف ـــط تحديـــد وقيـــاس صـــافي المســـاهمة االج .3

التكــاليف والمنـــافع الداخليـــة بالنســـبة للشـــركة بـــا تمتـــد أيضـــا  إلـــى تلـــف التـــي تنشـــأ مـــن 
 عواما خارجية وتتثر على ال طاعا  اإلجتماعية المختلفة.

ــتها العمليـــة  .4 ــتراتيجيا  وخطـــط الشـــركة وممارسـ ــا إذا كانـــ  اسـ ــد مـ ــاعدة فـــي تحديـ المسـ
ــع  والتــــي تــــتثر بشــــكا ــا  المجتمــ ــراد والجماعــــا  وقطاعــ ــر علــــى المــــوارد واهفــ مباشــ

والمجتمع بشكا عام متس ة مع اهولويا  العريضة من ناحيـة ومـع اآلمـاا المشـروعة 
 لافراد من ناحية أخر . 
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تــوفير معلومــا  قيــاس بطري ــة مثاليــة لجميــع الفتــا  االجتماعيــة المعنيــة عــن أهــداف  .5
ــا وأدات ــتها وبرامجهــ ــداف الشــــركة وسياســ ــق اههــ ــي تح يــ ــاهمتها فــ ــاعي ومســ ــا االجتمــ هــ

 االجتماعية العامة.
ــأة باآلثـــار االجتماعيــــة  .6 ــد  الجهــــاز اإلداري بالمنشـ ــوعي لـ ــة االهتمــــام والـ ــين درجـ تحسـ

 المتسببة عن أنشطة المنشأة ومن تحسين درجة السيطرة عليها.
اعي ت ــــديم أســــس ثابتــــة أو مبــــادئ ومعــــايير قياســــية للشــــركا  ل يــــاس أدالهــــا االجتمــــ  .7

 والت رير عنه لاطراف المعنية من خارج المشرو .
ــة لت ـــارير اهدال االجتمـــاعي للشـــركا   .8 ت ـــديم أســـاس واقعـــي لعمليـــة المراجعـــة الخارجيـ

 وت ييم هذا اهدال.
 التشريعات الليبية ذات العالقة بالمسؤولية اإلجتماعية: - 8

ــار )زريــــق،  ــو  تشــــريعية ل ( 2009اشــ ــوانين ونصــ ــاوا عــــدة قــ ــى تنــ ــة إلــ يبيــ
لزامـــ  تلـــف النصـــو  المنظمـــا  بتخصـــي  جـــزل مـــن مواردهـــا  المســـتولية االجتماعيـــة وا 
الماليــة مــن أجــا التزامهــا بمســتولياتها االجتماعيــةو ف ــد اتجــه المشــر  الليبــي عنــد إصــداره 

وال ــوانين المعدلــة لــه إلــى تضــمين مجــاال  مختلفــة  1970( لســنة 58ل ــانون العمــا رقــم )
تكــون ملزمــة للمنظمــا و وأعطــى المشــر  اهتمامــا  خاصــا  لبيتــة  مــن اهنشــطة االجتماعيــة

العمــا مــن حيــ  تــوفير اهمــن والســ مة المهنيــة للعــاملين فــأورد أحكامــا  فــي ال ــانون رقــم 
بشــأن اهمــن الصــناعي والســ مة العماليــةو وفــي مجــاا حمايــة البيتــة  1976( لســنة 93)

ــم ) ــانون رقـ ــدر ال ـ ــنة 13صـ ــام ا 1984( لسـ ــأن اهحكـ ــه بشـ ــة واتبعـ ــة العامـ ــة بالنظافـ لخاصـ
 بشأن حماية وتحسين البيتة.  2003( لسنة 15ال انون رقم )

زريــق، نســتعرض فيمــا يلــي بشــج مــن اإليجــاز بعــض تلــف ال ــوانين وفــق مــا ورد بدراســة )
2009 :) 
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نــ  ال ــانون  والقــوانين المعدلــة لــه: 1970( لســنة 58قــانون العمــل الليبــي رقــم ) -
و كمــا ال يجــوز التفرقــة بــين دنــىعــام   بــأجر ي ــا عــن الحــد اهعلــى عــدم جــواز اســتخدام 

(و وبعــــدم جــــواز 31أجــــور الرجــــاا والنســــال إذا تســــاو  ظــــروف وطبيعــــة العمــــا )المــــادة 
% وفـال لمـا يكـون قـد أقرضـة 10است طا   صاحو العما من أجر العاما ما يزيد علـى 

اليـومي علـى سـ  سـاعا  فيجـو (و وفـي حـاا زيـادة سـاعا  العمـا 35من مـاا )المـادة 
أن تتخلــا ســاعا  العمــا فتــرة أو فتــرا  للراحــة وتنــاوا الطعــام ال ت ــا فــي مجموعهــا عــن 
سـاعة واحـدة علـى أن تـنظم تلــف الفتـرا  بحيـ  ال يشـتغا العامــا أكثـر مـن سـ  ســاعا  

ساعة في اهسبو  بما في  48(و وبعدم  جواز تشغيا النسال أكثر من 86متوالية )المادة 
(و وبتخصـي  صـاحو العمـا أمـاكن لحضـانة 96لـف سـاعا  العمـا اإلضـافية )المـادة ذ

أطفــاا العــام   فــي المصــانع والوحــدا  اإلنتاجيــة التــي تســتخدم خمســين عاملــة فــأكثرو 
وبتــوفير م اعــد الســتراحة النســال فــي اهمــاكن التــي تعمــا فيهــا إذا اســتدع  طبيعــة العمــا 

ا بالنســبة لمــن يــتدون عمــ   فــي المنــاطق البعيــدة (و ويلــزم صــاحو العمــ 98ذلــف )المــادة 
عن العمـران أن يـوفر لعمالـه المسـاكن الم تمـة وأن ي ـدم لهـم يوميـا  ثـ   وجبـا  غذاتيـة 

(و كما يلزم صاحو العما بالنسبة لمن يسـتخدم 99في أماكن يعدها لهذا الغرض )المادة 
لعاديــة أن يــوفر لهــم وســاتا عمــاال  فــي اهمــاكن التــي التصــا إليهــا وســاتا المواصــ   ا

 (.101االنت اا المناسبة )المادة 
ألــزم  بشــأن األمــن الصــناعي والســالمة العماليــة: 1976( لســنة 93القــانون رقــم ) -

ال انون صـاحو العمـا الـذي ت تضـي صـناعته أو مهنتـه اسـتخدام آال  أو أدوا  تعـرض 
ــاذ ــاو باتخـ ــابة بمختلـــف درجاتهـ ــا لإلصـ ــتخدمها أو ي تـــرو منهـ ــا   مـــن يسـ جميـــع االحتياطيـ

الكفيلة بدرل أخطار هذه اآلال  أو اهدوا و سوال مـا تعلـق مـن هـذه االحتياطـا  بتح يـق 
ــاتا  ســـ مة العامـــا الذاتيـــة أو تح يـــق اهمـــان فـــي مكـــان العمـــاو ويكـــون ذلـــف بتـــوفير وسـ

(و كما ألزم ال ـانون صـاحو 2الوقاية التي تتحدد وف ا  لاصوا والموصفا  الفنية )المادة 
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العما بتوفير وساتا الع ج الطبي واإلسعاف العاجا وساتا ن ا المصابين من عماله أو 
ــفيا  أو مراكـــز العـــ ج )المـــادة  (.  ومـــن ناحيـــة 5الغيـــر بأســـر  وقـــ  إلـــى أقـــرو المستشـ

ــحون  ــذين يرشـ ــتغلين أو الـ ــاا المشـ ــة للعمـ ــيم دورة خاصـ ــا تنظـ ــاحو العمـ أخـــر و علـــى صـ
أسـاليو السـ مة المهنيـةو ويحظـر تشـغيا مـن يثبـ  للعما تستهدف التح ـق مـن إلمـامهم ب

عــدم كفالتــه إلتبــا  واســتخدام أســاليو اهمــن الخاصــة التــي ي تضــيها العمــا الموكــوا إليــه 
(. وبالم اباو ألزم ال انون كا من ي وم بالتعاما بالبيع أو التأجير أو بأية صـورة 8)المادة 

التــي ينشــأ عــن اســتعماا أو تــداولها مــن صــور التعامــا فــي اآلال  أو اهدوا  أو المــواد 
خطر إلحاق اهذ  بمن يستعملها أو إصابته أو إصابة الغيـر باتخـاذ كافـة وسـاتا الوقايـة 
المتعل ــة بضــمان أحكــام غل هــا أو تغليفهــا أو تغليــف أجزاتهــا الخطــرة وف ــا  لاصــوا الفنيــة 

 (. 11الكفيلة بدرل أية أخطار تنجم عنها )المادة 
يحظــر بشــأن األحكــام الخاصــة بالنظافــة العامــة:  1984( لســنة 13القــانون رقــم ) -

علــى اهفــراد والهيتــا  والمتسســا  والشـركا  إل ــال النفايــا  والفضــ   وال مامــةو  ال ـانون
(. وألـزم الشـركا  3أو التخل  منها في غيـر اهمـاكن المخصصـة لهـذا الغـرض )المـادة 

ضـارة بالصـحةو مثـا المخلفـا  الصـناعية والكيمياتيـة  والمنشل  التـي ينـتج عنهـا مخلفـا 
جمــع ون ــا مخلفاتهــا والــتخل  منهــا بالوســاتا الفنيــة التــي توافــق عليهــا وزارة المرافــق فــي 

 (.6البلدية )المادة 
يهـدف ال ـانون إلـى بشـأن حمايـة وتحسـين البيئـة:  2003( لسـنة 15القانون رقم ) -

وتحســينهاو بئعتبارهــا المحــيط الــذي يعــيل فيــه  تح يــق الرقابــة علــى البيتــة ب صــد حمايتهــا
اإلنسان وجميع الكاتنا  الحيةو بما في ذلـف المـال والتربـة والغـذال مـن التلـو و مـع إيجـاد 
الطرق المناسبة ل ياس التلو  والعما على صيانة التوازن البيتي للوسط الطبيعي والوقاية 

ا والت ليا منهاو وتحسين إطار الحياة من التلو  واهضرار المختلفة الناتجة عنه ومحاربته
(. ألزم ال انون الهيتـا  2وظروفهاو ووضع الخطط والبرامج العملية من أجا ذلف )المادة 
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والمتسسا  والمصالح والشركا  ببذا كافة الجهود لوقف ظاهرة التلو  بمختلف مسبباته 
جـــرالا  ال زمـــة واإلســـهام فـــي الحـــد مـــن انتشـــار تلـــف الظـــاهرةو وأوجـــو علـــيهم اتخـــاذ اإل

(. وألــزم هــذا ال ــانون الجهــا  3والضــرورية إلزالــة أي ضــرر نــاجم عــن أنشــطتهم )المــادة 
العامـة المختصــة أن تأخـذ فــي االعتبـار الطــرق والوسـاتا الكفيلــة بالمحافظـة علــى التــوازن 
قامـــة  نشــال المـــدن الســكنية وا  البيتــة عنــد وضـــع مخططاتهــا المتعل ـــة بــالتطوير العمرانـــي وا 

ــة بمنـــــع المصــــا نع وغيرهــــا مـــــن المنشــــل  اهخـــــر . كمــــا ألزمهـــــا بتنفيــــذ الشـــــروط الخاصــ
الضوضــال والضــجيج وم اومــة االهتــزازا  علــى نحــو الــذي تحــدده ال ــرارا  التنفيذيــة لهــذا 

ــادة  ــانون )المـ ــنع أو معمـــا تنبعـــ  منـــه ملوثـــا  5ال ـ ــأة أو مصـ ــانون كـــا منشـ (. وألـــزم ال ـ
  وكميـة هـذه الملوثـا  المطـرودة وت ـديمها للجهـة الهوال االحتفاظ بتسجيا لنوعية ومكونا

(. وأجــاز ال ــانون للجهــة المختصــة إصــدار التعليمــا  ال زمــة هي 11المختصــة )المــادة 
مصنع أو منشأة أو معما بئدخاا تغيـرا  علـى المبنـى الخـا  بـه أو طري ـة التشـغيا أو 

ة التـي تجـدهاو وذلـف إذا التخل  من ملوثـا  الهـوال أو تغييـر نـو  الوقـود أو إغ قـه للمـد
ثبــ  لهــا أن كميــة الملوثــا  الهواتيــة المنبعثــة تجــاوز ال واعــد والمعــايير الصــادرة )المـــادة 

(. كما أوجو ال انون على كـا منشـأة صـناعيةو يحتمـا أن ت ـع فيهـا حـاد  أو طـارئ 12
رالا  خ ا التشغيا يتدي إلى انبعا  كمية كبيـرة مـن ملوثـا  الهـوالو ال يـام باتخـاذ اإلجـ 

(. ومنـع ال ـانون إشـعاا النيـران فـي 13الفورية في حالة وقـو  الحـاد  أو الطـارئ )المـادة 
المواد المطاطية والنفطية وال مامـة وكـذلف المـواد العضـوية اهخـر  لغـرض الـتخل  منهـا 

ــاورة لهــــا )المـــادة  ــكان أو المجـ ــة بالسـ (. كمـــا حظـــر ال ـــانون إل ــــال 14فـــي المنـــاطق اآلهلـ
لفضــ   أو المــواد السـامة أو المخلفــا  فــي شـواطج والميــاه اإلقليميــة الليبيــة النفايـا  أو ا

 (. 33)المادة 
ممــا ســبق يتضــح أن االهتمــام بالمســتولية االجتماعيــة والبيتيــة فــي ليبيــا كــان عــن طريــق 
لــزام  الوســاتا الرســمية وال انونيــةو ونتيجــة لهــذا االهتمــام فأنــه يجــو تفعيــا هــذه ال ــوانين وا 
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اإلفصـاح عـن المعلومـا  االجتماعيـة بغـض النظـر عـن أن بعـض النصـو  المنظما  ب
 ال انونية لم تطلو صراحة نشر المعلوما  أو اإلفصاح عنها.

 منهجية الدراسة:

 مجتمع وعينة الدراسة:

المهتمـــــين بدراســـــة معوقـــــا  االفصـــــاح عـــــن المســـــتولية  مجتمـــــع البحـــــ  يتمثـــــا فـــــي     
و ولتعذر جمـع البيانـا  مـن المجتمـع بالكامـا االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط في ليبيا

العتبارا  تتعلق بالتكلفة والوق و لـذا روي أن يـتم تجميـع البيانـا  باسـتخدام عينـة قصـدية 
وان المحاسبة. هنـاف عـدة مسـاتا ينبغـي من العاملين بكا من بالمتسسة الوطنية للنفط ودي

مراعاتها عند تحديد حجم العينـة منهـا: نسـبة الـردود المتوقعـة وعـدد االسـتبانا  المسـتهدف 
استخدامها في التحلياو والمتطلبا  االحصاتية. ولزيادة نسبة الردود المتوقعـةح تـم توصـيا 

واإلجابــا  مــع زم تهــم  االســتبانا  للمشــاركين مباشــرة وطلــو مــنهم عــدم مناقشــة اهســتلة
عادتها ع و اإلنتهال من ملتها مباشرة. بلا عدد االستبانا  الموزعة    60استبانة     100وا 

( اسـتبانةو 78استبانة لديوان المحاسبة وتم اسـترداد ) 40إستبانة للمتسسة الوطنية للنفط و
ــدد ) ــتب5وجــــد منهــــا عــ ــئن عــــدد االســ انا  ( اســــتبانا  غيــــر صــــالحة للتحليــــاو وبالتــــالي فــ

 ( استبانة وهو عدد كافي احصاتيا . 73الصالحة للتحليا هو )
 أساليب جمع البيانات:

استخدم  اإلستبانة كـأداة لجمـع بيانـا  الدراسـةو وحيـ  أن موضـو  الدراسـة سـبق وأن تـم 
تناولــه فــي اهدو المحاســبي فــي بيتــا  أخــر و لهــذا تــم إعــداد هــذه اإلســتبانة كخطــوة أولــى 

و الث افيـة و  ف را  المتعل ـة بالمعوقـا  ال انونيـة و التنظيمـة و الماليـةومن خ ا إقتباس ال
و الف ـرا  المتعل ـة بالمعوقـا  العلميـة و  (، 2009) ابوسـمرة، االجتماعية من دراسة    

(و وتــم إعــادة صــياغتها مــن قبــا الباحثــان والختبــار 2018) الصــالح، المهنيــة مــن دراســة 
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تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المتخصصــين مــن أســاتذة مــد  مصــداقية نتــاتج االســتبانة 
الجامعا و وبنال علي م حظـاتهم تـم إعـادة صـياغتها فـي صـورتها النهاتيـة لتشـما خمـس 
ــى  ــين علـــ ــة عـــــن اهشـــــخا  المجيبـــ ــع بيانـــــا  ديموغرافيـــ ــا جمـــ ــدف اهوا منهـــ ــامو هـــ أقســـ

ي والخبـرة االستبيانا  من حي  جهة العما والوظيفة والتخص  العلمي والمتها االكـاديم
العمليــة وضــم عــدد ثمــان ف ــرا و وخصصــ  بــاقي اهقســام لإلجابــة عــن تســأوال  البحــ  
بحيـــ  ضـــم ال ســـم الثـــاني ســـبع ف ـــرا و وال ســـم الثالـــ  خمـــس ف ـــرا و وال ســـم الرابـــع ســـ  
ــي  ــاس الخماسـ ــتخدام الم يـ ــم اسـ ــرا . تـ ــى خمـــس ف ـ ــامس علـ ــو  الخـ ــين احتـ ــي حـ ــرا و فـ ف ـ

ياس مد  مواف ة المشـاركين علـى كـا ف ـرة مـن الف ـرا  ( ل Likertالمتدرج )م ياس ليكر  
و 2و غيــر موافــق ـبــ 3و موافــق نوعــا مــا ـبــ 4و أوافــق ـبــ 5بحيــ  ت ــيم عبــارة أوافــق بشــدة ـبــ 

 .1وغير موافق بشدة بـ 
 إختبار صدق وثبات االستبانة:

يهدف هذا اإلختبـار إلـى قيـاس قـدرة االسـتبانة علـى قيـاس مـا صـمم  مـن أجلـهو ولتح يـق 
 ذلف يتم اختبار كا من االتساق الداخلي ومعاما ثبا  االستبانة على النحو التالي: 

ي صـد بـه قـوة التـرابط بــين كـا ف ـرة مـن ف ـرا  ال سـم مـع الدرجـة الكليــة االتسـاق الـداخلي: 
( نتاتج االتساق الداخلي مبينة معـام   االرتبـاط 4و3و2و1تالية )لهاو وتعرض الجداوا ال
ــتويي معنويـــة ) ــم مـــع درجتـــه 0.05و 0.01عنـــد مسـ ــاتج تـــرابط ف ـــرا  كـــا قسـ ــين النتـ ( وتبـ

 الكلية.
 تحليل اإلجابات واختبار الفرضيات:

علـــــى برنـــــامج  worksheetبعـــــد تفريـــــا إجابـــــا  افـــــراد عينـــــة الدراســـــة فـــــي ورقـــــة عمـــــا 
Microsoft Excel  ون لها الى برنامجSPSS  وتحليا البيانا  في ضول أهداف الدراسة

 وفرضياتها جال  النتاتج كما يلي.
 الكلية هاودرجت الفرضية األولىقيم معامالت االرتباط بين فقرات   –1 جدول رقم
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 الفقرة الرقم
معام  

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 023. *266. اإلفصاح ع  المسؤ لي  االجتماعي .غياب التعروعات الملةم  لتبني  1

2 
 جود ثغرات تعروعي  وتم استغاللها لعمم تطبيق المسؤ لي  االجتماعي  

 بالمؤسس .
.547** .000 

3 
غياب المرجعي  الرسمي  التي تنظم  عما  المسؤ لي  االجتماعي   تضع 

 لها القواني   االنظم .
.583** .000 

4 
 ب  السلطات التعروعي  بعأن االلتةام بالمسؤ لي   جود تساھ  م  

 االجتماعي  بالمؤسس   العركات النفطي .
.506** .000 

5 
غياب التدطيط االستراتيجي ألعما  المسؤ لي  االجتماعي  بالمؤسس  

  العركات.
.634** .000 

6 
 عف  سس اإلفصاح ع  األنعط  المحمد  للمسؤ لي  االجتماعي  

 بالمؤسس .
.642** .000 

7 
عمم  جود  نظم  للمسائل   المحاسب  بدصو  تطبيق المسؤ لي  

 االجتماعي  بالمؤسس .
.699** .000 

 

 (0.01** معاما االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة ) 
 (0.05* معاما االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة ) 

يعــرض معــام   ارتبــاط ف ــرا  ال ســم الثــاني المتعل ــة يتضــح مــن الجــدوا أعــ هو والــذي 
الفرضية اهولى مع درجتها الكليةو أن جميع الف را  ترتبط مـع الدرجـة الكليـة عنـد مسـتو  

(و باستثنال الف رة اهولى التي ترتبط مـع الدرجـة الكليـة عنـد مسـتو  معنويـة 0.01معنوية )
  را .(و مما يدا على االتساق الداخلي بين الف0.05)

 قيم معامالت االرتباط بين فقرات الفرضية الثانية ودرجتها الكلية  – 2جدول رقم 

 الفقرة الرقم 
معامللللل  

 االرتباط

مسلتوى 

 الداللة

 000. **711. عمم المام المحاسبي  بأھمي  اإلفصاح ع  المسؤ لي  االجتماعي . 1

2 
المسنؤ لي  نقص الكفاءات  الدبرات القادر  علنا اإلفصناح عن  

 االجتماعي .
.696** .000 

3 
 لنن  الننم رات التمروبينن  للمحاسننبي  فنني مجننا  اإلفصنناح عنن  

 المسؤ لي  االجتماعي .
.559** .000 

4 
بأھمينن  اإلفصنناح عنن  المسننؤ لي  عننمم المننام إدار  المؤسسنن  

 االجتماعي .
.713** .000 

5 
المسننؤ لي  بمتطلبننات اإلفصنناح عنن  عننمم المننام إدار  المؤسسنن  

 االجتماعي .
.518** .000 
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يتضـــح مـــن الجـــدوا أعـــ هو والـــذي يعـــرض معـــام   ارتبـــاط ف ـــرا  الفرضـــية الثانيـــة مـــع 
( مما 0.01درجتها الكليةو أن جميع الف را  ترتبط مع الدرجة الكلية عند مستو  معنوية )

 يدا على االتساق الداخلي بين الف را . 
 رجتها الكليةقيم معامالت االرتباط بين فقرات الفرضية الثالثة ود  – 3جدول رقم 

 الفقرة الرقم 
معامللللل  

 االرتباط

مسللتوى 

 الداللة

 000. **595. عمم ادراك المؤسس  لمسؤ ليتها االجتماعي  تجاه المجتمع. 1

 000. **723. لمسؤ ليتها االجتماعي  تجاه المجتمع. عف ممارس  المؤسس   2

3 
بمتطلبنات التفا ت بي  ثقاف  المؤسس   ثقاف  المجتمع الليبني فيمنا وتعلنق 

 اإلفصاح ع  المسؤ لي  االجتماعي .
.585** .000 

4 
ال تننمعو يلينن  اتدنناذ القننرارات فنني المسننتووات المدتلفنن  فنني المؤسسنن  

 لإلفصاح ع  المسؤ لي  االجتماعي .
.773** .000 

5 
اإلدارات المدتلف  داخ  المؤسس  اإلفصاح ال تمعم العال ات السائم  بي  

 ع  المسؤ لي  االجتماعي .
.608** .000 

 000. **532.  عف د ر االعالم في نعر ثقاف  المسؤ لي  االجتماعي  في المؤسس . 6

 (0.01** معاما االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة )
 (0.05)* معاما االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة 

يتضـــح مـــن الجـــدوا أعـــ هو والـــذي يعـــرض معـــام   ارتبـــاط ف ـــرا  الفرضـــية الثالثـــة مـــع 
( مما 0.01درجتها الكليةو أن جميع الف را  ترتبط مع الدرجة الكلية عند مستو  معنوية )

 يدا على االتساق الداخلي بين الف را . 
 ابعة ودرجتها الكليةقيم معامالت االرتباط بين فقرات الفرضية الر   – 4جدول رقم 

 الفقرة الرقم 
معامللللل  

 االرتباط

ــتوى  مسـ
 الداللة

 000. **633. ارتفاع التكاليف الداص  بالمسؤ لي  االجتماعي  في المؤسس . 1
 000. **575. بالمسؤ لي  االجتماعي  في المؤسس .غياب مدصصات االلتةام  2
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 000. **605. االجتماعي  بالمؤسس .غياب نموذج محاسبي معتمم للمسؤ لي   3

4 
 عف التحفية المالي م   ب  الم ل  نظينر تبنني المؤسسن  اإلفصناح 

 ع  المسؤ لي  االجتماعي .
.675** .000 

5 
تتجنا المؤسس  اإلفصاح ع  المعلومنات االجتماعين  التني  نم تنمو  

 ع  اثرھا البيئي  فقا للقانون.
.626** .000 

 (0.01االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة )** معاما 
 (0.05* معاما االرتباط داا احصاتيا عند مستو  داللة )

يتضـــح مـــن الجـــدوا أعـــ هو والـــذي يعـــرض معـــام   ارتبـــاط ف ـــرا  الفرضـــية الرابعـــة مـــع 
( مما 0.01درجتها الكليةو أن جميع الف را  ترتبط مع الدرجة الكلية عند مستو  معنوية )

 يدا على االتساق الداخلي بين الف را . 
ــتبانة:  ــد درجـــة صـــدق ثبـــات االسـ ــا  لتحديـ وثبـــا  ف ـــرا  كـــا يســـتخدم معامـــا ألفـــا كرونبـ

 ( نتاتج هذا اإلختبار.6.3فرضية من فرضيا  البح و ويعرض الجدوا رقم )

 نتائج اختبار ألفا للصدق والثبات  –5جدول رقم 

 المحور
عللللللللللللدد 

 الفقرات
 معام  ألفا

 632. 7 .القانوني  التنظيمي  المعو ات

 636. 5 المعو ات العلمي   المهني .

 704. 6  االجتماعي .المعو ات الثقافي  

 604. 5 المعو ات المالي .

ــة  ــا تفـــوق ال يمـ ــيم ألفـ ــاو أن قـ ــار الفـ ــاتج اختبـ يتضـــح مـــن الجـــدوا أعـــ هو والـــذي يعـــرض نتـ
( ممــــا يشــــير إلــــى ثبــــا  0.600الم بولــــة أحصــــاتيا  فــــي بحــــو  العلــــوم اهنســــانية وهــــي )

 االستبانة.

   إختبار التوزيع الطبيعي:
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مــن خــ ا قيــاس االلتــوال والتفــرطح لمتغيــرا  البحــ و وتعتبــر البيانــا  ذا  توزيــع طبيعــي 
و ويعـرض الجـدوا 2و+  2 -بـين  Statisticإذا وقع  قيم االلتوال والتفرطح االحصـاتية 

( نتاتج إختبار اإللتوال والتفرطحو حي  تظهر النتاتج أن ال يم ت ـع ضـمن المـد  7.3رقم )
 يمكننا ال وا بأن بيانا  الدراسة ذا  توزيع طبيعي.    الم ترحو وبالتالي

 نتائج اختبار اإللتواء والتفرطح  – 6جدول رقم 

 التفرطح االلتواء المحور

 938.- 052. .القانوني  التنظيمي  المعو ات

 778. 222. المعو ات العلمي   المهني .

 314. 099. المعو ات الثقافي   االجتماعي .

 181.- 311. المعو ات المالي .

 :بحثاختبار فرضيات ال

عند مسـتو  داللـة معنويـة  One-Sample T-testتم استخدام اختبار " " لعينة واحدة 
( الختبار الفرضـيا  باسـتثنال الفرضـية الخامسـة فـتم اسـتخدام اختبـار " " لعينتـين 0.05)

ــت لتين  ــة ) Independent-Samples T-testمسـ ــة معنويـ ــد مســـتو  داللـ ( 0.05عنـ
 الختبارهاو وفيما يلي نعرض اختبار الفرضيا : 

ــة توجـــد معوقــــا إختبـــار الفرضــــية األولـــى:  ــن اإلفصـــاح عــــن  قانونيـ ــة تحــــد مـ وتنظيميـ
 المستولية االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.

 إختبار الفرضية اهولى –" " لعينة واحدة نتائج إختبار   – 7جدول رقم 

 قيمة "ت" الفرضية
مسللللللتوى 

 الداللة

 تنظيمينن  تحننم منن  اإلفصنناح عنن    انونينن  توجننم معو ننات

  المسؤ لي  االجتماعي  بالمؤسس  الوطني  للنفط.
6.344 0.000 
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للفرضـية اهولـىو وبم ارنـة  One Sample T-Testإختبـار  يبـين الجـدوا أعـ ه نتـاتج
أصـغر  Sigو ن حـظ أن قـيم 2.000( الجدوليـة Tالنتيجة المعروضـة بالجـدوا مـع قيمـة )

ــن  ــة 0.05مـ ــظ أيضـــا أن قيمـ ــا ن حـ ــة T)ح كمـ ــن قيمـ ــوبة أكبـــر مـ ــةو T)( المحسـ ( الجدوليـ
وتنظيميـة تحـد مـن  قانونيـةوبالتالي ن با الفرضية اهولـى التـي تـن  علـى )توجـد معوقـا  

ــا   ــن إجابـ ــتنتج مـ ــنفط(و ونسـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــة بالمتسسـ ــتولية االجتماعيـ ــن المسـ ــاح عـ اإلفصـ
وتنظيميـة تحـد مـن اإلفصـاح عـن المسـتولية االجتماعيـة  قانونيـةالمشاركين وجـود معوقـا  
 بالمتسسة الوطنية للنفط.

توجـد معوقــا  علميــة ومهنيـة تحــد مــن اإلفصـاح عــن المســتولية إختبــار الفرضــية الثانيــة: 
  االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.

 انيةإختبار الفرضية الث –" " لعينة واحدة نتائج إختبار   – 8جدول رقم 

 قيمة "ت" الفرضية
مسللللللللتوى 

 الداللة

توجم معو ات علمي   مهنين  تحنم من  اإلفصناح عن  المسنؤ لي  

  االجتماعي  بالمؤسس  الوطني  للنفط.
5.595 0.000 

للفرضـية الثانيـةو وبم ارنـة  One Sample T-Testإختبـار  يبـين الجـدوا أعـ ه نتـاتج
أصـغر  Sigو ن حـظ أن قـيم 2.000( الجدوليـة Tالنتيجة المعروضـة بالجـدوا مـع قيمـة )

ــن  ــة 0.05مـ ــظ أيضـــا أن قيمـ ــا ن حـ ــة T)ح كمـ ــن قيمـ ــوبة أكبـــر مـ ــةو T)( المحسـ ( الجدوليـ
وبالتــالي ن بــا الفرضــية الثانيــة التــي تــن  علــى )توجــد معوقــا  علميــة ومهنيــة تحــد مــن 
ــا   ــن إجابـ ــتنتج مـ ــنفط(و ونسـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــة بالمتسسـ ــتولية االجتماعيـ ــن المسـ ــاح عـ اإلفصـ
المشــاركين وجـــود معوقــا  علميـــة ومهنيـــة تحــد مـــن اإلفصـــاح عــن المســـتولية االجتماعيـــة 

 بالمتسسة الوطنية للنفط.
توجد معوقا  ث افية واجتماعية تحد من اإلفصاح عـن المسـتولية إختبار الفرضية الثالثة: 

  جتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.اال
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 إختبار الفرضية الثالثة –" " لعينة واحدة نتائج إختبار   –9جدول رقم 

 قيمة "ت" الفرضية
مسلللللللتوى 

 الداللة

توجننم معو ننات ثقافينن   اجتماعينن  تحننم منن  اإلفصنناح عنن  

  المسؤ لي  االجتماعي  بالمؤسس  الوطني  للنفط.
-.618 0.539 

للفرضـية الثالثـةو وبم ارنـة  One Sample T-Testإختبـار  أعـ ه نتـاتجيبـين الجـدوا 
أكبر من  Sigو ن حظ أن قيم 2.000( الجدولية  Tالنتيجة المعروضة بالجدوا مع قيمة )

( الجدوليةو وبالتالي T)( المحسوبة أصغر من قيمة T)ح كما ن حظ أيضا أن قيمة 0.05
)توجــــد معوقــــا  ث افيــــة واجتماعيــــة تحــــد مــــن نــــرفض الفرضــــية الثالثــــة التــــي تــــن  علــــى 

ــا   ــن إجابـ ــتنتج مـ ــنفط(و ونسـ ــة للـ ــة الوطنيـ ــة بالمتسسـ ــتولية االجتماعيـ ــن المسـ ــاح عـ اإلفصـ
ــا  ث افيــــة واجتماعيــــة تحــــد مــــن اإلفصــــاح عــــن المســــتولية  المشــــاركين عــــدم وجــــود معوقــ

 االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.
لية تحد من اإلفصاح عن المستولية االجتماعية توجد معوقا  ماإختبار الفرضية الرابعة: 
  بالمتسسة الوطنية للنفط.

 إختبار الفرضية الرابعة –" " لعينة واحدة نتائج إختبار   – 10  جدول رقم

 قيمة "ت" الفرضية
مسلللللللللتوى 

 الداللة

توجم معو ات مالي  تحم م  اإلفصناح عن  المسنؤ لي  االجتماعين  

  بالمؤسس  الوطني  للنفط.
2.018 0.047 

للفرضـية الرابعـةو وبم ارنـة  One Sample T-Testإختبـار  يبـين الجـدوا أعـ ه نتـاتج
أصـغر  Sigو ن حـظ أن قـيم 2.000( الجدوليـة Tالنتيجة المعروضـة بالجـدوا مـع قيمـة )

ــن  ــة 0.05مـ ــظ أيضـــا أن قيمـ ــا ن حـ ــة T)ح كمـ ــن قيمـ ــوبة أكبـــر مـ ــةو T)( المحسـ ( الجدوليـ
وبالتــالي ن بــا الفرضــية الرابعــة التــي تــن  علــى )توجــد معوقــا  ماليــة تحــد مــن اإلفصــاح 
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عـــن المســـتولية االجتماعيـــة بالمتسســـة الوطنيـــة للـــنفط(و ونســـتنتج مـــن إجابـــا  المشـــاركين 
 معوقا  مالية تحد من اإلفصاح عن المستولية االجتماعية بالمتسسة الوطنية للنفط.وجود 

ــار ال ــية الخامســـة: إختبـ ال تختلـــف أرال مراجعـــي ديـــوان المحاســـبة عـــن أرال متخـــذي فرضـ
  ال رارا  بالمتسسة الوطنية للنفط.

 إختبار الفرضية الخامسة –" " لعينتين مست لتين نتائج إختبار   – 18جدول رقم 

 الفر ي 

جهننننننن  

 العم 
حجننم 

 العين 

المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

قيملللللة 

 "ت"

مسللتوى 

 الداللة

Sig 

(2-

tailed) 

مستوى 

 الداللة

Sig 

المعو ننننننات 

القانونينننننننن  

  التنظيمي .

دونننننوان 

 المحاسب  
47 3.77 .447 .787 .434 

المؤسس   1.000

الوطنينن  

 للنفط

26 3.68 .426 .798 .428 

المعو ننننننات 

 .العلمي 

دونننننوان 

 المحاسب  
47 3.79 .479 1.830 .071 

المؤسس   418.

الوطنينن  

 للنفط

26 3.58 .445 1.861 .068 

المعو ننننننات 

الثقافينننننننننن  

  االجتماعي .

دونننننوان 

 المحاسب  
47 3.43 .528 1.254 .214 

المؤسس   774.

الوطنينن  

 للنفط

26 3.27 .510 1.266 .211 

المعو ننننننات 

 المالي .

دونننننوان 

 المحاسب  
47 3.52 .412 .259 .797 

المؤسس   640.

الوطنينن  

 للنفط

26 3.49 .446 .253 .801 
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ــاتج ــار  يبـــين الجـــدوا أعـــ ه نتـ ــية  Independent-Samples T-testإختبـ للفرضـ
الخامسةو ومن الجدوا يتضـح أن قيمـة مسـتو  الداللـة لكـا محـور مـن المحـاور أكبـر مـن 

ــا أن قيمـــة 0.05مـــن  ( الجدوليـــة والتـــي تســـاوي T)( المحســـوبة أصـــغر مـــن قيمـــة T)ح كمـ
و إضافة إلى أن الفـروق فـي المتوسـطا  المرجحـة واالنحرافـا  المعياريـة ضـيتلةو 2.000

مما يـدا علـى عـدم وجـود فـروق ذا  داللـة احصـاتية بـين إجابـا  المبحـوثين تعـز  لجهـة 
تختلــف أرال مراجعــي ديــوان العمــاو وبالتــالي ن بــا الفرضــية الخامســة التــي تــن  علــى )ال 

(و ونســــتنتج مــــن إجابــــا  حاســــبة عــــن أرال متخــــذي ال ــــرارا  بالمتسســــة الوطنيــــة للــــنفطالم
أرال مراجعي ديوان المحاسبة عن أرال متخذي ال رارا  بالمتسسـة المشاركين عدم اخت ف 

الوطنية للنفط فيما يتعلـق بمعوقـا  االفصـاح عـن المسـتولية االجتماعيـةو ولعـا ذلـف يعـود 
ــة ــا ديمغرافيـــ ــين  إلـــــى وجـــــود عوامـــ ــتركة بـــ ــة( مشـــ )التخصـــــ و المتهـــــاو الخبـــــرةو الوظيفـــ

 المشاركينو هذه العواما اسهم  مجتمعة في تشابه إجابا  المشاركين بين الفتتين. 
شـرط  فروق ذا  داللة احصاتية بين إجابـا  المبحـوثين تعـز  لجهـة العمـاإن عدم وجود 

بحيـــــ  تـــــم اعتبـــــار أساســـــي العتمـــــاد نتـــــاتج التحليـــــا االحصـــــاتي المتبـــــع بهـــــذه الدراســـــةو 
المشــاركين بالدراســة كعينــة واحــدةو وقــد اجــر  فــي بدايــة التحليــا االحصــاتيو ونظــرا لكونــه 

 فرضية بالدراسة ف د تم تأجيا عرضه في الجانو العملي ت فيا للتكرار.
 :نتائج ال
ــة بكــــا مــــن  .1 ــاح عــــن المســــتولية االجتماعيــ ــة فــــي مجــــاا االفصــ قلــــة الــــدورا  التدريبيــ

ــة  ــر المتسسـ ــبةو حيـــ  اقـ ــوان المحاسـ ــنفط وديـ ــة للـ ــدم 60الوطنيـ ــاركين بعـ % مـــن المشـ
% مـن المشـاركين بعـدم 50.7حضروهم أي دورة أو ندوة تتعلق بهـا المجـااو واعت ـاد 

 المامهم بشكا كافي االفصاح عن المستولية االجتماعية.
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% مـــن المشـــاركين عـــدم تـــدريس االفصـــاح عـــن المســـتولية االجتماعيـــة فـــي 80يعت ـــد  .2
ــن الج ــاح عـ ــام باإلفصـ ــة االلمـ ــي قلـ ــف فـ ــهم ذلـ ــد أسـ ــوو قـ ــدر المناسـ ــة بال ـ ــا  الليبيـ امعـ

 المستولية االجتماعية. 
ــا    .3 ــود معوقــ ــةوجــ ــة  قانونيــ ــتولية االجتماعيــ ــن المســ ــاح عــ ــن اإلفصــ ــة تحــــد مــ تنظيميــ

بالمتسسة الوطنية للنفط  ويعزو ذلف الـى قصـور فـي ال ـوانين الليبيـة او عـدم تطبي هـا 
 كين في الدراسة .من وجهة نظر المشار 

وجود معوقا  علمية ومهنية تحد من اإلفصاح عن المستولية االجتماعية بالمتسسة   .4
 الوطنية للنفط من وجهة نظر المشاركين في الدراسة.

وجود معوقا  مالية تحد من اإلفصـاح عـن المسـتولية االجتماعيـة بالمتسسـة الوطنيـة  .5
 للنفط من وجهة نظر المشاركين في الدراسة.

ــة ال  .6 ــتولية االجتماعيـ ــن المسـ ــاح عـ ــن اإلفصـ ــد مـ ــة تحـ ــة واجتماعيـ ــا  ث افيـ ــد معوقـ توجـ
 بالمتسسة الوطنية للنفط من وجهة نظر المشاركين في الدراسة. 

  رال مراجعي ديوان المحاسبة عن أرال متخذي ال رارا  بالمتسسة الوطنية للنفط.آال تختلف  .7

 :توصيات ال
التنظيميــة مــن خــ ا  ال انونيــة معالجــة المعوقــا حــ  المتسســة الوطنيــة للــنفط علــى  .1

 ال يام باآلتي:
 التخطيط االستراتيجي هعماا المستولية االجتماعية بالمتسسة. -أ
أيجــــــاد أنظمــــــة للمســــــاتلة والمحاســــــبة بخصــــــو  تطبيــــــق المســــــتولية االجتماعيــــــة  -و

 بالمتسسة.
ــددة للمســــــتولية  -  ــاح عــــــن اهنشــــــطة المحــــ ــة اســــــتحدا  أســــــس اإلفصــــ االجتماعيــــ

 بالمتسسة.
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التنظيميــة مــن خــ ا  ال انونيــةحــ  الجهــا  المعنيــة بالدولــة علــى معالجــة المعوقــا   .2
 ال يام باآلتي:

 سن التشريعا  الملزمة لتبني اإلفصاح عن المستولية االجتماعية. -أ
 الزام المتسسة الوطنية للنفط على اإلفصاح عن المستولية االجتماعية. -و
ظم أعمــــاا المســــتولية االجتماعيــــة وتضــــع لهــــا ال ــــوانين إنشــــال مرجعيــــة رســــمية تــــن - 

 واالنظمة. 
ح  المتسسة الوطنية للنفط على معالجة المعوقا  العلمية والمهنية من خـ ا ال يـام  .3

 باآلتي:
تضمين خطة التدريو السنوية دورا  تدريبية للمحاسبين في مجـاا اإلفصـاح عـن  -أ

 المستولية االجتماعية. 
 لى اإلفصاح عن المستولية االجتماعية.توظيف كفالا  قادرة ع -و
نشــر ث افــة اإلفصــاح عــن المســتولية االجتماعيــة بــين كــا مــن اإلدارة والمحاســبين  - 

 بما يكفا المامهم بأهميته ومتطلباته
حـــ  المتسســـة الوطنيـــة للـــنفط علـــى معالجـــة المعوقـــا  الماليـــة مـــن خـــ ا اســـتحدا   .4

ــة بالمت  ــتولية االجتماعيــــ ــد للمســــ ــبي معتمــــ ــوذج محاســــ ــي  مبــــــالا نمــــ ــةو وتخصــــ سســــ
 كمخصصا  االلتزام بالمستولية االجتماعية في المتسسة.

ح  الجها  المعنية بالدولة على معالجة المعوقا  المالية من خ ا التحفيـز المـالي  .5
 نظير تبني المتسسة اإلفصاح عن المستولية االجتماعية.

بالدولة على معالجـة المعوقـا  ح  كا من المتسسة الوطنية للنفط والجها  المعنية  .6
الث افية واالجتماعية من خ ا دعم دور االع م في نشر ث افة المستولية االجتماعية 
ــا   ــة ومتطلبـ ــد  إدراف أهميـ ــي مـ ــارو فـ ــا الت ـ ــا يكفـ ــع بمـ ــة والمجتمـ ــن المتسسـ ــا مـ بكـ

 اإلفصاح عن المستولية االجتماعية.
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ســـتولية االجتماعيـــة بال ـــدر تحفيـــز الجامعـــا  الليبيـــة علـــى تـــدريس اإلفصـــاح عـــن الم .7
 المناسو. 

 إجرال المزيد من الدراسا  البحثية حوا اإلفصاح عن المستولية االجتماعية. .8
 المراجــــــــــــع

 أوال : المراجع العربية :

( "معوقا  اإلفصاح عن المسـتولية االجتماعيـة 2009أبو سمرةو حامد أحمد صالح ) .1
العامـــة المدرجـــة فـــي ســـوق فلســـطين لـــاوراق الماليـــة فـــي ت ـــارير الشـــركا  المســـاهمة 

 غزة فلسطين .–"رسالة ماجستير الجامعة اإلس مية 
("مـد  2017اقنيبرو الصديق سـالمو امحمـد عمـر أبوسـيف وأبـوبكر جمعـة عويطيلـة ) .2

ــة  ــتولية االجتماعيـ ــبة المسـ ــود محاسـ ــن بنـ ــاح عـ ــة باإلفصـ ــة العامـ ــركا  الليبيـ ــزام الشـ التـ
الخمس"المــــتتمر االقتصــــادي اهوا  -لشــــركة العامــــة للكهربــــالدراســــة ميدانيــــة علــــي ا

 ل ستثمار والتنمية في منط ة الخمس جامعة المرقو 
( "أهميـــــة اإلفصـــــاح عـــــن المســـــتولية البيتيـــــة 1998الخيـــــااو توفيـــــق عبـــــد المحســـــن ) .3

 واالجتماعية في ت ارير المالية المنشورة" مجلة الفكر المحاسبيو كلية التجارة.
 ( "نظرية المحاسبة" والكوي  وجامعة ذا  الس سا.1990اس مهدي )الشيرازيو عب .4
( "معوقــا  اإلفصــاح عــن المســتولية االجتماعيــة فــي 2018الصــالحو مفــروم محمــد ) .5

المتسســة االقتصـــادية مــن وجهـــة نطـــر متخــذي ال رار"دراســـة حالــة قطـــو المحروقـــا  
 الجزاتر.-لوالية سكيكدة جامعة سكيكدة

( "دراسا  في تطـور الفكـر المحاسـبي 1988مير محمد )الصبانو عبدالحي مرعي س .6
وبعض المشـاكا المحاسـبية المعاصـرة " الـدار الجامعيـة للنشـرو بيـرو و دار النهضـة 

 العربية.
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( "المسـتولية االجتماعيـة للصـفوة اإلداريـة 1996الصيرفيو محمد عبـد الفتـاح حـافط ) .7
 جارةو جامعة عين شمس.المصرية" المجلة العلمية ل قتصاد والتجارةو كلية الت

( "كتــــاو 2006العــــامريو صــــالح مهــــدي محســــن, طــــاهر محســــن منصــــور الغــــالبي ) .8
 اإلدارة واهعماا", جامعة البترا كلية العلوم اإلدارية والمالية.

ــيو منصــــــور محمــــــد إســــــماعيا ) .9 ( "المســــــتولية االجتماعيــــــة للمنظمــــــا  2003العري ـــ
العلميــة لكليــة التجــارةو جامعــة  الصــناعية الخاصــة مــن وجهــة نظــر المــديرين" المجلــة

 اهزهر فر  البنا .
( "المشاكا المحاسبية المعاصرة" اهردن دار المسيرة 2002الفضاو متيد و وأخرون ) .10

 للنشر والتوزيع.
( "قــرالا  فــي المشــاكا المحاســبية المعاصــرة" و اإلســكندريةو 2000الفيــوميو محمــد ) .11

 دار الجامعة الجديدة.
("معوقـا  اإلفصـاح عـن المسـتولية االجتماعيـة 2014عبـد ال ـادر )ال رنيو أحمـد بـن  .12

ــة العربيـــة  ــاا المملكـ ــاا فـــي الســـعودية "مجلـــة اهردنيـــة فـــي إدارة اهعمـ لمنطـــا  اهعمـ
 السعودية.

ــي ) .13 ــعاد العربــ ــيو ســ ــة 2001الكللــ ــتوالية االجتماعيــ ــا  المســ ــن معلومــ ــاح عــ ( "اإلفصــ
ماجســتير أكاديميــة الدراســا  العليــا  للوحــدا  االقتصــادية فــي ال ــواتم المنشــورة" رســالة

 جنزور.
ــد الســـويح ) .14 ــليمان علـــيو علـــي محمـ ــبة 2017النعـــاسو سـ ( "مـــد  إدراف أهميـــة محاسـ

المســــتولية االجتماعيــــة فــــي المصــــارف التجاريــــة الليبيــــة "و مجلــــة دراســــا  االقتصــــاد 
 واهعماا.

نشـأ  ( "ممارسة المستولية االجتماعية فـي الم1996حسنو عوض هديان الرشيدي ) .15
 الصناعية بال طا  الخا " بدولة الكوي  
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( "دور الع قـــــا  العامـــــة فـــــي تح يـــــق المســـــتولية 1992جـــــادو الـــــرو ســـــيد محمـــــود ) .16
ــين  ــة عـ ــارة جامعـ ــة التجـ ــارةو كليـ ــاد وتجـ ــة ل قتصـ ــة العلميـ ــه" المجلـ ــة للمنظمـ االجتماعيـ

 شمس
دي يـة" ( "محاسـبة المسـتولية االجتماعيـة فـي المتسسـا  الفن2001راضيو الحمداني ) .17

 اهردن جامعة أا البي   
ــد العزيـــز محمـــود ) .18 ــمن 1991رجـــوو عبـ ــاتج تضـــمين المســـتولية االجتماعيـــة ضـ ( "نتـ

 البيتة المحاسبية" المجلة العلمية ل قتصاد والتجارةو كلية التجارةو جامعة عين شمس.
بعنوان اإلفصاح عن معلوما  المستولية االجتماعية " (2009رزيقو مراد أبو قاسم ) .19

 .وقف المحاسبين الليبيين منه"أكاديمية الدراسا  العليا جنزوروم
( واقع ومعوقا  اإلفصـاح عـن المسـتولية االجتماعيـة للشـركة 2016اهحمدو اسعد )  .20

دراســـة تطبي يـــة علـــى عينـــة مـــن الشـــركا  الخاضـــعة الحكـــام هيتـــة اهوراق واهســـواق 
 .المالية السورية

المحاسـبي للمشـاكا المتضـمنة المسـتولية  ( "التشخي 1988سالمو عبد اهلل محمود ) .21
االجتماعية على مستو  الوحدة دراسة كمية سلوكية" رسالة دكتوراهو جامعة المنصـورة 

 كلية التجارة.
( "دور المحاســــــــبة فــــــــي قيــــــــاس وعــــــــرض اهدال 2003ســــــــمهودو فتحــــــــي المبــــــــروف ) .22

جامعـة  االجتماعي للوحدا  الصناعية" رسالة ماجسـتير غيـر منشـورةو كليـة المحاسـبة
 غريان.

ــَا  1998شــــهيرو أحمــــد ) .23 ( "إمكانيــــة التعبيــــر عــــن اهدال البيتــــي واالجتمــــاعي للمنشــ
االقتصــــادية مــــن خــــ ا اإلطــــار الفكــــري للنظريــــة المحاســــبية" المجلــــة العلميــــة لكليــــة 

 التجارةومصرو جامعة أسيوط.
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ــد نبيـــــا ) .24 ــاعي علـــــى مســـــتو  1996عـــــ مو محمـــ ــاليف اهدال االجتمـــ ــا  تكـــ ( "إخضـــ
المنظمة لل ياس الفعلي" المجلة العلمية ل قتصاد والتجـارةو كليـة التجـارةو جامعـة عـين 

 شمس.
("المراجعــة البيتيــة" مصــر اإلســكندريةالدار الجامعيــة 2005لطفــيوأمين الســيد أحمــد ) .25

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 ورنيا.( المنع د بجامعة كاليف1972متتمر المستولية االجتماعية لمنظما  اهعماا ) .26
ــال واتم الماليــة 2010نــاجيوعلي مــاهر ) .27 ("تأثيراإلفصــاح عــن المســتولية االجتماعيــة ب

 في قرارا  مستخدمي هده ال واتم"جامعة الكوفة العراق.

 ثانيًا: المراجع االجنبية :

( (Friedman and miles, 2001 1-Socially responsible investment 

corporate social and environmental reporting : an exploratory 

study. 

(Hall and rieck,1998) 2- The effect of positive corporate social 

actions on shareholder wealth. 

(2011Jeffery Cohen, et al., )3-  Retail Investors perceptions of 

the decision –usefulness of economic performance, governance 

and corporate social responsibility disclosures ,behavioral 

research in accounting. 

(Lori holder et al., 2005 )4- The supply of corporate social 

responsibility disclosures amongst firms.، 

(Schlange,et.al.2006 )5- The Influence of Corporate 

responsibility on The Cost of Capital. 
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لتأسيس واالقتصادية العلمية األسس  
 النحل ِلُمربِّي التعاونية الجمعيات

 طرابلس   جامعة ـــــ الزراعة كلية                       لملوم شعبان رياض      
 بالغيران الزراعية للت نية والمتوسط العالي المعهد                   كريميد أحمد الس م عبد     

 خصلالم
 ينبغــي التــي التعاونيــةو والمبــادئ واالقتصــاديةو العلميــة اهســس البحثيــة الورقــة تناولــ     

د توافرهــاو ي التعاونيــة الجمعيــا  تأســيس عنــد بهــاو والت يــُّ ا وذلــفح النحــاو لُمربــ   مــن لهــا لتمــَ
 واالهتمـام العنايـة مـن المزيـد تعطـي حيـ  الجمعيا و لهذه السليم التأسيس في كبيرة أهمية

و والتطبيـــقح ــُّ ــا  لتتجنـ ــا ع بـ ــام الفشـ ــذه أمـ ــا و هـ ــا الجمعيـ ــا وبمـ ــن ُيمك نهـ ا مـ ــُّ ــا  تحمـ  َتبتعـ
 .وت دُّمها تطوُّرها في المستولية
ــرز  ــة أبـ ــة الورقـ ــم البحثيـ ــا عناصـــر أهـ ــا  نجـــاح وعوامـ ــة الجمعيـ ي التعاونيـ ــ  ــا لتُمربـ  .النحـ

 والمبــادئ واالقتصــاديةو العلميــةو اهســس غيــاو تــأثير فــي رتــيسو بشــكا النتــاتج وتمحــور 
 .النحا لُمرب ي التعاونية الجمعيا  تأسيس على التعاونيةو
 الجمعيـا  تطـوير فـي المسـاهمة شـأنها مـن التي التوصيا و من عدد إلى الورقة وَخُلص 
 .الزراعية التنمية في دورها وتفعيا النحاو لتُمرب ي التعاونية
 مسـتلزما  العسـاو إنتـاج النحاو تربية النحاو لتمرب ي التعاونية الجمعيا : )الدالة الكلمات
الين النحاو  (.  النح 

Abstract 

       The research pap dealt with the scientific and economic 

foundations and cooperative principles that should be when 

establishing cooperative societies for beekeepers, because of these 

associations, where more care, attention and application to avoid 

obstacles to failure in front of these associations, so that they can 
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withstand The consequences of responsibility in its development 

and progress.  

          The research paper highlighted the most important elements 

and the factors of success of  cooperative associations of the bee 

merchandise. The results were mainly respected the impact of the 

absence of scientific and economic foundations and cooperative 

principles to establish the cooperative associations of the beef.                                                                                                                                                     

The paper concluded a with number of recommendations that would 

contribute to the  developing cooperative societies for beekeepers 

and activating their role in agricultural development. 

 Key Words: Cooperative Societies for bee messenger, 

beekeeping, honey production, Bee supplies, Beekeepers.  

   المقدمة:
تربيــة النحــاح مهنــة ت ليديــة عرفهــا اإلنســان عبــر التــاري و وورثهــا اهجــدادو ولــم تكــن      

ــا  وفيـــرا و  ر  ربحـ دت ــه مـــن تطـــويرو باســـتخدام العلـــوم إال أنهـــ لتتـــُ ا نالتـ ــناعةح لتمـــَ ا اآلن أشـــبه بصـ
دُّ تربيــة  ــذلفو يطلــق الــبعض علــى تربيــة النحــا اســم: "الصــناعة الزراعيــة". وُتعــَ اهخــر و ل

اهنشطة الزراعية التي يمكن أن تساهم في تحسين دخـا الُمربـ يو إذا مـا أحسـن النحا من 
 .ت نيا  التربية على الطرق العصريةو مع العناية ال  زمة بالنحا

ــة نافعـــة  ــاديةو فالنحلـ ــاريع ذوا  الجـــدو  االقتصـ ــة النحـــاو أكثـــر المشـ ــاريع تربيـ وتعتبـــر مشـ
في إنتاج العساو والغذال الملكـيو والشـمعو  لإلنسان والطبيعةح إذ ُتسهتم _ بشكا مباشر _

ــادة  مُّ النحـــاو وتســـهم _ بشـــكا غيـــر مباشـــر _ فـــي زيـ وحبـــوو الل ـــاحو والعكبـــرو وحتـــى ســـُ
ر ال قيامهـا بعمليـة التل ـيح  اإلنتاجو وُتحس ن من نوعية الثمارو هنوا  عديدة من النباتـا ح جـَ

 (.21، 2009)أبو شيمة، الخلطي هزهارها 
إن تربية النحا ُتوف ر فر  عما جيدةو وُتعتَبر مصدرا  للد ْخاو واهمـن االقتصـاديو       

لاشخا  في المناطق الريفيةو وهي مناسـبة _ بشـكا خـا  _ للمـرأة التـي بحاجـة لل يـام 
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هـــي تنطـــوي علـــى اســـتثمار لـــرأس مـــاا قليـــا جـــدا و نظـــرا  لعـــدم و بأعمـــاا قريبـــة مـــن منزلهـــا
 .ي ت نيا  مع دةاحتياجاتها إلى أ

ــا  لاســـس       ــاو وف ـ ي النحـ ــ  ــة لتُمربـ ــا  التعاونيـ ــة تأســـيس الجمعيـ ــال  أهميـ ــاو جـ ومـــن هنـ
العلميةو واالقتصاديةو والمبادئ التعاونية. وما ت وم به هذه الجمعيا و من دور كبيـرو فـي 

تها تطــوير مهنــة تربيــة النحــاو والمســاهمة فــي تــوفير منتجــا  النحــاو التــي يــأتي فــي ُم ــد م
 .العساو وبالتاليح المساهمة في تح يق التنمية الزراعية

 :المشكلة البحثية
ي النحــــاو والُمتمث لــــة فــــي  إن غيــــاو الر كيــــزة اهساســــية لتأســــيس الجمعيــــا  التعاونيــــة لتُمربــــ 
اهســـس العلميـــةو واالقتصـــاديةو والمبـــادئ التعاونيـــةح يجعلهـــا عـــاجزة عـــن تح يـــق أهـــدافها. 

 :المشكلة حوا التساتال  التاليةويمكن تجسيد 
ي النحــــا وف ــــا  لاســــس العلميــــةو  .1 هــــا يــــتم إنشــــال وتأســــيس الجمعيــــا  التعاونيــــة لُمربــــ 

 واالقتصاديةو والمبادئ التعاونية؟
 ها يتم تطبيق المبادئ التعاونية في عما الجمعيا  التعاونية لُمرب ي النحا؟ .2
ي النحــاو  هــا تــم وضــع إســتراتيجية ُمعي نــةح لتنميــة وتطــوير .3 الجمعيــا  التعاونيــة لتُمربــ 

قا  التي تواجه هذه الجمعيا ؟  وتحديد المشاكا والُمعو 
 :األهداف البحثية

التعرُّف على أهم اهسس العلميةو والمعايير االقتصادية المطلوبةح لتأسيس الجمعيـا   .1
 .التعاونية لتُمرب ي النحا

ــبيا اســـتمرارية المتابعـــة فـــي اســـتحدا   .2 البـــرامجو والبحـــو  العلميـــةو التـــي تُبـــَذا فـــي سـ
نتاج العسا نجاح مشاريع تربية النحاو وا   .تطوير الجمعيا  التعاونية لتُمرب ي النحاو وا 

 
 :ةالدراس ةأهمي
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ترتبط أهميـة الورقـة بتزايـد االهتمـام بالجمعيـا  التعاونيـة لتُمربـ ي النحـاو ودورهـا فـي التنميـة 
لـــــى  ــةو الزراعيـــــة. وا  ــا  لاســـــس العلميـــ ــاج العســـــاح وف ـــ نتـــ ــة النحـــــاو وا  ــاريع تربيـــ ــذ مشـــ تنفيـــ

 .واالقتصادية
  .تم االعتماد على اهسلوو التحليلي الوصفي:األسلوب المنهجي

 :الجمعية التعاونية ِلُمربِّي النحل
المجاال  العلميةو ُتعَنى الجمعية التعاونية لتُمرب ي النحا بتعزيز التنميةو والتطوير في      

ــةو لتربيـــــة النحـــــا. كمــــا تهـــــدف إلـــــى وضـــــع  ــةو والبيتيـــــةو واالقتصـــــاديةو واالجتماعيــ والت نيــ
المبــادرا و التــي يمكــن أن تســهم فــي تحســين أدال تربيــة النحــاو والحصــوا علــى منتجــا  

 (.55، 2011كامل، ).بطري ة ربحية موضع التنفيذ
 :رتية الجمعية

جرال اهبحا  العلميةالمساهمة في تطوير  .1  .ُس ال  النحاح عن طريق دعمو وا 
رفــــع مســــتو  الــــوعي لــــد  المجتمــــع باههميــــة الغذاتيــــةو والع جيــــةو واالقتصــــاديةو  .2

 .لمنتجا  النحا
 .توفير كافة مستلزما  رعايةو وتربية النحاو ووساتا إنتاج العسا .3
ي النحــــاو والعمــــا .4 ــ  ــة لتُمربــ ــة التعاونيــ ــال الجمعيــ ــال بأعضــ ــوعي  االرت ــ ــادة الــ علــــى زيــ

الينو عــن طريــق ت ــديم البــرامجو  المعرفــي والت نــي لــديهمح بالمســاهمة فــي تأهيــا النحــ 
 .والدورا  التدريبية

 :رسالة الجمعية
مكانيـا   تطوير صناعة النحاو وزيادة عواتدهاح من خ ا التنسيق بين جهودو وخبرا و وا 

 .لى أساس مبدأ العما التعاونيأعضال الجمعيةو لتطوير أساليو اإلنتاجو والتسويق ع
 :إستراتيجية الجمعية

ي النحــا إســتراتيجية مرحليــةو تســعى إلــى تطبي هــا وترجمتهــا  تنــتهج الجمعيــة التعاونيــة لتُمربــ 
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ق الــــرتيس للُخطــــط التشــــغيلية  ا هــــذه اإلســــتراتيجية الُمنطلــــَ إلــــى واقــــع ملمــــوسو بحيــــ  ُتمثــــ 
 .سنويا و من قتَبا مجلس إدارة الجمعيةللجمعيةو والتي يتمُّ إعدادها 

ة برعايـــة  .1 التنســـيق مـــع المتس ســـا  والجمعيـــا  المحليـــةو واإلقليميـــةو والدوليـــةو الَمعنيـــ 
يجاد ع قا  للتعاون المشترف نتاج العساو وا   .النحاو وا 

تعزيز التكاما االجتماعي بين اهعضالو والمساهمة في الحـد  مـن المشـك  ح بتربيـةو  .2
 .ناعة النحاوص

تعزيز الحضورو وت ديم اهدال المتميزح من خ ا المشاركة والعضـوية فـي المتس سـا   .3
نتــــاج  والمنظمــــا  المحليــــةو واإلقليميــــةو والدوليــــةو الراتــــدة فــــي مجــــاا تربيــــة النحــــاو وا 

 .العسا
الينو وتطــوير  ى بتــدريو وتأهيــا النحــ  ســُ ال  و / إنشــال ورعايــة مشــرو  متخصــ  ُيعنــَ

 :النحا المحلي ههدافح تأتي في ُم د متها
تعزيز دور البحـ  العلمـيو ودعـم البـاحثين فـي مجـاال  تطـوير سـُ ال  نحـا العسـا  .1

 .المحليو وتنمية قدراتهم
 .المساهمة في تطوير وساتا تربية النحاو وطرق إنتاج العسا .2
 .التنسيق والتعاون مع الجها  المختصة .3
الينو ورفـع مـداركهمو وذلـف مـن خـ ا ت ـديم البـرامج  .4 المشاركة في تطوير مهارا  النح 

 .التأهيليةو والدورا  التدريبية
التعـاون مـع المتس سـا  البحثيـة والعلميـةو والمنظمـا  العالميـةح بمـا يسـمو فـي تطـوير  .5

نتاج العسا  .أبحا  النحاو وا 
 :ج / الخدما  التي ت دمها الجمعية

اا لاعضال بأسعار مناسبةتوف .1  .ير مستلزما  النحا والنح 
تأســـيس مشـــرو  مناحـــا إنتاجيـــة خاصـــة بالجمعيـــةح لتطـــويرو وزيـــادة العاتـــد المـــالي  .2
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 .للمساهمين
 .ت ديم المشورة لاعضالح بما ُيسهتم في تطوير المناحا الخاصة بهم .3
نتــاج العســاح بمــا إدخــاا الوســاتا والت نيــا  الحديثــةو علــى عمليتــَي تربيــة ا .4 لنحــاو وا 

 .يساعد في تخفيض ُكْلفة اإلنتاج
 :د / النشاطا  التجارية والتسوي ية

ــا  .1 ــدوا و وورل العمــ ــتتمرا و والنــ ــةو والمــ ــالا  التعريفيــ ــة المهرجانــــا و والل ــ إقامــ
الينح لزيادة الفر  التسوي ية لها  .المتخصصة في منتجا  النحا وأدوا  النح 

وملكــا  النحــا المحلــيو مــن الســُّ ال  ذوا  الجــودة العاليــةو  تــوفير طــرود النحــاو .2
 .وبأسعار منافسة

تـــوفير خطـــوط حديثـــة ومتطـــورةح إلنتـــاج وتعبتـــة العســـا والمنتجـــا  اهخـــر و كغـــذال  .3
 .الملكا و وحبوو الل احو وشمع النحاو وت ديمها بأشكاا وعبوا  مميزة

الينإدخاا الت نية الحديثة في مجاا صناعة أدوا   .4  .ومستلزما  النح 
 :أهداف الجمعية

ــة   .1 ــالح لتطبيـــــق ال ـــــوانين واهنظمـــــةو وخدمـــ ــة بـــــين اهعضـــ ــادئ التعاونيـــ ترســـــي  المبـــ
 .لمصالحهم

الينو والعما على زيادة الوعي المعرفي والت ني لديهم .2  .االرت ال بالنح 
الينح عن طريق ت ديم البرامجو والدورا   .3  .التدريبيةالمساهمة في تأهيا النح 
المساهمة في تطوير ُس ال  النحا المحليح عـن طريـق دعـم اهبحـا  العلميـة فـي  .4

 .مجاا صناعة النحا
رفــــع مســــتو  الــــوعي لــــد  المجتمــــع باههميــــة الغذاتيــــةو والع جيــــةو واالقتصــــاديةو  .5

 .لمنتجا  النحا الُمتعد دةو وبالدور الحيوي الذي ُتمث له تربية النحا
ــدو  الت .6 ــز الجـ ــين تعزيـ ــ ا تعيـ ــن خـ ــاح مـ ــناعة النحـ ــتلزما  صـ ــاو ومسـ ــوي ية للعسـ سـ
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 .واجهة تسوي ية للجمعيةو وذلف بالتعاقد مع الجها  المختصة
 .تطوير مناحا اهعضالو مع ت ديم كافة الخدما  الممكنة لهم .7
 .تعما الجمعية على تفعيا مشرو  صناعة النحا .8
 .ختصا التمثيا الرسمي لمنتسبي الجمعية أمام الجها  ذوا  اال .9

توفير كافة مستلزما  رعاية وتربية النحاو ووساتا إنتاج العسا لاعضالو بأسـعار  .10
 .مناسبة

 :وتسعى الجمعية إلى تح يق اآلتي
الين والجها  المختلفة  :أ / تفعيا التعاون والمشاركة المجتمعية بين النح 

الينو والمتس سا  الحكومية  -  .ومنظما  المجتمع المدنيتكوين حل ة وصا بين النح 
برام اتفاقيا  مع المتس سا  المحليةو والدولية -  .خلق ع قا  تعاونو وا 
ــي  - ــا  ن ــــالو وورل عمــــاو فــ ــدوا  محليــــةو وحل ــ ــيم نــ ــاوريةو وتنظــ ــالا  تشــ ــد ل ــ ع ــ

 .المواضيع المختلفة لتربية النحا
الينح للمساهمة في تنمية المجتمعا -  .  الريفيةتفعيا المشاركة المجتمعية بين النح 
الينح للمساهمة في التخفيف من المشاكا النحلية -  .خلق فر  تعاون بين النح 
الينو والمســــاهمة فــــي التخفيــــف مــــن الكــــوار   - ــ  ــين النحــ تعزيــــز التكامــــا االجتمــــاعي بــ

 .النحلية
ر ة للدخا كسابهم مهارا  فنية ُمدت  :و / تأهيا الُمرب ين والمختصين في مجاا النحاو وا 

الينو باإلضــافة إلــى تأهيــا تنظــيم  - الــدورا  التدريبيــةح لرفــع المســتو  المهنــي لــد  النحــ 
 .المختصين على آليا  التدريوو وذلف بالتعاون مع الجها  البحثية المختلفة

توفير خدما  للباحثينح لتنفيذ عدد من اهبحا  النحلية في المنحا البحثي للجمعيـةو  -
 .بالتعاون مع الجها  البحثية

الين ت ديم -  .االستشارا  الفنية لل جان ذوا  الع قة بالجمعية والنح 
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تنفيذ البرامج اإلرشادية المتنوعة: )عما مكتبة نحليةو محاضـرا و ل ـالا و معـارضو  -
 .(...إصدار نشرا  ومجلة إرشادية دورية

 .عما مهرجانا  تعريفية بالمنتجا  النحلية المحليةح لتوعية المستهلف بأهميتها -
الينو والمتس سا  متابعة  - الةو وتوعية وتعريف النح  اعتمادو وتنفيذو وتطوير قوانين النح 

 .ذوا  الع قة بالنحاو بتلف ال وانين
الين  :ج / توفير الخدما  للنح 

اا بأسعار مناسبة -  .توفير مستلزما  النحا والنح 
 .اإلشراف على مناحا اهعضالو وحا المشاكا التي تواجههم -
 .(...نحلية )توفير المستلزما و والنحاو والعمالة تأسيس مشاريع -
 .تطوير تسويق العساو والمنتجا  النحلية -
ــةو واإلرشـــــاد  - ــيارا  الن ـــــاو والعمالــ ــوفير ســ ا بالنحـــــا )تــ ــُّ الين علـــــى التن ــ ــ  ــجيع النحــ تشــ

 .(بالمراعي
ــا  - ــاج المنتجـــا  النحليـــة )عمـــا منحـ نتـ ــاو وا  ــة النحـ ــاا تربيـ ــتثمار فـــي مجـ تشـــجيع االسـ

 .(عية لإلنتاج بصورة تجاريةإنتاجي للجم
نتاج المنتجا  النحلية المختلفة الة وا   :د / صناعة العديد من مستلزما  النح 

 .صناعة الخ يا النحلية الحديثة المختلفةو وتعديا الخ يا المحلية -
 .صناعة اهقنعة والبدال  النحلية المتنوعة -
كـــتوس ملكيـــةو مصـــايد حبـــوو صـــناعة أدوا  نحليـــة محليـــة )فـــرازا  شمســـيةو م ـــالم  -

 .(...ل احو مصايد دبابيرو مصايد بروبوليس
الينو بأسعار مناسبة -  .إنتاج خلطا  غذاتية محلية متميزةو وتوفيرها للنح 
عـــادة تصـــنيعه وت ديمـــه  - رب ينو وتجميعـــهو وا  اســـتغ ا الفاقـــد مـــن شـــمع النحـــا لـــد  المـــُ

 .للنحا مرة أخر 
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متميــزة والمضــمونة ف ــطو وفرزهــا علــى درجــا و تجميــع اهعســاا الطبيعيــة المحليــة ال -
 .وتعليبهاو وتسوي ها

ي النحــل مســعود، : )الخطــوات العلميــة إلقامــة )تأســيس( الجمعيــة التعاونيــة ِلُمربــِّ
2011 ،61.) 

 .أوال : مولد الفكرة والدراسا  التمهيدية
 .ثانيا : اختيار الموقع المناسو

ــال بمـــا يتناســـو مـــع  نمـــو النشـــاطو مـــع اهخـــذ فـــي االعتبـــارو احتمـــاال  ثالثـــا : تصـــميم البنـ
 .التوسع

 .رابعا : وضع السياسا 
 .خامسا : ت دير الماا ال زم وتدبيره

 .سادسا : ت دير الكفايا  العاملة وتدبيرها
ســابعا : اختيــار الشــكا ال ــانوني فــي إطــار البنيــان التعــاوني الزراعــي ال ــاتمو والــذي تحكمــه 

 .راعية الساتدةالتشريعا  التعاونية الز 
 .ثامنا : اختيار وق  إنشال الجمعية

تاســعا : إجــرالا  التنفيــذ وف ــا  للمتطلبــا  التشــريعا  التعاونيــة الزراعيــةو واهصــوا العلميــة 
 .اإلداريةو وغير ذلف من التشريعا  التي تنظم المعام  

التعاونيـــة وقــد يكـــون مــن المناســـوو أنــه ينبغـــي علـــى ال ــاتمين علـــى إنشــال الجمعيـــة       
 :لُمرب ي النحاح تجميع أفكارهم عن ُخطتهمو ومن الطرق التي يمكنهم بها تنفيذهاو وذلف

ي النحــاو التــي يعتزمــون إنشــالهاو وأن  أ / أن ُيحــد دوا الغــرض مــن الجمعيــة التعاونيــة لُمربــ 
ــى  ــمام إلــ ــي االنضــ ــون فــ ــن يرغبــ ــع مــ ــة لجميــ ــة الح ي يــ ــا  للحاجــ ــة تمامــ ــا مطاب ــ ــدوا أنهــ يتأكــ

يتهاو تلف الحاجة التي يمكن إشباعها بالوساتا الجماعيـةو أكثـر ممـا يمكـن بالوسـاتا عضو 
 .الفردية
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 .و / أن يدركوا أي ة ع با  قد تعترضهم
 .ج / أن ينتهوا إلى قرار جماعي خا  بالعما الذي سينفذونهح من حي  نوعهو وشكله

العلميــة التــي تــرتبط بئقامــة وأثنــال تجميــع هــذه اهفكــارح علــيهم أن ي ومــوا بالدراســا       
ــدير  جمعيـــتهمو ويفحصـــوها فحصـــا  تفصـــيليا  دقي ـــا ح مـــن حيـــ  موقـــع الجمعيـــة ومكانـــهو وت ـ
ــتكون  ــي ســ ــاج التــ ــتلزما  اإلنتــ ــدا و ومســ ــانيو والمعــ ــة )لــــارضو والمبــ ــروفاته اهوليــ مصــ
ا بالمخزنو وتكاليف التشغيا.. إل (و وت دير الحد  اهدنى لعدد اهعضالو وعـدد مـن يحتمـ 

 .أن يكونوا أعضالو وقيمة السهمو وت دير اإليرادا  العمومية... إل 
ومــن المهــم أن يكــون عــدد أفــراد مجموعــا  المناقشــة صــغيرا و وأن يظــا كــذلف )بــين ســتة 
ة إجــرالا  شــكليةو وفــي جــو   وعشــرة أعضــال(و وأن يســير عمــا هــذه المجموعــا  بــدون أيــ 

. وينبغـي علــى المجموعـةو أن تعــين أ حـد أعضــاتها رتيسـا  ل جتماعــا ح لحفـظ النظــام ود ي 
 .أثنال المناقشة

فئذا تم  ذلفو يكون قد اكتما جانو كبير مما هو مطلـوو إلنشـال الجمعيـة التعاونيـة       
ي النحــاو مــع التأكيــد علــى أهميــة ات بــا  وســيلة تبــادا الخبــرةو وحســن اإلدراف العملــي  لتُمربــ 

د أن ُيْدلي بم ترحاته _ مهما كان  محـدودة _ و وأن يـر  والعلميو وهي التي تتيح لكا فر 
يها والتي قد يمكنه حلهاو وُيعب ر  تين إليه عندما يحاوا شرح الصعاو التي ُيبدت الجميع ُمنصت
عما ُيساوره من شكوف في عبارا  من عندهو ووجهة نظره في التغلو عليهاو حينتـذو يبـرز 

 دمـة للعمـا التعـاوني الزراعـيو وتتكـون روابـط خط سير جديد مشترف في التفكيرو يكون م
 .شخصية من نو  جديد بين من هم مشتركون في المجموعة

إن المهمة التعليمية التـي يجـو أن تـتم بـين صـفوف اهعضـالو هـي أوال  _ وقبـا كـا      
شيل _ أن يب ى فـي نفوسـهم الشـعور بـأن الجمعيـة التعاونيـة الزراعيـة ليسـ  هيتـة مسـت لة 
عنهمح ُأنشت  لتتلبية حاجاتهمو با هي أكثر من ذلفح أنها نشاط يخصُّهمو وتتوقف كفايتهـا 

أن تب  فيهم المعرفةو والحوافزو والم درةح التي تخلق مـنهم تعـاونيين ورخاتها عليهمو والبد 
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ــدركون  ــم مــ ــترفو ال هنهــ ــرو  المشــ ــة المشــ ــة لمعاونــ ــئرادة قويــ ــهم بــ ــب ع  نفوســ ــينو تشــ ح ي يــ
لمصـــالحهم الجماعيـــة فحســـوو بـــا وللـــروابط الخل يـــة والمســـتوليا  الجماعيـــة التـــي قبلوهـــا 

 .همبحريتهم أيضا و وهي التي تربطهم بزم ت
ون أنهــم ليســوا أعضــال فــي جمعيــة        ســُّ ــيم التعــاوني ُيحت وأخيــرا و يجــو أن يجعلهــم التعل

تعاونية زراعية فحسوو وأعضال في حركة تعاونية زراعيةو ال ُتمث ا مجرد نظام اقتصادي 
 .فحسوح با حركة أفكارو ووعي جديدو وتنظيم حدي  للع قا  اإلنسانية

 :التعاونية إلنشاء الجمعية التعاونيةالمبادئ 
 (.35، 2012)أبو الخير، ت ام الجمعية التعاونية على المبادئ التالية: 

 :العضوية االختيارية المفتوحة .1
زح جنســـــيو أو اجتمـــــاعيو أو عرقـــــيو أو  التعاونيـــــا  مفتوحـــــة لكـــــا اهشـــــخا  دون تميـــــُّ

 .بالحياد تجاه الجميعسياسيو أو دينيو وَتتمت ع التعاونيا  
 :اإلدارة الديم راطية للتعاونيا  .2

التعاونيا  منظما  ديم راطية يحكمها أعضاتهاو ويشاركون في سياسـاتهاو واتخـاذ ال ـرارح 
ا و والُممث لــون مســتولون أمــام نــاخبيهمو ولاعضــال  عــن طريــق ُممث لــيهم المنتَخبــين ديم راطيــّ

َدار التعاونيــا  وتـــنظم علــى كـــا ح ــوق تصــوي  متســـاوية " لكــا عضـــو  صــو  ٌ  واحــد" وتـــُ
 .المستويا و بأسلوو ديم راطي حر

 :مساهمة العضو االقتصادية .3
يساهم اهعضال بعدالـة فـي رأس مـاا تعـاونيتهمو وتكـون ملكيـة رأس المـاا ملكيـة تعاونيـةو 
ويتل ى اهعضال تعويضا  عن رأس الماا المسـاهم بـهو ويمكـن تخصـي  الفـاتض لتطـوير 

ــاقي علــــى ال ــالو ويــــوز  البــ ــا اهعضــ ــم اهنشــــطة اهخــــر  التــــي يوافــــق عليهــ ــةو ودعــ تعاونيــ
 .اهعضال بنسبة تعاملهم مع التعاونية

 :اإلدارة الذاتية المست لة .4
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التعاونيا  منظمـا  ذاتيـة اإلدارةح يـديرها أعضـاتهاو ويَتم نـون تمويلهـا المـاليو ويمكـن لهـم 
كومــا ح ســوال بــاإلدارةو أو التمويــاو شــرط تأكيــد التعــاون مــع منظمــا  أخــر و أو مــع الح

 .اإلدارة الديم راطية هعضاتهاو والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني
 :التعليم والتدريو واإلع م .5

ت ـــدم التعاونيـــا  التـــدريو والتعلـــيم هعضـــاتها بالتعاونيـــا و ول ياداتهـــا المنتخبـــةو ومـــديرهاو 
ا بفعاليــة لتنميــة تعاونيــاتهمو مــع تنــوير الــرأي العــام عــن وموظفيهــاح ليســتطيعوا أن يســاهمو 

طريــق اإلعــ ن واإلعــ مو وخاصــة الشــباوو وقــادة الــرأي عــن طبيعــة التعــاونح عــن طريــق 
 .التث يفو والتوعية التعاونية

 :التعاون بين التعاونيا  .6
و مـن خــ ا تخـدم التعاونيـا  أعضـالها بكفـالة أكثـرو وَت ـَو  الحركـة التعاونيـة بالعمـا معـا  
 .المتس سا و والمنظما و واالتحادا  التعاونيةح المحليةو واإلقليميةو والدولية

 :االهتمام بالمجتمع .7
ــي        ــدماتها فــ ــدم خــ ــلةح فت ــ ــة المتواصــ ــة االجتماعيــ ــا التنميــ ــن أجــ ــا  مــ تعمــــا التعاونيــ

ــافة إلـــى الغـــرض الـــرت يس مجـــاال  الصـــحةو والتعلـــيمو وتـــوفير ميـــاه الشـــروو وذلـــف باإلضـ
 .لمجتمعاتهاو من خ ا سياسا  يوافق عليها اهعضال

ــالمي( حيـــ  يشـــما  ــة )الـــدولي والعـ ــتور الحركـــة التعاونيـ ــادئ التعاونيـــة عـــن دسـ ر المبـ وُتعبـــ 
مضــمون الدســتورو مجموعــة مــن المبــادئو التــي تهتــدي بهــا كــا الجمعيــا  التعاونيــة فــي 

ة ا د والتنفيــذ الصــارم لهــذه تح يــق أهــدافها فــي العــالم. إن عــدم مراعــاة "الُهويــ  لتعاونيــة" والت يــُّ
تد ي إلــــــى عواقــــــو وخيمــــــة وضــــــارةو تــــــذهو بالصــــــفة التعاونيــــــةو والشــــــعبيةو  المبــــــادئح يــــــُ
والديم راطيةو التي َتتميـ ز بهـا التعاونيـا و كمـا أنهـا تـُتد ي إلـى الفشـا واإلخفـاق الـذريع. إن 

أساســـها الكثيـــر مـــن المشـــاريع  عـــدم اتبـــا  المبـــادئ واهســـس التعاونيـــةو التـــي ُأنشـــت  علـــى
التعاونيـةو وبصــفة خاصــة الجانــو اإلداريح انعكــس سـلبا  علــى اهدالو وبصــفة خاصــة فــي 
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المجاا التسوي يح إذ اعتمد  هذه المشاريع التعاونيـة فـي إدارتهـا علـى أسـاس التعيـين مـن 
_ ووف ــا  قبــا الــوزير المخــت و ممــا يتنــافى مــع المبــادئ التعاونيــةو وذلــف هن التعاونيــا  

للمبــدأ الثــاني مــن المبــادئ التعاونيــة _ و منظمــا  ديم راطيــةو يــتحكم بهــا أعضــاتها الــذين 
يشــاركون بفعاليــة فــي وضــع السياســا و واتخــاذ ال ــرارا . وقــد أثبتــ  التجــارو العالميــة أن 

لشـعبية مراعاة الت يُّد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئو ُيتد ي إلى االحتفاظ بالصفة التعاونيـة وا
للتعاونيا و والحفـاظ أيضـا  علـى الديم راطيـةو التـي َتتميـ ز بهـا التعاونيـا و كمـا أنهـا ُتجنـ و 
ــةو  ــادئ التعاونيـ ــزام بالمبـ ــان ل لتـ ــد كـ ــدافها. ل ـ ــق أهـ ــي تح يـ ــاَق فـ ــَا واإلخفـ ــا  الفشـ التعاونيـ

دُّمها وبخاصــــة الديم راطيــــةح اهثــــُر الكبيــــُر فــــي اســــتمرار الحركــــة التعاونيــــة اهوروبيــــة وت ــــ 
 (.44و 2011عالميا . )خلف اهللو 

 :التخطيط لتكوين الجمعية التعاونية ِلُمربِّي النحل
 :عند تكوين الجمعية التعاونية لتُمرب ي النحاو فئنه يجو اإلجابة على اهستلة اآلتية

 ما هي الخدما  التي يحتاجها اهعضال؟ .1
 اهعضال؟ما هي الفواتد التي ستعود على  .2
 ما هي اهنشطة واهعماا المتوقع ال يام بها لتح يق الخدما ؟ .3
 ما هو حجم اهمواا المطلوبة لتنفيذ اهنشطة المستهدفة؟ .4
 ما هي االحتياجا  من اهفراد إلدارة اهنشطة؟ .5
هـا الجمعيـة قـادرة علـى تح يـق عاتـد مـن اهعمـاا واهنشـطة الم ترحـة؟ بمعنـى آخـر:  .6

 عية ذا  جدو  على مد  فترة زمنية مناسبة؟ها الجم
وهــذا الســتاا لــه أهميــة خاصــةو ذلــف أن الجمعيــة الناجحــةو هــي التــي تكـــون ذا         

جدو  اقتصاديةو مثا أي مشرو  اقتصاديو وهذا يعني مد  كفاية موارد الجمعيـة الماليـة 
  .في تغطية تكاليف الحصوا على اهصوا والتسهي   المطلوبة

 :الدعم
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مــن اســت رال تجــارو التنظيمــا  التعاونيــة فــي مجــاا تربيــة النحــا فــي معظــم الــدواح       
يمكـــن ال ـــوا أنـــه مـــن الصـــعو قيـــام تنظيمـــا  تعاونيـــة بـــدون دعـــم مـــن الدولـــةو فـــي شـــكا 
دارتهاو بحي  ال  إصدار تشريعا  تعطي غطالا  قانونيا  للتعاونيةو وتنظم أسلوو تكوينها وا 

إلى سيطرة كاملة على التعاونيا و بمعنى أن ي تصر دور التشـريع علـى  يتحوا هذا الدعم
ــا  ــة لتنظيمهـ ــد العامـ ــةو وال واعـ ــوين التعاونيـ ــة تكـ ــد د طري ـ ــي تحـ ــةو التـ ــر ال انونيـ ــع اهطـ وضـ
جازتهــاو ومراجعــة تنفيــذ التعاونيــا  للتشــريعا  الصــادرةو وضــمان عــدم انحــراف ال ــاتمين  وا 

واإلداري للتعاونيا و باإلضافة إلى عد ة اعتبـارا  أخـر ح عليهاو وكذلف ت ديم الدعم الفني 
إداريــةو واجتماعيــة. مــع التأكيــد علــى ضــرورة تــوفير اإلدارة الذاتيــة للتعاونيــا ح مــن خــ ا 
ن التعاونيــا  مــن  التخطــيط الــذاتيو والرقابــة الذاتيــةو والحــد  مــن الرقابــة الحكوميــةو بمــا ُيمكــ 

 .ممارسة نشاطها بمرونة كافية
ويجو التأكيد على أهمية أن يتم ت ـديم الـدعم باهسـلوو الـذي يضـمن قيـام التعاونيـة       

مكانياتهــا الذاتيــةو بعــد فتــرة محــددةح بحيــ  تكــون التعاونيــة فــي  باالعتمــاد علــى مواردهــا وا 
داري يسمح لها بئدارة وتوجيه كافة اهنشطة ذاتيا    .وضع مالي وا 

ــق  ــا و وتح يـ ــوفير الـــدعم للتعاونيـ ــال إن تـ ــة أعضـ ــن قناعـ ــد مـ ــوف يزيـ ــهح سـ ــتهدف منـ المسـ
 .التعاونية بجدو  العما التعاونيو وارتباطهم بالتعاونيةو وحرصهم على استدامتها

 :المتطلبات االقتصادية واإلدارية واالجتماعية
يجــــو أن تكــــون واضــــحة  _ بشــــكا ُمحــــد د _ المزايــــا التــــي ســــتعود علــــى اهفــــرادو مــــن     

نيةو وال شف أن الحوافز االقتصادية ُتعتَبر ال اعدة اهساسية هي انضمامهم للجمعية التعاو 
عما جماعي. ذلفح أن حماس اهعضال سوف يخبـو إذا لـم يحصـا كـاه مـنهم علـى مزايـا 
من العما التعاوني خ ا وقـ  ُمحـد د. وعليـهح يجـو أن تكـون الجمعيـة قـادرة علـى تح يـق 

أي مشـرو  اقتصـادي آخـرو وهـذا ال يعنـي  مزايا اقتصادية هعضاتهاو مثلهـا فـي ذلـف مثـا
 .إغفاا المزايا االجتماعية الممكن تح ي ها
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أ / اعتبار الجمعية التعاونية منظمة للمساعدة الذاتيةو وأن أي ُمدخ   من الخارج تعتبـر 
ــعرون  ــم يشـ ــذي يجعلهـ ــم الـ ــي الحجـ ــون فـ ــي يجـــو أن تكـ ــاتهاو والتـ ــاهما  أعضـ ــة لمسـ لـ ُمكم 

 . _ م _ إذا ما فشل  التعاونيةبالخسارة التي ستلحق به
ة تعاونيــةح فهــي تحتــاج و / ُتعتَبر اإلدارة التي َتتمي ز بالكفالة  يــ  العالية أهــم العناصــر ال زمــة هت

إلى إداريين من خارج التعاونيةو لتمعاونتهــا فــي المراحــا اهولــى. إال أن هــذه اإلدارة يجــو أن تكــون 
 .يتمُّ انتخابه بواسطة اهعضال تح  إشراف مجلس إدارة التعاونيةو الذ 

ج / إن تــوفير الرقابــة الداخليــة مــن جانــو أعضــال التعاونيــةو وكــذلف وجــود رقابــة خارجيــة 
من جانو الجها  الَمعني ة _ سوال حكوميةو أو شعبية )االتحـاد التعـاوني( _ ح ُتعتبـَر أحـد 

ا ال يـادا و أو أهم االعتبارا  اهساسية لتفادي االنحرافـا  واسـتغ ا  النفـوذو سـوال مـن قتبـَ
 .الجهاز اإلداري للتعاوني

د / إنشــال الصــناديق ال زمــة لــدعم النشــاط االقتصــادي واالجتمــاعي للجمعيــا  التعاونيــةو 
 .مثا: صناديق التمويا التعاونيةو صناديق التأمين ضد المخاطر

 :مراحل تأسيس الجمعية التعاونية ِلُمربِّي النحل
 .ة عملية تطوير فكرة المشروع التعاونيأواًل: مرحل

ــاح الجمعيــــة  س لنجـ ــ  ــي تتسـ ــم المراحــــا التـ ــن أهـ ــاونيو مـ ــرة المشــــرو  التعـ ــة فكـ ر عمليـ ــَ ُتعتبـ
ز  ي النحـــا فـــي المســـت باح إذ ُتحـــد د ال ضـــية المشـــتركة التـــي ســـتجمعو وُتحفـــ  التعاونيـــة لتُمربـــ 

 (.95، 2014)الشهري، اهعضال للعما المشترف. 
اونيو والــذي يتمحـور حــوا ال ضــية ي ـوم المتس ســون بالن ـال حــوا فكـرة المشــرو  التعـ  .1

نـــا  فكـــرة المشـــرو   المشـــتركة التـــي تـــم  االتفـــاق عليهـــاو بحيـــ  يـــتم ن ـــال وتحديـــد أهـــم ُمكو 
ومســـو غاته لاعضـــالو فيمـــا يتعلـــق بال ضـــية المشـــتركة وتمويلـــهو والمـــوارد الحاليـــة المتـــوفرة 

 .للمشرو ح من موارد بشريةو وماليةو وطبيعية
ق بين اهعضال حـوا فكـرة المشـرو و يـتمُّ توثيـق الفكـرة فـي ملخـ  في حاا وجود اتفا .2
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ــالو  ــا اهعضـ ــي يواجههـ ــاكا التـ ــر المشـ ــتم ذكـ ــا )يـ ــو غا  قيامهـ ــةو ومسـ ــم الجمعيـ ــح اسـ يوضـ
ال ضية المشتركةو الفواتد المتوقعـة أو اههـداف التـي سـتح ق لاعضـالو الموازنـة الت ريبيـة 

 . للمشرو و الموارد المتوفرة حاليا  للمشرو 
 .بعد إعداد ملخ  المشرو و يتم االنت اا إلى مرحلة إعداد الجدو  االقتصادية .3

 .ثانيًا: مرحلة عملية إعداد الجدوى االقتصادية وخطة العمل
يمكن تعريف دراسة الجدو  االقتصاديةو بأنها: العمليـة التـي يـتم مـن خ لهـا جمـع وتنظـيم 

المشــاريع التعاونيــةو وعرضــها علــيهمح لتمكيــنهم مــن المعلومــا  ال زمــةو هصــحاو أفكــار 
تحليــا إمكانيــة نجــاح فكــرة مشــروعهم التعــاونيو وال ضــايا الواجــو التعامــا معهــاو لتح يــق 
ــدما   ــي  قـ ــأن الُمضـ ــرار بشـ ــاذ قـ ــن اتخـ ــرة مـ ــحاو الفكـ ن أصـ ــ  ــالي ُتمكـ ــاح. وبالتـ ــذا النجـ مثـــا هـ

ق لمـد  إمكانيـة بالمشرو  التعاونيو فدراسة الجدو  االقتصاديةو هي خ  صـة تحليـا ُمعمـ 
نجـاح فكــرة المشــرو  التعـاوني ومتطلبــا  ذلــف. وفـي العــادة يشــترط _ عنـد ت ــديم المبــادرين 
إلى تسجيا الجمعية التعاونية لتُمرب ي النحا _ أن ي وموا بئعداد دراسة الجدو  االقتصـادية 

 .النحا حوله للمشرو  التعاوني الَمنوتي إقامة الجمعية التعاونية لتُمرب ي
إن تأسيس الجمعية يتطلو موارد ماديةو وجهودا  بشريةو وهذا بحد  ذاتهح يعتبـر عمـ        

دامتهـاو واالسـتفادة منهـا  مهما و إال أن اههـم مـن تأسـيس الجمعيـةو هـو ضـمان اسـتمرارها وا 
 بشــكا ســليمو ومــن هنــاح تبــرز أهميــة دراســا  الجــدو  االقتصــادية لتأســيس الجمعيــةو التــي

 :تستهدف تح يق هدفين رتيَسين مت زَمين
تحديد مد  قدرة الجمعية على تح يق اههداف المطلوبة منهاح من النواحي  الهدف األول:

 .االقتصاديةو واالجتماعية
تمكــين اهعضــالو أو االســتثمار االقتصــاديو مــن تحديــد أفضــا الخيــارا   الهــدف الثــاني:

 .االستثمارية الممكنة
و  االقتصــادية لفكــرة المشــرو  التعــاونيو مــن خــ ا التركيــز علــى ثــ   وتــتم دراســة الجــد
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 :بها        خطوا  رتيسةو ينبثق من كا خطوة مجموعة من اهنشطة التي يجو ال يام 
 (56 – 55، 2010مركز دراسات وبحوث الدول النامية، )

 .الخطوة األولى: دراسة وتحليل السوق
وتحديــد المعلومــا  الــ زم جمعهــا حــوا الســوقو ويــتمُّ تكليــف ي ــوم المتس ســون بن ــال  .1

ــن  ــى اهقـــا _ مـ ــتم  جمـــع معلومـــا  _ علـ ى أن يـ ــَ ــذه المعلومـــا و وُيراعـ أشـــخا  لجمـــع هـ
المحـــاور التاليـــة: )حجـــم الطلـــو فـــي الســـوق الُمســـتهَدفو نســـبة النمـــو الســـنوية فـــي الســـوق 

و وجمعيــا ... إلــ و تحديــد الُمســتهَدفو خصــات  الفتــا  الُمســتهَدفةح مــن أســرو وشــركا 
ــاج  ــة اإلنتـ ون لمشـــرو  الجمعيـــةو كميـ ــُ ــون الرتيسـ ــة فـــي الســـوق والمنافسـ ــم ونـــو  المنافسـ حجـ

 .(...المطلوو أن توفرها الجمعية
ي ـوم المتس سـون بمراجعـة المعلومـا  التـي تـم جمعهـاو وال يـام بتحليلهـا حسـو المحـاور  .2

 :التالية
 .وجدو  الدخوا إليهأ / حجم السوق الُمستهَدف 

 .و / حجم المنافسين لمشرو  الجمعية ون اط قوتهم وضعفهم
 .ج / خصات  الفتا  الُمستهَدفة من مشرو  الجمعية

 .د / الفتا  التي سي وم المشرو  باستهدافها
 .ه / كمية اإلنتاج المطلوبة لمشرو  الجمعية
 .ة(واإلدارية للمشروع )الجمعيالخطوة الثانية: تحديد القضايا التنظيمية 

بنـال  علـى اسـتعراض وتحليـا ال ضـايا المرتبطـة بالسـوقو ي ـوم المتس سـون ببـدل العمـا  .1
على دراسة الجدو  الفنية واإلدارية للمشرو و من خ ا تحديد الخطوط العريضة للدراسةو 

ــاوني )مــــن ُمعــــد ا  دارة المشــــرو  التعـ ــا  تأســــيس وا  ــا يتضــــمن تحديــــد متطلبـ و ومكــــاينو بمـ
و ومرافــقو ومصــادر بشــريةو والموقــع المناســو للمشــرو و وتحديــد اهشــخا  الــذين  وأراض 
ي ومــــون بهــــذه الدراســــة مــــن داخــــا الجمعيــــة أو خارجهــــاو وتحديــــد إطــــار زمنــــي لتحضــــير 
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 .الدراسة
الدراسـة يـتم ي وم المتس سون خ ا الفترة المحد دة إلعداد الدراسةو بالتأكد من أن إعداد  .2

 .بالشكا الصحيح
ي ــوم المتس ســون بمراجعــة الدراســة التــي تــم إعــدادهاو والتأكــد أنهــا تتضــمن المعــايير  .3

 :المطلوبةو وتوفر كافة المعلوما  التي من المفترض أن ُتتم نها الدراسةو بما في ذف
 .إلنتاج والتشغياالمتطلبا  من المعدا و ووساتا التربية واإلنتاجو والمرافق ال زمة لأ / 

 .و / المتطلبا  البشرية ال زمة لتشغيا المشرو و وطبيعة الخبرة المطلوبة
 .ج / ال يمة المالية الم درة للحصوا على متطلبا  اإلنتاج

دة لمتطلبا  اإلنتاجو وتصنيفها من ناحية الجودة واهسعار  .د / الجها  المزو 
 .ومتطلبا  إدارة كا مرحلة من هذه المراحاالمراحا اهساسية لإلنتاج في الجمعية ه / 

ــن إضــــافا ح  ــدها مــ ــا  التخــــزين ومــــا بعــ ــالو وتحديــــد آليــ ــع إنتــــاج اهعضــ ــرق جمــ و / طــ
 .كالتغليفو والتوزيع... إل 

 .ز / حجم أو كمية اإلنتاج المطلوبةو ومواصفاتها
 

 .الخطوة الثالثة: الدراسة المالية
واهمور التنظيمية والتشـغيليةح ي ـوم المتس سـون بعد إنجاز كا  من دراسة السوقو  .1

بالتحضير لبدل العما على إعداد الدراسة الماليةو ويـتم فـي هـذه المرحلـة تحديـد المواضـيع 
الرتيســة التــي يتوجــو أن توفرهــا الدراســة الماليــةو بمــا فــي ذلــف: )تحديــد تكــاليف اإلنشــالو 

م الربحيةو كما يتم االتفاق علـى اهشـخا  والتكاليف التشغيليةو واإليرادا  المتوقعةو وت يي
 (.المستولين عن إعداد هذه الدراسةو واإلطار الزمني المطلوو إلعدادها

يحـافظ المتس سـون علـى التواصـا الـداتم خـ ا الفتـرة المحـددة إلعـداد الدراسـة الماليـةو  .2
 .وت ديم اإلرشاد والتوجيه ال زم للفريق الذي يعما على إعداد الدراسة
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ي ــوم المتس ســون بمراجعــة الدراســة التــي تــم إعــدادهاو والتأكــد أنهــا تتضــمن المحــاور  .3
 :المطلوبةو وتوفر كافة المعلوما  التي من المفترض أن ُتتم نها الدراسةو بما في ذلف

ــة  ــمن قيمـ ــاج بمـــا يتضـ ــدل فـــي اإلنتـ ــةو والبـ ــال الجمعيـ ــة إلنشـ ــة المطلوبـ ــادر الماليـ أ / المصـ
 .  ال زمة لإلنتاجو وتكاليف الم ر والمخزنالمعدا و والمستلزما

 .و / تحديد التكاليف التشغيلية السنوية
 .ج / مصادر التمويا المتاحة للبدل بالمشرو 

 .د / التدفُّ ا  المالية المتوقعة بما يرتبط بدراسة السوق
 .رابعًا: مرحلة عملية حشد التمويل

لنجـاح المشـرو و فمهمـا كانـ  فكـرة المشـرو  جيـدةو ُيعتَبر تجنيد اهموااو العنصر الـرتيس 
ولد  المشرو  احتماا كبيـر فـي النجـاحو وتح يـق عواتـد مجديـةح فـئن المشـرو  لـن يتحـوا 
مــن مرحلــة الفكــرةو إلــى مرحلــة الواقــع والتطبيــقو دون تــوفر المــاا الــ زم لــذلفو وال يمكــن 

 .لذلف تشغيا المشرو  وممارسة اهنشطةو دون توفر الماا المطلوو
ي ــوم المتس ســون بمراجعــة الدراســة الماليــة للمشــرو و وتحديــد حجــم التمويــا المطلــوو  .1

 .للبدل بالمشرو و ومد  قدرة الجمعية على توفير التمويا المطلوو
فــي ضـول ذلـفو ي ــوم المتس سـون بمناقشـة ال ــدرة الماليـة للجمعيـة علــى تغطيـة تكــاليف  .2

 .المصادر الداخليةو وخاصة أسهم اهعضالالمشرو و من خ ا 
 :إن زيادة التمويا الداخلي يمكن أن يتضمن مجموعة من اهنشطة التالية

 .أ / استكماا اهعضال لكافة اهسهم المطلوبة منهم
 .(و / زيادة عدد اهسهم المطلوبة من اهعضال )زيادة رأس الماا اهسهمي

و العضوية هعضال جددو ممـن تنطبـق علـيهم ج / زيادة عدد اهعضال من خ ا فتح با
 .شروط العضوية

 .د / حشد الموارد من مصادر أخر  على شكا منح أو قروض
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 .خامسًا: مرحلة مراجعة مشروع الجمعية االستثماري القائم وتحويله إلى مشروع تعاوني
ــاو دون إقامـــة  ــيم التـــي تأس ســـ  حولهـ ــداف وال ـ ــاريع ال تســـتطيع الجمعيـــا  تح يـــق اههـ مشـ

ي النحــاح  تعمــا وفــق المبــادئ التعاونيــةو فالمشــاريع التــي ت يمهــا الجمعيــا  التعاونيــة لتُمربــ 
ــا و وبالتــــاليو فــــئن تأســــيس  ــفة التــــي تأسســــ  هجلهــــا الجمعيـ هـــي ترجمــــة للمبــــادئ والفلسـ
 الجمعيا  التعاونية لتُمربـ ي النحـا لمشـاريع ال تعمـا وفـق المبـادئ التعاونيـةو ال ُيمك نهـا مـن
تح يـــق أهـــدافهاو وال مـــن ت ـــديم الخـــدما  المناســـبة هعضـــاتهاو وهـــو مـــا يســـتدعي التـــدخا 

عبـــد الظـــاهر، إلرشــاد هـــذه الجمعيـــا  وتوجيههـــا نحـــو الممارســا  اهمثـــا بهـــذا المجـــاا. )
2012 :77.) 

ي وم المتس سون بمراجعة الت رير الخا  بالجمعيـةو مـع التركيـز علـى طبيعـة المشـاريع  .1
 .و وآلية عما هذه المشاريعالتي تديرها

ي ــوم المتس ســـون بمناقشــة المشــاريع الحاليـــة التــي تــديرها الجمعيـــةو ويجــو أن يكـــون  .2
ــي تــــم   ــتركة التـ ــية المشـ ــوا ال ضـ ــو أن يتمحــــور حـ ــاوني يجـ ــرو  التعـ ــم أن المشـ ــحا  لهـ واضـ
ــاور التاليــــة للحكـــم علــــى  ــةو ويــــتم التركيـــز علــــى المحـ ــين أعضــــال الجمعيـ ــاق عليهــــا بـ االتفـ

 :لمشاريع التي تديرها الجمعيةو من ناحية التزامها بمبادئ العما التعاونيا
أ / مــد  تح يـــق المشـــاركة االقتصـــادية: نســـبة اهعضــال الـــذين يشـــاركون بالمشـــاريع التـــي 

 .تديرها الجمعية
ــتجابة المشـــــاريع التـــــي تـــــديرها الجمعيـــــة لل ضـــــايا المشـــــتركة التـــــي اجتمـــــع حولهـــــا  و / اســ

 .اهعضال
 .الخدما  التي ت دمها مشاريع الجمعية لاعضالو ومد  رضاهم عنها ج / طبيعة

 .( من اهرباح في نهاية كا عام%6د / العاتد على اهعضال الُمرب ين ال يزيد عن )
 

 :مراحا المشرو  التعاوني لتأسيس الجمعية التعاونية لتُمرب ي النحا
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عاونيـة لتُمربـ ي النحـاو يمـرُّ _ عبـر من المعلـوم بـأن المشـرو  التعـاوني لتأسـيس الجمعيـة الت
تكوينـــه _ بعـــد ة مراحـــا متعاقبـــةو وبشـــكا مـــوجز يمكـــن ت ـــويم المراحـــا اهساســـية للمشـــرو  

 (.88، 2012مسعود، التعاوني في ث   مراحا هي: )
 .مرحلة التخطيط .1
 .مرحلة التنفيذ .2
 .مرحلة التشغيا .3

االقتصـــاديةو ومتطلباتهـــا الفنيـــةح مـــن معلومـــا و ولكـــا مرحلـــة مـــن هـــذه المراحـــا شـــروطها 
وبيانا و وغيرهاو تختلـف فـي مسـتلزماتهاو ودرجـة دقتهـاو وتفاصـيلهاو لكـا مرحلـة مـن هـذه 
المراحـاو وســنحاوا التعـرُّف علــى االعتبــارا  االقتصـادية والفنيــة الواجــو توفيرهـا لكــا  مــن 

 .تلف المراحا
ي النحـــا وكيفيـــة تأسيســـها بشـــكا َتتضـــم ن اههميـــة البالغـــة إلعـــداد الجمع يـــة التعاونيـــة لتُمربـــ 

سليمو وأثر ذلف في تشغيا الجمعيةو اهمر الذي يتطلو اإلعداد بموجو معايير اقتصادية 
وموضوعية ُتتخذ باالعتبارو ليس المنافع التي تح  ها الجمعية فحسوو بـا آثـاره اإليجابيـة 

اهدوا  العلميــةو واالقتصــاديةو إن جــوهر مــا نســتهدفهو هــو وضــع بعــض  .علــى المجتمــع
أمــام المختصــين والعــاملين فــي مجــاا التعــاون الزراعــيح لمســاعدتهم فــي تخطــيطو وتنفيــذ 

 .الجمعيا  في ال طا  الزراعي
َتتضم ن مرحلة التخطيط _ وهي مرحلة اإلعـداد والتكـوين _ عـددا  كبيـرا   : مرحلة التخطيط

 (.72، 2013)راضي،  :من الفعالي ا ح أهمها
 .الوقوف على مد  توفر المستلزما  المادية والبشرية ال زمة .1
 .تحديد البيتة الجغرافيةو واختيار الموقع المناسو .2
 .إعداد دراسة الجدو  الفنية واالقتصادية .3

 :وَتتضم ن عددا  من الفعالي ا و ومن أهمها :مرحلة التنفيذ
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 .تهيتة الموقعو وتنفيذ اهبنية .1
 .تدريو وتث يف الكوادر البشرية .2

 :وَتتضم ن النواحي المهمة التالية :مرحلة التشغيل
 .تسويق المنتجا و ومراقبة تطورا  السوق .1
 .البح  والتطويرو التدريو المستمرو ورفع كفالة اهدال .2
 .الت ويم االقتصادي والفني ال حق .3

  :الجمعيات التعاونية ِلُمربِّي النحلالشروط األساسية الستدامة نجاح 
ترجع أهمية هذا الموضو و والمتعلـق باسـتعراض العوامـا التـي مـن شـأنها العمـا علـى     

ي النحــاو حتــى تــتمكن هــذه الجمعيــا  مــن إنجــاز المهــام  إنجــاح الجمعيــا  التعاونيــة لتُمربــ 
هــــذه الشــــروط إلــــى الموكولــــة إليهــــاو والتــــي مــــن أجلهــــا تــــم العمــــا علــــى إنشــــاتهاو وتن ســــم 

 (.34 – 33، 1996دولغر، )قسمين
 :أ ا شروط النجاح المتصلة بسالمة أداء العمليات بالجمعيات

زو فمــــدير الجمعيــــة  .1 ي النحــــا بكفــــالة عاليــــة وَتميــــُّ دار الجمعيــــا  التعاونيــــة لتُمربــــ  أن تــــُ
الم تدر واهمين والمحبوو لد  اهعضالح ُيَعدُّ من أهم عناصر النجاحو وعلى الجمعيا  
التعاونية لتُمرب ي النحاو أن تسـعى لتوظيـف مـديرين مـن هـذا النـو و وعلـى أعضـال مجلـس 

 .ونوا مع مدير الجمعية في الحدود التي تتفق والروَح التعاونيةاإلدارة أن يتعا
ي النحــــا فــــي عضــــويتها أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن  .2 أن تجتــــذو الجمعيــــة التعاونيــــة لُمربــــ 

تد ي إلــــى الحصــــوا علــــى حجــــم كــــاف  مــــن المعــــام  و يضــــمن أدال  اهعضــــالح ممــــا يــــُ
حجم المعام   عات ا  أمام العمليا  بكفالة اقتصادية عاليةو حي  ُيعتَبر ن   أو صغر 

ــاليف الوحـــدة مـــن  ــه مـــن المعـــروف أن متوســـط تكـ ي النحـــاح إذ أنـ ــ  الجمعيـــة التعاونيـــة لتُمربـ
المعــام   َت ــاُّ بزيــادة حجــم التعامــاو وت ليــا التكــاليف مــن اههــداف اهساســية للجمعيــة 

 .التعاونية لتُمرب ي النحا
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لـى إيجـاد مصـادر كافيـة لتمويـا عملياتهـاو أن تسعى الجمعية التعاونية لتُمربـ ي النحـا إ .3
ــق  ــن طريـ ــا عـ ــتهمو إمـ ــة لجمعيـ ــواا ال زمـ ــدبير رتوس اهمـ ــال بتـ ــوم اهعضـ ــا أن ي ـ واهصـ

 .المساهمة فيهو أو توفير اهمواا عن طريق قروض الدولة أو غيرها
ــادية  .4 ــديم أفضـــــا الخـــــدما  االقتصـــ ي النحـــــا لت ـــ ــ  ــة التعاونيـــــة لتُمربـــ أن تســـــعى الجمعيـــ

ذ أن قيامها وليد الحاجة االقتصادية إليهاو فئذا لم ت دم هذه الخدما  بطري ة هعضاتهاح إ
 .جيدة ف  حاجة لب اتها في نظر أعضاتها

 .انضباط اهعضال وسعيهم في مصلحة جمعيتهم التعاونية .5
على الجمعية التعاونية لُمرب ي النحا أن تحر  داتما  على أن تكسو والل أعضـاتهاو  .6

اللح هن الجمعيــة ت ــوم لخدمــة أعضــاتها والتعامــا معهــمو فــئن ف ــد والل واســتمرار هــذا الــو 
 .أعضاتها فشا لها

 :ب ا شروط النجاح المتصلة بالسياسات العامة للجمعيات
 .يجو أال تتعاما الجمعية التعاونية إال في المواد والمنتجا  ذا  الجودة العالية.1
التعاونية لتُمرب ي النحا واحتياجاتهـاو بحيـ  تـتمكن يجو أن تتفق طري ة تنظيم الجمعية  .2

الجمعية من م ابلة التغيُّرا  التي تطرأ على الظروف المحيطة بهاو مثـا: تحمُّلهـا لتكـاليف 
 .ال داعي إليهاو أو شرال ُمعد ا  ليس  في حاجة لها

مكـن هعضـاتها على الجمعية التعاونية لتُمرب ي النحا أن تـدير أعمالهـا بطري ـة سـهلةو ي .3
دوا عليها.   تفهُّمهاو أي: تتمش ى مع اهساليو التي تعو 

دُّ عنصــرا   .4 علــى الجمعيـة التعاونيــة لتُمربـ ي النحــا اتبـا  نظــام محاسـبي دقيــقو والـذي ُيعــَ
مهما  في نجاحهاو وعدم ضبط النظام المحاسبي يـتدي إلـى قيـام المنازعـا  بـين اهعضـال 

 .ان الث ةو وعدم استمرار الجمعيةوالجمعيةو وبالتاليو ف د
ي النحــا أال تبيــع مســتلزما  اإلنتــاج الزراعــيو أو ت ــديم  .5 علــى الجمعيــة التعاونيــة لتُمربــ 

الخــدما  هعضــاتها بســعر يزيــد علــى ســعر منافســيهاو بــا عليهــا أن تبيــع بســعر أقــاو أو 
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بســعر الســوقو وبالمثــا فــي حالــة شــرال المنتجــا  مــن أعضــاتهاو أال تــدفع لهــم أســعارا  أقــا 
 .ذ يتدي هذا إلى إفساد ع قة العضويةو وف دانها لوالل أعضاتهامما يدفع منافسيهاو إ

صـياغة ال ـرارا  بطري ـة جماعيـة يشـارف فيهـا جميـع اهعضـال أو أغلـبهمو وينـتج عـن  .6
 .ذلف قرارا  أكثر وعيا  ونضجا و وسينفذها اهعضال والموظفون بحماس

ال تتفـق مصـالحهم وطبـاعهم يجـو أال تضـم الجمعيـة التعاونيـة لتُمربـ ي النحـا إال أعضـ  .7
ــالح اهعضـــال أو ت اربهـــا _ مـــع وجـــود ت ـــارو  االجتماعيـــة مـــع بعضـــهاو إذ أن اتفـــاق مصـ
اجتمــاعي فــي المدينــة أو ال ريــة _ عنصــٌر مهــمه فــي حصــوا التعــاونو والســعي للمصــالح 
 المشتركةو بخ ف ما لو تضارب  المصالح واههوالو مما ُيتد ي إلى نشول تكتُّ   داخلية

 . تعما على الفرقة بين اهعضالو وتفضي إلى الفشا _ عاج   أو آج   
 النتائج:

 .االفت ار إلى التشريعا  واللواتح المنظمة لعما الجمعيا  التعاونية لتُمرب ي النحا .1
ي النحــاو والجهــا   .2 عــدم وجــود ع قــة ُمحــد دة وواضــحة بــين الجمعيــا  التعاونيــة لتُمربــ 

 .والمتس سا  ذوا  الع قة
نتاج العسا .3  .عدم وجود قاعدة بيانا  لإلحصالا  والمعلوما  عن تربية النحا وا 
ارتفا  أسعار العسـاح بسـبو ارتفـا  تكلفـة اإلنتـاجو وارتفـا  أسـعار مسـتلزما  وأدوا   .4

 .تربية النحا
لترقيــة ضــعف البــرامج اإلرشــادية والبحــو  العلميــة الخاصــة بتربيــة النحــا ومشــاكلهاو  .5

 .وتطوير هذه المهنةو وأقلمتها مع الظروف البيتية المحلية
 .عدم وجود ضوابط الستيراد النحاو ومستلزما  ومعدا  تربية النحا .6
نتاج المنتجا  النحلية .7  .ضعف التمويا واالستثمار ال زم لتربية النحا وا 
 .عدم قيام الجمعيا  التعاونية لتُمرب ي النحا بتسويق منتجا  أعضاتها .8
 .عدم إقحام المرأة الريفية ومشاركتها في مجاا تربية النحا .9
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 :التوصيات
َخُلص  الورقة البحثية إلى عدد من التوصيا و التي مـن شـأنها المسـاهمة فـي تـذليا      

ي  الع بــــا  والصــــعوبا و التــــي تواجــــه عمليــــة تأســــيس وتطــــوير الجمعيــــا  التعاونيــــة لتُمربــــ 
 :التنمية الزراعيةو وذلف على النحو التاليالنحاو وتفعيا دورها في 

ــن خـــ ا  .1 ــو  البيتـــيح مـ ــاظ علـــى التنـ ــاهمة فـــي الحفـ ــاكا البيتيـــةو والمسـ ــام بالمشـ االهتمـ
العنايـــة بالنباتـــا  واهعشـــاو الطبيـــة والعطريـــةو بالتعـــاون مـــع الجهـــا  المختصـــة فـــي 

ا  معزولــةح للمحافظــة علــى الســُّ ال  واهنمــاط البيتيــة ال محليــةو وتنفيــذ إنشــال َمحميــ 
ــال  نشـ ــاو وا  ــال محطـــا  تربيـــة الملكـــا  وغيرهـ نشـ ــين عليهـــاو وا  بـــرامج االنتخـــاو والتحسـ
مشــاريع راتــدة فــي البيتــا  المســت رةو التــي تـُـتم ن المراعــي علــى أطــوا فتــرة ممكنــة فــي 

نتاجية  .السنةو وتعما هذه المشاريعح كمناحا إرشاديةو وبحثيةو وا 
ي النحــا ومن .2 تجــي العســاو مــن خــ ا إصــدار التشــريعا  واللــواتح توحيــد وتنظــيم ُمربــ 

 .التي تنظم عما الجمعيا  التعاونية لُمرب ي النحاو وتوعيتهم بح وقهم وواجباتهم
ي النحــــــاو وحصــــــر المشــــــاكا  .3 وضــــــع إســــــتراتيجية لعمــــــا الجمعيــــــا  التعاونيــــــة لتُمربــــــ 

 .والصعوبا و وتحديد الوساتا واهدوا  الكفيلة بتطوير هذه الجمعيا 
فيذ البرامج اإلرشادية المتنوعة: )عما مكتبا  نحليةو ل الا  تشـاوريةو محاضـرا و تن .4

نــدوا و ورل عمــا فــي المواضــيع المختلفــة لتربيــة النحــاو معــارضو إصــدار نشــرا  
 (.دورية

ــتفادة مـــن ربـــط  .5 ــد االسـ ــس اههـــدافو قصـ ــا نفـ ــا  التـــي لهـ ــا  والمتس سـ ــا  مـــع المنظمـ الع قـ
 .الخبرا و ون ا العلومو والتجاروو والخبرا و ووضعها موضع التنفيذتجاربها وتبادا 

إجــرال دراســة علميــة دقي ــة لحصــر الســُّ ال  الموجــودة فــي منــاطق عمــا الجمعيــا و  .6
 .وتحديد مد  تأثير النحا المستورد في السُّ ال  المحلية

ــدولتهاو  .7 ــاو وجــ ــة النحــ ــن تربيــ ــالا  ومعلومــــا  عــ ــما إحصــ ــا  تشــ ــدة بيانــ ــال قاعــ إنشــ
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 .وتجهيزهاح لتكون في متناوا ُمرب ي النحا والجها  ذوا  الع قة
اإلشراف على مناحا أعضال الجمعيا و وحا المشاكا التي تواجههمو ووضع ضــوابط لتن ــُّا  .8

 .ي النحا بأسعار مناسبةالنحا بين المناطقو وتوفير مستلزما  النحا وُمرب  
بــرام ع ــود مــع  .9 نتــاج المنتجــا  النحليــةو وا  تشــجيع االســتثمار فــي مجــاا تربيــة النحــا وا 

 .المستثمرينح على المستو  المحليو واإلقليميو والدولي
االهتمام بتسويق منتجا  اهعضالح من خ ا تعبتة المنتجا  النحلية بطـرق علميـةو  .10

 .متناوا الجميعوالسعي إلى جعا العسا كغذال في 
رب ينو  .11 تحســين الظــروف المعيشــية للعــات   الريفيــةو وذلــف مــن خــ ا توســيع عــدد المــُ

 .وتفعيا عما المرأة الريفية في تربية النحا
  :المراجع

و "أساســيا  اإلدارة العلميــة للمنظمــا  التعاونيــة"و 2012أبــو الخيــرو كمــاا حمــديو ) .1
 .مكتبة عين شمسو ال اهرةو مصر

و "دليــا تربيــة النحــا"و المركــز الــوطني للبحــ  واإلرشــاد 2009أبــو شــيمةو محمــودو ) .2
 .الزراعيو عمانو اهردن

ــانو ) .3 ــد عثمـ ــة 2011خلـــف اهللو محمـ ــة والتطبيـــق("و كليـ ــادئ التعـــاون: )النظريـ و "مبـ
 .ال انونو جامعة النيلينو الخرطومو السودان

اإلداريــة للجمعيــا  التعاونيــة الزراعيــة فــي الــدوا و "الكفــالة 1996دولغــرو إبراهــامو ) .4
النامية"و منظمة اهغذية والزراعة لامم المتحدةو المكتو اإلقليمي للشرق اهدنىو ال ـاهرةو 

 .مصر
و "مبـادئ التخطـيط والتعاونيـا "و مطبعـة اإلخـوة اهشـ الو 2013راضـيو عبـدالمنعمو ) .5

  .ال اهرةو مصر
و "المشـروعا  التعاونيـة: سـمة عصـرية"و مجلـة 2014و الشـهريو عجـ ن بـن محمـد) .6
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 .(و معهد اإلدارة العامةو الرياضو السعودية117التنمية اإلداريةو العدد )
و "دور التعـاون فـي التنميـة الريفيـة المتكاملـة"و 2012عبـد الظـاهرو مصـطفى رأفـ و ) .7

 .الرباطو المغرو
دراسـة جـدو  تأسـيس جمعيـة تعاونيـة"و و "2016مركز االسـتثمار والتمويـا التعـاونيو ) .8

 .مجلس الجمعيا  التعاونيةو الرياضو السعودية
و "ورشـة عمـا بعنـوان: دور الدولـة فـي 2010مركـز دراسـا  وبحـو  الـدوا الناميـةو ) .9

 .تطوير التعاونيا "و كلية االقتصاد والعلوم السياسيةو جامعة ال اهرةو مصر
و "دور التعاونيـا  فـي التخطـيط للتنميـة"و 2012مسـعودو مجـدي هـاديو وآخـرونو ) .10

 .المعهد العربيو الكوي 
و "دور التعاونيــا  فــي تخطــيط التنميــة"و المنظمــة العربيــة 2011مســعودو مجيــدو ) .11

 .للتنمية الزراعيةو الخرطومو السودان
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 العربية الدول في الحمراء اللحوم اقتصاديات
 الفترة خالل( 1990 – 2012) 

 جامعة طرابلس  -الزراعة كلية  – الزراعي االقتصاد قسم             الغويزي عثمان يوسف      
 طرابلس   جامعة -الزراعة  كلية – الزراعي االقتصاد قسم              الف هي   امحمد رجو     

 خصلالم
  أيالحمــرال اللحــوم انتــاج ب طــا  المتزايــد واالهتمــام المبذولــة الجهــود مــن الــرغم علــى      
 يعــاني يــزاا ال ال طــا  نأ الإ  والماديــةو والبشــرية الطبيعيــة االمكانيــا  تــوفر مــن وبــالرغم

 فــي كبيــرا   حــاجزا   تشــكا والتــي العربيــةو الــدوا مــن العديــد فــي وتحــديا  صــعوبا  عــدة مــن
 هـذا نتـاجإ فـي عجـز مـن تعـاني العربيـة فالبلـدان.  اهفضا الوجه على وتنميته ت دمه وجه
 ال الحمــرال اللحـوم مـن انتاجهـا حجـم لكـون نظـرا   الســنين مـرور مـع يتفـاقم اللحـوم مـن النـو 
 وزيادة  الواردا   في كبير ارتفا   إلى بدوره  أد   والذي االسته كيةو حاجياتها لتغطية يكفي
  .التجاري الميزان عجز

 للطاقـة االنتاجيـة الطاقـة مواكبـة عـدم مشكلة على الضو تسليط الى البح  يهدفو        
 متوسـط وزيـادة با أيمنها الغذاتية الفجوة سد على والعما الحمرال اللحوم من االسته كية

 ووســاتا العربيــة البينيــة للتجــارة الرتيســية الم مــح أهــم تحديــد يســتهدف كمــا الفــرد نصــيو
 المتغيـــرا  وتحليـــا دراســـة خـــ ا ومـــن النتـــاتج مـــن جملـــة لـــىإ البحـــ  توصـــا و وتنميتهـــا

 – 1990 الفتــرة خــ ا العربــي الــوطن فــي الحمــرال اللحــوم انتــاج تزايــد  اهمهــا االقتصــادية
 حيــ  مــن الســودان تفــوق تبــين كمــاو %3.5 بحــوالي متزايدقــدر ســنوي نمــو بمعــدا 2012
 يمثــا حيــ  االخــر  العربيــة الــدوا بــاقي مــع بالم ارنــة الحمــرال اللحــوم مــن انتاجهــا كميــة

ــاج إجمـــالي مـــن% 40 نحـــو انتاجهـــا  ي ـــدر والـــذي العربـــي الـــوطن فـــي الحمـــرال اللحـــوم انتـ
 .2012 عام طن مليون 4.9 بحوالي
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 العربــي الــوطن فــي الحمــرال اللحــوم مــن الفــرد نصــيو متوســط أن لــىإ البحــ  توصــا كمــا
 ليبلــا والســودان موريتانيـا مــن كــا فـي المتوســط عــن يرتفـع. 2012 – 1990 الفتــرة خـ ا
 المتوسط عن ينخفض إال أنهو  التوالي  على منهما لكا سنة/كجم  55.97  و67.43  حوالي
 ســنة/كجم 1.99 و1.84 حـوالي لـىإ ليصــا والـيمن العـراق مثـا االخــر  الـدوا بعـض فـي
 فـي الحمرال اللحوم من الغذاتية الفجوة حجم نأ البح  أوضح كما. التوالي على منها لكا

 تغطيتهـا تـم طـنألـف  595.81 حـوالي بلـا 2012 – 1990 الفتـرة خـ ا العربـي الوطن
 مليــار 1.489 حــوالي بلغــ  ن ديــة ب يمــة طــنألــف  653.89 حــوالي اســتيراد خــ ا مــن

 .الفترة نفس خ ا وذلف دوالر
 الســودان عــدا فيمــا مســتوردة تعتبــر العربيــة الــدوا معظــم نأ لــىإ ضــا  أي البحــ  وصــات وقــد

 بلـا ذإ عـام بشـكا العربـي الـوطن فـي الحمـرال اللحـوم مـن الـواردا  كميـة زيـادة تبـين حيـ 
 بـــين الم ارنـــة خـــ ا ومـــن و%4.8 نحـــو( 2012 – 1990)  الفتـــرة خـــ ا الزيـــادة معـــدا
 تراجع تبين و(2012 – 2009)  و(2008 –  2005)  و(2004 –  2001)الث ثة الفترا 

 م ـدمتها فـي تـأتي عربيـة دوا اربـع فـي الحمـرال اللحـوم مـن الصادرا  وكمية قيمة من كا
 بالنسـبة مـاأ والصـادرا  ل يمة% 45.03 ونحو والصادرا  لكمية% 61.27 بنسبة عمان

 لـم موريتانيـا بينمـا ليبيا في الحمرال اللحوم من الواردا  كمية انخفاض اتضح ف د للواردا 
 .الم ارنة فترا  خ ا تاب  نمو معدا على وحافظ  للنمو معدا يأ تسجا

 الـدعم وت ـديم الحمـرال للحـوم المنتجـين تشـجيع البحـ  بهـا يوصـي التـي التوصـيا  همأ ماأ
 مـن سياسـة وضـع. عليهـا الطلـو زيـادة فـي الحاصـا التطور لمواكبة المختلفة الجها  من

 االعــ م وسـاتا فــي التوعيـة بــرامج خـ ا مــن الحمـرال اللحــوم مـن االســته ف ترشـيد شـأنها
 انتـاج فـي والتخصـ  واالنتـاج مجـاال  فـي االقتصـادية السياسـا  بـين التنسيق. المختلفة
 مجـاا في ةوخاص عربية اقتصادية بيانا  قاعدة وتحدي  بتوفير االهتمامو  معينة منتجا 

 .الحمرال اللحوم نتاجإ
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 والصــادرا  مصــفوفة والغذاتيــة الفجــوة ونتــاجاإل محــددا  والحمــرال اللحــوم: الدالــة الكلمــا 
 .المتاحة الموارد والعربية السوقو الواردا  مصفوفة

ABSTRACT 

The research aimed to identifying the main features of the inter-

Arab trade of red meat in the Arab Countries, the expansion 

possibility of its production in the framework of achieving Arab 

economic integration, and to identify determinants, and all possible 

means of expansion, development of red meat sector in the Arab 

Countries. 

To achieve the objectives, research have been analyzed various 

economic aspects, related to production, consumption, size of food 

gap of red meat, as well as foreign trade indicators of red meat in 

the Arab Countries, the impact of the international trade variables, 

as well as comparing prices, of exports and impacts of red meat in 

the Arab Countries that produce them, in order to take advantages 

from it in inter-Arab trade. After analyzing the economic variables 

associated with the subject matter, it became clear that there is an 

increase in the production of red meat in the Arab Countries during 

the period (1990 – 2012), with an annual growth rate of about 3.5, 

and Sudan came first in terms of quantity production of red meat 

compared to the rest of the other Arab Countries where production 

represents approximately 40.04% of the total red meat production in 

the Arab Countries in year 2012. 

The results showed that the average per capita consumption of red 

meat in both Mauritania and Sudan in the same year is higher than 

average of other ArabCountries to reach about 67.43, 55.97 kg/year 

for each of them respectively, about it falls below average in some 

other countries such as Iraq and Palestine to reach about 1.99, 1.84 

kg/year for each of them respectively. Research has shown that the 

size of the food gap of red meat in the Arab Countries during the 

period (1990 – 2012) amounted to 595.81 thousand tons which have 

been covered through the importation of about 653.894 thousand 
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tons worth of cash amounted to about 1.49 billion dollars during the 

same period. 

Results show that most Arab Countries imports red meat with the 

exception of Sudan, where showing an increasing in the quantity of 

imports of red meat in the Arab Countries in general, during the 

period (1990 – 2012), with an average increase approximately 4.8% 

and in comparison between the two periods (2001 – 2004), (2009 – 

2012) it shows a decreasing in both the quantity and value of 

exports of red meat in four Arab Countries, Oman came first by 

61.27% of the quantity of exports, and about 45.03% of the value 

on exports, in the meanwhile, a decreasing in the quantity of 

imports of red meat was in Libya, and Mauretania amounted no 

change in terms of quality and value on export in the same period. 

Research show the need for a common Arab market rally within the 

continents, which facilitates the movement of trade between Arab 

Countries in two continents together and enable them to reach self-

sufficiency of red meat and reduce the reliance on meat imports 

from countries in the world. Also research pointed out the it can 

take advantage of Arab Countries which imported about 178.194 

million dollars, to benefit the Arab Countries in general by roughly 

166.801million dollars, by relying on an assumption price, which 

mediates actual export prices and imports, this price compete the 

world price of red meat which is considered a prelude to the Arab 

Countries to revive the Arab common market and enable them to 

confront the giant economic blocs of the developed countries.  

 المقدمة:

بال طـا  الزراعـي فـي الـوطن العربـي  المتزايـد المبذولـة واالهتمـام الجهـود مـن بـالرغم     
تـوفر االمكانيـا   مـن وبـالرغم  وخاصـةنتاج اللحـوم الحمـرال بصـفة إوب طا   وبصفة عامة
عـدة  مـن يعـاني يـزاا ال ال طـا  نإ إالجهـه اخـر و  مـن والماديـة لبشـريةاالطبيعيـة و 
 وجه ت دمـه في كبيرا   حاجزا   تشكا والتي الدوا العربيةو من العديد في وتحديا  صعوبا 
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 يتفاقمنتاج اللحوم الحمرال  إ عجز من تعاني فالبلدان العربية . اهفضا الوجه على وتنميته
حاجياتهــا  لتغطيــة يكفــي الاللحــوم الحمــرال مــن  نتاجهــاإ  حجــم لكــون را  نظــ  الســنين مــع مــرور

 تبلـاو.التجــاري الميــزان عجــز وزيادة الواردا  في ارتفا  كبير بدوره إلى والذي أد  االسته كيةو
 هكتـار مليـون 494.3 بحـوالي م 2012 فـي العربيـة الـدوا في الطبيعية المراعي مساحة
 علـى المراعي مساحة وتزيد العربي للوطن الكلية من المساحة 38.5%  نسبته ما تشكا

 وسـوريا والصـوماا والعـراق والسـودان السـعودية مـن كـا   فـي الكليـة المسـاحة مـن %30
 التـدهور مشـاكا مـن العربـي الـوطن فـي الطبيعيـة المراعـي وتعـاني . وموريتانيـا والمغـرو

عـادة لتطويرهـا جـادة بـرامج وغيـاو الجـاتر الرعـي تحـ  وطـأة  أد  الـذي اهمـر تأهيلهـاو وا 
 .مساحتها رغم اتسا  المراعي لهذه اإلنتاجية لى تدنية ال درا إ

ــا  الزراعـــي حـــوالي       ــالي% ف ـــط مـــن 5.39بلغـــ  مســـاهمة ال طـ النـــاتج المحلـــي  إجمـ
ــف ســـــنة  ــة وذلــ ــي و2012للــــدوا العربيــ  جمـــــاليو الفــــرد مـــــن النــــاتج المحلــــي اإلوبلــــا نصــ

دوالر. وال تتعـد   375.51كما بلـا نصـيو الفـرد مـن النـاتج الزراعـي  ودوالر 6961.99
وبلــا حجــم  و% مـن حجــم التجــارة الزراعيـة العربيــة الكليـة30التجـارة البينيــة الزراعيـة نســبة 

 إجمـاليلـى إ  البينيـة وقد بلغـ  نسـبة الصـادرا ومليار دوالر111.7التجارة العربية البينية 
الـواردا  العربيـة  إجمـاليلى إن نسبة الواردا  البينية ا  و  و%8.7الصادرا  العربية حوالي 

التغذيــة بشــكا عــام علــى مســتو   ول%. وت ــدر نســبة الســكان المعرضــين لســ 13.4حــوالي 
وكــذلف يعــاني الــوطن العربــي مــن انخفــاض نصــيو الفــرد مــن  و%30الــدوا العربيــة بنحــو 

كجم/سنة ف ط وهو مـا يعـادا ثلثـي  13.23حي  بلا نحو  واالنتاج المحلي للحوم الحمرال
الحد االدنى من االحتياجا  الضرورية لتغذية االنسان. وبالرغم من وجود تفاو  كبير في 

لــى حـــوالي إفبينمــا يرتفـــع  والعربيـــةمتوســط نصــيو الفـــرد مــن اللحـــوم الحمــرال بـــين البلــدان 
يــنخفض فــي بعــض الــدوا العربيــة االخــر  ليصــا  إال أنــه وكجــم/ ســنة فيموريتانيــا 67.43

كثـر أن الوطن العربي يمتلـف إكجم/سنة في العراق. ومن الملف  للنظر  1.84لى حوالي إ
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% ف ــــط مــــن حجــــم 2.7ن صــــادراته بلغــــ  نحــــو أال إ ومليــــون رأس مــــن االب ــــار 65مــــن 
ه يمتلـف حــوالي أنـ وبـالرغم  الحيـة. ألفرأســمناهب ار 301 علـى يزيـد مـا ويسـتورد وطعـانال 

 وويستورد   و% من هذا العدد2.27يصدر ف ط نحو   إال أنهمليون رأس من االغنام   177
الحمـــــــــــرال المســـــــــــتوردة  اللحـــــــــــوم إجمـــــــــــاليوي ـــــــــــدر  واهغنـــــــــــام مـــــــــــن رأس مليـــــــــــون14.8
 .مليار دوالر 4.318طن ب يمة  مليون1.293حوالي

 -المشكلة البحثية:
بال طـا  الزراعـي يصـفة عامـة وقطـا   المتزايـد المبذولة واالهتمـام الجهود من بالرغم      

االمكانيـا   تـوفر مـن وبـالرغم انتـاج اللحـوم الحمـرال فـي الـوطن العربـي بصـفة خاصـةو
 نإال إ  خـر وأجهـه  مـن والماديـةو والماتيـة البشـرية الزراعية والمـوارد الطبيعية واهراضي

 والتـي الـدوا العربيـةو مـن العديـد فـي وتحـديا  عـدة صـعوبا  مـن يعـاني يـزاا ال ال طـا 
 تعـاني فالبلـدان العربيـة . اهفضـا الوجـه علـى وتنميتـه وجه ت دمه في  كبيرا   حاجزا   تشكا
مـن  هـاإنتاج حجـم لكـون ا  نظـر  السـنين مـع مـرور يتفـاقم اللحـوم الحمـرال إنتـاجفي  عجز من

 ارتفـا  كبيـر بـدوره إلـى والـذي أد  حاجياتها االسته كيةو لتغطية يكفي للحوم الحمرال ال
 .التجاري الميزان عجز وزيادة الواردا  في

 -هدف البحث:

يـة للطاقـة نتاجلى تسليط الضول علـى مشـكلة عـدم مواكبـة الطاقـة اإلإيهدف البح         
بـا وزيـادة متوسـط  واللحوم الحمرال والعمـا علـى سـد الفجـوة الغذاتيـة منهـااالسته كية من 

الم مــح الرتيســية للتجــارة البينيــة العربيــة ووســاتا  أهــمنصــيو الفــرد كمــا يســتهدف تحديــد 
 تنميتها.  

 -سلوب البحثي ومصادر البيانات:األ
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ــلوو التحليـــــا الوصـــــفي والكمـــــي وذلـــــف مـــــن خـــــ ا أيســـــتخدم البحـــــ         ــتخدام ســـ اســـ
 والم ارنـــا  النســـبية واالســـتعانة بدالـــة النمـــو فـــي ت ـــدير معـــدا النمـــو الســـنوي  المتوســـطا 

فضـــ    و2012 – 1990للمتغيــرا  االقتصـــادية المرتبطــة بموضـــو  البحــ  خـــ ا الفتــرة 
مـرال فـي الـوطن العربـي. ويعتمـد  عن استعراض مصـفوفتي الصـادرا  والـواردا  للحـوم الحت

لــى البيانــا  الثانويــة المنشــورة وغيــر المنشــورة مــن مصــادرها الرســمية جراتــه عإالبحــ  فــي 
الكتـو  إلىضافة هذا باإل والت رير العربي الموحد وها المنظمة العربية للتنمية الزراعيةأهمو 

 والمراجع والدوريا  والدراسا  والبحو  الساب ة وتي ة الصلة بموضو  البح .

 -االطار النظري:

 (.2012 -1990الحيوانات في الوطن العربي خالل الفترة )عداد إتطور 

عـداد الحيوانـا  المنتجـة للحـوم أ( تزايـد 1توضح البيانا  الواردة في الجدوا رقـم )        
عـداد االب ـار أ إجماليحي  زاد  و2012 – 1990الحمرال في الوطن العربي خ ا الفترة 

 65اكثــر مــن  إلـى أدنــىكحـد  1991مليــون رأس عــام  38فـي الــوطن العربـي مــن حـوالي 
ــد  2010مليـــون رأس عـــام  مليـــون رأس  53.72وبمتوســـط ســـنوي قـــدر بحـــوالي  أعلـــىكحـ

عــدد الجــاموس فــي الــوطن  إجمــالي%. كمــا زاد 2.1وبمعــدا نمــو ســنوي متزايدقــدر بنحــو 
مليـون رأس  4.44حـوالي إلى أدنـىكحـد  1991مليون رأس عـام  2.64العربي من حوالي 

مليـون رأس وبمعـدا نمـو سـنوي  3.6وبمتوسط سنوي قدر بحوالي  أعلىكحد  2008عام 
اعــداد االغنــام فــي الــوطن العربــي مـــن  إجمــالي%. كمــا تبــين زيــادة 2.5متزايدقــدر بنحــو 

مليـون رأس عـام  184.84حـوالي إلى أدنـىكحد  1991مليون رأس عام  122.64حوالي 
مليون رأس وبمعدا نمـو سـنوي  156.24وبمتوسط سنوي قدر بحوالي  أعلىكحد  2008

عـداد المـاعز فـي الـوطن العربـي مـن حـوالي أ إجمـالي%. كما تبين زيـاد 2متزايدقدر بنحو 
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 2008مليــون رأس عــام  115.26حــوالي إلى أدنــىكحــد  1991مليــون رأس عــام  65.55
مليون رأس وبمعدا نمو سنوي متزايدقدر  92.58وبمتوسط سنوي قدر بحوالي  أعلىكحد 
ــو  عــــداد االبــــا فــــي الــــوطن العربــــي مــــن حــــوالي أ إجمــــالي%. كمــــا اتضــــح زيــــادة 2.3بنحـ

 2012مليـون رأس عـام  16.11حـوالي  إلـى أدنـىكحـد  1992مليون رأس عام  11.35
 مليــون رأس وبمعــدا نمــو ســنوي متزايــد 13.49قــدر بحــوالي وبمتوســط ســنوي  أعلــىكحــد 

 %.1.8قدر بنحو 

 (. 2012 – 1990(: تطور اعداد الحيوانات)مليون رأس( في الوطن العربي خالل الفترة )1جدول رقم )

 االب  الماعز االغنام الجاموس االبقار السنوات

1990 40.81 2.65 122.78 66.73 12.06 

1991 38.00 2.64 122.64 65.55 11.76 

1992 40.79 2.68 125.96 67.92 11.35 

1993 42.49 2.92 125.94 68.46 11.58 

1994 44.59 2.97 134.90 76.77 11.68 

1995 49.53 3.09 139.36 81.97 11.64 

1996 46.84 2.98 140.69 79.82 12.04 

1997 48.11 3.18 142.94 83.34 11.87 

1998 49.74 3.23 152.71 84.40 11.90 

1999 51.99 3.40 152.58 84.78 12.00 

2000 57.24 3.50 156.28 99.32 13.09 

2001 58.46 3.66 155.64 101.52 13.27 

2002 59.95 3.84 157.88 105.53 13.58 

2003 60.11 3.92 160.43 107.82 14.35 

2004 60.72 4.03 165.23 109.41 14.83 

2005 61.54 4.12 174.53 112.19 15.06 

2006 61.88 4.35 181.00 111.98 15.44 

2007 62.33 4.38 184.20 114.20 15.66 

2008 63.53 4.44 184.84 115.26 15.62 

2009 64.21 4.13 181.078 115.02 15.70 + 

2010 65.04 4.12 180.520 100.138 15.77 

2011 53.43 4.29 174.295 88.149 16.01 

2012 54.16 4.30 177.037 88.982 16.11 

 13.485 92.57648 156.2374 3.60087 53.71696 المتوسط

الكتاب  ،الدرطوم ،المنظم  العربي  للتنمي  الةراعي  ،جامع  الم   العربي  المصدر:

 .2012 – 1990الفتر   تغطي اعداد مختلفة ،السنوي لالحصاءات الةراعي 
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 اللحوم الحمراء في الوطن العربي. إنتاج

اللحوم الحمرال في الـوطن العربـي بدرجـة كبيـرة علـى الطاقـة االسـتيعابية  إنتاجيعتمد       
الحيــواني فــي الــوطن العربــي وهــي تعتمــد  نتــاجمحــددا  اإل أهــمللمراعــي والتــي تعتبــر مــن 

مطــار وتوزيعهــا. ويتضــح مــن البيانــا  بــدورها علــى العوامــا الطبيعيــة وخاصــة معــدال  اه
اللحــوم الحمــرال فــي الــوطن العربــي ينحصــر فــي عــدد  ئنتــاجإن( 2الــواردة فــي الجــدوا رقــم )

هــا حــوالي إنتاج ى إذ يبلــااهولــ محــدود مــن الــدوا العربيــة حيــ  تــأتي الســودان فــي المرتبــة 
الـــوطن العربـــي والـــذي ي ـــدر  إنتـــاج إجمـــالي% مـــن 40مليـــون طـــن ويمثـــا ت ريبـــا   1.962
وتــأتي  مصــر فــي الترتيــو الثــاني حيــ  يبلــا  و2012مليــون طــن فــي عــام  4.9بحــوالي 
طــن ويمثــا نحــو ألــف  780.65هــا مــن اللحــوم الحمــرال خــ ا نفــس الســنة إنتاجمتوســط 
 وسـوريا ويليها علـى الترتيـو كـا مـن المغـرو وطن العربيالو  إنتاج إجمالي% من 15.93
ــوالي  والجزاتـــر ــوالي امـــا 4.65 و%4.92 و%5.22 و%7.63وموريتانيـــا بحـ % علـــى التـ

يتضـح و الـوطن العربي. إنتاج إجماليب ية الدوا فتساهم بكميا  ونسو محدودة للغاية من 
الفـرد مـن اللحـوم الحمـرال فـي ( ان متوسـط نصـيو 2من البيانا  الواردة في الجـدوا رقـم )

وتختلف الدوا العربية من حيـ  متوسـط  و2012كجم للعام  13.23الوطن العربي قد بلا
ى إذ بلــا متوســط نصــيو الفــرد اهولــ حيــ  تــأتي موريتانيــا فــي المرتبــة  ونصــيو الفــرد فيهــا

الــوطن  إنتــاج إجمــالي% مــن 4.65هــا بلــا إنتاجكجم/فــرد مــع العلــم ان نســبة  67.43فيهــا
طن. وتأتي  السودان في الترتيو الثاني حي  ألف  227.84ها إنتاجكمية  لعربي وبلغ ا

% مــن 40.04هــا بلغــ  إنتاجنســبة  إن كجم/ســنة مــع العلــم 55.97بلا متوسط نصيو الفــرد فيهــا 
مليــون طــن فــي  1.962هــا إنتاجفــي حيــ  بلــا  اهواالوطن العربي واحتل  الترتيو  إنتاج إجمالي
السنة. ويليها في الترتيو كا من ليبيا ولبنان والصــوماا والبحــرين وجيبــوتي والمغــرو بحــوالي نفس 

ــوالي  11.47و12.34 و14.80 و14.98 و22.81 و24.77 ــى التـ ــنة علـ ــدوا أكجم/سـ ــة الـ ــا ب يـ مـ
 كجم/سنة. 13.23ينخفض كثيرا  عن المتوسط العام وهو  العربية فمتوسط نصيو الفرد فيه
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 (.2012 – 2003اللحوم الحمراء )الفاطن( في الوطن العربي خالل الفترة )  إنتاج(: 2جدول رقم ) 

 

               

الدولة       

  

متوسط 

 الفترة من

 2003 -  

2007 

2008 2009 2010 2011 2012 

نتاجاإل  

 

عدد  النسبة

 السكان

)مليون 

 نسمة(

متوسط 

نصيب 

الفرد 

 كجم/فرد

 6.97 6.39 0.91 44.52 35.27 34.41 38.91 36.47 22.13 االردن

 5.67 8.39 0.97 47.60 46.71 48.48 6.73 6.73 14.78 االمارات

 14.80 1.24 0.37 18.34 18.24 16.57 16.57 16.57 12.60 البحرين

 116.30 117.00 121.80 117.30 123.60 112.49 تونس
2.37 10.85 10.72 

 6.48 37.18 4.92 240.87 267.41 263.26 271.59 235.93 235.28 الجزائر

 12.34 0.92 0.23 11.39 11.26 11.05 8.71 8.71 10.11 جيبوتي

 3.98 29.20 2.37 116.09 134.64 107.22 96.75 92.19 135.71 السعودية

 55.97 35.06 40.04 1962.20 1930.15 2008.90 2006.40 1962.50 1749.48 السودان

 9.96 25.68 5.22 255.86 259.06 229.42 261.96 257.83 240.49 سوريا

 14.98 13.26 4.05 198.60 198.60 198.12 186.12 186.12 185.04 الصومال

 1.84 34.21 1.29 63.00 63.00 66.00 71.20 76.60 50.78 العراي

 3.90 3.62 0.29 14.13 11.03 9.05 13.00 11.82 9.52 عمان

 2.18 4.36 0.19 9.49 7.30 6.85 18.09 18.09 17.95 فلسطين

 1.99 1.84 0.07 3.65 3.65 3.07 13.73 11.83 6.79 قطر

 10.27 4.13 0.87 42.41 41.04 40.95 42.52 42.52 42.75 الكويت

 22.81 5.01 2.33 114.26 112.67 96.51 25.58 25.58 25.98 لبنان

 24.77 6.49 3.28 160.81 160.61 162.06 167.90 167.67 151.43 ليبيا

 9.51 82.13 15.93 780.65 772.95 836.53 968.61 784.05 698.29 مصر

 11.47 32.60 7.63 373.96 351.29 354.25 330.38 301.27 274.15 المغرب

 227.80 226.60 227.30 226.60 226.20 168.79 موريتانيا
4.65 3.38 67.43 

 4.02 24.53 2.01 98.58 97.27 97.07 94.81 90.26 73.58 اليمن
 13.23 370.44 %100 4900.506 4865.751 4936.87 4983.46 4682.54 4238.12 المجموع
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 مللن الللذاتي االكتفللاء ونسللبة الفجللوة وحجللم واالسللتهالك نتللاجاإل تطللور(: 3) رقم جدول

 (.2012 – 1990) الفترة خالل العربي الوطن في الحمراء اللحوم

الكتاب االحصائي   ،المنظم  العربي  للتنمي  الةراعي  الدرطوم ،المصمر: جامع  الم   العربي 

 . 2012: 32 ،2011:  31 ،2008:  28المجلم  ،اعماد مدتلف  ،السنوي

الكميــة المنتجــة مــن اللحــوم  إجمــالين إ( 3ويتضــح مــن البيانــا  الــواردة فــي الجــدوا رقــم )        
 2.28ت ريبــا   1990. حيــ  بلــا فــي عــام2012 – 1990الحمــرال فــي الــوطن العربــي خــ ا الفتــرة

وبمتوســط ســنوي  وأعلــىكحــد  2009مليــون طــن فــي عــام  4.983وحــوالي  وأدنىمليون طن كحد 

 

 ةالسن

 / نتاجاإل 

 طن ألف  

 االستهالك / 

 طن ألف 

الفجوة 

 /الغذائية

 طن ألف 

نسبة 

االكتفاء 

 الذاتي %

كمية 

الواردات/ 

 طن ألف 

قيمة 

الواردات/ 

 مليون دوالر

عدد  

 السكان 

)مليون  

 نسمة(

متوسط 

نصيب 

الفرد 

 )كجم/فرد(

1990 2279.38 2667.12 387.74 85.46 398.13 742.86 219.254 10.40 

1991 2304.11 2657.71 353.60 86.70 364.95 520.29 228.445 10.09 

1992 2682.50 3089.50 407.00 86.83 425.32 665.91 233.368 11.49 

1993 2556.95 2965.47 408.52 86.22 430.36 701.23 239.088 10.69 

1994 2982.08 3451.41 469.33 86.40 488.66 745.12 244.867 12.18 

1995 3192.79 3759.65 566.86 84.92 601.69 925.25 249.152 12.81 

1996 3029.85 3475.41 445.56 87.18 476.28 899.39 255.388 11.86 

1997 3222.56 3746.10 523.54 86.02 559.57 1004.21 262.112 12.29 

1998 3276.83 3774.49 497.66 86.82 532.00 969.01 268.654 12.20 

1999 3331.26 3822.12 490.86 87.16 521.35 934.33 277.556 12.00 

2000 3922.57 4416.36 493.79 88.82 518.57 927.95 284.540 13.79 

2001 3827.13 4251.54 424.41 90.02 437.88 814.17 291.258 13.14 

2002 3900.44 4355.19 454.75 89.56 553.33 999.97 297.835 13.10 

2003 3912.56 4412.16 499.60 88.68 521.09 945.16 303.895 12.87 

2004 3987.92 4521.24 533.32 88.20 544.95 1004.99 311.070 12.82 

2005 4184.23 4852.19 667.96 86.23 719.87 1456.51 316.710 13.21 

2006 4381.23 4956.98 575.75 88.39 759.54 1464.46 324.830 13.49 

2007 4453.00 5149.11 696.11 86.48 750.74 1723.67 333.180 13.37 

2008 4622.74 5336.20 713.46 86.63 739.82 1833.02 343.770 13.45 

2009 4983.46 5973.94 990.48 83.42 1079.60 2825.17 352.80 14.13 

2010 4810.50 5774.89 838.02 83.30 1084.88 3514.74 361.325 13.31 

2011 4866.00 6012.1 1146.1 80.90 1237.90 4332.65 361.923 13.44 

2012 4901.00 6020.2 1119.2 81.40 1293.08 4318.37 370.442 13.23 

 

 المتوسط
3722.22 4323.53 595.81 86.34 653.89 14890.93 

292.672

3 
12.72 
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وم الحمــرال فــي الكمية المنتجة مــن اللحــ  جماليمليون طن. وبت دير دالة النمو إل3.722 بلا حوالي
% خــ ا الفتــرة 3.5قــدر بحــوالي  متزايــد نــه زاد بمعــدا نمــو ســنوي متزايــدإتضــح أ والــوطن العربــي

خــد فــي االعتبـــار ويعتبــر هــذا المعــدا منخفضـــا  باه و(4كمــا يشــير الجــدوا رقـــم )2012 –1990
% علــى 2.4 الزيادة السكانية الســنوية المتزايــدة  فــى بعــض الــدوا العربيــة عــن غيرهــا والبالغــة نحــو

 ( .4مستو  الدوا العربية كما يشير الجدوا رقم )

العامة   المتغيراتنتائج التحلي  االحصائي لمعادالت االتجاه العام الزمني لبعض  :(4جدول رقم )

 (. 2012 – 1990المتعلقة باللحوم الحمراء في الوطن العربي خالل الفترة )

 المعادلة المتغير
معدل النمو 

 السنوى
2R F 

المتوسط 

 طن(ألف )

 طنلف بال  نتاجاإل 

Ῡ=2382.236 e 
0.035 X

 
                          

                    (20.413)** 

3.5%  0.95 416.7 3722.22 

 طن لف بال  االستهالك

Ῡ=2709.480 e 
0.036 X

 
                          

                    (24.410)** 
3.6% 0.96 595.8 4323.52 

 لفل   الفجوة الغذائية

 طن

Ῡ=335.436 e 
0.043 X

 
                          

    (8.398)** 
4.3% 0.77 70.5 595.80 

نسبة االكتفاء 

 الذاتى%

Ῡ=87.926 e – 

0.002 X
 
          (2.011)* - 2% 0.15 4.04 86.34 

لف ال  كمية الواردات

 طن

Ῡ=342.788 e 
0.048 X

 
            

(9.199)** 
4.8% 0.81 64.6 653.89 

)مليون قيمة الواردات

 )$ 

Ῡ=466.595 e 
0.080 X

 
               

(9.442)** 
8% 0.80 89.1 1489.93 

عدد السكان بالمليون  

 نسمة

Ῡ=217.033 e 
0.024 X

 
             

(105.504)** 
2.4% 0.99 11131.02 292.67 

متوسط نصيب الفرد 

 فرد7كجم

Ῡ=10.976 e 
0.011 X

 
                          

                    (6.814)** 
1.1% 0.69 46.43 12.72 
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 Ῡحي   (.3جمعت  حسبت م  نتائج تحلي  البيانات الوارد  بالجم   ر م ) المصمر:
تمث  تغير العام  التابع مع الزمن وتعكس االشاره معدل النمو    X تمث  المتغيرات التابعة و 

 ،   االساس الطبيعى لالرقام بالجدول   e المتزايد او المتناقص .

 -(:2012 –1990استهالك اللحوم الحمراء في الوطن العربي خالل الفترة )

بـأن  2012 –1990( ومن البيانا  االحصاتية خ ا الفترة 3يوضح الجدوا رقم )      
متوسط نصيو الفرد من اللحوم الحمرال في الوطن العربي قد تباين بشكا كبير بين الدوا 

كثــر مــن أ إلــى أدنــىكحــد  1991كجــم للعــام  10.09العربيــة, حيــ  تراوحــ  مــن حــوالي 
كجم/ سنة  12.75وبمتوسط سنوي قدر بحوالي  أعلىكحد  2010كجم في عام    13.44

(.كمـا ويتضــح مــن 4%كمــا يشـير الجــدوا رقــم )1.1وبمعـدا نمــو سـنوي متزايــد قــدر بنحـو 
ن االسـته ف المتـاح مـن للحـوم الحمـرال فـي الـوطن إ( 3البيانا  الواردة فـي الجـدوا رقـم )

 1991 مليـــون طـــن عـــام 2.65,حيـــ  بلـــا حـــوالي 2012 – 1990العربـــي خـــ ا الفتـــرة 
وبمتوســط ســنوي قــدر  أعلــىكحــد  2012مليــون طــن عــام  6.020حــوالي  إلــى أدنــىكحــد 

مليـون طـن. وبت ـدبر دالـة النمـو ل سـته ف المتـاح مـن اللحـوم الحمـرال فـي  4.32بحوالي 
% خــ ا الفتــرة 3.6نــه زاد بمعــدا نمــو ســنوي متزايدقــدر بحــوالي إالــوطن العربــي, اتضــح 

اللحــوم الحمــرال  نتــاجن معــدا النمــو الســنوي إلأ إلــىرة وقــد ســبق االشــا و2008 – 1990
قـــا مـــن معـــدا النمـــو الســـنوي أ% وهـــو معـــدا 3.5خـــ ا ســـنوا  نفـــس الفتـــرة قـــدر بنحـــو 

الزيـادة السـكانية وانخفـاض معـدا االمطـار  إلـىل سته ف من هذه اللحـوم وقـد يرجـع ذلـف 
عـن معـدا  نتـاجإلومـن االجـد  ان يزيـد معـدا او وانخفاض المسـاحا  المخصصـة للرعـي

 نصيو الفرد من استه ف اللحوم الحمرال والتصدير للخارج. االسته ف بأستمرار لزيادة

 -(:2012 –1990الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء في الوطن العربي خالل الفترة )
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على الـرغم مـن تـوافر االمكانيـا  الطبيعيـة واالقتصـادية فـي الـوطن العربـي للتوسـع        
ان الكميـا  المنتجـة مـن  إال أنـه واللحـوم الحمـرال لمواجهـة الطلـو المتزايـد عليهـا إنتاجفي 

اللحــوم الحمــرال فــي الــوطن العربــي التكفــي لســد االحتياجــا  االســته كية ممــا ترتــو عليــه 
واسـته ف الغـذال فـي الـوطن العربـي. ويتضـح مـن البيانـا   إنتـاجن ظهور فجـوة غذاتيـة بـي

( ان الفجـــوة الغذاتيـــة مـــن اللحـــوم الحمـــرال فـــي الـــوطن العربـــي 3الـــواردة فـــي الجـــدوا رقـــم )
كحــد  1991طــن عــام ألــف  353.60,حيــ  بلغــ  حــوالي 2012– 1990خــ ا الفتــرة 

ط سنوي قـدر بحـوالي وبمتوس أعلىكحد  2011طن عام ألف  1146.1حوالي  إلى أدنى
طن.وبت ـــدبر دالـــة النمـــو للفجـــوة الغذاتيـــة مـــن اللحـــوم الحمـــرال فـــي الـــوطن ألـــف  595.81

 – 1990% خـ ا الفتـرة 4.3نه زاد بمعدا نمو سنوي متزايدقدر بحوالي إتضح أ والعربي
تزايـــد مشـــكلة الغـــذال مـــن  إلـــىن اســـتمرارهذا المعـــدا فـــي المســـت با ســـوف يـــتدي و أ2012

 رال وتت ل  تدريجيا  الصادرا  منها وتزيد الواردا .اللحوم الحم

 –1990وقد تم تغطية الفجوة الغذاتية من اللحوم الحمـرال فـي الـوطن العربـي خـ ا الفتـرة 
في ظـا  ومليار دوالر 1.49طن ب يمة ن دية بلغ  حوالي ألف  653.89بحوالي  2012

المتغيــرا  االقتصــادية العالميــة والطلــو المتزايــد واالرتفــا  المســتمر الســعار اللحــوم يمكــن 
ــت ب    ــرال مســ ــوم الحمــ ــن اللحــ ــواردا  مــ ــة الــ ــا  قيمــ ــنوي إوحيــــ   وارتفــ ــو الســ ن معــــدا النمــ

% يزيـد علـى نظيـره معـدا النمـو السـنوي 3.6السته ف اللحوم الحمرال في الوطن العربي 
% سـنويا  هـذا 0.01( وبم دار يبلا نحـو %3.5الحمرال في الوطن العربي ) اللحوم نتاجإل

يجـاد إالوضعيزيد من حدة المشكلة المشار اليها نسبيا , لـذلف البـد دراسـة المشـكلة ومحاولـة 
 الحلوا لها ومن سبا ذلف العما على زيادة اعداد الماشية وزيادة اوزانها.

 -طن العربي:التجارة الخارجية للحوم الحمراء في الو 
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ــدا      ــوم الحمـــرال فيمـــا عـ ــتوردة للحـ ــة دوا مسـ ــن الـــدوا العربيـ ــة العظمـــى مـ ــر الغالبيـ تعتبـ
ولــذا يعتبــر االســتيراد ضــروري لســد للفجــوة الغذاتيــة مــن اللحــوم الحمــرال المجمــدة  والســودان

عمليـــة االســـتيراد تواجـــه الكثيـــر مـــن المشـــاكا والمعوقـــا  والتـــي  إال أن ووالحيوانـــا  الحيـــة
كمــا ان اســتيراد الحيوانــا   وتتعلــق بنوعيــه اللحــوم ومــد  صــ حيتها وخلوهــا مــن االمــراض

ــة فــي مــد  تــوفر وســاتا الحيــة يســتلزم ضــرورة تــواف ر تجهيــزا  واســتثمارا  ضــخمة متمثل
ــا المناســــبة والمجهــــزة ــال محــــاجر بيطريــــة والن ـ ــال مجــــازر اليــــة متطــــورة وإنشـ  ووكــــذلف انشـ

ــداولها.إوالتوســـع فـــي   نشـــال مصـــانع لتجهيـــز اللحـــوم وتصـــنيعها وتعبتتهـــا لتســـهيا عمليـــة تـ
كميـــة الـــواردا  مـــن اللحـــوم  نأ( 3يضـــا  مـــن البيانـــا  الـــواردة فـــي الجـــدوا رقـــم )أويتضـــح 

ألـــف  364.95بلغــ  حــوالي  و2012 –1990الحمــرال فــي الــوطن العربــي خـــ ا الفتــرة 
 أعلـىكحـد  2012طن عـام ألف  1293.08.56حوالي  إلى أدنىكحد  1991طن عام 

طن. وبت دير دالة النمو لكمية الواردا  من ألف  653.894وبمتوسط سنوي قدر بحوالي 
اتضــح انــه زاد بمعــدا نمــو ســنوي متزايدقــدر بحــوالي  والحمــرال فــي الــوطن العربــياللحــوم 

 نتــاجذا ما قورن بمعدا نمو اإلإويعتبر هذا المعدا مرتفعا   و2012 –1990الفترة % خ ا 4.8
يـــة العربيـــة مـــن نتاجيـــة الســـعي نحـــو زيـــادة الطاقـــة اإلأهممـــر الـــذي يعكـــس اه و%3.5البـــالا نحـــو 

ن قيمــــة أ( 3ا جــــدري.كما ويتضـــح مـــن البيانـــا  الــــواردة فـــي الجـــدوا رقـــم )اللحـــوم الحمـــرال بشـــك
بلغــــ  حــــوالي  و2012 –1990الــــواردا  مــــن اللحــــوم الحمــــرال فــــي الــــوطن العربــــي خــــ ا الفتــــرة 

ــام  520.29 ــام  4332.65و حـــوالي  أدنـــىوكحـــد  1991مليـــون دوالر عـ  2011مليـــون دوالر عـ
دالة النمــو ل يمــة الــواردا  . وبت دبر مليون دوالر1489.93وبمتوسط سنوي قدر بحوالي  أعلىكحد 

% 8اتضح انــه زاد  بمعــدا نمــو ســنوي متزايدقــدر بحــوالي  ومن اللحوم الحمرال في الوطن العربي
ــ ا الفتـــرة  ــع زيـــادة كميـــة الـــواردا  مـــن اللحـــوم  و2012 –1990خـ وهـــو امـــر طبيعـــي يتمشـــى مـ

 واالرتفا  المستمرفي اسعارها العالمية.

 -رات التجارة الخارجية للحوم الحمراء في الوطن العربي:مؤش
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ــدوا رقـــم ) ــواردة فـــي الجـ ــح البيانـــا  الـ ــوم 5توضـ ــن اللحـ ــادراتالعربية مـ ــة الصـ ــة وقيمـ ( كميـ
 2005الفترةالثانية)  و(2004 –  2001ى )اهولالحمرال للث   فترا  وهي كالتالي: الفترة 

وتعتبر الم ارنة بين هذه الفترا  متشرا  لمد   و(2012 -2009الفترة الثالثة) و(2008 –
تــأثر التجــارة الخارجيــة العربيــة للمتغيـــرا  الدوليــة والعالميــة علــى كـــا فتــرة. وقــد تبــين انـــه 

ى مــع المرحلــة الثالثــة وعلــى الــرغم مــن زيــادة كميــة وقيمــة صــادرا  اهولــ بم ارنــة المرحلــة 
% علـــى 339.80 و%343.44الـــوطن العربـــي مـــن اللحـــوم الحمـــرال بنســـبة ت ـــدر بنحـــو 

تبـــين تراجـــع كـــا مـــن كميـــة وقيمـــة صـــادرا  اللحـــوم الحمـــرال فـــي دولتـــين  هإال أنـــ  والترتيـــو
ــة الصــــادرا 61.27هماعمانبنســــبة  ــة الصــــادرا 45.03 و% لكميــ ــان  و% ل يمــ ــا لبنــ تليهــ

% ل يمة الصادرا . اما فيمـا يخـ  تراجـع قيمـة 36.15 ولكمية الصادرا 33.71بنسو 
ــ  فـــــــي الجزاتـــــــر والســـــــودان بنســـــــبة الصــــــادرا  مـــــــن ال  و%83.33لحـــــــوم الحمـــــــرال فكانــــ

 % على التوالي.55.56و

 (.2012 – 2001الصادرات العربية من اللحوم الحمراء خالل الفترة ) :(5جدول رقم )
 

 الدولة

 صادرات اللحوم الحمراء

(2001– 2004) 

 صادرات اللحوم الحمراء

(2005– 2008) 

 صادرات اللحوم الحمراء

(2009– 2012) 

 معدل النمو السنوي %
ى  الولبين المرحلة  

 والمرحلةالثالثة. 

 الكمية

 طن(ألف ) 

 القيمة  

 )مليون $(

 السعر 

 )$/طن(

 الكمية  

 طن(ألف )

 القيمة  

 )مليون $(

السعر 

 )$/طن(

 الكمية  

 طن(ألف )

 القيمة  

)مليون 

)$ 

 السعر 

 )$/طن(

 للقيمة للكمية

 1019.37 597.61 2844.479 82.945 29.16 2020.65 11.75 5.81 1772.73 7.41 4.18 االردن

 1632.26 7.59 4.65 1752.66 6.59 3.76 االمارات

9.7825 

16.432

5 1679.785 160.17 149.36 

 640.48 776.09 1543.424 3.11 2.015 3425.25 2.58 0.75 1826.09 0.42 0.23 البحرين

 1976.19 0.21 0.11 4400.00 0.22 0.05 تونس
0.125 0.39 3120.0 150.00 77.27 

 83.33- 100.00 0500.0 0.01 0.02 8307.69 0.27 0.03 6000.0 0.06 0.01 الجزائر

 849.72 673.15 2658.216 102.76 38.6575 2109.26 25.92 - 2164.00 10.82 5.00 السعودية

 3484.38 10.59 12.29 2806.31 19.56 6.97 السودان
20.95 8.6925 414.916 200.57 -55.56 

 350.00 68.48 2322.581 0.9 0.3875 1216.00 0.38 3.04 869.57 0.20 0.23 سوريا

 2857.14 1.00 0.31 2882.35 0.98 0.34 الصومال
0.35 1 2857.143 2.94 2.04 

 45.03- 61.27- 1756.614 0.83 0.4725 1189.01 1.35 1.14 1237.70 1.51 1.22 عمان

 443.55 325.00 3303.922 1.685 0.51 589.29 1.32 2.24 2583.33 0.31 0.12 قطر

 2571.43 0.18 0.07 2785.71 0.39 0.14 الكويت 
0.52 1.1525 2216.346 271.43 195.51 

 36.15- 33.71- 2291.429 1.0025 0.4375 2291.26 2.36 1.03 2378.79 1.57 0.66 لبنان

 1168.12 1.01 0.86 1288.14 0.76 0.59 مصر
1.205 2.9375 2437.759 104.24 286.51 



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
179 

  ،الكتيا االحصائي السنوي ،المنظم  العربي  للتنمي  الةراعي  ،جامع  الم   العربي   المصمر:

 . 2012: 32 ،2011: 31 ،2008:  28المجلم 

ــا           ــار البحـــ  أكمـ ــوم الحمـــرال  إلـــىشـ ــادرا  مـــن اللحـ ــة الصـ ــادة كميـ ــدوا  إلـــىزيـ الـ
حيــــ  كــــانتفي م ــــدمتها  و%343.44حــــوالي  إلــــىى والثالثــــة اهولــــ العربيــــة بــــين الفتــــرتين 

ــادة بلغـــ  حـــوالي  ــبة زيـ  وتليهـــا فـــي الترتيـــو كـــا مـــن الســـعودية و%776.09البحـــرين بنسـ
ــر وردناه ــ  وقطـ ــبة  والكويـ  و%271.43 و%325 و%597.61 و%673.15واليمنبنسـ

كما سجل  الـدوا العربيـة التاليـة تراجـع فـي كميـا  الصـادرا  مـن  و% على الترتيو225
زيادة قيمة الصادرا   إلىشار البح  ايضا  أاللحوم الحمرال ومن حي  الترتيو تأتي. كما 

% 339.80حوالي  إلىى والثالثة اهولالدوا العربية بين الفترتين  إلىمن اللحوم الحمرال 
تليهـا فــي  و%1019.37االردن بنســبة زيـادة بلغـ  حـوالي  اهواحيـ  كانـ  فـي الترتيـو 

 و%849.72 و%950والكويـ  بنسـبة  وقطـر والبحرين والسعودية والترتيو كا من اليمن
% علــــى الترتيــــو.على الــــرغم مــــن انخفــــاض قيمــــة 195.51 و%443.55 و640.48%

لبنـــان علـــى  وعمـــان ووالســـودان وزاتـــرصــادرا  بعـــض الـــدوا والتـــي تـــأتي فـــي م ــدمتها الج
 على الترتيو.  و%36.15- و%45.03- و%55.56- و%83.33-النحو التالي 

العربية من اللحوم  (: مصفوفة االرتباط بين كمية الصادرات6جدول رقم )

 للفترات الثالثة.الحمراء

 (2001 –  2004 ) (2005 –  2008 ) (2009 –  2012 ) 

(2001 –  2004 ) 1 - - 

(2005 –  2008 ) 0.967 1 - 

(2009 –  2012 ) 0.975 0.904 1 

 المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحلي  بالجدول رقم )5(.

 –2001ى )اهولـ ث ثة مراحا زمنيـة متسـاوية وهـي كالتـالي المرحلـة  إلىتم ت سيم الدراسة 
وذلـــــف  و(2012-2009(. المرحلـــــة الثالثـــــة )2008-2005(. المرحلـــــة الثانيـــــة )2004

 136.11 7.50 5930.233 0.6375 0.1075 1020.00 0.26 0.03 2700.00 0.27 0.10 المغرب

 950.00 225.00 1615.385 0.21 0.13 1000.00 0.02 0.02 500.00 0.02 0.04 اليمن

الوطن 

 العربي 

23.64 51.09 2161.17 32.72 66.77 2040.49 

104.83 

224.69

5 2143.423 343.44 339.80 
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الجرال بعض االختبارا  االحصاتية واالقتصادية فيمـا بينهـا اليجـاد ومعرفـة التغيـرا  التـي 
حدت  في كمية الصادرا  العربية من اللحوم الحمرال خ ا تلف الفترا  وقوة الع قـة بـين 

ن هناف ع قة ارتباطية قويـة جـدا  مـا أول د اتضح من خ ا التحليا  هذه المراحا الث ثة.
ن كافـة معـام   االرتبـاط  فيمـا بينهـا أبين المراحا الزمنية الث ثة الساب ة الذكر ف د تبين 

ى والمرحلــة الثالثــة هــي اهولــ ذا  داللــة معنويــة عاليــة. حيــ  كانــ  الع قــة بــين المرحلــة 
امـا  و%97ذا فـي قيمـة معامـا التحديـد والـذي هـو اكثـر مـن االقو  على االط ق تمثـا هـ 

ى والمرحلة الثانية كان  هي الثانية من ناحية ال وة حيـ  كـان معامـا اهولما بين المرحلة 
ــا أ و%96التحديـــد حـــوالي  ــة الثالثـــة كانـــ  هـــي االقـ ــة الثانيـــة و المرحلـ ــين المرحلـ ــا بـ ــا مـ مـ

كما توضح بيانـا  الجـدوا و %90التحديد حوالي معنوية من حي  ال وة حي  بلا معاما 
( التغيــرا  الحادثــة فــي كــا مــن كميــة وقيمــة الــواردا  العربيــة مــن اللحــوم الحمــرال 7رقــم )

الفتــرة  و(2004 –2001ى )اهولــ خــ ا ث ثــة فتــرا  زمنيــة متســاوية وهــي كالتــالي الفتــرة 
الم ارنـــــة بـــــين هـــــذه وتعتبـــــر  و(2012-2009الفتـــــرة الثالثـــــة ) و(2008-2005الثانيـــــة )
يضا  متشـرا  لمـد  تـأثر التجـارة الخارجيـة العربيـة للمتغيـرا  الدوليـة والعالميـة لكـا أالفترا  

ى والفتـرة الثالثـة مـن حيـ  اهولـ وقد تبين من بيانا  هذا الجـدوا والم ارنـة بـين الفتـرة  وفترة
ن العراق تأتي في أ ف د تبين حسو الترتيو كمية واردا  الدوا العربية من اللحوم الحمرال

 و%3700المغرو بنســـــبة زيـــــادة بلغـــــ  واالمـــــارا  والســـــودان وتـــــم ســـــوريا اهواالترتيـــــو 
ــا ف ـــط مـــن 328و%495 و%1381.94 و1875% ــا ســـجل  ليبيـ % علـــى الترتيـــو.  كمـ

حي   وبين  الدوا العربية تراجعا في كمية وارداتها من اللحوم الحمرال خ ا فترتي الم ارنة
ن هنـاف زيـادة فـي قيمـة الـواردا  مـن اللحـوم الحمـرال فــي أينمـا تبـين %. ب20.80-كانـ  
مـــارا  وقطـــر الـــدوا العربيـــة وفـــي م ـــدمتها وحســـو الترتيبالعراقوالســـودانوالمغرو واه أغلـــو

% 1252.45 و%5110.20 و%7766.67والبحــــــــــــــــرين وبنســــــــــــــــو بلغــــــــــــــــ  نحــــــــــــــــو 
ــم تســـجا 398.59 و%461.51و587.35% ي دولـــة عربيـــة أ% علـــى الترتيـــو. بينمـــا لـ
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ي معـدا أتراجع في قيمة الواردا  من اللحوم الحمـرال فـي حـين كانـ  موريتانيـا لـم تسـجا 
 .خال  الفترتي للنمو وحافظ  على معدا نمو تاب  

 (.2012 – 2001(: الواردات العربية من اللحوم الحمراء خالل الفترة )7جدول رقم )

 

 

 الدولة

 واردات اللحوم الحمراء

(2001 – 2004) 

 واردات اللحوم الحمراء

(2005 – 2008) 

 واردات اللحوم الحمراء

(2009 – 2012) 

 معدل النمو السنوي %
ى والفترة  الولبين الفترة  

 الثالثة. 

 الكمية  

ألف )

 طن(

 القيمة  

 )مليون $(

 السعر 

 )$/طن(

 الكمية  

 طن(ألف )

القيمة  

 )مليون $(

السعر 

 )$/طن(

 الكمية  

 طن(ألف )

القيمة  

 )مليون $(

السعر 

 )$/طن(

 للقيمة  للكمية

 2183.18 108.99 49.92 1610.06 63.05 39.16 االردن

62.2125 171.55 

2757.48

4 58.87 172.09 

 2580.60 219.47 85.05 2111.45 171.64 81.29 االمارات

483.69 1179.76 

2439.08

3 495.02 587.35 

 2556.03 18.08 7.07 2279.66 18.83 8.29 البحرين

18.0725 93.885 

5194.90

9 118.00 398.59 

 3400.60 19.97 5.87 2217.48 10.91 4.92 تونس

5.485 22.9925 

4191.88

7 11.48 110.75 

 2457.93 174.85 71.14 2187.37 106.7 48.78 الجزائر

62.3 172.21 

2764.20

5 27.72 61.40 

 1458.51 13.45 9.22 1441.43 13.29 9.22 جيبوتي

11.24 20.21 

1798.04

3 21.91 52.07 

150.662 2048.19 345.46 168.67 2115.04 388.66 136.48 السعودية

5 575.065 

3816.90

9 10.39 47.96 

 2293.94 3.88 1.69 3555.56 0.64 0.18 السودان

2.6675 1.815 

680.412

4 1381.94 183.59 

 1934.09 2.57 1.33 1333.33 0.98 0.96 سوريا

18.9625 51.06 

2692.68

3 1875.26 5110.20 

 1753.62 0.30 0.17 1500.00 0.03 0.02 العراي 

0.76 2.36 

3105.26

3 3700.00 7766.67 

 2146.10 62.91 29.31 1815.12 60.28 33.21 عمان

35.0475 91.98 

2624.43

8 5.53 52.59 

 2599.80 13.12 5.05 1713.32 10.16 5.93 فلسطين

9.5 18.42 

1938.94

7 60.20 81.30 

 2487.03 57.76 23.22 1899.38 30.77 16.2 قطر

37.85 172.778 

4564.79

5 133.64 461.51 

 2261.64 39.12 17.30 2189.16 37.96 17.34 الكويت 

28.1225 

108.602

5 

3861.76

5 62.18 186.10 

 2757.49 68.57 24.87 2269.02 37.87 16.69 لبنان

27.705 145.363 

5246.79

7 66.00 283.85 

 2100.67 55.35 26.35 1728.87 44.19 25.56 ليبيا 

20.2425 59.485 

2938.61

9 -20.80 34.61 

186.362 1764.95 401.91 227.72 1592.67 216.89 136.18 مصر

5 812.63 4360.48 36.85 274.67 

 3000.81 27.80 9.27 1441.03 2.81 1.95 المغرب

8.35 38.1725 

4571.55

7 328.21 1258.45 

 0.00 0.00 1000 0.01 0.01 1163.41 2.08 1.79 1000.00 0.01 0.01 موريتانيا 

 2402.06 463.68 193.04 910.69 5.71 6.27 اليمن

6.8725 8.885 

1292.83

4 9.61 55.60 

1173.86 2130.08 1640.89 770.34 1906.52 1120.48 587.71 المتوسط

5 3747.73 

3192.64

4 99.74 234.48 
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العربية الزراعية  كتاب االحصاءات ،الخرطوم ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،: جامعة الدول العربيةالمصدر

 . 2012: 32 ، 2011: 31 ، 2008: 28المجلد  ، اعداد مختلفة ، السنوي

ث ثــة فتــرا  زمنيــة متســاوية وهــي كالتــالي  إلــىت ســيم الدراســة  إلــى( 8يشــير الجــدوا رقــم )
-2009(. الفتـرة الثالثــة )2008-2005(. الفتـرة الثانيـة )2004 –2001ى )اهولـ الفتـرة 
ــا  و(2012 ــاتية واالقتصــــادية فيمــ ــاد وذلــــف الجــــرال بعــــض االختبــــارا  االحصــ بينهــــا اليجــ

ومعرفــة التغيــرا  التــي حــدت  فــي كميــة الــواردا  العربيــة مــن اللحــوم الحمــرال خــ ا هــذه 
تضــح مــن خــ ا التحليــا ان هنــاف أالفتــرا  وقــوة الع قــة بــين هــذه المراحــا الث ثــة. ول ــد 

ة ن كافـ إع قة ارتباطية قوية جدا  مـا بـين المراحـا الزمنيـة الث ثـة السـاب ة الـذكر ف ـد تبـين 
معام   االرتباط  فيمـا بينهـا ذا  داللـة معنويـة عاليـة. حيـ  كانـ  الع قـة بـين المرحلـة 

ى والمرحلة الثانية هي االقو  على االط ق تمثا هذا في قيمة معاما التحديد والذي اهول
ى والمرحلــة الثالثــة كانــ  هــي الثانيــة مــن اهولــ مــا مــا بــين المرحلــة أ و%96هــو اكثــر مــن 

ما ما بـين المرحلـة الثانيـة و المرحلـة أ و%95ال وة حي  كان معاما التحديد حوالي ناحية 
 %.91الثالثة كان  هي االقا من حي  ال وة حي  بلا معاما التحديد حوالي 

(: مصفوفة االرتباط بين كمية الواردات العربية من اللحوم الحمراء 8جدول رقم )

 للفترات الثالثة.

 (2001 –  

2004 ) 
(2005 –  2008 ) 

(2009 –  

2012 ) 

(2001 –  2004 ) 1 - - 

(2005 –  2008 ) 0.969 1 - 

(2009 –  2012 ) 0.953 0.912 1 

                   المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحلي  بالجدول رقم ) 7(.

 -اتجاهات صادرات اللحوم الحمراء العربية البينية:
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الصـادرا  البينيةالعربيـة مـن اللحـوم الحمـرال للسـنوا  ( مصفوفة قيمة 9يبين الجدوا رقم )
يتضـــح مـــن اســـتعراض بيانـــا  الجـــدوا ان قيمـــة  وعلــى التـــوالي و2012 و2011 و2010

ــنة  إلـــىصـــادرا  االردن مـــن اللحـــوم الحمـــرال   55.628بلغـــ  حـــوالي  و2010العـــراق سـ
حوم الحمـرال صادرا  االردن البينية من الل إجمالي% من 73.36مليون دوالر تمثا نحو 
ــا حـــوالي  ــالا قيمتهـ ــنة  ومليـــون دوالر 75.829والبـ ــا بلغـــ  سـ ــوالي  و2012كمـ  8.226حـ
صــادرا  االردن البينيــة مــن اللحــوم الحمــرال  إجمــالي% مــن 82.4مليــون دوالرتمثــا نحــو 
 وكــــا مــــن لبنــــان إلــــىكمــــا بلغــــ  صــــادراتها  ومليــــون دوالر 9982والبــــالا قيمتهــــا حــــوالي 

مليـــون دوالر علـــى الترتيـــو  194 و287 و446 و632والكويـــ  حـــوالي  والـــيمن وومصـــر
 على التوالي وبنفس الترتيو. و%1.9 و%2.9 و%4.5 و%6.3تمثا نحو 

مليـون دوالر  3.103السعودية حوالي  إلىالحمرال  تبلا قيمة صادرا  البحرين من اللحوم
ــة ــنوا  الث ثـ ــا   وللسـ ــالي% مـــن 48تمثـــا ت ريبـ ــرين إجمـ ــادرا  البحـ ــوم  صـ ــن اللحـ البينيـــة مـ

 وكا من سـوريا إلىكما بلغ  صادراتها  ومليون دوالر 6476الحمرال البالا قيمتها حوالي 
 169  و508  و775  و884  و897حوالي    2012في سنة  وقطر  واالردن  واالمارا  مصر

 و%7.8 و%11.97 و%13.65 و%13.85دوالر علــــــــى الترتيــــــــو تمثــــــــا نحــــــــو ألــــــــف 
قيمـة  إجمـالي% مـن 56.25نحـو  إلـىوبنفس الترتيو حي  تصا في مجموعهـا  و2.6%

 صادرا  البحرين من اللحوم الحمرال خ ا تلف الفترة. 

 .العربيةالبينية الحمراء اللحوم واردات اتجاهات

 لســنوا  العربيــة للــدوا الحمــرال اللحــوم واردا  قيمــة مصــفوفة( 10) رقــم الجــدوا يوضــح
 مـــن 2010 ســـنة الحمـــرال اللحـــوم مـــن االردن واردا  قيمـــة ان. 2012 و2011 و2010
 إجمـــالي مـــن% 41.60 نحـــو تمثـــا دوالر مليـــون 15.870 حـــوالي بلغـــ  والتـــي الســـودان
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 ودوالر مليــون 38.147 حــوالي قيمتهــا والبــالا الحمــرال اللحــوم مــن البينيــة االردن واردا 
 نحـــو تمثـــا دوالر مليـــون 22.208 منالســـودانحوالي 2012 االردنســـنة واردا  بلغـــ  كمـــا

 حـــوالي قيمتهـــا والبـــالا الحمـــرال اللحـــوم مـــن البينيـــة االردن واردا  إجمـــالي مـــن% 96.12
 علـى  و%0.27 و%3.6 نحـو حيثتمثـا وتـونس واالمارا  وتأتي ودوالر مليون 23.104
 تلــف خــ ا الحمــرال اللحــوم مــن االردن واردا  قيمــة إجمــالي مــن الترتيــو وبــنفس التــوالي
 و11.026 حـوالي واالمـارا  السـعودية مـن 2012 سـنة البحـرين واردا  تبلـا بينما. الفترة

ــى دوالر مليـــون 3.524 ــوالي علـ ــا التـ ــو تمثـ ــنفس% 22.0 و%69.0 نحـ ــن الترتيـــو وبـ  مـ
 مليــون 15.966 حــوالي قيمتهــا والبــالا الحمــرال اللحــوم مــن البجــرين واردا  قيمــة إجمــالي
 الـــدوا مـــن الحمـــرال اللحـــوم تســـتورد ال تـــونس ان الجـــدوا نفـــس بيانـــا  مـــن يتضـــح .دوالر
 الحمـرال اللحـوم مـن 2012 سـنة البينيـة وارداتهـا قيمـة بلغـ  حيـ  والمغـرو ماعـدا العربية

 مــن تــونس واردا  قيمــة إجمــالي مــن% 100 تمثــا دوالرألــف  125 حــوالي المغــرو مــن
 مــن الحمــرال اللحــوم تســتورد ال الجزاتــر نأ تبــين كمــا و الســنة تلــف خــ ا الحمــرال اللحــوم
ـ تبـــين بينمـــا. العربيـــة الـــدوا  ســـنة االمـــارا  مـــن الحمـــرال اللحـــوم مـــن الســـعودية واردا  نـأــ
 واردا  قيمـة إجمـالي مـن% 75.6 نحـو تمثـا دوالر مليون 25402 حوالي بلغ  2012

 والكويــ و االردنومــن وارداتهــا بلغــ  كمــا والســنة تلــف خــ ا الحمــرال اللحــوم مــن الســعودية
ــوالي  وبــــنفس و%7.4و%16.0 نحــــو تمثــــا التــــوالي علــــى دوالر مليــــون 2503 و5407حـ
 والبــالا الســنة تلــف خــ ا الحمــرال اللحــوم مــن الســعودية واردا  قيمــة إجمــالي مــن الترتيــو
 . دوالر مليون 33.596 حوالي قيمتها

 يـــتم غلبهـــاأ دوالرألـــف  8 حـــوالي 2012 ســـنة الحمـــرال اللحـــوم مـــن الســـودان واردا  تبلـــا
  بحــوالي الــدولتين تلــف مــن الســودان واردا  ت ــدر حيــ  واالمــارا  الســعودية مــن اســتيرادها

 قيمة إجمالي من الترتيو بنفس%  0.125 و%75 نحو يمث ن التوالي على دوالر 1  و6
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 دوالر مليـون 8 حـوالي قيمتهـا والبـالا السنة تلف خ ا الحمرال اللحوم من السودان واردا 
ــين. ــتورد  2012 ســــنة فـــي ســــوريا ان وتبـ  لبنــــان العربيــــة الـــدوا مــــن الحمـــرال اللحــــوم اسـ
ــارا و ــر واالردن واالمـ ــا قطـ ــة وتبلـ ــا قيمـ ــن وارداتهـ ــف مـ ــدوا تلـ ــوالي الـ  و1708 و8268 حـ

 و%13.82و%66.93 نحــــو يمــــث ن التــــوالي علــــى منهمــــا لكــــا دوالرألــــف  731 و991
 خـ ا الحمـرال اللحـوم مـن سـوريا واردا  قيمـة إجمالي من الترتيو بنفس%  5.92 و8%

 اللحـوم مـن عمـان واردا  وتبلـا.  دوالر مليـون 12.353 حـوالي قيمتهـا والبـالا السنة تلف
ــتم اغلبهـــا دوالر مليـــون 56.056 حـــوالي 2012 ســـنة الحمـــرال ــارا  مـــن اســـتيرادها يـ  االمـ
 و43.050  بحــــــوالي الــــــدوا تلــــــف مــــــن عمــــــان واردا  ت ــــــدر حيــــــ  والصــــــوماا والــــــيمن

%  1.6 و%18 و%76.80 نحـــو يمـــث ن التـــوالي علـــى دوالر مليـــون 0.902 و10.112
 والبـالا السـنة تلـف خـ ا الحمرال اللحوم من عمان واردا  قيمة إجمالي من الترتيو بنفس
 الحمرال اللحوم من قطر واردا  أغلو نأ تبين كما. دوالر مليون 56.056 حوالي قيمتها
 حـــوالي الـــدوا تلـــف مـــن الـــواردا  قيمـــة بلغـــ  حيـــ و االمـــارا  والســـودان و الســـعودية مـــن

ــى دوالر مليــــــــــــــــــــــون 0.445 و11.71 و22.11 ــا التــــــــــــــــــــــوالي علــــــــــــــــــــ ــو تمثــــــــــــــــــــ  نحــــــــــــــــــــ
 اللحـــوم مـــن قطـــر واردا  قيمـــة إجمـــالي مـــن الترتيـــو بـــنفس% 11%,28.95و54.66%
 .دوالر مليون 4.045 حوالي قيمتها والبالا الحمرال

 اللحـــوم مـــن( دوالرألـــف ) البينيـــة العربيـــة الـــواردات قيمـــة مصـــفوفة(:10) رقـــم جـــدول
 (.2012 – 2010) الحمراءللفترة
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مليون   18.530حوالي  2012تبلا واردا  الكوي  من اللحوم الحمرال سنة 
واردا   لبها يتم استيرادها من السعودية واالمارا  ومصر والسودان حي  ت در أغدوالر 

مليون دوالر على   0.591و  0.764 و3.673 و12.964الكوي  من تلف الدوا بحوالي  
 إجمالي% بنفس الترتيو من 3.2 و%4.1 و%9.82 و %69.96التوالي يمث ن نحو 

  18.530قيمة واردا  الكوي  من اللحوم الحمرال خ ا تلف السنة والبالا قيمتها حوالي 
مليون   2.113حوالي  2012مليون دوالر . وتبلا واردا  مصر من اللحوم الحمرال سنة 

دوالر اغلبها يتم استيرادها من السودان واالردن وليبيا وسوريا حي  ت در واردا  مصر  
مليون دوالر على التوالي   0.114, 0.276, 0.324, 1.399  من تلف الدوا بحوالي

قيمة   إجمالي% بنفس الترتيو من 5.4 و %13 و%15.33%, 66.20يمث ن نحو 
مليون   2.113واردا  مصر من اللحوم الحمرال خ ا تلف السنة والبالا قيمتها حوالي 

, االردن,   من السعودية 2012دوالر. بينما تستورد اليمن اللحوم الحمرال سنة 
دوالر  ألف 447و791و1679و4247االمارا ,وعمان حي  بلا حجم الواردا  حوالي 

% بنفس الترتيو من 6.24و %11.0%,23.44%,59.30على التوالي تمثا نحو 
مليون   7.163واردا  اليمن البينية من اللحوم الحمرال والبالا قيمتها حوالي  إجمالي
تي صادرا  وواردا  اللحوم الحمرال للدوا  ويتضح من دراسة وتحليا مصفوف دوالر.

العربية ان اقرو المسافة بين الدوا وبعضها يلعو دورا  هاما  وحيويا  في التبادا التجاري 
بين تلف الدوا وبعضها البعض, حي  تتركز التجارة الخارجية للحوم الحمرال بين الدوا  

مما يبين ضرورة وجود سوق  وفري ياالدوا العربية داخا قارة ا العربية داخا قارة اسيا وبين
 تجمع الدوا العربية داخا ال ارتين وتسها من حركة التجارة بين الدوا العربية.عربية مشتركة 

    -إمكانية التوسع في التجارة العربية البينية للحوم الحمراء:
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تكوين تكت   اقتصادية عم قة تزيد من قوتها  إلىفي ظا اتجاة معظم الدوا 
النسبية لحجم  اههميةن أ ال و إاالقتصادية وترفع من قدرتها التنافسية في السوق العالمي

ول ستفادة من  و% من حجم التجارة العربية الكلية10التجارة العربية البينية لم تتجاوز 
ر بجانو تحرير التجارة ضرورة تسهيا هداف التبادا التجاري العربي البيني يتطلو االمأ

حركة انت اا المنتجا  الزراعية والموارد االقتصادية االخر  بين الدوا العربية وتوفير 
ية نتاجقامة المشاريع االقتصادية واالستفادة من الطاقا  اإل زم والكافي إللالتمويا ا

ه نحو التكاما االقتصادي  الكبير والذي يوجه بدور  نتاجال اتمة والتوجه نحو التخص  واإل
العربي, ويمكن التوسع في التجارة العربية البينية للحوم الحمرال من خ ا االعتماد على  
سعر الصادرا  والواردا  من اللحوم الحمرال حتى تتمكن الدوا العربية من منافسة 

كمية  ن متوسطأ( 11ويتضح من بيانا  الجدوا رقم ) الواردا  العالمية للحوم الحمرال. 
قد بلا حوالي  2012 – 1990صادرا  الوطن العربي من اللحوم الحمرال خ ا الفترة 

ن متوسط كمية الواردا  بلا خ ا نفس الفترة حوالي  أ طن, في حين ألف  49.745
ضعف كمية الصادرا . وقد بلا متوسط  15.64طن ويتمثا حوالي ألف  778.045

لىالوطن العربي خ ا نفس الفترة حو سعر صادرا  اللحوم الحمرال في    ا 
دوالر/طن, بينما بلا متوسط سعر واردا  اللحوم الحمرال في الوطن العربي  2092.96

لىخ ا نفس الفترة حو  ن سعر الواردا  من  أومن هنا يتضح  ودوالر/طن2551.015 ا 
اللحوم الحمرال في الوطن العربي يفوق سعر الصادرا  بم دار يبلا حوالي 

 دوالر/طن مما يعطي متشرا  ايجابيا  القامة تجارة عربية بينية للحوم الحمرال. 458.055

وبأفتراض استفادة كا من الدوا العربية المصدرة والمستوردة من سعر يتوسط سعر     
دوالر/طن, ف د   2321.987الفعلي والذي يبلا حوالي  الصادرا  الفعلي,وسعر الواردا  

مليون دوالر وهي ت ا عن   1806.611بلغ  قيمة الواردا  بالسعر الفرضي حوالي 



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
190 

مليون دوالر. بينما تصبح  178.194يبلا حوالي  قيمة الواردا  بالسعر الفعلي بم دار
مليون دوالر تزيد عن قيمة الصادرا    115.507قيمة الصادرا  بالسعر الفرضي حوالي 

مليون دوالر. ومما سبق يتضح استفادة  11.395بالسعر الفعلي بم دار يبلا حوالي 
لوطن العربي بوجه  واستفادة ا ومليون دوالر 178.194الدوا العربية المستوردة بحوالي 

مليون دوالر وهو الفرق بين قيمة الصادرا  والواردا    166.801عام بم دار يبلا حوالي 
وهو ما يعتبر تمهيدا  للدوا العربية الحيال السوق  ومن اللحوم الحمرال بالسعر الفرضي

 العربية المشتركة وتمكنهم من مواجهه التكت   االقتصادية العم قة للدوا المت دمة.

 (.2012 – 1990(:متوسط كمية وقيمة الصادراتالعربية من اللحوم الحمراء خالل الفترة )11جدول رقم )

 القيمة مؤشرات التجارة الخارجية

 49.745   الصادرات الفعلي  )الف/ط (كمي

 2092.96 سعر الصادرات الفعلي )د الر/ط (

 104.1143  يم  الصادرات الفعلي  )مليون د الر(

 778.045 كمي  الواردات الفعلي  )الف/ط (

 2551.015 سعر الواردات الفعلي )د الر/ط (

 1984.804  يم  الواردات الفعلي  )مليون د الر(

 2321.987 السعر االفتر ي )د الر/ط (

 115.5073  يم  الصادرات بالسعر االفترا ي )مليون د الر(

 1806.611  يم  الواردات بالسعر االفترا ي )مليون د الر(

 يم  استفاد  الم   العربي  المستورد  )مليون 

 د الر(

178.194 

 يم  استفاد  الوط  العربي بوج  عام )مليون 

 د الر(

166.801 

جامعة الدوا العربية, المنظمة العربية للتنمية الزراعية, الكتاو السنوي ل حصالا    المصدر:
 .2009, 29الزراعية العربية, الخرطوم, المجلد 

 نتائج ال

مجموعة من النتاتج اهمها, انتزايد اعداد الحيوانا  المنتجة   إلىتوصا الباح  
عداد  أ  إجمالي, حي  زاد 2012 – 1990للحوم الحمرال في الوطن العربي خ ا الفترة 
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عدد   إجمالي%. كما زاد 2.1االب ار في الوطن العربي بمعدا نمو سنوي متزايدقدر بنحو 
عداد  أ  إجماليكما تبين زيادة  %. 2.5الجاموس بمعدا نمو سنوي متزايدقدر بنحو 

عداد الماعز  أ إجمالي%. كما تبين زياد 2قدر بنحو  االغنام بمعدا نمو سنوي متزايد
عداد االبا بمعدا أ إجمالي%. كما اتضح زيادة 2.3بمعدا نمو سنوي متزايدقدر بنحو 

 اللحوم الحمرال في الوطن العربي ينحصر إنتاجن إ%.1.8نمو سنوي متزايدقدر بنحو 
ها إنتاجى إذ يبلا اهولفي عدد محدود من الدوا العربية حي  تأتي السودان في المرتبة 

الوطن العربي والذي   إنتاج إجمالي % من 40مليون طن ويمثا ت ريبا   1.962حوالي 
ن متوسط نصيو الفرد من اللحوم الحمرال  إ. 2012مليون طن في عام  4.9ي در بحوالي 

, وتختلف الدوا العربية من حي   2012كجم للعام  13.23في الوطن العربي قد بلا 
ى إذ بلا متوسط نصيو اهول متوسط نصيو الفرد فيها, حي  تأتي موريتانيا في المرتبة 

 كجم/سنة.  67.43الفرد فيها 

ى مع المرحلة الثالثة وعلى الرغم من زيادة كمية وقيمة اهولبم ارنة المرحلة 
%  339.80 و%343.44لحمرال بنسبة ت در بنحو صادرا  الوطن العربي من اللحوم ا

تبين تراجع كا من كمية وقيمة صادرا  اللحوم الحمرال في دولتين   إال أنه و على الترتيو
% ل يمة الصادرا , تليها لبنان  45.03 و% لكمية الصادرا 61.27هما عمان بنسبة 

ما فيما يخ  تراجع قيمة أ% ل يمة الصادرا . 36.15لكمية الصادرا ,  33.71بنسو 
  و %83.33الصادرا  من اللحوم الحمرال فكان  في الجزاتر والسودان بنسبة 

ن هناف ع قة ارتباطية قوية أ% على التوالي.ول د اتضح من خ ا التحليا 55.56و
ن كافة معام   االرتباط  أما بين المراحا الزمنية الث ثة الساب ة الذكر ف د تبين جدا  

ى والمرحلة  اهولفيما بينها ذا  داللة معنوية عالية. حي  كان  الع قة بين المرحلة 
كثر من  أقو  على االط ق تمثا هذا في قيمة معاما التحديد والذي هو الثانية هي اه
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ى والمرحلة الثالثة كان  هي الثانية من ناحية ال وة حي   اهول مرحلة %, اما ما بين ال96
ما ما بين المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة كان  هي و أ% 95كان معاما التحديد حوالي 

%.يتضح استفادة الدوا العربية  91قا من حي  ال وة حي  بلا معاما التحديد حوالي اه
واستفادة الوطن العربي بوجه عام بم دار يبلا  ودوالرمليون  178.194المستوردة بحوالي 

مليون دوالر وهو الفرق بين قيمة الصادرا  والواردا  من اللحوم   166.801حوالي 
حيال السوق العربية  الحمرال بالسعر الفرضي, وهو ما يعتبر تمهيدا  للدوا العربية إل

 قة للدوا المت دمة. المشتركة وتمكنهم من مواجهه التكت   االقتصادية العم 

 -التوصيات:

 إنتاجوالتخص  في  ونتاجالتنسيق بين السياسا  االقتصادية في مجاال  اإل (1)
و عدة دوا عربية لها ميزة نسبية في  أمنتجا  معينة زراعية وغير زراعية في دولة 

ها وتوجيه السياسا  الزراعية في هذا االتجاة وعن طريق هذا التخص   إنتاج
وت سيم العما بين البلدان العربية يمكن تخفيف حدة التنافس في االسواق العربية  

 ساس التجارة الحرة والتكاما االقتصادي. أبما يسمح بالتخص  والذي يعد  
 في مجاا االقتصاد ة  خاصاالهتمام بتوفير وتحدي  قاعدة بيانا  اقتصادية عربية و  (2)

ن  أالزراعي بحي  تشما كافة المتغيرا  والمتشرا  االقتصادية واالسعار على 
 تنشر بشكا دوري. 

ي تكتا اقتصادي عربي مصغر وبين التكتا االقتصادي الشاما  أالتنسيق بين  (3)
ي خ فا  سياسية عربية تحوا دون تنفيد العديد من االليا  أ وال ضال على 

 لتكاما الزراعي العربي.المتعل ة با
االتجاه نحو تح يق زيادة في حجم التجارة البينية بين الدوا العربية واعطال   (4)

 سواق العربية في تسويق المنتجا  العربية.االفضلية لا



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
193 

 االسرا  بأقامة االتحاد الجمركي بين الدوا العربية . (5)
رامج التعاون االقتصادي  االهتمام بتوفير االجهزة والمتسسا  العربية الكفيلة بتنفيد ب (6)

ها في الدوا العربية  إنتاجاللحوم الحمرال وتسويق  نتاجالعربي الستغ ا مناطق إل
 التكتا االقتصادي الفعاا.  إلىوصوال  

تنمية وتطوير الهياكا التحتية العربية لتوسيع التبادا التجاري البيني العربي ويشما   (7)
ذلف تطوير اساليو الن ا البرية والبحرية والجوية والمواني وشبكا  االتصاال  

 هم وساتا تنمية التجارة البينية العربية.أوالمطارا  والتي تعتبر من 
لدعم من الجها  المختلفة لمواكبة التطور  تشجيع المنتجين للحوم الحمرال وت ديم ا (8)

 الحاصا في زيادة الطلو عليها.
وضع سياسة من شأنها ترشيد االسته ف من اللحوم الحمرال من خ ا برامج    (9)

 التوعية في وساتا االع م المختلفة.
 -المراجع:

ا  في  ( التجارة الدولية والعربية وتمويلها وضمان اتتمان الصادر 2011جماا الدين رزق ) -1
 اع او االزمة العالمية. صندوق الن د العربي.

( تنافسية الصادرا  السلعية في الدوا 2012) وجماا قاسم حسن ومحمد اسماعيا  -2
 العربية. صندوق الن د العربي.
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 و لرياضي( اساسيا  االحصال ا1998) وعلى حسين العجيلي وعلي عبد الس م العماري -8

 .1998 ودار المطبوعا  والنشر
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 ى.اهولالطبعة  والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالع ن
ندوة متتمر  و( مست با العما البيني في الوطن العربي2001) ومصطفى طلبة واخرون -12

 ابوظبي. والبيتة
ية للفجوة الغذاتية من اللحوم ( دراسة اقتصادية تحليل2014مصطفى عبد ربه ال ب وي ) -13

الحمرات في مصر. المتتمر الثاني والعشرين ل قتصاديين الزراعيين )الجوانو االقتصادية  
 .2014اكتوبر  13-12 ول ستخدام الموارد الزراعية في مصر(

ت رير سنة  وحالة االغذية والزراعة بالدوا العربية و(FAOمنظمةاالغذية والزراعة الفاو ) -14
2012&2013 . 

( ادال االقتصاديا  العربية خ ا الع دين الماضيين: م مح 2012هبة عبد المنعم, ) -15
 وسياسا  االست رار. صندوق الن د العربي.
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 والجَهوّية الّزمنيَّة وداَللُته الفعل
 والمحدثين القدامى بين

 المرقو   جامعة مس تةو التربية كلية محاضرو                     اهلل عبد محمد عادا. أ      

 المستخلص
يتناوا هذا البح  مفهوم الفعا في اللُّغة العربيةو ومد  ارتباط الفعا بالّزمن 
والجهةو وذلف من خ ا استعراض أقواا النحاة قديما  وحديثا  ومناقشتهاو حي  إّن 

علمال العربية في ع قة الفعا بالّزمن والجهة أشما بكثير من ال در الذي حصره 
ث   صياو كما يتناوا البح  مد  ع قة الجهة بالزمنح هنهما يرتبطان بع قة 
وثي ة وال يمكن الفصا بينهماو  وما المراد بكون الّلغة زمنية أو جهوية؟و وها 
لى جانو ذلف يدرس البح  الّداللة الّزمني ة  العربية لغة زمنية أو جهوية؟و وا 

واعهو أي: استعماا الفعا للتعبير عن الّزمن والجهةو وذلف والجهوية للفعا بأن
مكانية خروجه للتعبير عن  لمعرفة ارتباط كا فعا بزمنه الطبيعي المعروفو وا 
يغة الواحدة من الفعا دالال  متعل ة بأزمنة   أزمنة أخر و إذ ال َيْخَفى أّن للص 

و أو ُو الفعا من كلما   تركيبا   تتثر في  وجها  مختلفة  على حسو ما يصَطحت
 تغيُّر أزمنته وجهاته.

 اهمر  –المضار   –الماضي   -الجهة    –الّزمن   -الّداللة  –الكلما  المفتاحي ة: الفعا 

ABSTRACT 

       This research studies the conception of a verb in Arabic 
language ,and it's relation by time and regional through displaying 
and discussing Grammar  rians – whereby . the relation between 
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the verb and it's time and regional more extensive than What 
schoolers parent the size in three formulas. 
 this research studies the relation between the time and regional 
they are go with each other and what means that language time 
and regional language? 
And this research studies time and regional donatation for types of 
the verb that means using the verb to express the time to know 
the verb linking with it's natural time and possible expression on 
other tenses. 
The one form of the verb has referenees that are linked with 
different tenses in regrade to the verb companions or other 
structures that effection changing  the tenses on the verb  .  
Keywords: verb. denotation-time –regional – past – present – 
imperative. 

 المقدمة
ُيَعدُّ الفعا عنصرا  أساسيا  من بين العناصر التي تعما على بنال الجملة في الّلغة        

العربّيةو وهو ما أطلق عليه النحاة اسم المسندو إْذ ُيمّثا طرفا  إسناديا  في الك مو إضافة  
إلى أّن الفعا تكتنفه خاصّية أخر  يمثلها اختصاصه باجتما  عنصرين ُمهّمين فيه هما:  

واقترانه بالّزمنو وعلمال العربية درسوا مسألة الّداللة الزمنية للفعا قديما  وحديثا و الحد و 
إاّل أّن دراستهم لها قديما  لم تكن بشكا دقيقو ولم يعطوا إيضاحا  كافية لحدود الزمنو  
هّنهم اهتموا بدراسة الداللة الزمنية للفعا من خ ا الصياو ولم يهتموا بدراسة الدالال  

نية الدقي ة التي يمكن أن تفهم من خ ا السياقا  الّلغوية المختلفةو وقد أرد  من الزم
خ ا هذا البح  توضيح الع قة بين الفعا والزمن والجهة من خ ا استعراض أقواا  
النحاة قديما  وحديثا  ومناقشتهاو وتسليط الضول على الّداللة الزمنية والجهوية لكا فعا  
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ثبا  أّن اللغة  بصيغتهو أومن خ ا ا لّتراكيو وال راتن الّلفظية والمعنوية المساوقة لهو وا 
العربية تحتوي على إمكانا  هاتلة ومتنوعة في مجاا التعبير عن الزمن بكا أنواعه  

 ودقات هو عكس ما يدعيه البعض من أّنها تفت ر إلى ذلف.  
 تكمن أهمّية هذا البح  في اآلتي:  أهمّية البحث:

 عا وداللته الزمنية والجهوية.  بيان ح ي ة الف .1
 الوقوف على الّدالال  الزمنية والجهوية للفعا بأنواعه.  .2
دحض االدعالا  التي تتهم العربية بأّنها عاجزة عن الّتعبير عن أقسام الزمن   .3

 المختلفة.
 يسعى هذا البح  إلى تح يق مجموعة من اههدافو وهي:     أهداف البحث:

 توضيح مفهوم الع قة بين الفعا والزمن والجهة.  .1
 عرض آرال النحاة ال دامى والمحدثين في داللة الفعا على الزمن والجهة.  .2
الكشف عن الدالال  الزمنية والجهوية الدقي ة للفعا من خ ا السياقا  الّلغوية   .3

 المختلفة.
 هذا البح  أن يح ق هذه اههدافو من خ ا أربعة مباح و على النحو اآلتي:ويطمح 

 : مفهوم الفتعا وع قته بالّزمن والجهة. المبحث األول
 . الّداللة الّزمنّية والجهوية للفعا الماضي  المبحث الثاني:
 الّداللة الّزمنّية  والجهوية للفعا المضار .  المبحث الثالث:
 : فعا اهمر وداللته الزمنية والجهوية. المبحث الرابع
 مفهوم الِفعل وعالقته بالّزمن والجهة المبحث األول

الفتْعُا لغة: "هو كناية عن كا عما متعد و أو غير متعد و َفَعَا َيْفَعُا َفْع   وفتْع  و فاالسم  
" )ابن منظور، مفتوحو وَفَعله وبهو واالسم الفتْعاو والجمع الفتَعاا...  مكسور والمصدر

 (.528ا 2000،11
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وقاا ابن فارس: " الفال والعين وال  م: أصا صحيح يدا على إحدا  شيل من عما  
 (.511ا4، 1979ابن فارس، وغيره" )

" ) رضي الدين  ثة واصط حا : " هو مادا  على معن ى في نفسه م ترن بأحد اهزمنة الث 
 (.3ا4، 2007األستراباذي، 

و والّداللة على الحد  والّزمن هو المعنى الصرفي   والفعا كلمة تدّا على حد   وزمن 
للفعاو وهي وظيفته الصرفي ة المرك بةو بمعنى أّن ك ًّ من الّزمن والحد  جزل من معنى  

 صيغة الفعا. 
" وَداَللُته على الحد  تأتي عن اشتراكه مع مصدره في ماّدة  واحدة و  :قاا تمام حّسان

والمعروف أّن المصدر اسم الحد  فما شاركه في مادة اشت اقه كالفعاو والصفةو  
الحد   والميميا  الُبد  أن يكون على صلة من نو  ما بمعنى الحد و كالّداللة على اقتران 

) حسان،  " لى مكان الحد و أو زمانهو أو آلتهبالزمانو أو على موصوف بالحد و أو ع
 (.104، ص1994

وقد اضطرو موقف النُّحاة من الفعا وداللته على الّزمن فان سموا بين بصريين وكوفيين 
في بادئ اهمرو ف اا البصريون:  بأن للفعا ث   صيا هي: َفَعَاو َيْفَعُاو اْفَعْاو أي:  
الفعا الماضيو والمضار و واهمرو واعت دوا أّن هذه الصيا الث   مطاب ة للزمن وتدّا  

أما الكوفيون : ف سموه إلى ماض    (،115، 114، ص1986المخزومي،  كله ) عليه 
 .(19، ص1966) السامرائي، ومست با  وداتم  

ولو تتب عَ  أقواا النحاة في داللة الفعا على الّزمن لوجدَتهم يربطون ربطا  وثي ا  بين 
 صيغة الفعا والّزمن ف س موا الفعا إلى ث ثة أقسام: 

و وهو مادّا على .1  الّزمن الماضي.   ماض 
 مضار و وهو مادّا على الّزمن الحاضر أو المست با. .2
 اهمر: وجعلوه يدخا ضمن الّداللة على زمن المست با. .3
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و وحاضرو ومست با. فاكتفوا  وكان ت سيمهم هذا مبنيًّا على أساس أّن اهزمنة ث ثة: ماض 
رها الف سفةو وجعلوها أساسا    في تحديد داللة الفعا على الّزمن بتطبيق اهزمنة التي قر 

فسيبويه كما يبدو من تحديده للفعا لم يغفا  (،38ا1، 1987) بوخلخال، لت سيم الفعا 
حت ى تعابير الكينونة الفلسفية فاستعما: )كاتنو ما يكون(و) بنال مالم ين طع وهو كاتن(. 

َذْ  متنْ  لفظ أحدا  اهسَمالو وُبني   ناهيف عن الفكرة ذاتها ف د قاا:" وأم ا الفتْعا فأمثلة ُأخت
ف د   (،12ا1، 2004) سيبويه،  "لتَما مَضىو ولتَما يُكون ولْم يَ عو وَماُهو َكاتٌن لْم ين طع

تصو ر أقسامه على مثاا حركا  الفلف الث  و فخ   الفعا الماضي عند إيراده أمثلة 
الفعا المختلفة بالز مان الماضيو أما الحاضر والمست با ف د أشرف فيهما المضار و وفعا  
اهمرو  فللّداللة على زمن الحاا والمست با يستعما الفعا المضار  مخبرا  بهو وفعا  

َدو وأم ا بناُل اهمر مأمو  َع و وَمُكَ  وُحمت را  به. ولهذا قاا :" فأم ا بنال ما مضى فَذَهَو وَسمت
مالم ي ْع فئنه قولف آمرا  : اْذَهْوو واْقُتْاو واْضرتْوو ومخبرا : َيْ ُتُا وَيْذَهُوو وَيْضرتُوو 

  وبهذا تكون الصيغة  (،12ا1، 2004سيبويه، وكذلف بنال مالم ين طع وهو كاتن" )
الزمنية عند سيبويه ث ثا  )َفَعا( و)َيفَعا( و)افَعا(و وت ابا كا منهما قيمة زمنيةو غير أّن  
هذه ال يم يتم التعبير عنها بمصطلحا  من قبيا )مامضى( و)مايكون( و)ما لم ي ع( 
و)ما هو كاتن( و)ما لم ين طع( ومصطلحا  المضي والكينونة والوقو  واالن طا  غير 

ما هو مرتبط بالزمنو ومنها ما هو مرتبط بالحصواو ومنها ما هو  متجانسةو فمنها
،  32، ص2009، والمالخ، 13، ص2014 -2013)ميزاب، مرتبط باستمرار الحد 

وهذا مّما يدا على أّن سيبويه كان يعي تماما  ارتباط الفعا بالزمنو ف بد لكا فعا  و(33
 من زمان يحتضنه وهو الركيزة اهساسية له. 

يغة والّزمنو وقس موا اهزمنة ث ثة: وقد تا  يبويه فربطوا بين الص  بع معظم النُّحاة ست
الماضيو والحااو والمست باو حي  ي وا الزجاجي:" اهفعاا ث ثة: فعا ماضو فعا  

ن كان أنكر  (،255، ص1984" ) الزجاجي، مست باو وفعا في الحاا يسمى الداتم وا 
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او ورأ  أنه يكون في الزمن الماضي والمست باو في موضع آخر داللة الفعا على الحا
 (،91، ص2012") الزجاجي، ي وا: " الفعا على الح ي ة ضربان: ماض  ومست با

ويواف هم ابُن يعيل في الت سيم الث ثي حي  ي وا: " لم ا كان  اهفعاا ُمساوقة للز مان  
ما  اهفعاا ُتوَجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه ان سم  بأقسام الز مانو  والز مان من م و 

و وحاضرو ومست باو وذلف من قبا أّن اهزمنة حركا  الفلف  ولم ا كان الز مان ث ثة ماض 
فمنها حركة مض و ومنها حركة لم تأ  بعدو ومنها حركة تفصا بين الماضية واآلتية 

و ومست باو وحاضر   (.4ا7)ابن يعيش،  "كان  اهفعاا كذلف ماض 
مّما سبق أّن النحاة في ربطهم أقسام الفعا بأقسام الزمن قد تأثروا بشيل من   ويتضح    

المنطق المتعلق بالنظر في الزمن الفلسفي دون النظر إلى الزمن النحويو مّما يدّا على  
قلة اهتمامهم بالداللة الزمنيةو فض   عن ذلف فئّن الدرس النحوي ال ديم أشار إلى زمن  

عن تحديداته من حي  ال رو أو البعدو وما هذا إاّل بسبو قلة ضبط الفعا مجم   بعيدا  
اهزمنة لديهمو ويبدو هذا التأثر الفلسفي جليًّا من ك م ابن يعيل فهو ي سم الزمن وف ا  
لحركا  الفلفو وقد علق الدكتور إبراهيم السامراتي على ن  ابن يعيل السابق ب وله: " 

هبا  بعيدا  وهو ال ينهج نهجا  لغويا  فكأنه أراد أْن  وابن يعيل في هذا ال وا يذهو مذ
يفلسف المسألة الّلغوية وهي ال ع قة لها بهذا النظر العلميو وكأّن النحوي لم يرد  
است رال العربية لمعرفة إعراو الفعا عن الزمانو با إنه اهتد  إلى هذه الناحية من تأمله  

 (.17، ص1966)السامرائي،   "في الزمان الفلكي
كما يتضح أّنهم في تحليلهم للزمن رّكزوا على الصيغة الصرفيةو أي ما يعرف بالزمن   

الصرفي الذي يتعلق بالصيا الصرفية لافعااو ويبدو ذلف واضحا  في ت سيم الفعا تبعا  
لداللته الزمنيةو مهملين بذلف الزمن النحوي الذي ينسجم مع ما تتديه اهلفاظ المترابطة 

 منية داخا السياق.من الوظيفة الز 
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وقد وجه أحد الباحثين المعاصرين ن دا  للنحاة ال دامى في اعت ادهم بأّن الفكرة الزمنية  
ذا  مدلوا إفرادي  صرفيو وأّنها مستوحاة من الصيا المجردةو ورأ  أّن هذا الك م  

 يفت ر إلى الدقة والصواو لسببين:
  المتكلمين في التعبير عن الفكرة . عجز الصيا الصرفية بطبيعتها عن تلبية حاجا1 

الزمنيةو ف د تدا هذه الصيا على غير الزمن الذي قرره النحاة لهاو با قد تتخلى الصيغة  
 الصرفية عن زمنها لتدا على الوصف الخالي من الزمن. 

. أّن الصيا الصرفية ليس  حكرا  على اهزمنة الفلسفية الث ثة المعروفةو إذ أّن الزمن  2 
النحوي أو الّلغوي ذو ع قة وطيدة ب صد المتكلمو وهذا ال صد له طبيعة استعمالية ليس  
م يدة بالزمن الفلسفي وصرامتهو با هو زمن سّياا يعتمد على السياق اللغوي من خ ا  

كي   –طي المعنى الدقيق للزمن.        كما ير  أّن اهولى للدراسة النحوية ال راتن ليع
أْن تتخلى عن دراسة الفكرة الزمنية في المرحلة الصرفيةح هّنها   -تعطي ثمارها المرجوة 

ال تملف ال يمة الزمنية المحددة با غاية ما تدا عليه هو الزمن المطلق غير الم يد 
    (.12، 11، ص2013)الدراجي، 

ولكن مع هذا ال يستطيع أحد أْن ي ّلا من شأن ما فعله ال دامىو وال ين   من قيمة  
عملهم في النظر إلى داللة الفعا على الزمن والداللة المتداخلة للصيغة داخا السياقو 
حي  نجد أّن ابن جني كان قد أشار إلى الوظيفة السياقية ودورها في التعبير عن الزمن 

لفعا: " على ث ثة أضرو تن سم بان سام الزمان إلى ماض وحاضر  حين ذكر أّن ا
ومست باو فالماضي ما قرن به الماضي من اهزمنة نحو قولف: قام أمسو وقعد أوا من 

فهو يشير إشارة واضحة  إلى أّن الزمن من وظيفة  (،28، ص1988)ابن جني، أمس" 
يعني ليس زمن الفعا مدلوال   السياق بدليا قوله: ) ما قرن به الماضي من اهزمنة(و

 للصيغة الصرفية كما هو عليه المت دمون . 
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علمال الّلغة المعاصرون ف د تناولوا الزمن الّلغوي من خ ا االستعمااو وفرقوا بين   أمَّا 
و وبين الزمن  و ومست با  و وحاضر  الزمن الصرفي الذي ُقس م الفعا بم تضاه إلى ماض 

الجملة من دالال  السياق في اهساليو المختلفةو فللصيغة   النحوي من خ ا وظيفته في
الواحدة من الفعا دالال  متعل ة بأزمنة مختلفة على حسو ما يضاف إليها من كلما و  

وهذا ما أشار إليه الدكتور تّمام حّسان  ب وله  (،36، ص2002)المنصوري، أو تراكيو 
و الصفة أو ما ن ا من الفعا إلى  :" الزمن النحوي وظيفة في السياق يتديها الفعا أ

اهقسام اهخر  للكلم كالمصادر والخوالفو والزمن بهذا المعنى يختلف عّما يفهم منه في  
 (،240، ص1994) حسان، الصرفو إذ هو وظيفة صيغة الفعا مفردة خارج السياق" 

برية  فهو يتناوا الزمن من خ ا سياق الجملة النحويةو فعرض له في حاال  الجملة الخ
واإلنشاتية بأنواعهاو ووضع جداوا مزج فيها الزمن بالجهةو ولم يكتف بالصيغتين 
البسيطتينو با قام بسرد حاال  متعددة لدخوا اهدوا  المساعدة وأدوا  النفي 
والموجها  على هاتين الصيغتين مثا: )كان ومازاا وظا وطفق وكاد(و واضعا  قانونا   

هو ير  أّن زمن الصيغة الصرفية ال يتغير في جملة  بضبط استعماا الزمن الصرفيو ف
خبرية مثبتة أو في جملة استفهامية مثبتةو ويتعرض للتغيير في جملة خبرية منفية أو في  

كما صّرح بأّن النحاة " لم يحسنوا النظر في   (243، ص1994.) حسان، جملة إنشاتية
وا الفرق بين م ررا  النظام ت سيما  الزمن في السياق العربيو إذ كان عليهم أْن يدرك

ومطالو السياقو ثم أْن ينسبوا الزمن الصرفي إلى النظام الصرفي وينسبوا الزمن النحوي  
 .(243، ص1994".) حسان، إلى مطالو السياق

وهّن الزمن النحوي هو زمن الجملة بمجمو  ما فيها من قراتن لفظية ومعنوية وحاليةو  
الزمنو ف د با  من الضروري توضيح مفهوم الجهة   وهن دور هذه ال راتن هو توجيه

و   Aspect)وع قتها بالزمنو ف د اختلف الباحثون الّلسانيون في تعريف مصطلح الجهة )
فمنهم من ضيق مجالهو ومنهم من وسعهو أورد المتوكا في كتابه من قضايا الرابط في 
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الّلغة العربية أّن الجهة هي: " الم ولة التي تحدد التكوين الزماني الداخلي للواقعة الداا  
كما عرفها تمام حسان ب وله:"   (،23، ص1987) المتوكل، عليها محموا الجملة" 

ّما من حي  الحد و فهناف   والجهة تخصي  لداللة الفعا ونحوه إّما من حي  الزمن وا 
أو هي التحديد   (،257، ص1994" )حسان، ة لت ييد معنى الزمنجها  في الّلغة العربي

الزمني الجديد الذي تفيده ال راتن في السياقو إذ ال يتح ق الزمن النحوي إاّل بالجهة هّنه  
ما هو إاّل امتزاج الزمن بالجهةو بمعنى أّن الجهة ترتبط بالزمن ارتباطا  وثي ا  على الرغم  

إذا كان الزمن النحوي إطارا  خارجيا  يحدد وق  وقو  الفعاو  من انفصالها شكليا  عنهو أي 
ويشير إلى لحظة تلفظه وحدوثهو فئّن الجهة هي التي تميز الحد  وتخصصه وتبين 
دالالته ومعانيه التي يعبر عنها الفعا ومشت اته كأْن يكون الفعا آنيًّاو أو لحظيًّاو أو 

ما  أو غير تامو بصرف النظر عن الزمن الذي يتم  تكراريا و أو مستمرا و أو انتهاتيًّاو أو تا
فيه ذلفو سوال كان ماضيا  أو حاضرا  أو مست ب  و في حين أّن الزمن ُيعنى بتحديد وق  
وقو  الحد  بالنسبة إلى زمن التكلمو سوال كان ذلف في الماضي أو الحاضر أو  

ق  هو فترة وهّن الو  (،52، ص1427، وثالث، 152، ص2020) حمداوي، المست با
زمنية أقّا نسبة من الزمن حي  يشتما الزمن على اهوقا و لذلف ُعرف  الجها  عند  
بعض الّلغويين بالموقتا  لكونها توق  الزمن وتحدده من خ ا الظروف وبعض 
اهدوا و وتن سم الجهة إلى قسمين رتيسيين: جهة التمامو وجهة ال تمامو فالجهة اهولى  

جز في الماضيو أو الذي سيكون منجزا  في المست باو فالسمة  تدا على الحد  المن
)ثالث، المميزة لها هي اكتماا الحد  وتمامه بصرف النظر عن الزمن الذي يتم فيه ذلف

 (.75، ص1427
وأما الجهة الثانية  فهي جهة ال تمام وتعني الحد  الذي يتصف باالستمرار أو التكرار في   

ت باو فالسمة المميزة لها هي استمرارية الحد  في جميع اهزمنةو الماضيو أو الحاضرو أو المس
 (.75، ص1427.) ثالث، و وجهة االستمراروتتفر  هذه الجهة إلى جهة العادة
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وير  تمام حسان أّن اهزمنة في الّلغة العربية الفصحى ث ثة لكنها تتفر  على صعيد   
البعيد المن طعو وال ريو المن طعو والمتجددو عشر زمنا و فهناف بالنسبة للماضي: الجهة إلى ستة 

 والمنتهي بالماضيو والمنتهي بالحاضرو والبسيطو والمستمرو والم اروو والشروعي.
وفيما يخ  الحااو فهناف العاديو والتجدديو والمستمر.أما فيما يتعلق بالمست باو فهناف 

 (.247، ص1994) حسان، البسيطو وال ريوو والبعيدو واالستمراري 
كما ربط كا صيغة بما يناسبها من معاني الجهةو حي  خّ  لكا صيغة ال راتن   

والضماتم التي تناسبها. وقد أشاد بهذا الت سيم الباح  عبد الجبار توامة حي  قاا: " إّن 
حتى اآلن هو ت سيم الدكتور تمام   –فيما نعلم  –أدق ت سيم لجها  الفعا ومصطلحاتها 

لن د الموجه إليهو والذي مفاده أّن ت سيمه هذا هو نس  لما في  حسانو على الرغم من ا
اللغا  العربية ...ال سيما إذا علمنا أّن بعض المصطلحا  الواردة في ت سيمه ال وجود  
لها في اللغا  الغربيةو كالتجدد بمعناه الدقيقو والشرو  والم اربةو وحتى البعد وال رو في 

 (.103، ص1994) توامة، هذه الّلغا "  المست باو ال يكاد يوجد في ت سيم
ون حظ من خ ا هذا الت سيم أّنه ت سيم لازمنةو وليس ت سيما  لافعاا أو للصياو أي   

) فعا( أو )يفعا(و  :أّن كا زمن من اهزمنة الث ثة غير مرتبط وملتزم بصيغة معينة مثا
و وتتضافر ال راتن لتحديد  إذ يعبر عن الزمن الواحد بصيا مختلفة تحددها الجها  الزمنية

زمن الصيغة وجهتهو وهذه ال راتن هي قراتن لفظية متمثلة في اللواصق واهدوا  الحرفية  
مثا: )قدو والسينو وسوفو والم ونون التوكيدو وماو والو ولمو ولن(و والنواس  مثا: )إّن  

( تدا على  وأخواتهاو وكان وأخواتهاو وكاد وأخواتها(و والظروف الزمنية مثا: )اآلن
الحاضرو و)غدا ( تدا على المست باو وقراتن حالية وهي المعلوما  الخارجية المستمدة 
من التاري  والجغرافيا... وغيرهماو فالداللة الزمنية تتنو  من سياق إلى آخر العتمادها  
على ال راتن اللفظية أو الحاليةو وكا هذا راجع إلى السياق عكس الصيغة الصرفية التي  
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ثابتة لها زمن واحد ال يتغيرو فالجهة هي التحديد والتعيين الزمني الذي تفيده ال راتن   تب ى
 (.256، ص1994.) حسان، في السياق

كما تناوا الباح  عبدال ادر الفاسي الفهري مسألة الجهةو بشكا واضح في كتابه )    
هة والزمنو فالجهة  البنال الموازي : نظرية في بنال الكلمة وبنال الجملة(و وفرق بين الج

هي مجمو  سما  الحد  التي تسمح ب ياسه ووصفه من الناحية المعجميةو فهو ممتد أو 
، 1990) الفهري، غير ممتد أو لحظيو وهو محدود وغير محدودو وهو تام وغير تام 

أما الزمن فذو داللة إشارية أو تعينيةو وير  أّن اللغة  العربية تتأرجح بين  (،80ص
لجهةو بمعنى أنها ليس  لغة الجهة بالمفهوم الصرفو وليس  لغة زمنية بشكا  الزمنية وا

صرفو با تتراوح بينهماو وفي هذا الصدد ي وا:" وقد ي اا إّن الفعا العربي المتصرف ال 
ّنما يدا ف ط على الجهةو والزمان مستفاد منهاو وأّن أساس   يدا على الزمن كما حددناهو وا 

ذا دّا الفعا على الزمنو فئّن الزمن فيه  الفعا هو بين الجهة التا مة والجهة غير التامةو وا 
     (.80، ص1990".)الفهري، نسبي ال مطلق

( أيضا  بين الجهة والزمن إذ قاا:" نستطيع أن نفهم من الزمن Quirkوقد مّيز كويرف )
رو  التوافق بين شكا الفعا ومفهومنا للوق و بينما تهتم الجهة بأسلوو أي حد  فعلي مج

 .( Quirk RQ , 1973,p.40 )أو مراعىو مثا: تمام الحد  واستمراره"
وير  الدكتور مهدي المخزومي أّن الزمن الّلغوي هو عبارة عن " صيا تدا على وقو    

  " أحدا  في مجاال  زمنية مختلفةو ترتبط ارتباطا  كليًّا بالع قا  الزمنية عند المتكلم
ويبدو من خ ا تعريفه السابق أنه قد ربط الزمن    (،147، ص1986)المخزومي، 

السياق الذي ترد فيه الصيغةو وهو بذلف لم يحدد مفهوم بالصيا الصرفية ولم يربطه ب
الزمن الّلغويو با حدد أدواته أو وساتلهو وينطلق من آرال المستشرق اهلماني وليام وراي   
الذي يلّمح إلى مشكا الربط بين الزمن الوجوديو والزمن اللغويو وما أفرزه هذا التصور  

كما ذهو إلى أّن النحاة ال دامى   (.44، ص 2009)المالخ، االنعكاسي من ت سيما  



 2021ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو    جملة الرفاق للمعرفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
206 

لم ينجحوا في تصّور أّن الزمن النحوي ليس كالزمن الفلسفيو يدا على الماضيو  
ّنما صيا ذا  داللة زمنية مختلفة  ، 1986)المخزومي، والحاضرو والمست باو وا 

 (.147، 146ص
ذا أمر حاد  في  وير  السامراتي أّن الفعا يدّا على الزمن بصيا وتراكيو معروفة وه   

كا اللغا و والعربّية منهاو  ولكّنه ي حظ على العربّية ب وله:" غير أّن الصعوبة في هذا  
 اهمرو أّن أبنية الفعا العربي ال تفصح عن الزمانو كما تشير إلى ذلف مصطلحاتها"

ويذكر في موضع آخر مبرزا  أهمية التركيو في صياغة   (.23، ص1966)السامرائي، 
هفعاا وتحديد داللتها الزمنيةو ومشيرا  إلى الربط بين الزمن الصرفي والنحويو  أزمنة ا

نما يتحصا  حي  ي وا: " ومن هنا فئّن الفعا العربي ال يفصح عن الزمان بصيغهو وا 
الزمان من بنال الجملة ف د تشتما على زيادا  تعين الفعا على ت رير الزمان في حدود  

إشارة عامة إلى أّن الفعا ث ثة: ماض وحاا ومست باو  واضحةو على أننا يجو أن نشير
ن دل  دالال  في اإلعراو عن الزمانو فهي   ننا نستطيع أن ن رر أّن صيغة )فعا( وا  وا 
في أغلو اهحواا تدا على حد  أنجز وتّم في زمن ماضو وأّن صيغة )يفعا( تتردد 

ْن ذهب  في االستعماا مذاهو أخر   وذلف بفضا اهدوا   بين الحاا واالست باا وا 
وفي هذا الصدد ي وا   (.23، ص1966" )السامرائي، والزيادا  التي أشرنا إليها

برجشتراسر: " إن العربية تتميز عن ساتر الّلغا  السامية في تخصي  معاني أبنية 
الفعا وتنويعهاو وذلف بواسطتين: إحداهما اقترانها باهدوا و نحو: )قد فعا( و)قد يفعا( 

واهخر  ت ديم فعا كان على اخت ف صيغهو نحو:)كان قد فعا( و)كان   و)سيفعا(و
  (.89، ص1994)برجشتراسر، يفعا( و)سيكون قد فعا( إلى آخر ذلف" 

ويمكن ال وا أّن النحاة المحدثين وفي م دمتهم الدكتور تمام حسان قد قدموا محاوال   
عد عامة مطردة في الّلغة  جادة الحتوال قضية الزمن في العربيةو حي  وصلوا إلى قوا 

ت وم على اهبنية والمركبا و فالزمن ال يتحدد بالفعا وحدهح هّن الفعا يظا قاصرا  عن  
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تحديد الزمان ما لم تساعده قراتن أخر  أو ي ع في سياق معينو اهمر الذي يتكد ارتباط 
زمن النحويو وذلف  الداللة الزمنية بالسياق اللغويو حي  إّن للسياق دورا  مهما في تعيين ال

هّن مجاا النظر في الزمن النحوي هو السياقو وليس الصيغة المفردةو وهذا ما دعا  
الباح  محمد حسن قواقزة إلى ال وا بأّن العربية تحتوي على ث ثة أنماط من اهزمنةو  
وهي: الزمن الصرفيو والزمن النحويو والزمن السياقيو والذي عرفه بأّنه:" انحراف  

عن الداللة الشاتعةو ويفهم هذا االنحراف من االستخدام الخا  لهذا التركيو في  التركيو
 (.3، ص2009ا 2008) قواقزة، سياق ما" 

ومن خ ا ما سبق يتبين أّن النحاة العرو ال دامى كانوا يتعاملون مع اهفعاا النحوية  
ير  أغلو من منظور زمني محضو ولم يكونوا يدرسونها وفق م اربة الجهةو بينما 

المستشرقين أّن اللغة العربية بصفة خاصة واللغا  السامية بصفة عامة هي لغة بدون  
نما هي لغة ذا  جها و وفي هذا الصدد ي وا عبدالمجيد جحفة:" يذهو جّا  أزمنةو وا 
المستشرقين الذين درسوا اللغة العربية إلى أن هذه اللغة تجلي ت اب   جهيا و وليس ت اب   

ي نظام التناوو الصرفي للفعاو ل د حاوا أغلو المستشرقين أن يبنوا ت اب   جهيا  زمنيا  ف
بين الصيغتين الفعليتين )فعا ويفعا( وقد سموا الشكا )فعا( تاما و وسموا الشكا)يفعا(  
غير تامو أو غير مكتماو وهذان المصطلحان اللذان ي اب ن صيغة الماضي وصيغة  

(. ومن أهم  155و  2020ا في النحو العربي" )حمداويو المضار و واللذان لم نعهدهم
المستشرقين الذين قالوا بجهية اللغة العربية بصفة خاصة واللغا  السامية بصفة عامةو  

,Blachere) 1952،)(و وب شير H. Fleisch,1974,pp11-19(إميا بنفينس 
وغيرهماو ممن أهملوا الزمن الجمليو وأثبتوا الحضور الكلي للجهة في اللغة العربيةو أما 
المحدثون ف د أتبثوا أن الّلغة العربية تتأرجح بين الزمنية والجهةو بمعنى أّنها ليس  لغة 
الجهة بالمفهوم الصرفو وليس  لغة زمنية بشكا صرفو با تتراوح بينهماو حي  يرون 

عربي يعبر عن الزمن والجهة معا و أي أّن العربية تمتلف شكلين من الفعاو أّن الفعا ال
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يشيران إلى الزمن والجهة معا و وهذان الشك ن هما التام وغير التامو في م ابا التمام  
( من أوعى المستشرقين بالع قة الوثي ة بين الزمن  Comrieوال تمامو ويعد كومري )

" هناف مجموعتان من اهشكاا في العربية المكتوبةو والجهة في العربيةو حي  قاا: 
تشيران ت ليديا  لتنو  الجها  أو اهزمنة أو الحاال و وتميزان بين كا من التام )  

perfect(وغير التام )imperfect( أو التمامية )perfective وغير التمامية )
(imperfective ...)الماضيو بينما تفسر  فيفسر شكا التمامية بمعنى تمام الحد  والزمن

وبنال    .(Comrie.B.  ,1976,p78 )وغير التمامية بمعنى الحد  غير التام والزمن الحاضر"
عليه يبدو واضحا  أّن كومري قد تنّبه إلى أّن اهشكاا التامة وغير التامة تنوعا  شكلية للجها   

وثي ة بين الزمن والجهةو واهزمنة والحاال و وليس تنوعا  للجها  ف طو وهذا يتكد الع قة ال 
 . وعدم جواز الفصا بينهما في العربية

 الّداللة الّزمنّية والجهوية للفعل الماضية المبحث الثاني
) ابن عر ف النُّحاة الفعا الماضي بأّنه:" مادّا على اقتران حد  بزمان قبا زمانف"  

وأي: أنه حد  قبا زمن التحد  عنه في قوله:)قبا زمانف( أي قبا  (4ا7يعيش، 
اإلفصاح عنهو فهو عبارة عن فترة زمنية يمتد طولها من أقصى ن طة من ال دم الزمني 

عبارة عن زمن محضو أي أنه ال يحما في طياته   وتنتهي بالزمن الحاضرو والماضي
من الدالال  غير الداللة الزمنيةو فزمنه كا مدلولهو وقد خ  النُّحاة صيغة ) َفَعا(  
للّداللة على الّزمن الماضي مطل ا  دون تحديدهو هّن التحديد الزمني من وظاتف السياق 

 على الزمن المطلق غير المعين ال الصيا المجردةو فهي ال تخلو من الزمنو ولكّنها تداّ 
بالماضي الفت ارها إلى إمكانية التحديد التي يتبّناها السياق ويظهرها على أتم وجهو هّن  

قاا  (.124، ص1986)المخزومي، الفكرة الزمنية ترتبط في ح ي ة اهمر بئرادة المتكلم 
وقاا ابن   (،12ا1سيبويه، ) سيبويه:" أم ا بنال مامضى فَذَهَوو وَسمتَع وَمُكَ و وُحمتد" 

) ابن يعيل:" الماضي ما عدم بعد وجوده في ع اإلخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده" 
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وير  السامراتي : أّن صيغة )فعا( " تدا على حد  كان قد تّم في زمن   (،4ا7يعيش، 
وأطلق عليه الدكتور  (،28، ص1966)السامرائي، ماض  ال نستطيع ضبطه وتعيينه" 

سان الماضي البسيطو وعّرف البساطة بأنها : " الخلو من معنى الجهةو أو بعبارة تمام ح
  (، 245، ص1994) حسان، أخر  عدم الجهةو فيكون معنى الجهة هنا معنى عدميا " 

كما سّماه اهستاذ حامد عبدال ادر )الماضي المطلق( ورأ  أّنه أبسط اهنوا  وأعّمها في  
في الداللة فاّنه يدّا على مجرد وقو  الحد  في الماضي دون  الداللة... أّما أّنه أعّمها 

، 1998)الوزير، اإلشارة إلى قرو أو بعد أو استمرار أو ان طا  أو توكيد أو غيره 
ولكْن هذا ال يعني أّن الماضي يدا على الزمن الماضي التام المن طع بصفة  (،105ص

ّنما قد يحد  أحيانا  أْن ينصرف الماضي  عن هذا الزمن ليعبر عن الحاا  مطل ةو وا 
واالست بااو وذلف من خ ا السياق عن طريق ال راتن والسوابق والضماتم التي تعما على  
تصريف الداللة من زمن إلى آخرو فصيغة )فعا( مث   ال تعبر عن داللة زمنية ماضية 

لغة  محددة فحسوو با قد تعبر عن داللة غير محددة تحتما ال رو والبعدو ومتأما ال
العربية من الوجهة الزمنية يجد الكثير من التركيبا  اللغوية التي يمكن أن تشكلها صيا 
الفعا مع ما يتصا بها من قراتن لفظيةو فيكون لكا تركيو بعد زمني يختلف قربا  وبعدا   
واتصاال  واستمرارا  وان طاعا . وقد أشار الدكتور تمام حسان إلى ذلف حي  ربط كا صيغة 

سبها من معاني الجهة كال رو والبعد واالن طا  والتجدد واالستمرار وغيرها بما ينا
وكا هذا راجع إلى السياق عكس الصيغة الصرفية التي   (،245، ص1994)حسان، 

تب ى ثابتة لها زمن واحد ال يتغيرو فالجهة هي التحديد والتعيين الزمني الذي تفيده ال راتن  
 بالت فصيا:في السياق. وفيما يلي بيان لذلف  

وهو ما  (،245، ص1994)حسان، . الماضي ال ريو المنتهي بالحاضر:)قد فعا( 1 
چ  يعبر به عن فعا واقع في زمن ماض  قريو من الحاا ولكنه من طع عنهو ك وله تعالى:

(و وقوا الم يم :)قد قام  1)سورة المجادلةو اآلية:     چ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  
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الص ة(. وقد أشار ابن يعيل إلى ذلف في حديثه على دالال  )قد( الت ريبية حي  قاا:" 
)قد( حرف معناه الت ريو  وذلف أنف ت وا: )قام زيد( فتخبر ب يامه فيما مضى من الزمنو  

ا من الزمان الذي أن  فيهو فئذا قربته  إال أّن ذلف الزمان قد يكون بعيدا وقد يكون قريب
بـ)قد( ف د قربته مّما أن  فيهو ولذلف قاا المتذن: )قد قام  الص ة(و أي: قد حان وقتها 

 (.147ا8) ابن يعيش،  في هذا الزمانو ولذلف يحسن وقو  الماضي بموضع الحاا"
والزمن ال ريوو وفي قوا ابن يعيل إشارة إلى مصطلح الجهة عندما قاا: الزمن البعيدو 

وأّن )قد( لها دور في تحديد الجهة حي  إنها تعما على ت ريو الزمن الماضي إلى زمن  
الحااو وهذا ما ذهو إليه وليم راي  من أّن المركو )قد فعا( يدا على وقو  الحد  قبا  

وقد تأتي صيغة )قد فعا( للداللة   (.27، ص1966السامرائي، قليا من زمن التكلم )
 ك وا الشاعر)الطويا(:  (،29، ص1966)السامرائي،  ي البعيدعلى الماض

ْن َجانبْيهت جَهام                وَكاَن َقدت اْسَتْسَ ى الَغَمام وَقْد َبدا              َلُه َعارٌض مت
. الماضي البعيد المن طع:)كان فعا(و ويستعما للتعبير عن وقو  حد  في زمان  2

ماض بعيد مع وظيفة زمن االن طا و هّن االن طا  سمة زمنية من سما  صيغة )فعا(  
حسان، ) ى الماضي المن طع في مسافة زمنية معينةو أي أّن الحد  ليس مستمرا  تدا عل
وقد أقر بذلف الدكتور مهدي  (،14، ص2013، والدراجي، 245، ص1994

المخزومي ب وله: " و)كان( ليس  مست لة في الداللة على الزمانو ولكّنها ضميمة للفعا  
 (.184، 183، ص1986ي، )المخزومالماضيو لتدا معه على زمن بعيد من طع" 

إلى البشرية كافة(و فالمركو)كان  –صلى اهلل عليه وسلم  –نحو: )كان أرسا محمدا  
أرسا( داا على الزمن الماضي البعيد المن طعو حي  أفاد فعا الكينونة االن طا  البعيد 

 المرتبط بفترة زمنية بعيدة في الماضي. 
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يعبر به عن حد  وقع  في زمان ماض  . الماضي ال ريو المن طع: )كان قد فعا(و و 3
قريوو وال رو مأخوذ من )قد( هنها إذا دخل  على الماضي ت ربه من الحااو مثا: )عند  

 (. 229و و بلحاجو  245و   1994وصوا الشرطة كان الل  قد هرو( ) حسانو  
. الماضي المتجدد المن طع: )كان يفعا(و وهو ما يدا على حد   تجدد وقوعه مرا  4

و  1994ماضي وان طعو وقد يكون ان طاعه قريبا  أو بعيدا  عن الحاا ) حسانو في ال
        چ ۈئ    ۆئ   ۆئ چ   (و نحو قوله تعالى:116و  2010-2009و وميهوبيو 245 
فهذا التركيو يدا على أّن الظلم كان متكرر الوقو  من  (.177سورة اهعرافو اآلية: )

 قبا أهله في الماضيو ين طع ويتجدد.  
وقد دعا أحد الّلغويين المحدثين إلى تسمية )كان وأخواتها( باهفعاا المساعدةو هنها إذا   

ذا دخل  على   دخل  على جملة اسمية ساعد  على جعا االسم في حيز زمان معينو وا 
 (. 45و  1994جملة فعلية ساعد  على تفصيا اهزمنة وتحديدها ) توامةو 

يفعا(و ويتكون من اهفعاا الناسخة المساعدة  . الماضي المتصا بالحاضر:)ما زاا 5
انففو ما برحو ما فتجو ما دام( مت دمة على الفعا المضار و ويستخدم هذا التركيو )ما زااو ما 

للداللة على حد  وقع في الزمن الماضيو ولكنه ب ي إلى زمن التكلمو فهذه الصيغة تعد حل ة  
، وتوامة، 245، ص1994)حسان، ين وصا بين الماضي والحاضرح هنها تربط بين حدث 

نحو: )ما زاا محمد يكتو( فئن محمدا  مستمر و (230، وبلحاج، ص85، ص1994
بالكتابة من زمن سبق زمن اإلخبار وظّا مستمرا  حتى زمن التكلمو ويسمي المطلبي هذه 

 (. 35) خنياب، صاهفعاا بتركبها مع بنال )يفعا( بالزمن المشترف 
المن طع بالحاضر:)ظا يفعا(و ويعبر به عن الحد  الذي استمر  . الماضي المستمر 6

نحو  (.80، ص2005،)عبدالحميد، وقوعه في الزمن الماضي وتوقف عند زمن التكلم
 (.14:) سورة الحجر، اآلية  چى  ې  ېچ   قوله تعالى:
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. الماضي المستمر حتى الزمن الحاضر: )كان فاع  (و ويستعما هذا التركيو للتعبير 7
به عن الحد  الذي استمر وقوعه في الزمن الماضي وهو مستمر حتى زمن التكلم وبعد  

چ  چ   نحو قوله تعالى:(. 81و   2005)عبدالحميدو زمن التكلم إن لم ي طعه فعا آخر 
(. أي أن غفرانه ورحمته كان مستمرا  في الماضي  96النسالو اآلية:و)سورة چڇچ  چ  

ولم يزا مستمرا  في الحاضر وفي المست با أيضا . هن اهلل موصوف بهذه اهوصاف 
 الداتمة في الماضي والحاضر والمست با فهي غير م يدة بزمن معين.

الوقو  ولكنه لم  . الماضي الم ارو: ) كاد يفعا(و ويستعما للتعبير عن حد  قارو 8
( نحو: كاد االمتحان ينتهيو فهذا التركيو يدا 90، وتوامة، ص245) حسان، ص ي ع

على أن االمتحان اقترو انتهاته في الماضي ولكنه لم ينتهو ويعد الفعا  الماضي هنا  
غير تامح هنه لم ي ع ولم يتم إنجازه قبا زمن اإلخبار به. وقد اختلف المحدثون في  

منية لهذا المركوو فذهو المنصوري إلى أّنه ال يدا على وقو  الحد  في  الداللة الز 
ماض قريو من الحاضر با يدا على قرو وقو  الحد  في الماضي سوال كان هذا  
الماضي بعيدا  أم قريبا  من الحاضرو على حين ذهو غيره إلى أّنه داا على قرو وقو   

 (.35) خنياب، صالحد  من لحظة التكلم 
ي الشروعي:  ويتكون من أحد أفعاا الشرو  ) طفقو أنشأو جعاو علقو أخذ(  . الماض 9

مع بنال )يفعا( فيدا حينتذ على أن الحد  بدئ العما به في الزمن الماضيو ولم يزا  
  ( نحو قوله تعالى: 116، وميهوبي، ص245، ص1994) حسان، زمن عمله مستمرا  

نحاة أن أفعاا الشرو  مرتبطة  ( وير  ال22.)سورة اهعرافو اآلية:چحئ  جئچ ي   
بالزمن الحالي ف طو وليس الماضيح هّن الماضي من الزمان قد مضى وان طعو 
نما ألزم كون أخبار أفعاا الشرو  فع    والمست با لم ي ع بعدو وفي ذلف ي وا الرضي: " وا 

ر   مضارعا مجردا عن )أْن( دون االسم والماضي والمضار  الم ترن بـ)أْن(و هّن المضا 
، 2007)رضي الدين األستراباذي، المجرد عن ع ما  االست باا ظاهر في الحاا" 
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وهذا ما أّكده بشير جلوا ب وله: " تدا صيغة الماضي على زمن الحاا إذا   (.222ا4
كان  من أفعاا الشرو  نحو: شر  وطفق ...إل و فهذه اهفعاا ماضية لفظا  وزمنها 

برها م صور على الحاا أيضا  ليتواف او وهذا هو  الحااو وزمن المضار  الواقع في خ
السبو في عدم اقتران خبرها بـ)أن( المصدرية إذ أّن المصدرية تخل  زمن المضار   

) جلول، ل ست بااو وزمن أفعاا الشرو  يدا على الزمن الحالي في ع التعارض بينهما"و 
ه إلى داللة هذه  ومن خ ا ما سبق يمكن ال وا إن د. حسان في ذهاب (.6، ص2011

اهفعاا على الزمن الماضي قد استمد المضي من الفعا )طفق( ولم يلتف  لداللة )يفعا( 
 الزمنية.

ومن خ ا ما سبق يتبين أّن التراكيو الساب ة قد دل  على الزمن الماضي مع مراعاة  
ر قرو الحد  المدلوا عليه في التركيو وبعده من زمن التكلمو فزمن الماضي لم يتغي

ّنما الذي تغّير هو الكمية الزمنية الماضية بالنسبة إلى حد  زمن الحاضرو لذا ف د   وا 
أصبح  الجهة تمثا وحدة قياس جديدة للت طيع الزمني الطويا السيما بالنسبة إلى زمن  
الماضي وزمن المست با لطوا المدة الزمنية التي يدالن عليها فتعما الجهة على ت لي   

هذين الزمنينو لذلف سمي  تحديدا  زمنيا  عند المحدثين ولم تدخا في  المسافة الزمنية ل
إيجاد الزمن با في تحديد وت لي  وت ييد الزمن. فالجهة إذا  من الم يدا  الّلغوية في  
ّنما هي ذا  وظيفة  الدرس النحوي التي ال شأن لها بدراسة الصيغة الصرفية المجردة وا 

 من الفلسفي داخا النصو  الّلغوية.سياقية تعطي قيمة زمنية محددة للز 
وقد تستعما صيغة الماضي في التراكيو الّلغوية للداللة على الزمن الحاضر تبعا    

لل راتن السياقية التي تفيد ذلف الزمنو من ذلف أْن ي صد بالّلفظ إي ا  معناه في حاا  
النطق بهو ومن مواضع  ذلف إذا ورد  في تركيو إنشاتي نحو: )بع ( و)اشتري ( 

ا ابن مالف:" وينصرف الماضي إلى الحاا باإلنشالو وغيرهما من ألفاظ الع ودو قا
واإلنشال في الّلغة مصدر أنشأ ف ن يفعا كذاو أي: ابتدأو ثم ُعب ر به عن إي ا  معنى 
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بلفظه ي ارنه في الوجود كئي ا  التزويج بـ)زوجُ (و والتطليق بـ)طل ُ (و والبيع والشرال 
ضية الّلفظ حاضرة المعنىح هّنها ُقصد بها بـ)بعُ  واشتريُ (و فهذه اهلفاظ وأمثالها ما
كما تستعما  (.30ا1، 1990" ) ابن مالك، اإلنشال أي إي ا  معانيها حاا الّنطق بها

صيغة الفعا الماضي بدال  من الفعا المضار  للداللة على زمن الحاا في بعض  
لحاا منزلة حواد  المواضع اللغوية كما ي وا علمال الب غة لنكتة ب غية تنزي   لحواد  ا

 (.51، 50ا1، 1987)بوخلخال، الماضي التي وقع  وأصبح  ح اتق واقعية 
واتفق نحاة البصرة والكوفة على قيام الفعا الماضي م ام الفعا المضار  للداللة على    

ياق   زمن االست باا في بعض التراكيو الّلغوية على خ ف اهصاو وذلف إذا ورد في ست
ا الرضي: " اعلم أّن الماضي ينصرف إلى االست باا باإلنشال الطلبيو  الدُّعالو حي  ي و 

وكذلف مع أغلو   (8ا4، 2007) رضي الدين األستراباذي، "،إّما دعال نحو: رحمف اهلل
أدوا  الشرطح هّن أدوا  الشرط قد تدخا على الفعا الماضي فتن له إلى االست باا نحو 

(. حي  ي وا المبرد: " وقد 7سرالو اآلية:) سورة اإل چ ۓ  ے  ے  هچ  قوله تعالى:
يجوز أن ت ع اهفعاا الماضية في الجزال على معنى المست بليةح هّن الشرط ال ي ع إاّل 

  (.350ا1، 1999)المبرد،   "على فعا لم ي ع
ويتضح مّما سبق أّن صيغة الفعا الماضي قد وضع  أص   للداللة على الزمن   

الماضيو ولهذا جال  في أغلو استعماالتها للداللة على الزمن الماضي مطاب ة مع 
أصا وضعهاو إاّل أنها قد تدا على غير الماضي كالحاا واالست باا الذين وضع لهما  

محولة أو الطارتة على صيغة الماضي ليس  داللة  الفعا المضار  أص  و وهذه الداللة ال
ّنما نتيجة ورود صيغة الماضي مع غيرها في تراكيو لغوية  الصيغة الصرفية اإلفراديةو وا 
معينة اتفق النحاة على ص حية داللتها على الحاا أو االست بااو لما تحدثه ال راتن  

تعبير عنها من طرف المتكلمو واهفعاا المساعدة على تعيين الجهة الزمنية الم صود ال
 والمعلومة لد  السامع. 
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 لّداللة الّزمنية والجهوية للفعل المضارعا المبحث الثالث    
ّنما           إّن تسمية النُّحاة الفعا المضار  بهذا االسم ليس  قاتمة على الّزمنو وا 

لمشابهته اسم الفاعا في المعنىو وفي حركاته وسكناتهو وقد اختلف النحاة ال دامى في  
داللة الفعا المضار  الّزمنيةو فبعضهم يذكر أّنه يداُّ على زمن الحااو وذلف هّن  

و وبعضهم اآلخر ي وا: إّنه يداُّ على   و وعليه ابن الطراوةالمست با غير مح ق الوجود
االست بااو وذلف هّنه ال يوجد للحاا صيغة ل صرهو وهو مذهو الزجاجو ومنهم من ير  
أّنه مشترف بين الحاا واالست بااو وذلف هّن إط قه على كا منهماو ال يتوقف على  

فه على مسو و والم صود بالمسو  مسو و بخ ف إط قه على الماضي فئّنه مجاز لتوق
هنا النفيو وهو رأي الجمهورو ومنهم من ير  أّنه ح ي ة في الحاا مجاز في االست باا 

و ومنهم من ير  أّنه ح ي ة في االست باا مجاز في الحاا وهو رأي ابن   وهو رأي الفارسي
في أّن    وربما يرجع سبو الخ ف بين علمال النحو  (.24ا 1، 2010) السيوطي، طاهر 

داللة المضار  بلفظه على زمنين الحاا واالست بااو ولم يخص  بزمن معّين كالفعا  
الماضي الم ترن بالّزمن الماضيو وفعا اهمر الم ترن بزمن االست باا. كما نظر النحاة 
في الصيغة الزمنية التي ربطوها مع الفعا المضار  ووجدوا أّنها ال تعطي فهما  واضحا  

ويعنون به  -رة الزمنية التي هي الحاا واالست بااو ف الوا إّن الفعا المضار  دقي ا  للفك
يدّا على الحاا حينما يكون مجردا و وأّما مع ال رينة فيمكن أْن يدا على   –صيغة) يفعا( 

المست باو والواقع أّن داللته على زمن المست با متأتية من السياق النحوي التركيبي ذي 
ليس من خ ا الصيغة المجردةو فض   عن ذلف أّن تجرد الفعا  المدلوا السياقي و 

المضار  ال يدا على الحاا مطل ا و با يحتاج إلى ال راتن لتحديد زمن الفعا وت ييدهو 
وهذا يكشف عن كون التحديد الزمني في هذا الفعا من لوازم السياق النحوي ضمن ما  

يغة المضار   معبر عنها بالجها  الزمنية يعرف بتضافر ال راتنو وفيما يلي توضيح لداللة ص
 المتعل ة بمعاني ال رو والبعد واالتصاا واالن طا  والتجدد والم اربة وغيرها كما يأتي:  
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 أواًل: داللة الفعل المضارع على زمن الحال:  
ت وم الصيغة الصرفية )يفعا( بتأدية الصور المختلفة لهذا الزمنو ويذهو أغلو النحاة   

إلى أّن الفعا المضار  قد يترجح للداللة على زمن الحاا دون غيره إذا كان مجردا من  
أي ع مة أو قرينة تخلصه لغيره من اهزمنةو هّنه إذا أريد به الداللة على االست باا 

ة أو قرينة تخلصه لذلفو كما يذهو جمهور النحاة إلى أّنه يتعين للحاا  اشترطوا له ع م
ب رينة خاصة بزمن الحااو مثا: اآلن والحين والساعةو وما كان في معناها من الظروف  
ذا كان منفيا  بـ)ليس(و أو )ما(و أو )إْن( أو بدخوا الم االبتدال عليه   الدالة على الحااو وا 

 يلي أهم صور الزمن الحاضر: وفيما  (.58، 57ا1) حسن، 
. الحاضر البسيط أو العادي أو المطلق: وهو الخالي من الجهةو وصيغته )يفعا(و  1

ويعبر بها عن  حد  ي ع وق  التكلم دونما تحديده بوق  معينو مثا قولنا: يذهو زيد 
 (.231، وبلحاج، ص245حسان، صإلى المدرسة )

يتكرر وقوعه في الزمن الحاضر وعند  . الحاضر المتجدد: ويدا على الحد  الذي 2
زمن التكلمو نحو: ) تشرق الشمس من الشرق( فالشروق حد  متكرر كا يوم لكنه 

 (. 61فالحاا مستمر على سبيا التجدد )خنياوو   من طع بالغرووو
. الحاضر المستمر: )يظا يفعا(و ويعبر به عن الحد  الذي يستمر وقوعه في الزمن  3

لمو مثا: الطالو المجتهد يظا يراجع الحاضر وعند زمن التك
ويفرق عبد الجبار توامة بين   (.232، وبلحاج، ص80،ص2005عبدالحميد،دروسهو)

معنى التجدد واالستمرار في صيغة )يفعا(و فالتجدد يحد  باستمرار ولكن ين طعو بيد أّن  
يد معنى االستمرار يحد  دون ت طعو وير  أّنه من الصعو الفصا بينهماو هّن التجدد يف

 (.92، ص1994)توامة، االستمرار 
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.الحاضر الم ارو: )يكاد يفعا(و ويتكون من اهفعاا الناسخة المساعدة) يكادو يوشف(و 4
  ( ك وله تعالى: 232ويدالن على أن الحد  قرو على الوقو  لكنه لم ي عو) بالحاجو  

 (. 35) سورة النورو اآلية:  چى  ې  ې چ 
.الحاضر المتصا بفعا ماض  سب ه: ) يفعا وقد فعا(و ويعبر به عن حد  واقع عند  5

 (.80، ص2005)عبدالحميد،زمن التكلم وهو متصا بحد  واقع في الزمن الذي سب ه 
 (.  6) سورة الرعدو اآلية   چ   ڀپ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ ٱ   نحو قوله تعالى: 

 ثانيًا: داللة الفعل المضارع على زمن االستقبال: 
وي صد به أن الحد  الذي يشتما عليه الفعا لم ي ع في زمن اإلخبارو قاا ابن يعيل :  

" والمست با ما لم يكن له وجود بعدو با يكون زمن اإلخبار عنه قبا زمان وجوده" ) ابن  
راتي: " وقد يترشح بنال )يفعا( ونحوه للمست باو وذلف بزيادا  (. وقاا السام7/4يعيلو 

أو   (،33، 32، ص1966)السامرائي،  تسبق الفعا هي )السين( و)سوف( و )ال("
اقترن بأدوا  الشرطو والترجي واإلشفاقو ونونا التوكيدو وعندما ي تضي 

أخرا و وداللته هّن الحد  في الطلو ال يتح ق إاّل مت (،24ا1، 2010السيوطي،طلبا )
على زمن المست با متأتية من السياق النحوي التركيبي  ذي المدلوا السياقي وليس من 
خ ا الصيغة المجردةو فهو أكثر احتياجا  لل راتن السياقية من زمن الحااو وفيما يلي  

 صور لهذه الدالال  الزمنية وما يتولد عنها من اتجاها  نحوية : 
بسيط( : ويراد به داللة الفعا على المست با من دون تحديد أو  . المست با المطلق )ال1

وُيعّبر  (،63) خنياب، صتعيين لجهته الزمنيةو ف د يستغرق المست با كله أو جزلا  منه 
چ) سورة الب رةو   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹچ       عنه بصيغة )يفعا( ومن أمثلته قوله تعالى:

فيوم ال يامة صرف داللة )يحكم( إلى المست باو لكنه مست با غير محدد  (و 113اآلية 
أهو قريو أم بعيد؟ وقد تنّبه النحاة لهذه الداللة حي  أطلق عليه الدكتور عباس حسن  

 (. 60ا1) حسن، المست با الواسع 
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حدوثه في الزمن المست با ال ريو . المست با ال ريو: )سيفعا(و وُيعّبر به عّما يتوقع 2
من زمن التكلمو نحو: )سيذهو محمد إلى الكلية( فالفعا سيحد  في زمن ما بعد زمن 

 (.233، وبلحاج، ص245، ص1994)حسان، التكلم قريو منه 
(و ويعبر به عن وقو   245و   1994. المست با البعيد: )سوف يفعا()حسانو 3

و ) سورة چ گ  گ   گچ ومن أمثلته قوله تعالى:الحد  بعد زمن التكلم بوق  بعيدو 
( وقد مّيز البصريون بين )السين( و)سوف( في التعبير عن داللة هذه  3التكاثرو اآلية:

الصيغةو حي  ذهبوا إلى أّن )سوف( أكثر تراخيا من )السين( في تحديد هذه الداللة  
ون إلى أنهما الزمنيةو وأّيدهم في ذلف بعض من المحدثينو في حين ذهو الكوفي

مترادفتانو وليس  مدة االست باا مع  )السين( أضيق منها مع )سوف(. با )السين(  
م تطعة من )سوف( وليس  أص   برأسهو وتابعهم عدد من المحدثين في هذا إْذ لم يروا  

 (.  63) خنياب، صبا تدّا على المست با مطل ا  في )سيفعا( داللة على المست با ال ريوو 
ويدا على وقو    (.245، ص1994حسان،  با المستمر: ) سيظا يفعا(و). المست4

الحد  في المست با ال ريو من زمن التكلم بصورة مستمرةو نحو قولنا: )سيظا العلم ي دم  
إنجازاته للبشرية(و وزاد عليه بعض المحدثين )سوف يظا يفعا( للداللة على المست با 

(و وفي أسلوو النفي قد  63وخنياب، ص ،80، ص2005عبدالحميد، المستمر البعيد )
تدا صيغة ) لن يفعا( و) اليفعا(و إذا كانتا تدالن بمعونة قراتن أخر  على التأبيدو على  

 (.95، ص1994)توامة،  االستمرار في المست با 
. المست با ال ريو المن طع: )سيكون قد فعا(و ويعبر به عن وقو  حد  في المست با 5

ال ريوو أي أن هذا الحد  سيكون منتهيا قبا وق  معين في المست باو مثا:)غدا  عند  
 (.234)بلحاج، صالساعة الرابعة سيكون االمتحان قد انتهى( 

باا لتدا على الزمن الماضي  وقد تتعد  صيغة المضار  استعماال  الحاا واالست  
بواسطة قراتن ترشحها لهذه الداللة وهو مظهر من مظاهر االنفتاح في تركيو الزمن في  
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نظام الجملة وذلف إذا اقترن  و)لم( و)لّما( هن هما تدخ ن على صيغة الفعا المضار   
، 2010، وأبوحيان األندلسي، 26ا4، 2007)االستراباذي، فتن  ن معناه إلى الماضي 

و ونحو قوله  (3چو )سورة اإلخ  و اآلية: ڀ  ڀ   ڀچ پ   نحو قوله تعالى: (،102ا1
و) سورة آا عمرانو اآلية:  چٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ پ   پ   تعالى:
( وهما حرفا نفي وجزم وقلو للفعا المضار  إال أن  الفرق بينهما أّن )لْم( لنفيه في  142

الماضي مطل ا و و)لم ا( لنفيه في الّزمن الماضي ال ريو من الحااو أو المستمر  الّزمن 
وكذلف إذا سبق بـ)لو( االمتناعيةو أو بـ  (،293، 291ا2005،1) ابن هشام،إلى الحاا

تلكم هي المواضع التي   (.61ا1، وحسن، 27ا1، 2010) السيوطي،)إْذ(و و )ربما( 
مضار و والخ صة أن  صيغة الفعا المضار  بما استطع  الوقوف عليها حوا الفعا ال

يتركو معها من قيود زمنية وما يفرضه السياق من دالال  نحوية يجعا الزمن في الفعا  
 المضار  مختلفا  ومتنوعا .   

 فعل األمر وداللته الزمنية والجهويةك المبحث الرابع
فعا اهمر" هو الفعا الد اا على طلو حدو  فعاو أو تركه بعد زمن الت كلم" 

ويعبر عنه بصيغة)افعا(و وع مته التي ُيعرف بها كما   (.137ا1، 1987)بوخلخال،
ي وا ابن هشام : " مرك بٌة من مجمو  شيتينو وهما داللُتُه على الّطلوو وقبولُه يال  

وقد اختلف النُّحاة البصريون والكوفيون حوا   (.30، ص1963") ابن هشام، المخاطبةت 
فعا اهمرو فذهو البصريون إلى أن  فعا اهمر من المضار  بعد نز  حرف المضارعةو  
وهم َيُعدُّون فعا اهمر قتْسما  قاتما  بذاتهو وُيبَنى على ما ُيْجَزم به مضارعه فت وا في:  

ن فيرون أّن فعا اهمر عندهم ُم تطع من أّما الكوفيو  (58ا7) ابن يعيش، َيَضعُ  َضْعو 
الفعا المضار و وليس قاتما  بذاته مثا الفعا الماضي والمضار  فهو مجزوم بئضمار 

)ابن يعيش،  ال م المحذوفة لكثرة االستعماا فصيغة )اْفَعا( عندهم أصلها )لتَتْفَعا( 
كوفيين كانوا  وير  إبراهيم السامراتي أّن ال (.30، 29ا1، 2010، والسيوطي،61ا7
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على حق عندما أبعدوا اهمر هّنه طلوو وهو حد  كساتر اهحدا و وداللته الزمنية غير  
واضحةو هّن من شروط الفعا أْن يكون م ترنا  بالداللة على الزمانو وهو ما ال يتوفر في  

 (.21، ص1966األمر ) السامرائي، فعا 
ى االست باا داتما ح هن  اهمر ُيْطَلو به أم ا داللة فعا اهمر على الّزمن فهو يدا عل  

الفعا لَما لْم ي عو ومالْم ي ْع ال يكون إاّلفي المست باو وقد أشار سيبويه إلى هذه الداللة  
وهو يمثا لافعاا الث ثةو إذ قاا: "وأّما بنال مالْم ي عو فئّنه قولف آمرا  : اْذَهْو واقُتْا 

ّنما اهمر من الفعا  وبذلف قاا المبرد (،12ا1، 2004" ) سيبويه، واضرتوْ  : " وا 
المست باو هن ف إّنما تأمره بما لم ي ْع "و وقد أك د ذلف ابُن مالف ب وله: " واهمُر ُمست بٌا 

. ثُم  أوضح قات  : " لم ا كان اهمر مطلوبا  به حصوا (120ا1، 1999) المبرد،أبد ا" 
ودوام ما حصا  (و 2چو) سورة المدثرو اآلية:      ۓ   ے چ مالم يحصا ك وله تعالى: 

َلزتم كونه مست ب  و وامتنع  ( 1چ) سورة اهحزاوو اآلية:   ٻ  ٻ  ٻچ ٱ  ك وله تعالى:
( ومن أمثلة طلو حصوا مالم يحصا  1/24اقترانه بما ُيخرُجه عن ذلف"و ) ابن مالفو 

هذا في اهمرو ومن الدُّعال   (1چ) سورة العلقو اآلية:     ڇ   ڇچ چ  چ  چ   قوله تعالى:
(و ومن أمثلة االستمرار على أمر   6) سورة الفاتحةو اآلية:  چ  ٹ  ٹ   ٹچ قوله تعالى: 

ومثُا ذلف  (و 112چ ) سورة هودو اآلية: ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ چ قد حصا قوله تعالى:
سالو  ) سورة الن چ ڇ  ڇ  ڇچ چ   چ  چ  اهمر بتكميا المأمور به نحو قوله تعالى:

(و ويلحق بهذه اهفعاا كلماٌ  تستعما استعماال  محدودا  في داخا إطار  136اآلية: 
الجملة متدّية مهام أفعاا اهمر مثا الّتعبير عن معنى اهمر باسم فعا اهمر نحو قولف:  
َصْه َصْهو وآه و وهو كثير في الّلغة العربيةو كما يمكن الّتعبير عن معنى اهمر بالمصدر  

 ْه  و وغيرها من اهلفاظ الد الة على طلو اهمر بغير صيغة فعا اهمر المعروفة. مثا: مَ 
 أّما النُّحاة المحدثون ف د اختلفوا في داللة فعا اهمر على الّزمن إلى ث ثة مذاهو: 
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ه يـــدّا علـــى المســـت با ف ـــطو ومـــن بيـــنهم   -1 مـــنهم مـــن ذهـــو مـــذهو الّنحـــاة اهواتـــا فـــي أنـــّ
ــي  ــون إاّل فـ ــو ال يكـ ــو وهـ ــي الطلـ ــر يعنـ ــه: " اهمـ ــي قولـ ــاهين فـ ــبور شـ ــد الصـ ــدكتور عبـ الـ

(و 61، ص1980)شــاهين، المســت باو أي أّن الداللــة الزمنيــة فــي ل ــو اهمــر التزاميــة" 
:" زمـــن اهمـــر مســت با فـــي أكثـــر حاالتـــهح هنـــه ويتكــد هـــذا الـــرأي عبـــاس حســن فـــي قولـــه

  (.65ا1" ) حسن، مطلوو به حصوا مالم يحصاو أو دوام ماهو حاصا
مــنهم مــن يجعلــه يــدّا علــى زمــن الحــاا واالســت بااح تعلــي   بكونــه مــأخوذا  مــن المضــار    -2

ــه: " فالحــــاا أو  ــام حســــان ب ولــ ــه تمــ ــت بااو ويمثلــ ــين الحــــااو واالســ ــترف بــ ــو مشــ ــذي هــ الــ
 (.250، ص1994حسان، ت باا هما معنى اهمر بالصيغة واهمر بال م" )االس

أّنه يدّا على زمن الحاا ف طو وقد ذهو إلى ذلف الدكتور إبراهيم أنيس في قوله:" ولما    -3
رأ  نحــاة العــرو ثــ   صــيا للفعــا اختصــوا كــ   منهــا بــزمن مــن تلــف اهزمنــة الث ثــةو 

د  مضـى وانتهـى أمـرهو كمـا جعلـوا اهمـر للـزمن وجعلوا الفعا المسـمى بالماضـي لكـا حـ 
 (.180، ص1978) أنيس، الحاليو وخصصوا المضار  بالمست با" 

وقد عزا بعض علمال الّلغة المحدثين إلى أّن الداللة الزمنية لصيغة ) افعا( ينبغي أْن تدرس  
إعطـــال فـــي الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه ال فـــي الصـــيا المجـــردةو هّن الصـــيغة وحـــدها عـــاجزة عـــن 

الداللة الزمنية المحددة مالم تدخا في سياق تركيبي تتضح فيه الم مح الح ي ية لزمنهـاو ومـن 
هنـــا يصـــار إلـــى ال رينـــة التـــي تضـــام الصـــيغة فـــي الســـياق لكـــي تحـــدد الفتـــرة الزمنيـــة للمســـت با 
المــدلوا عليــه مــن الصــيغة الطلبيــةو وهــو مــا يعــرف بالجهــةو إذ تظهــر وظيفــة الجهــة فــي بيــان 

دار الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة مــن المــأمور حينمــا ي ــاا لــه: )اذهــْو(و فتــأتي الجهــة لكــي تبــّين م ــ 
ــ) اآلن أو غــدا (و فالجهــة إذا  ذا  وظيفــة تحديديــة  الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة مــن خــ ا الت ييــد ـب

ووفـي هـذا للزمن المست با الـذي تتضـمنه صـيغة)افعا( مـن حيـ  ال ـرو والبعـد مـن زمـن التكلم
صدد يـر  الباحـ  حيـدر عـودة الـدراجي أنـّه ال صـحة لمـا ي ـاا: مـن داللـة اهمـر علـى زمـن ال

الحاا واختصاصــه بــهو إّنمــا نلمــح فيــه غالبــا  المســت با ال ريــو أو البعيــد. ففــي قولــه تعــالى يــأمر موســى 
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ال نســتطيع أْن نتصــور أّن حــد  الــذهاو إلــى (و 43) ســورة طــهو اآليــة:چ   ہ  ۀ   ۀ  ٹ   ٹ چ  وأخــاه: 
  (.140، 139، ص2013) الدراجي،فرعون قد تّم في زمن التكلم كما ي وا النحاة 

د هـذا الــرأي الـدكتور مالـف يوســف     وهنـاف مـن ذهـو إلــى عـدم داللتـه علـى أي  زمــن. وقـد أيـ 
  أننــا إذا نظرنــا إلــى المطلبــي الــذي يــر  أّن صــيغة اهمــر ال داللــة لهــا علــى الــزمنو فهــو يــر 

الفعا على أنه حد  من أحدا  الوجود ال الّلغة لزم أن يكون له زمنو أو أن يكون الزمن من 
و هّن الــزمن مــن م ومــا  اهفعــاا وهــو مــ زم لهــا مســتلزماته فهــو ي ــّر بلــزوم اقتــران الفعــا بــالزمن 

الـــن  بـــه علـــى ذلـــفو ثـــّم قـــاا: حيـــ  ي ـــوا:" إّن فعـــا اهمـــر ال يـــدا بصـــيغته علـــى زمـــن إاّل إذا أريـــد 
   (.123 -121، ص1986)المطلبي، نخل  أّن صيغة اهمر صيغة فعلية مفرغة من الزمن" 

هذا ما قّرره العلمال في فعـا اهمـر. ومـن خـ ا مـا ت ـّدم نـر  أن لصـيغة فعـا اهمـر دالال   
 من االست بالي.  زمنية تكتسيها من خ ا السياق الذي ترد فيهو والزمن الغالو عليها هو الز 

 الخاتمة
إّن خاتمة أّي بح  تتضّمن الّنتاتج العلمّية التي توّصا إليها الباح  من خ ا دراستهو 
 ويمكنني أن أوجز هنا الّنتاتج التي توّصل  إليها من خ ا هذه الدراسة في الن اط التالية: 

إّن الّلغة العربية تحتوي على إمكانا  هاتلة ومتنوعة في مجاا التعبير عن الزمنو    -1
فهي تعبر عن الزمن بدقة متناهية من خ ا المركبا  الزمنيةو وم بسا  السياقو 

 عكس ما يدعيه البعض من أّنها ذا  إمكانا  محدودة للتعبير عن الزمن.  
من معّينو فمدلوا الفعا أمران: الحد   إّن ح ي ة الفعا هو مادّا على حد  في ز   -2

والزمانو فيدّا على الحد  بمادتهو أي: حروفه التي يتكون منهاو ويدّا على الّزمان  
 بهيتته أي وزنه وصورته التي يكون عليها. 

ه هــو   -3 نــّ إن الــّزمن جــزل مــن داللــة الفعــا الّنحــوي فهــو الينفــفُّ عنــه علــى اإلطــ قو وا 
و وحاضرو ومست با.اهساس الذي اعتمد عليه النّ   حاة في ت سيم اهفعاا إلى ماض 
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تأثر النحاة ال دامى في دراستهم للزمن بشيل من المنطق المتعلق بالنظر فـي الـزمن   -4
الفلسفيو كما ركزوا فـي تحلـيلهم للـزمن علـى الصـيغة الصـرفيةو أي مـا يعـرف بـالزمن 

 الصرفيو مهملين بذلف الزمن النحوي والجهة. 
لغة المحدثون الـزمن الّلغـوي مـن خـ ا االسـتعمااو وفرقـوا بـين الـزمن تناوا علمال ال  -5

الصـرفي والــزمن النحــويو وأثبتــوا أّن اللغــة العربيـة تتــأرجح بــين الزمنيــة والجهــةو حيــ  
يرون أّن الفعا العربي يعبر عن الزمن والجهة معـا و أي أّن العربيـة تملـف شـكلين مـن 

 الفعاو يشيران إلى الزمن والجهة معا .
اتضــح مــن خــ ا البحــ  أّن الجهــة تــرتبط بــالزمن ارتباطــا  وثي ــا  ومــن خ لهــا يتحــدد   -6

الــزمن النحــويو فالجهــة هــي التحديــد والتعيــين الزمنــي الــذي تفيــده ال ــراتن فــي الســياقو 
وتتضافر ال راتن لتحديد زمن الصيغة وجهتهو وقد أشار تمام حسان إلى مختلـف هـذه 

 رة الجهة في الزمن من خ ا السياق. الدالال  الزمنية من خ ا فك
ــيا   -7 ــة للصـ ــة والجهويـ ــدالال  الزمنيـ ــن الـ ــف عـ ــي الكشـ ا فـ ــًّ ــتّدي دورا  مهمـ ياق يـ ــ  إّن السـ

ة مـا يعـين علـى فهـم الـّزمن  والتراكيوح هّن الّسياق يحما مـن ال ـراتن الّلفظيـة والمعنويـّ
ّن علينـا أن  رف المحـدودو وا  ا فـي هـذا والجهة  في مجـاا أوسـع  مـن مجـّرد الصـّ نتأمـّ

 الس ياق للكشف عن الداللة الّزمنية والجهوية.
إّن للفعــــــا صــــــيغتين زمنيتــــــين همــــــا: صــــــيغة الماضــــــيو وصــــــيغة الفعــــــا المحتمــــــا للحــــــاا   -8

 .واالست باا
إّن صــيغة الفعــا الماضــي قــد جــال  فــي أغلــو اســتعماالتها للداللــة علــى الــزمن      -9

ــلية ) الــــّزمن  ــن داللتهــــا اهصـ ــد تتحــــّوا مـ ــا وضــــعهاو و قـ ــة مــــع أصـ ــي مطاب ـ الماضـ
الماضي( إلى الّداللة على أزمنة مختلفة كالحااو واالست بااو وذلف من خ ا السياق 

لجهة مثا:)قد فعا(و و )كان فعـا(و و) ظـا الذي ترد فيه مرتبطة ب يود زمنية تحدد ا
 يفعا( و) مازاا يفعا( وغيرها.
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ة والجهويــة للفعــا المضــار  تبعــا  لمعطيــا  الســياق وال ــراتن  -10 تتعــدد الّداللــة الّزمنيــّ
اللفظيةو ف د يـدّا علـى الحـاا أو االسـت بااو وقـد يتحـّوا للّداللـة علـى الـّزمن الماضـي 

 .بواسطة قراتن ترشحه لهذه الداللة
إّن الزمن الغالو على صيغة فعا اهمـر هـو الـزمن االسـت باليو ولهـذه الصـيغة   -11

 دالال  زمنية جهوية تكتسيها من خ ا السياق الذي ترد فيه. 
  التوصيات:   
دعــوة البــاحثين عامــة وطلبــة الدراســا  العليــا خاصــة وهــم يبحثــون عــن مواضــيع قيمــة  .1

الســـتمرار فــي دراســـة هــذا الموضـــو  لرســاتا علميـــة تتصــف بالجديـــة والموضــوعيةو با
لتت قى اهفكارو ويكتما الن  و وتكون بمثابة رّد على من اتهموا الّلغة العربية بأّنها 

 لغة عاجزة عن الّتعبير عن أقسام الّزمن الث ثة.   
 المصادر والمراجع   
 ال رآن الكريم برواية حف  عن عاصم.      
(و الّلمع في العربيةو تح: د. سميح أبو مغليو دار 1988ابن جنيو أبو الفتح عثمانو) .1

 مجدالوي للنشرو عمانو اهردنو )د. ط(.     
(و معجم م اييس الّلغةو تح يق وضبط:  1979ابن فارسو) أبو الحسين أحمد(و) .2

 ر للطباعة والنشر والتوزيع.عبدالس م محمد هارونو دار الفك
(و شرح الّتسهياو تح يق: 1990ابن مالفو)جماا الدين أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل(و) .3

 . 1عبد الرحمن السيدو  ومحمد بدوي المختونو  دار هجر للطباعة والنشرو ط: 
(و لسان العروو دار 2000و)) جماا الدين محمد بن مكرم اهنصاري( ابن منظور .4

  . 1 و ط:صادر بيرو 
(و شرح قطر 1963ابن هشام اهنصاريو) أبو محمد عبداهلل جماا الدين بن يوسف(و) .5

الند  وبا الصد و تأليف: محمد محي الدين عبدالحميدو مطبعة السعادةو مصرو ط: 
11 . 
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(و مغني اللبيو عن 2005ابن هشامو) أبو محمد عبداهلل جماا الدين بن يوسف(و)  .6
 كتو اهعاريوو تح يق: محمد محي الدين عبد الحميدو دار الط تعو ال اهرة. 

 ابن يعيلو)موفق الدين يعيل بن علي(و شرح المفصاو مكتبة المتنبي ال اهرة.  .7
الّتذييا والّتكميا في شرح كتاو  (و2010أبو حيان اهندلسيو) محمد بن يوسف(و ) .8

 . 1التسهياو ح  ه: د. حسن هنداويو دار ال لمو دمشقو ط:
 .6(و من أسرار اللغةو  دار المعارفو مصرو ط:1987أنيسو إبراهيمو) .9
(و إخراج وتعليق: د. رمضان 1994برجشتراسرو التطور النحوي للغة العربيةو) .10

 .2عبدالثواوو مكتبة الخانجيو ال اهرةو ط:
(و التعبير الّزمني عند النحاة العروو منذ نشأة النحو العربي 1987بوخلخااو عبداهللو) .11

 حتى نهاية ال رن الثال  الهجريو ديوان المطبوعا  الجامعيةو الجزاتر. 
(و زمن الفعا في اللغة العربية قراتنه وجهاته دراسا  في  1994توامةو عبدالجبارو) .12

 جامعيةو الجزاتر.النحو العربيو ديوان المطبوعا  ال
(و اللغة العربية معناها ومبناهاو دار الث افةو الدار البيضالو 1994حسانو تمامو)  .13

 المغرو.
 .  3حسنو عباسو النحو الوافيو دار المعارفو مصرو ط:  .14
خنياوو لمى عبدال ادرو التعبير الزمني في الدراسا  النحوية الوصفية المعاصرة قرالة   .15

 وو جامعة ال ادسية.في المصطلحو كلية اآلدا 
حاحو عنى بترتيبه: محمود خاطرو الهيتة   .16 الرازيو محمد بن أبي بكرو مختار الص 

 المصرية العامة للكتاو. 
(و شرح كافية ابن الحاجوو قدم له  2007رضي الّدين اهستراباذيو محمد بن الحسنو) .17

بيرو  ـ ووضع حواشيه وفهارسه: الدكتور إميا بديع يع ووو دار الكتو العلميةو 
 .2لبنانو ط : 

(و الجما في النحوو تح: علي 1984الزجاجيو أبو ال اسم عبدالرحمن بن إسحاقو) .18
 .1توفيق الحمدو دار اهماو اهردنو ط:

(و اإليضاح في علا النحوو تح: 2012الزجاجيووأبو ال اسم عبدالرحمن بن إسحاقو) .19
 .  1محمد السيد عثمانو دار الكتو العلميةو بيرو و لبنانو ط:
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 . 1دار اهماو اهردنو ط: (و الجما في النحوو تح: علي توفيق الحمدو 1984الزجاجيو) .20
 (و الفعا زمانه وأبنيتهو مطبعة العانيو بغداد.  1966السامراتيو إبراهيمو )  .21
(و الكتاوو تح يق وشرح: عبد 2004سيبويهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرو) .22

 .4الخانجيو ال اهرةو ط:الس م محمد هارونو مكتبة 
(و همع الهوامع في شرح جمع الجوامعو 2010السيوطيو ج ا الدين عبدالرحمنو) .23

 .1اعتنى به: الشي  أحمد عزو عنايةو دار إحيال الترا  العربي و بيرو  ـــ لبنانو ط:
(و المنهج الصوتي للبنية العربية رتية جديدة في 1980شاهينو عبدالصابورو)   .24

 و متسسة الرسالةو بيرو .الصرف العربي
 . 1بنغازيو ليبياو ط:(وبنية اللغة العربيةو دار الكتو الوطنيةو 2005عبدالحميدو علي أحمدو )  .25
(و البنال الموازيو نظرية في بنال الكلمة وبنال 1990الفهريو عبدال ادر الفاسيو) .26

 .1الجملةو دار توب اا للنشرو المغروو ط: 
(و الم تضوو تح: حسن حمدو دار الكتو  1999دو )المبردو أبوالعباس محمد بن يزي  .27

 .1العلميةو بيرو و لبنانو ط:
(و من قضايا الرابط في اللغة العربيةو منشورا  عكاظو مطبعة 1987المتوكاو أحمدو ) .28

 النجاح الجديدةو الدار الجديدة. 
(و في النحو العربي ن د وتوجيهو دار الراتد العربيو بيرو   1986المخزوميو مهديو) .29

 .2لبنانو ط:
 (و الزمن واللغةو الهيتة المصرية العامة للكتاوو ال اهرة.1986المطلبيو مالف يوسفو) .30
(و الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدالليةو منشورا   2009الم  و امحمدو) .31

 .1االخت فو الجزاترو ط:
(و الداللة الزمنية في الجملة العربيةو الدار العلمية 2002المنصوريو علي جابرو)  .32

 .1العالميةو عمانو اهردنو ط:
 ثانيًا: الرسائل العلمية:

(و مفهوم الجهة في اللسانيا  الحديثة دراسة نظرية 1427ثال و الحاج موسىو )  .33
سم اللغة العربيةو جامعة وتطبي ية على اللغة العربية المعاصرةو رسالة ماجستيرو ق

 الملف سعود.
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(و الزمن عند النحويين واهصوليينو أطروحة دكتوراهو  2013الدراجيو حيدر عودةو)  .34
 كلية اآلداوو جامعة البصرةو العراق.

(و نظام الزمن بين العربية واإلنجليزية 2009 -2008قواقزةو محمد حسن بخي و) .35
 آلداوو جامعة اليرموفو اهردن.)دراسة ت ابلية(و أطروحة دكتوراهو كلية ا

(و الزمن النحوي وداللتهو دراسة تطبي ية في ديوان 2014 -2013ميزاوو اسمهانو) .36
أبي فراس الحمدانيو أطروحة دكتوراهو كلية اآلداوو جامعة الحاج لخضر ــــ باتنةو 

 الجزاتر. 
صرة (و الجملة بين النحو العربي واللسانيا  المعا2010 -2009ميهوبيو ودادو) .37

 مفهومها وبنيتهاو رسالة ماجستيرو كلية اآلداوو جامعة الحاج لخضر باتنةو الجزاتر.
 ثالثًا: الدوريات:

 (.5بلحاجو المبروف أحمدو داللة الزمن في التراكيو العربيةو مجلة البينةو العدد )  .38
(و التحويا الزمني للفعا الماضي في العربيةو مجلة المخبرو 2011جلواو بشيرو) .39

 (.  6أبحا  في اللغة واهدو الجزاتريو العدد )
(و الجهة في اللغة العربيةو مجلة دراسا  استشراقيةو المركز 2020حمداويو جمياو) .40

 (.21االس مي للدراسا  االستراتيجيةو العدد )
(و الّداللة الزمنية لصيغة الماضي في العربيةو مجلة علوم 1998الوزيرو محمد رجوو) .41

 (.2والعدد:)01الّلغةو دار غريوو ال اهرة ـــ مصرو المجلد: 
   :جنبيةاألبالّلغة  مراجع: الرابعاً 

 1.  Blachere, Ret Demom byne, G; Gremmaire de L arabe classlguo 
Morphologie et syn – taxe, Maisonne uve et Larousse.paris 1952.    . 
 2.  H. Fleisch:(surl aspect danslevarbe en arabacl assigue), Arabica, 
T. 21Fasc  1(Feb.,1974),pp.11-19. . 
Comrie.B. ;Aspect, Cambridge universily prees,1976,p78.   
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Conclusion: 

Endodontic implants can be used in different cases to preserve teeth 

indicated for extraction. This kind of treatment options can maintain 

natural teeth for long periods of time. Due to rapid progress and 

improvement in implant materials, techniques and profession, the use 

of endodontic implants has been limited and surpassed by 

endosseous implants placement. However, after reviewing the 

available publications, this paper recommends considering 

endodontic implants as a conservative treatment option for properly 

selected cases and should not be excluded from treatment modalities. 
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Retention of endodontic implants using different cements 

Various dental cements were used to retain endodontic implants 

within root canal, such as glass ionomer, zinc phosphate, 

polycarboxylate, silicophosphate, and resin cements. Maniatopoulos 

et al, (1988) have examined the retentive strength of different 

endodontic implants design (Smooth-tapered, threaded, and an 

innovative porous-surfaced implant) with five cement types; zinc 

phosphate, polycarboxylate, glass ionomer, silicophosphate, and AH-

26 resin cement. The results showed that the threaded and porous-

surfaced implants exhibited the best retention, and stronger retention 

with glass-ionomer and AH-26 cements.  

 

Another study on the cement-implant contact area (implants types 

evaluated were smooth-tapered, threaded, and porous-surfaced 

endodontic implants) with the use of different cements. The study 

measured tensile and torsional shear strengths for zinc phosphate, 

polycarboxylate, glass-ionomer, silicophosphate, and AH-26 cements. 

The results showed a strong resistance to axial and torsional loading 

was noticed with porous-surfaced endodontic implants. While 

threaded endodontic implants had greater shear strength 

characteristics for on axial loading, but with torsional forces applied 

this strength was decreased (Maniatopoulos et al., 1988). 

 

Presently, with the incorporation of biomaterials such as zirconium 

oxide, titanium and three-Dimensional (3D) printing, the endodontic 

implants could be improved in many parameters such as esthetic, 

functional, and economics (Larios et al., 2017).  Luis et al., 2018 

have stated that the use of endodontic zirconium oxide implants was 

very successful and the material have the capability for 

osseointegration, and their expectations of the study were exceeded. 
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regarding use of endodontic implants in some cases, like cases of 

active and progressive periodontal disease and connective tissue 

breakdown. Using this type of implant in such cases may result in 

exposure to oral environment and implant failure (Parmar, 2000). 

Patients with tooth mobility, not all of them have to be treated with 

endodontic implants, as splinting may give preferred results. 

Anatomical structures have to be carefully considered and examined, 

especially those adjacent to the periapical area, which may prevent 

the placement of the endodontic implant. Root position and 

angulation must also be assessed before using this type of implants 

(Madison and Bjorndal, 1988; Yadav et al., 2014). 

 

 
 

Figure 5. failed endodontic implant with peri-apical bone resorption. 

 

Madison and Bjorndal (1988) had two observations in their study; 

the first was the noticeable reduction of tooth mobility with the use 

of endodontic implants. The second was the effect of occlusal 

interference, as they noted more mobility of teeth with maximum 

intercuspation after restoring them with endodontic implant than 

teeth with minimal contact. 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
127 

Figure 4. endodontic implant extends through apex into the 

surrounding bone 

Francis et al, evaluated, in vivo, the healing response to a newly 

introduced titanium endodontic implant. Radiographically, the 

periapical area and tissue surrounding the implants seemed normal. 

Histologically, fibrous connective tissue and healthy bone intimately 

surrounded the implant. Epithelium or chronic inflammatory cells 

were not observed along the length of the implant. These findings 

suggest that titanium is a biocompatible metal when used as an 

endodontic endosseous implant (Francis et al., 1996). different 

methods and parameters were employed by Luis et al., 2018 to 

evaluate the healing process around endodontic implants, such as 

dental mobility, lack of an infectious process (such as pain, 

inflammation, or bleeding), and the presence of radio-opaque area 

radiographicly suppose bone formation around the implant. 

Endodontic implants failure 

Although endodontic implants have been widely used and considered 

as one of the treatment modalities, they do fail for different reasons. 

The most important one is the improper case selection. Active 

periodontal disease and significant tooth mobility are also major 

factors contributing to endodontic implants failure. Some anatomical 

features have to be inspected comprehensively, therefore carful case 

selection had given remarkable long-term success (Weine and frank, 

1993).  The other causes of endodontic implants failure are the 

inappropriate use of materials and sealers and faulty preparation for 

implants. (Madison and Bjorndal, 1988). 

 

In cases which show signs of failure it was mainly in specific three 

regions; implant stability within the tooth; the apical seal, and 

implant retention into the periapical bone (figure 5) (Judy et al., 1972, 

Weine and frank, 1993). However, there are some precautions 
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                               (a)   (b)                                                                       

Figure 3:(a) short root with bone resorption (b)Same case treated by 

endodontic implant, note the amount of bone formation. 

Healing evaluation around endodontic implants. 

Frank and Abrams evaluated the histology around endodontic implants, 

they were able to notice a collar of healthy fibrous connective tissue 

surround the implant, it looked like circular periodontal ligament 

and it separated the implant from the adjacent bone (figure 4). This 

was obvious around properly placed endodontic implant and accepted by 

the apical tissues (Franck and Abrams et al, 1969). 
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Figure 2. maxillary central incisors with a horizontal fracture fixed 

by endodontic implant (for 36 years) 
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allow the patient to avoid replacement procedures for years (Francis 

et al., 1996). 

Endodontic implant uses residual teeth for anchorage, to be more 

precise it uses the root canal space as a passage way for the implant, 

and extend into the apical bone (figure 2). A major benefit of the 

endodontic implant it has no communication with the oral cavity in 

comparison with the prosthetic (conventional endosseous) implant.   

This offers a closed environment which reduce the risk of 

periodontal tissue inflammation and bone loss which eventually lead 

to prosthetic implant failures (Madison and Bjorndal, 1988; Gutmann 

andLevermann,2013; Mittal et al, 2011). It can be summarized that 

endodontic implant may be used in the following conditions:         

 a- alveolar bone loss (e.g massive orthodontic forces), b- 

pathological apical root resorption duo to chronic abscess, c- tooth 

with a very short root as in figure 3 (unsatisfactory crown to root 

ratio), d- tooth mobility beyond physiologic limits, e-horizontal root 

fracture, and f- Patient who are difficult to be treated by other dental 

procedures in other words, where extraction and replacement is 

difficult (Frank, 1967; Gutmann and Levermann, 2013; Larios et al, 

2017). 

 

The effect of the patients' age on the overall prognosis seems to be 

insignificant. Implants can be used in any age group, young as well 

as aging patients and they show similar success rate (Madison and 

Bjorndal, 1988) In contrast to endosseous implants which are 

contraindicated in children and teenagers (Torabenjad et al, 2014). 
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different cases to preserve teeth indicated for extraction. This kind of 

treatment options can maintain natural teeth for long periods of time 

(Madison and Bjorndal, 1988).  

 

 
 

Figure 1. endodontic implant (stabilizer) 

 

Endodontic implants uses and indications  

Endodontic implants are satisfactory, preventive treatment to 

preserve mobile teeth either due to root fracture, bone resorption duo 

to periodontal disease or orthodontic tooth movement (Gutmann and 

Levermann, 2013). The success rate of endodontic implants in 

studies were about 91% (Yadav et al, 2014). At 1970 Lew 

considered the success rate of Endo Implant to be high. A statistical 

evaluation of 952 endosteal implants in humans revealed that the 

prognosis for endodontic implants after 5-year follow-up was 

reported as 91% (Cranin et al, 1977). Teeth that have inadequate 

crown-root ratios can be stabilized by endodontic endosseous 

implants. Their periodontal health might be compromised by 

periodontal disease, trauma, or apical resorption. The prognosis of 

the tooth will be improved with the implant, by increasing crown-

root ratio, consequently increasing tooth stability and longevity and 
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 هااااو اللبيااااة الزراعااااة لنجااااا  األساسااااي والعاماااال. المختلفااااة للحاااااالت كبياااارة فائاااادة ذو وكاناااات
 .للحالة المناسب االختيار

 والحفااظ الطبيعياة األسانان علاى المحفاظاة هاي الزرعاات مان الناو  هاذا مزايا أهم منو      
 طريااا  عااان الجاااذر طاااول وزياااادة الطبيعياااة اللثوياااة للجياااوب المبطناااة الطالئياااة الخالياااا علاااى

 . الطبيعية غير األسنان حركة ونقصان اللبية الزرعة

 اساتخدامها سااد فقاد الداخلياة العظمياة الزرعاات وتقنياات مواد في السريع للتقدم ونظًرا      
 حااااول المتااااوفرة البحثيااااة األورا  مراجعااااة إلااااى الدراسااااة هااااذه تهاااادف. اللبيااااة الزرعااااات علااااى

 إسااااتخدامها إمكانيااااة علااااى الضااااوء وتسااااليط األساااانان طااااب فااااي وتطبيقاتهااااا اللبيااااة الغرسااااات
ستجابة  .الغرسات من النو  هذا إستعمال معوقات إلى تتطر  وكما لها األنسجة وا 

Introduction:  
An endodontic implant can be referred to as an endodontic 

endosseous implant, also known as endodontic implant stabilizers 

(figure 1) and more accurately as diodontic implant which is a greek 

word means through the tooth (Renson, 1977, Cooke et al, 1978). 

Strock and strock on 1943 suggested saving and reinforcing pulpless 

anterior teeth using a specific technique. They passed a rod through 

the root canal and emerging from the apex to the surrounding 

periapical area. Endodontic implants were introduced in 1960, and 

were described by Orlay’ as a (artificial metallic extension, which 

can safely extend out through the apex of the tooth into sound 

periradicular bone) (Orlay, 1960). Frank stated the utilization of 

endodontic implants to improve crown-root ratio for three patients, in 

this manner decreasing clinical teeth mobility (frank, 1967). 

Others studies between 1964-1978 also reported successful use of 

endodontic implants (Frank, 1974; Sliverband et al., 1978, Scopp et 

al., 1969, Shaykin, 1964). Endodontic implants can be used in 
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Abstract 

      Endodontic implants were one of the early treatment options used 

for preservation of the natural dentition. This treatment modality was 

introduced around 1960, and was very useful for different cases. The 

key point for a successful endodontic implant is the proper case 

selection. Their advantages include; saving natural teeth; maintaining 

the natural epithelial junction; the implant extends the root length; 

and reduces abnormal dental mobility. Currently, due to the rapid 

progression of endosseous implant materials and techniques, their 

use has overshadowed the endodontic implants. The purpose of this 

article is to review the available literature about endodontic implants 

and their application in dentistry and to highlight the possibility of 

use, tissue response and limitations of this type of implantKey 

words :  MINITAB16- Taguchi method- mathematical equations - 

surface roughness 

 المخلص

 األسانان علاى للحفااظ المساتخدمة المبكار العاالج خياارات أحد من اللبية الزرعات تعتبر    
, م1960 عااام منااذ العالجيااة الطريقااة هااذه تقاديم بااداء حياا . للتآكاال تعرضاات التااي الطبيعياة
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10.Conclusions 

 

In this paper, which has specialized in the study on the impact on what the 

external turnings on surface roughness of St 37 alloy steel and workbook 

by German standards DIN1626 .And  American standardA53-A 

specifications .by Using the Taguchi method for designing the experiments, 

and with the help of the MINITAB16 software , we obtained a set of nine 

experiments that were the best for conducting the external lathing process 

according to the three factors controlled by the cutting speed ,depth of 

cutting and feed rate . From Analysis of the s/n ration for the average 

surface roughness Ra was highest three cutting parameters first level was 

commended for best feed rate while the third level is the best for cutting 

speed and the first level is the best for depth of cut , and optimum cutting  

parameters are feed rate 0.1 mm/rev , cutting speed 500r.p.m and depth of 

cut 0.25mm. from Relationship between surface roughness and three 

cutting parameters  , the relationship between feed rate  and surface 

roughness function any more increase feed rate increase surface roughness 

value and low-feed rate  value is best, cutting speed, reverse effects  was 

with surface roughness, either cutting depth it has had effect  on what the 

increase on surface roughness  where surface roughness increases with 

increasing depth of cut and the relationship between direct and therefore 

better value for surface roughness at the lower value for depth of cut. 
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Fig. (13)  Relationship between cutting speed and surface roughness 
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Fig..(14)  Relationship between depth of cut and surface roughness 
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9.2 effect of cutting parameters on surface roughness(Ra)  
 

Note from Figure (12) to increase the feed rate increases value of surf ace 

roughness. And from Figure (13 )Note that increase the value of the cutting 

speed decrease surface roughness value. In Figure (14 )Note to increase the 

depth of cut surface roughness increases and vice versa, replacing the more 

we can say that in depth pieces result in significant roughness in surface 

and replacing the relationship be covariant. 
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Fig..(12)  Relationship between feed rate and surface roughness 
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Fig.(10) relationship between cutting speed and signal to noise ration 
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Fig.(11) relationship between depth of cut  and signal to noise ration 
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9.1 Determination of the optimum factor   

 

To find the best level for the three factors used in this paper and knead my 

table through S/N and the output of averages for each level of factors that 

by using MINITAB16 to male table 10, and thus the first level of feed rate 

is better and that the third level of the cutting speed is the best and first 

level of depth of cut is the best . now three factors with the following 

symbols, respectively (A1, B3, C1). And from  the design of experiments 

table  and identification of the values of each factor levels, the results 

would be as follows,( A1=0.1mm/rev , B3=500rpm , C1=0.25mm). These 

three values of the factors are get the best surface roughness value (Ra). 

The following figures showing these levels and their relationship with the 

largest values. From fig.11 showing relation between feed rate levels and  

average signal to noise ration and level one large to S/N that best , and from 

Fig. 10 showing relation between cutting speed level and average signal to 

noise ration and level three large to S/N that best , and from fig.9 showing 

relation between depth of cut levels and average S/N and level one that 

large value and best . 
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Fig.(9)  relationship between feed rate and signal to noise ration 
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Table18: Regression Statistics for the average values of surface roughness 

(Ra) 

Regression 

Statistics 

  

Multiple R 1 

R Square 1 

Adjusted R 

Square 

65535 

Standard 

Error 

0 

Observatio

ns 

3 

  
ANO

VA 
 

  df SS MS F Significa

nce F 
   

Regressi

on 

2 2 1   
   

Residua

l 

0 0 655

35 

  
   

Total 2 2          

         
  Coefficie

nts 

Stand

ard 

Error 

t 

Stat 

P-

valu

e 

Lower 

95% 

Upp

er 

95% 

Low

er 

95.0

% 

Up

per 

95.

0% 

Intercep

t 

-3.71 0.00 655

35 

 -3.71 -

3.71 

-

3.71 

-

3.7

1 

Feed rat 

(mm/re

v) 

0.59 0.00 655

35 

 0.59 0.59 0.59 0.5

9 Cutting 

speed(r

pm) 

0.39 0.00 655

35 

  0.39 0.39 0.39 0.3

9  

 

 
Figure 8: Normal Probability regression plot for theaverage values of surface 

roughness (Ra) 
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Figure 7: Normal Probability regression plot for the experimental results of the 

surface roughness and averages values of S/N ratios 
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Regression matrix 

Table 17: Regression Statistics for the experimental results of the surface 

roughness and averages values of S/N 

ratios 

 

 

 

 

 

Regression 

Statistics 

  

Multiple R 1.00 

R Square 1.00 

Adjusted R 

Square 

1.00 

Standard Error 0.02 

Observations 9.00 

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 3 4.57 1.52 4798.76 0.00 

Residual 5 0.00 0.00   

Total 8 4.58       

 

 

  

      

  Coefficients 
Standard 

Error 

t 

Stat 

P-

value 
Lower 95% 

Upper 

95% 

Lower 

95.0% 

Upper 

95.0% 

Intercept 0.90 0.01 61.04 0.00 0.86 0.94 0.86 0.94 

Sum of squares -665.50 444.38 -1.50 0.19 -1807.83 476.82 -

1807.83 

476.82 

MSD 1996.64 1333.15 1.50 0.19 -1430.34 5423.62 -

1430.34 

5423.62 

S/N Ratio -0.10 0.00 
-

23.64 
0.00 -0.11 -0.09 -0.11 -0.09 

 

 

PROBABILITY OUTPUT 

Percentile Average Ra 

5.56 0.84 

16.67 1.37 

27.78 1.44 

38.89 1.88 

50.00 2.06 

61.11 2.06 

72.22 2.06 

83.33 2.09 

94.44 3.59 
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Table 16: Anova-single Factor for the average values of signal –to- Noise ratio 

(S/N) 

Groups Count Sum Average Variance 

Level 3 6.00 2.00 1.00 

Feed rat 

(mm/rev) 
3 -46.47 -15.49 99.89 

Cutting 

speed(rpm) 
3 -46.47 -15.49 0.15 

Depth of 

cut (mm) 
3 -46.47 -15.49 26.57 

ANOVA     

Source of 

Variation 
SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 
688.24 3.00 229.41 7.19 0.01 4.07 

Within 

Groups 
255.22 8.00 31.90    

       

Total 943.46 11.00         
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Groups Count Sum Average Variance 

Ra1 9 17.50 1.94 0.54 

Ra2 9 17.30 1.92 0.51 

Ra3 9 17.44 1.94 0.72 

Average Ra 9 17.39 1.93 0.57 

Sum of squares 9 115.33 12.81 111.33 

MSD 9 38.44 4.27 12.37 

S/N Ratio 9 -46.47 -5.16 11.93 

ANOVA     
Source of 

Variation 
SS df MS F P-

value 
F crit 

Between Groups 1519.74 6.00 253.29 12.85 0.00 2.27 

Within Groups 1103.73 56.00 19.71    

       

Total 2623.47 62.00         

 
Table 15: Anova-single Factor for the average values of surface roughness 

(Ra) 

Groups Count Sum Average Variance 

Level 3 6.00 2.00 1.00 

Feed rat 

(mm/rev) 
3 17.39 5.80 4.21 

Cutting 

speed(rpm) 
3 17.39 5.80 0.36 

Depth of cut 

(mm) 
3 17.39 5.80 1.39 

ANOVA     
Source of 

Variation 
SS df MS F P-value F crit 

Between 

Groups 
32.43 3 10.811 6.207 0.017 4.066 

Within Groups 13.93 8 1.742    

 
      

Total 46.37 11         
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Table 11: Correlation matrix of the experimental results of the surface 

roughness and averages values of S/N ratios 
  Ra1 Ra2 Ra3 Average 

Ra 

Sum of 

squares 

MSD S/N 

Ratio Ra1 1.00       

Ra2 0.96 1.00      

Ra3 0.96 0.99 1.00     

Average Ra 0.98 0.99 0.99 1.00    

Sum of squares 0.96 0.95 0.98 0.98 1.00   

MSD 0.96 0.95 0.98 0.98 1.00 1.00  

S/N Ratio -0.94 -0.98 -0.94 -0.96 -0.88 -0.88 1.00 
 

Table12: Correlation matrix of the average values of surface roughness (Ra) 

 Feed rat 

(mm/rev) 

Cutting 

speed(rpm) 

Depth of cut 

(mm) 

Feed rat 

(mm/rev) 
1.00   

Cutting 

speed(rpm) 
-0.93 1.00  

Depth of cut 

(mm) 
0.96 -0.79 1.00 

 

Table 13: Correlation matrix of the average values of signal –to- Noise ratio 

(S/N) 

 Feed rat 

(mm/rev) 

Cutting 

speed(rpm) 

Depth of cut 

(mm) 

Feed rat 

(mm/rev) 
1.00   

Cutting 

speed(rpm) 
-0.99 1.00  

Depth of cut 

(mm) 
0.97 -1.00 1.00 

9.1.2.Anova: Single Factor analysis; 
Table 14: Anova-single Factor for the experimental results of the surface 

roughness and averages values of S/N ratios 
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and parameters are (feed rate 0.1 mm/rev, cutting speed 300 r.p.m   and 

depth of cut of 0.25 mm . 

Table 9 : Shows average values of surface roughness  

 

Table 10 : Shows average values of signal –to- noise ratio  (S/N) 

 

 * Best level of parameter 

9.1.Statistical Analysis of Results 

9.1.1.Correlation Matrix: 

Due to variability in cutting, feeding levels forth same steel with surface 

roughness, correlation metric between variables were determined separately 

Table 11,12 and 13, which enabled the interpretation of correlation of 

factors on the study metal. In the Table, the bold numbers indicate astrong 

significant correlation .The estimated correlations between surface 

roughness and all measures factors in the present work are listed in Tables  

and can be summarized as follow: 

 

 

Level 
Feed rat 

(mm/rev) 

Cutting 

speed(rpm) 

Depth of cut 

(mm) 

1 3.65 6.49 4.78 

2 6 5.49 5.52 

3 7.74 5.41 7.09 

Large- Small 4.09 1.08 2.31 

Rank. 1 3 2 

Level 
Feed rat 

(mm/rev) 

Cutting 

speed(rpm) 

Depth of cut 

(mm) 

1 -4.4273* -15.896 -10.3543* 

2 -18.173 -15.4548 -15.4516 

3 -23.8684 -15.1179* -20.6628 

Large- Small 19.4411 0.7781 10.3085 

Rank. 1 3 2 
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Table 8: Experimental results of Ra and averages the values S/N 

No. Response value 
Average 

Ra 

Sum of 

squares 
MSD 

S/N 

Ratio 

 

Ra1 Ra2 Ra3 

1 0.90 0.80 0.82 0.84 2.1224 0.70746 1.5033 

2 1.40 1.38 1.34 1.37 5.6600 1.88665 -2.7567 

3 1.48 1.48 1.36 1.44 6.2304 2.07680 -3.1739 

4 2.08 2.08 2.02 2.06 12.7332 4.24440 -6.2781 

5 2.28 1.94 1.98 2.06 12.9988 4.33293 -6.3677 

6 1.98 1.94 1.74 1.88 10.7116 3.57053 -5.5272 

7 
3.54 3.40 3.84 

3.59 38.8372 12.94573 -

11.1212 

8 1.74 2.18 2.26 2.06 12.8876 4.295866 -6.3304 

9 2.10 2.10 2.08 2.09 13.1464 4.382133 -6.4168 

Averages  1.93  -4.8105 
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Fig ( 6 ) shows average values of surface roughness of all Tests. 

From fig.(3)  note that surface roughness value Ra was least in average 

value of (0.84m) and the experimental number one  is the best experience 
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𝑀𝑆𝐷 =   Square 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 

n= Number of measurement 

 

Table 7 : Experimental results of surface roughness(Ra). 

 

9. Results and discussion.    
 

To access the results and discuss and analyses them and that through data 

obtained from past experiences and after using equations can reach several 

analyses, S/N values can be analyzed and Ra and knead using equations 1, 

2, 3 or by software MINITAB 16 where we got the results shown in the 

following table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Feed rate 

)mm/rev) 

Cutting 

speed 

)rpm) 

Depth of 

cut 

)mm) 

Ra1 

(m) 

Ra2 

(m) 

Ra3 

(m) 

1 0.1 300 0.25 0.90 0.80 0.82 

2 0.1 400 0.50 1.40 1.38 1.34 

3 0.1 500 0.75 1.48 1.48 1.36 

4 0.2 300 0.5 2.08 2.08 2.02 

5 0.2 400 0.75 2.28 1.94 1.98 

6 0.2 500 0.25 1.98 1.94 1.74 

7 0.3 300 0.75 3.54 3.40 3.84 

8 0.3 400 0.25 1.74 2.18 2.20 

9 0.3 500 0.5 2.10 2.10 2.08 
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8-Conducting The Experiments. 
 

        At this stage the process is testing all samples according to data given 

by the software. All samples are processed with the same measurements in 

any dimensions, length 110 mm, and 50 mm diameter and then turning its 

foreign operation for the purpose of settling on that last stage using 

constant values of any parameter cutting speed 700rpm and feed rate 0.1 

mm/rev and depth of cut 0.5 mm to reach diameter 46 mm and length of 

100 mm for all samples. And then after that external turnings process all 

nine samples takeover by changing the rate of three parameter  factors , 

feed rate  , cutting speed and depth of cut  and follow this excellent 

property measurement process stage that have been selected in our position 

that is surface roughness Ra and be less average value in nine tests are the 

best experience, it is known that in the process of measuring surface 

roughness take average surface roughness is measured where 

measurements at three different position  in the vicinity of sample, average 

of these values be (Ra) as shown in the table(5). It is noted that after turning 

on samples that some determinants and changing and that have been 

identified but there are other factors non controlled it for example spindle 

vibration and the age of the machine and cutting tool vibration during  

cutting process, it's( called signal-to-noise ratio) (S/N) is an expression of 

signal strength excellent property Ra  here have a higher value and be the 

best.( Maht and kumar,2008). Using some mathematical statistics to 

calculate values (S/N) for any of the three factors have the  biggest effect 

the property profile and specify that transcends effect, and have been using 

mathematical and statistical equations and knead to shred value reference 

expressed by S/N. 

𝑆 𝑁  =    −10 log 𝑀𝑆𝐷 − − − − − − − − − − − − − − − −(1)⁄  

𝑀𝑆𝐷 =
𝑌1

2 + 𝑌2
2 + 𝑌3

2 + 𝑌4
2 + ⋯ … … … … … . … … . +𝑌𝑁

2

𝑛
− − − − − − − −

− (2) 

 

𝑆 𝑁  =    −10 log  
𝑌1

2+𝑌2
2+𝑌3

2+𝑌4
2+⋯…………….…….+𝑌𝑁

2

𝑛
− − − − − − − (3)⁄  

−10 log =  Logarithm x   
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Symbol Control 

factor 

Unit Level I Level II Level III 

A 
Cutting 

speed 
RPM 300 400 500 

B Feed rate mm/rev 0.1 0.2 0.3 

C 
Depth of 

cut 
mm 0.25 0.50 0.75 

 

Table 5 :Experimental layout using an L9 orthogonal array 

EXP.NO 
Control factor 

Speed (rpm) Feed rate (mm/rev) Depth of cut (mm)  

1 1 1 1 

2 2 1 2 

3 3 1 3 

4 1 2 2 

5 2 2 3 

6 3 2 1 

7 1 3 3 

8 2 3 1 

9 3 3 2 

 

Table 6 : Experimental  design matrix in actual value 

EXP.NO 
Control factor 

Speed (rpm) Feed rate (mm/rev) Depth of cut (mm)  

1 300 0.1 0.25 

2 400 0.1 0.50 

3 500 0.1 0.75 

4 300 0.2 0.5 

5 400 0.2 0.75 

6 500 0.2 0.25 

7 300 0.3 0.75 

8 400 0.3 0.25 

9 500 0.3 0.5 
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terms of the best larger or smaller is better. As it can be by using this way 

achieve optimum factors for the ongoing process as turning for example 

and knead with the so called signal to noise ratio (S/N) and knead to 

determine which factors have the greatest effect  on properties to study as it 

better levels  for these key factors changing the ratio and proportion of 

effect , in this paper, three factors are cutting speed, feed rate and depth of 

cut and the property measured is surface roughness( Ra )and replacing you 

can find any of the three factors that have the greatest effect  on Surface 

roughness and the effect  ratio (Osaman,2001). 

 

6. User program (software) (MINITAB 16). 

In this paper have been using (MINITAB 16) statistical chose the number 

of tests and data analysis that produces the relationship between three 

factors used and its relation with surface roughness saluted several program 

benefits mainly contains full statistical analyses with high accuracy and 

produces high resolution graphics we can control some results in quality 

and purpose of study design applied to any part of or all of the data. 

Overall, the program (MINITAB 16) was used for statistical analysis of 

experimental work and it can shred the best experience and to obtain the 

calculated results Signal ratio to-noise to better illustrate the level of factors 

and also effect three factors on surface roughness. 

 

7 .Taguchi Method 

Taguchi has developed a methodology for the application of designed 

experiments, including a practitioner’s handbook. This methodology has 

taken the design of experiments from the exclusive world of the statistician 

and brought it more fully into the world of manufacturing. His 

contributions have also made the practitioner work simpler by advocating 

the use of fewer experimental designs, and providing a clearer 

understanding of the variation nature and the economic consequences of 

quality engineering in the world of manufacturing.( Kirby,2006 ). 

Table 3: machining parameters and their levels  
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indicate some mechanical properties. The elements in the sample rate was 

defined by using (Spectrometer Analysis) device . 

 

Table 1 : Chemical composition of steel 37 

Material STEEL37 

Elements c si Mn p cu 

Percent % ≤0.3 ≥0.1 0.29 ≤0.035 ≤0.4 

Elements ni v S cr mo 

Percent % 0.4 0.08 0.035 0.4 0.15 

Table 2: Mechanical properties of steel 37 

Tensile Strength (MPa) Yield point  

≥ 415 ≥240 

 

3.2Lathe machine used 
Used in the turning lathe machine programmed type (Biglia B.131/S2 

CNC) 

3.3 Cutting tool used. 

In these experiments, we used a cutting tool  turning left carbides insert 

with nose radius  0.8 mm.                                                        

4.Measurement of surface roughness 

There are several types and methods used to measure the surface roughness  

in this study we used the device (Taylor-Hobson surtronic 3 + profilometer) 

to measure the surface roughness (Ra). 

 

5.Design of experiments. 

The method used in this paper to design a number of tests is a way 

Taguchi,One of the most important statistical techniques for total quality 

management as a way to improve the cost performance and improve the 

design quality and performance compared to the traditional way that need 

large number of experiments and credited an increase in the financial cost. 

Method by Taguchi depends on the particular design of orthogonal rows, 

resulting in a small number of experiments only importance and usefulness 

of this method is experimental design where time produces the best 

experience as it best factors that shapes on the property to be examined in 
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feed rate variables defined at three levels , cutting tool and coolant liquid 

are constant at all experimental . In the first step the sample is cut length 

110 mm and 60 mm Dim. and then perform facing process to reach a length 

of 100 mm and external turning to reach Dim 50 mm for the sample . And 

each sample tests are executed using variables using a lathe Taguchi 

method completion of all samples are measured surface roughness (Ra) for 

each sample three times the circumference of the circular sample in 

different places to take our average measurements and are charting the 

relationship between surface roughness and three factors are changing 

cutting speed , depth of cut and feed rate and analysis of nutrition rate 

averages for each of the (Ra) and S/N is any of the three factors most effect 

on the surface roughness and the bulls for optimal level of each factor based 

on results Determine the on what each factor effect on surface roughness 

and draw the relationship between them and the subject of the study ) effect   

of external turning process  on the surface roughens to tool steel St37. 

 

2.literature Review. 

The terms surface roughness is used very widely in industry. In 1947,the 

American Standard B46.1-1947, Surface Texture, defined many of the 

concepts of surface metrology and terminology which overshadowed 

previous standards. Using the Taguchi method gives the least number of 

experiments, and instead reduces the cost.( Maekawa,2000).In a study 

before  the use of  the Taguchi methodology in applying the best factors in 

the turning process on titanium alloy(Ti-6AL-UV.ELI) with the use of 

lathing tools  for coated and uncoated carbide insert , as well as cutting 

speeds, feed rate, depth of cut  and types of inserts  of different angles with 

the use of Coolant has three levels of these factors.( Osaman,2001) . 

 

3. Equipment and material. 

3.1 work piece material 

We choose the metal (Steel 37) according to the German Standard (German 

Standard) and American standard A53-A (American Standard) and knead 

for multiple area used in industry and mechanical equipment and parts, 

machinery. The Table (1)indicate  the chemical composition and Table (2) 
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finish quality is one of the basic requirements to cut the engines, 

machinery, mechanical parts and friction between moving parts at least to 

increase the quality of the surface roughness and thus reduce temperature, 

ease of movement and minimize corrosion between moving parts and 

downplaying of metal fatigue stress  because of this important technical 

and mechanical engineer should have knowledge of the methods of 

measuring and checking work piece surfaces roughness, through this paper 

we will look to basic concepts about surface roughness Piece of work, you 

need to remove part of the article to get to the final product. The final 

product is a manufactured piece of work according to the specifications of 

engineering drawing, for example  may need a specific piece of work, we 

can use an external diameter the lathe that can produce this diameter rotate 

piece work and remove excess metal chips by using cutting tool to produce 

a smooth surface and rounded as desired outer diameter , You can use the 

process of acceptance of a cylindrical hole metal removal and other 

machines are used for different purposes to remove metal, milling and 

agency saw grinding machine there are many modern techniques for 

metalworking metal electrical discharge machine ( EDM) , And metal 

operating electrochemical and laser cutting corrosively and cutting by 

water jet and balsam  and the operation requires attention to many details of 

the access to the work piece specific geometric graphic specifications in 

addition to the obvious problems of access to the selected dimensions 

highlighted a problem accessing a surface finish, may produce bad work 

piece surface quality of a way bad fixed of the work piece using the binding 

or bad tools  or non-professional in machining process . That the purpose of 

this paper is to study the effect of the cutting speed , depth of cut and feed 

rat with use coolant and tool used in turning on surface roughness (Ra). 

Then choose the work piece material tool steel (St37) and knead for 

multiple uses in many parts and industrial products, where diameter of 

samples prepared 50 mm and a length of 100 mm and using a tool turning 

with insert  carbide nose radius (0.8) with the use of liquid cooling in all 

turnings by using MINITAB 16 and by using Taguchi method number of 

experimental  is selected used in this study and at the same time identified 

the changing basic factors , the cutting parameters , speed , depth of cut and 
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 المخلص

 جاااودة  حيااات،  الزباااون متطلباااات أحاااد وهاااي منتاااوج ألي مهااام دور الساااط  جاااودة تلعاااب    
 اآللااة عماار إطالااة ذلاا  عاان وينااتج ،المتحركااة األجاازاء بااين االحتكااا  تقلاال السااطحي اإلنهاااء
 عااالم فااي كبااري اهتمامااات السااط  جااودة تحسااين عمليااة وتحضااي التكاااليف تقلياال تاام وماان

  القطااع وعماا  التغذيااة ومعاادل القطااع ساارعة مثاال مهمااة متغياارات عاادة توجااد بحياا  الصااناعة
 الساااط  جاااودة دراساااة الورقاااة هاااده فاااي تااام, الساااط  جاااودة علاااى واضااا  بشاااكل تاااؤثر وهاااي

 المبرمجاة الخراطاة آلاة باساتخدام الحدياد سابيكة مان ماادة تشاغيل خاالل مان علياه المتحصل
 الحاااد وناااو  التبرياااد عملياااة مثااال أخاااري عوامااال ثباااوت ماااع الماااؤثرة  عوامااال التالتاااة واساااتخدام

 وباساتخدام التجاارب عادد إيجااد تام تاقوتشاي وطريقاة 16 تاب ميني برنامج وبتطبي  القاطع
 ثااام التغذيااة معاادل هااو األكباار الماااؤثر أن أتضاا  اإلحصااائي والتحلياال الرياضااية المعااادالت

 جودة تحسنت القطع سرعة زادة وكلما السط  جودة تحسنت قيمتهما قلت فكلما القطع عم 
 معادل, دقيقاة/ دورة300 القطاع سرعة وهي المثلي للمتغيرات قيم على الحصول وثم السط 
 . ملم0.25 القطع عم ,  دورة/ملم0.1 التغذية

 خشااااونة– الرياضااااية المعااااادالت-تاقوتشااااي طريقااااة -16 تاااااب مينااااي :المفتاحيااااة الكلمااااات
 .  ABAQUSEاستخدام برنامج .السط 

Introduction1 
     The surfaces Roughness of the important factors in mechanical design 

and manufacturing, also  leaking oil and gas and other fluids as knead the 

parts under severe mechanical stresses or  vibrations movements and some 

cracks lead to concentration of stresses in those respects and be broken 

piece and be broken piece and breakdown.( Lawrence,1985). The Surface 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98 

Abstract 

      Surface roughness plays an important rol in product quality and 

one of the most specified customer requirements , the smoothness 

and quality of good soft surfaces be friction between moving parts 

and not the least important screen breakdown of the metal and this 

leads to longevity of parts, machinery, this results in a decrease in 

costs and therefore higher degree it's enclosed surfaces roughness is 

of great importance in the world of industry, and in this paper. There 

are many parameters such as cutting speed , feed rate and depth of 

cut that are known to have a large impact on surface quality .We 

study this important (surface roughness) turning machine is used 

where programmed (CNC) of iron alloy st37 via three operating 

factors cutting speed , feed rate and depth of cut, variable values with 

other factors is constant in all experiments as the cooling process and 

insert type . By using MINITAB16 and Taguchi method to find 

number of experiments and use some mathematical equations and 

Statistical Analysis.  shows that feed rate and depth of cut was a 

major effect  the less value improved degree of surface roughness  

and cutting speed has less effect but whenever increase value 

improved degree Surface roughness, and we find optimal process 

conditions as cutting speed 300rpm ,feed rate 0.1mm/rev , depth of 

cut  0.25mm. 

Effect of  the external turnings process on surface 

roughness of steel37 
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between 0.489 to 0.745 of the change in these variables. Finally, the 

value of the regression coefficient (β) is between 0.477 and 0.953, 

which means that a one-unit change in the values of the independent 

variables can lead to the change in the dependent variable 

(performance rates in this case study). 

Conclusions 

 This study presented the total productive maintenance and its impact 

on the organizational performance within the Libyan oil and gas 

organizations. This study adopted the descriptive servey as a type of 

the quantitaive research, which incorporates careful description of a 

phenomenon in question beginning with a theoritical  or applied 

research problem and ends with emperical measurements and data 

analysis. The proposed questionnaire were carried out within four 

companies, in order to determine the effeciacy of this instrument 

utilization within the Libyan oil and gas industries. The findings 

demonstrated that a TPM implementation has a significant impact on 

the organizational performance within the Libyan oil and gas 

organizations.  

From the evidence of this study, the authors recommend that 

operators are required to continuously improve the performance of 

the equipment and accept the time required for cleaning operations 

and prevent the sources of pollution. Also, the top management could 

develop a plan to implement simple improvements for the purpose of 

increasing the overall effectiveness of work machinery and 

equipment, as well as make improvements to the technical and 

administrative functions within the maintenance departments. 
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Table (4) The linear regression analysis for testing the 

effect of the eight variables on the performance rate 

within the selected companies 

Hypothe

sis 

Correlati

on 

Coefficie

nt (R) 

Determinati

on 

Coefficient 

(R2) 

Correlati

on 

Coefficie

nt (β) 

The 

Comput

ed Value 

(F) 

Indicati

on Level 

1 0.779 0.606 0.662 35.447 0.000 

2 0.735 0.540 0.792 26.958 0.000 

3 0.777 0.603 0.672 34.978 0.000 

4 0.851 0.725 0.953 58.008 0.000 

5 0.792 0.627 0.498 38.687 0.000 

6 0.700 0.489 0.608 22.048 0.000 

7 0.856 0.732 0.627 57.495 0.000 

8 0.863 0.745 0.477 61.257 0.000 

 

Table 4 depicts the autonomous maintenance study (as independent 

variables) on the performance rates of the companies' case study (as 

a dependent variable). Generally, the indication level is between 0.01 

and 0.05; and the degree of freedom is between 1 and 24.  As it is 

clear in table 4, the indication level is very significant (0.000), which 

is less than the lower level boundary  (0.01) too much. In addition, 

the signal of correlation coefficient (R) is positive and its rate is 

between 0.700 and 0.863. This means that the correlation has a direct 

proportionality between the dependent and independent variables. 

Therefore, we can reject the null hypothesis (H0: β1= 0) and accept 

the alternative hypothesis (H0: β1≠ 0) because of the significant 

impact of these factors on the performance rates in the companies’ 

case study. Moreover, the value of the determination coefficient (R2) 

illustrates that the change in the independent variables explains a rate 
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of the items for each factor and their prevealing opinion, in order to 

define their impact on the organizational performance within the 

companies' case study. 

Table 3 illustrates the statistical measures of 8 factors of TPM 

adopted within the selected companies. 

Table (3) The statistical measures of the 8 factors of TPM within 

the selected companies 

Pillar Weighted 

Mean 

Prevealing Opinion 

Autonomous Maintenance 3.3533 Low  

Focussed Improvement 3.1021 Low  

Planned Maintenance 3.4474 Low  

Quality Maintenance 3.5069 Acceptable 

Training and Development 2.6636 Low  

Office TPM 2.7295 Low  

Safety, Health & Management 3.8609 Acceptable 

Development Management 3.0522 Low 

  

The next part of this analysis is to test the research hypothesis, which 

measure the impact of the independent variables; which are 

Autonomous Maintenance, Focused Improvement, Planned 

Maintenance, Quality Maintenance, Education & Training, Office 

TPM, Safety, Health and Management, and Development 

Management on the dependent variable, which is the performance 

rates within the organization case study. This can be achieved using 

the simple regression method, in order to determine the significance 

of the effect, as well as determining the interpretation percentage of 

the variance in the dependent variable arising from the independent 

variable. It can be very clear as shown in Table 4. 
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Figure (5) The distribution of the sample according to 

specialization. 

 

Regarding the following question: Does the company plan, in the 

short term, have any of the modern maintenance systems? 

The participants’ answer of this question was (11) with Yes, and (14) 

with No. 

With reference to those who answered (Yes); they mentioned some 

systems, including: 

1. Preventive maintenance system. 

2. Software applications. 

3. Maximo data system. 

 

4.2. Pillars of TPM 

This section investigated the implementation of eight TPM pillars; 

they included autonomous maintenance, focused improvement, 

planned maintenance, quality maintenance, education & training, 

office TPM, safety, health and management, and development 

management. 

To sum up, all of the eigth factors are analyzed using the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) program to determine the mean 
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Figure (4) The distribution of the sample according to years of 

scientific experience 

4.1.5. Specialization 

The findings of the scientific specialization of the sample members 

are shown in Figure 5. It is obvious that the majority of the sample 

members are engineers, covering a percentage of 80%. Then, the 

accounting field represents a 12% of the total sample. Finally, the 

management area covers a rate of 8%. Based on this, the research 

sample has a strong relationship with the research topic, giving this 

research different points of view, according to their scientific 

specialization. 
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Figure (3) The distribution of the sample according to Gender. 

 

4.1.4. Work Experience 

Figure 4 demonstrates the results of the number of years of work 

experience possessed by the sample members. From Table 4, we find 

that the participants who have a work experience from 26 years or 

more represent a percentage of 28%; followed by those who have an 

experience from 16 years to 20 years with a rate of 24%; then, 

followed by those with an experience of 6 years to 10 years, 11 years 

to 15 years, and 21 to 25 years with the same rate of 16%. Therefore, 

the research sample has a good experience associated with the 

research topic. 
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4.1.2. Career Position 

Figure 2 show the results of the job position of the research sample. 

It is clear that the highest percentage of job positions holders as a 

coordinator, specialist, management specialist, electrical 

maintenance, drilling management, employee, and management 

observer are with a percentage of 40%. Then, department heads 

represent a percentage of 24%. Then, the supervisors are with a 

percentage of 16%. Next, the directors of the administration are with 

a 12%. Finally, the position of the General Manager represents a rate 

4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (2) The distribution of the sample according to the 

career position. 

 

4.1.3. Gender 

Figure 3 demonstrates that the results of the research sample 

according to the participants' gender. From Table 3, it is clear that 

most of the study sample are males, which represents a percentage of 

88%; and only 12% of them are females. 
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This section was used to gather demographic information from 

participants, including their qualification, position, gender, work 

experience and specialization. 

 4.1.1. Qualification 

Figure 1 illustrates the results related to the scientific qualification of 

the research sample. It is noted that the highest percentage of a 

Bachelor's degree holders, with a percentage of 48%; followed by 

those they hold a Master’s and Doctorate degree  with a 32%; then, 

followed by whom they hold a higher diploma with a 16%; finally, 

followed by whom they hold a high school diploma and Intermediate 

diploma with a 4%. The results indicate that the research sample is 

mostly from the Higher education levels holders. 

 

 

Figure (1) The distribution of the sample according to academic 

qualification 
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Table (2) The results of Alpha Cronbach for the validity and 

reliability of the statements of the factors of the questionnaire 

Honesty 

Index 

Stability 

Index 

Number of 

items 

Factor  No. 

0.973  0.946 9 Autonomous 

Maintenance 

1 

 0.917 0.840 8 Focused 

Improvement 

2 

 0.914 0.835 7 Planned Maintenance 3 

 0.893 0.797 6 Quality Maintenance 4 

 0.965 0.932 8 Education & Training  5 

 0.946 0.895 7 Office TPM 6 

 0.983 0.966 6 Safety, Health and 

Management 

7 

 0.983 0.967 5 Development 

Management 

8 

0.989 0.979 56 Total Alpha Cronbach  

 

4. Results Discussion and Analysis 

The information collected by the questionnaire included: 1) the 

demographic information (Section 1 of the questionnaire), and 2) the 

implementation of TPM pillars (Section 2 of the questionnaire).  

4.1. Demographic Information 
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Table (1) Correlation coefficients between the sub-degree for 

each factor with the total score for all factors  

Indication 

level 

Correlation 

Coefficient 

Factor  Fac

tor 

0.000 0.767** 

 

 

 

 

Autonomous Maintenance 1st 

0.000 0.732** Focused Improvement 2nd 

0.000 0.781** Planned Maintenance 3rd 

0.000 0.843** 

 

 

 

 

Quality Maintenance 4th 

0.000 0.794** Education & Training  5th 

0.000 0.773** Office TPM 6th 

0.000 0.879** 

 

 

 

 

Safety, Health and 

Management 

7th 

0.000 0.871** Development Management 8th  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

The current study has a total of eigth scales that were presented in the 

survey questionnaire to measure the factors presented in the TPM 

performance as shown in Table 2, namely Autonomous Maintenance; 

Focused Improvement; Planned Maintenance; Quality Maintenance; 

Education & Training; Office TPM; Safety, Health and Management; 

and Development Management. In order to ascertain that the scales 

in the present study has been consistently and accurately constructed, 

a scale reliability was assessed using Cronbach’s alpha. Scale 

reliability was assessed using SPSS for each of the constructs in the 

study that presented in Table 2. The results reveal that the 

Cronbach’s alpha value for each variable was over the required 70%. 

This illustrates that the instrument used in this study are reliable. 
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Reliability estimates the consistency of the measurement or more 

simply, a degree to which an instrument measures the same way each 

time it is used under the same conditions with the same subjects. It is 

a matter of whether a particular instrument applied repeatedly to the 

same object yield the same result each time. In other words, a 

reliable questionnaire item is an item that will constantly convey the 

same meaning.  That is, if an item is measured many times and the 

result is always the same, it can be said that the measuring instrument 

is reliable. 

Reliability is essentially about dependability and consistency. The 

most practical and extensive approach to reliability is the approach 

that defines reliability in terms of the relative absence of measuring 

errors in a measuring instrument. Reliability is therefore the relation 

of error variation to the total variation as obtained by the measuring 

instrument deducted from 1.00. The index 1.00 indicates perfect 

reliability.  In other words, when the outcome of the measuring 

process is reproducible, the measuring instrument is reliable. 

The concept of the internal consistency of the questionnaire 

questions is the relevance of each dimension and factor of the 

questionnaire to the overall degree of all factors. Table 1 illustrates 

the coefficient of correlation between the sub-degree for each factor 

with the total score for all factors. 

Due to the results review of the internal consistency of all factors 

shown in Table 1, it is clear that the cases of correlation of the factors 

with the total degree of all factors are high. Also, the correlation 

coefficients are a function at a significant level (0.01). in addition, 

the probability value for all of its paragraphs is less than (0.01). This 

means that the sub-factors have common elements that make them 

homogeneous with each other, which indicates the strength of the 

structural validity of the questionnaire. 
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By adding the length of the period to the lowest value in the scale, 

which is one; the upper limit for the first period will be determined 

and so on for the rest of the periods.  

where the item is acceptable when it is equal to 3.49 or greater 

according to the measures shown in Table 1. 

Before piloting the questionnaire, it was sent to three colleagues for 

evaluation. They made some recommendations for improvement to 

ensure relevance, objectivity and effectiveness and that was done. In 

addition, it is not usually essential that the pilot subjects comprise of 

a representative sample; one could use people to whom the 

questionnaire is at least relevant (Babbie 2010). The results of the 

pilot study were analysed and the necessary changes achieved before 

the questionnaire were distributed to the main subjects of the study. 

The population study covers 4 oil manufacturing companies: Arabian 

Oil Gulf Company, Mellitah Oil & Gas Company, Akakus oil 

Operation, and Zueitina Oil Company. The population for this study 

consisted of individuals who work in the area of production and 

maintenance. To get an accurate information, the population sample 

was focused on the managers of these departments. 

Once the researchers had collected all the completed questionnaires, 

they were prepared for processing by a PC Intel® Core™ i5-3210M 

processor working at speed 2.5 GHz and RAM of 4GB. The data was 

captured in a Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program. All data was coded from the completed questionnaire on 

standard capturing forms thereafter it was captured. The information 

required was also discussed with the consultant from the company to 

clear uncertainties in order to ensure correct interpretation of exactly 

what the researcher wanted. Once the questionnaire had been 

processed, a data set was obtained. The results of the answers to all 

the questions were integrated with one another and analyzed. The 

SPSS statistical packet includes the frequency analysis, correlation 

matrices and multiple regression analysis. 
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The questionnaire included two sections: 

Section 1: the first section addressed the demographic information of 

companies. It related to the academic qualifications, career position, 

gender, work experience, and specialization.  

Section 2: the second section evaluated the extent of TPM pillars 

(the independent variables) within the Libyan oil and gas companies. 

It is a questionnaire form that included (60) items; in addition to two 

open-ended questions, where (25) questionnaires were distributed. It 

comprises eight factors: the first factor (Autonomous maintenance), 

which includes (9) items; the second factor (focused improvement) 

and includes (8) items; the third factor (planned maintenance) 

includes (7) items; the fourth factor (quality maintenance) includes 

(7) items; the fifth factor (education & training) includes (8) items; 

the sixth factor (office TPM) includes (8) items; the seventh factor 

(safety, health and management) includes (7) items; and the eighth 

factor (development management) includes (6) items. The validity of 

the scale has been verified and there is an appropriate amount of 

internal consistency between the items of the form, and we will go 

over all of these steps in detail: 

In order to come up with accurate scientific results for this research, 

weights were given from (0-5) using the Likert 6-Point Scale to 

answer the expressions (none, very low, low, acceptable, high, very 

high) these estimates are translated Descriptive numbers are based on 

numerical estimates based on assigning numbers (0, 1, 2, 3, 4, 5) 

respectively. 

Before presenting the results of the analysis of the research sample 

answers, the range of the answers was calculated, and reaching the 

length of the category for each degree of weighting, as follows: 

Range = Maximum Value − Minimum Value =  5 − 0 =  5 

𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉 =
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬  
=

𝟓

𝟔
= 𝟎. 𝟖𝟑 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82 

effectiveness, product quality, on-time delivery, and volume 

flexibility.  

3. Research Methodology 

This study followed a descriptive survey research method to measure 

the personnel beliefs and opinions regarding the application of TPM 

pillars. According to Neuman (2006), social measures provide data 

about social reality. In addition, measurements allow researchers to 

observe things that were once unknown but were predicted by theory. 

Data are empirical representation of concepts, and measurements 

links data to concepts. Surveys are mainly used in studies that have 

individual people as unit of analysis.   

A descriptive survey method is regarded as a type of quantitative 

research which incorporates careful description of a phenomenon in 

question beginning with a theoretical or applied research problem 

and ends with empirical measurements and data analysis. Its main 

purpose is to collect original data for describing or measuring the 

attitudes and orientation in a large population. This method is 

relevant for this study in order to establish the extent of awareness 

and current application of TPM pillars within the Libyan oil and gas 

organizations to enhance organisational performance. The method is 

used because it allows a researcher to ask many questions at one 

time, measure many variables, and test hypotheses in a single survey. 

A survey research method can also facilitate the collection of 

detailed factual and accurate primary data describing the situation 

within productive and service organizations.  

The population study covers 4 oil manufacturing companies: Arabian 

Oil Gulf Company, Mellitah Oil & Gas Company, Akakus oil 

Operation, and Zueitina Oil Company. The population for this study 

consisted of individuals who work in the area of production and 

maintenance. To get an accurate information, the population sample 

was focused on the managers of these departments. 
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Transfer and adaptation will necessarily require a change in the 

organization’s processes such as a change in work and change in the 

formal structures.  

In addition, Krishnamoorthy (2014) proposed a TPM model for 

integrating with Equipment Communication Standard (ECS) and 

Generic Equipment Model (GEM) which enables data acquisition 

and keeps track of data between the operator and the equipment. The 

proposed model uses Semiconductor Equipment and Materials 

International (SEMI) Standards which facilitate real-time data 

collection from the production equipment. The study suggested the 

three key elements of the TPM model: Asset Productivity (AP), 

Autonomous Maintenance (AM) and Planned Maintenance (PM)) for 

implementing TPM systematically and successfully. The main 

findings showed that TPM pillars, and SECS/GEM standards, 

together with labour and cost, can decrease losses in the production 

process and have a positive impact on manufacturing performance, 

while SECS/GEM standard integration with Autonomous 

Maintenance does not. The study confirms that focusing on a few 

TPM pillars will have a substantial impact on equipment 

performance. Owing to their impact on equipment performance, the 

autonomous and planned maintenance pillars will be the first two 

pillars selected for our proposed TPM approach.  

Wickramasinghe and Perera (2016) conduct a study to examine the 

total productive maintenance pillars impact on the manufacturing 

performance of textile and apparel manufacturing firms. Data was 

collected by a survey questionnaire. The authors analysed the 

collected data by Correlation and regression technique. It was 

performed using SPSS program to identify the TPM impact on 

manufacturing performance. The findings show that all the TPM 

pillars have a positive and significant relationship with 

manufacturing performance and significantly improve cost-
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investigated by using some foundations of TPM with a basic 

message to avoid any kind of waste through continuous improvement 

of the entire company. 

An effective TPM model at a chemical manufacturing company was 

proposed, in order to improve the company performance by reducing 

the six most common causes of efficiency loss in chemical 

manufacturing. The main objectives of the study were to evaluate the 

current maintenance system, to calculate the overall equipment 

effectiveness, and to identify key performance indicators and success 

factors of TPM. An evaluation of the existing maintenance system 

presented in their study shows that production lines were facing 

several problems such as less availability and reliability of 

equipment, machine downtime, frequent failures of equipment, and 

low production output (Mwanza & Mbohwa, 2015). 

In another study, Monica (2014) presents a case study to investigate 

if TPM can be copied from one location to another. The researcher 

used a broad TPM approach to optimize the elements of productivity 

of equipment, teamwork, the involvement of employees, and 

continuous improvement activities. The implementation cannot 

achieve its targeted results without collaboration between 

maintenance and production departments. The case study is related to 

a company that has two production plants, one is in Norway and the 

other in Canada. Both have similar technology, equipment, products, 

and consumers. The outcome of the study showed that the 

implementation of the TPM program in one location or the other, 

with the same production and organization systems, could be 

successful. However, the implemented TPM program proposed some 

modifications which have led to a translation with better results. 

Different techniques such as interviews, group discussions, written 

documentation, and observation from both plants in Norway and 

Canada were used to determine the impact of teamwork, 

maintenance, participation and technology on the transfer process. 
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Today’s increasingly competitive global marketplace places a 

constant pressure on organisations to adopt more effective and 

efficient business strategies that will ultimately lead to an increase in 

their performance levels. This can be achieved by the continuous 

improvement and optimisation of their processes and operations, cost 

reduction of their services and products, and an increased output 

capacity with satisfactory product quality and production rates. 

Organisations need to implement new techniques for managing their 

businesses in order to dramatically increase their revenue and 

reputations. One of these techniques which can be adopted by 

industries to achieve their goals is total productive maintenance 

(TPM). 

There are several empirical studies that have been conducted on 

TPM implementation, and their impacts on companies’ performance 

have been assessed. TPM and maintenance strategy is considered by 

many researchers to be the most important elements to improve 

manufacturing efficiency and effectiveness (Sharma & Singh, 2015). 

Wireman (1991) states that one-third of maintenance expenditure is 

unnecessary or wasted.  

TPM can be described as a management philosophy,which promotes 

the change of the organizational culture towards quality and 

productivity at all levels of the company under a contributing scheme 

from top to bottom (Nakajima, 1989). Moses (2017) states that the 

core of the TPM pillars is autonomous and planned maintenance that 

may reduce maintenance costs and increase productivity. Also, 

Chlebus, et al., (2015) suggest that TPM implementation in a mining 

industry should be based on three main pillars: improvement of the 

environment of work, autonomous and planned maintenance, and 

standards in development. To adopt such a TPM system in this 

industry, it is necessary to consider two important factors: analyzing 

the failure rate and selecting a group leader. They illustrated that 

TPM approach as lean production at the copper mine was 
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firms to cope with the challenges posed by global competition. The 

role of TPM success factors are also investigated to improve the 

performance within manufacturing industries. This study focuses on 

some success factors such as top management leadership and 

involvement for achieving its objectives. It discloses that these 

initiatives have a significant impact on manufacturing performance 

improvement when compared with traditional maintenance practices. 

TPM efficiency can be measured by a self-directed work team 

(SDWT) using data envelopment analysis (DEA) considering the 

overall process of TPM implementation. This process has been done 

in a three-stage model. The results can offer productive implications 

for managing and implementing TPM more efficiently (Jeon, Kim & 

Lee 2011). 

There are very few studies that have focused on assessing the stages 

of short-term TPM implementation according to JIPM guidelines and 

evaluating the impact of implementation on equipment performance 

(Prabowo, 2018). Therefore, the problem of this study can be 

concluded as a lack of modern systems implementation within 

organizations may reduce the control of maintenance plans, which 

has a negative impact on their productivity. In addition, TPM 

approach have not been received substantial attention within 

organizations. Based on this, the main objectives of this research is 

to investigate to what extent TPM has been implemented within 

production & service organizations, and to assess and verify the 

effectiveness of TPM pillars within production & service 

organizations. 

The rest of this paper is organised as follows: Section 2 reviews 

some of the literature on TPM approach. The study methodology is 

described in section 3. Section 4 discusses and analyzes the findings 

from implementing the TPM in the selected case study. Finally, 

section 5 summarizes and concludes this paper. 

2. An Overview of TPM 
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In 1971, TPM started in Japan through Nippon Denso Company 

which is a part of the Toyota group. It can be considered as an 

evolution of preventive maintenance, which was essentially 

conceived in the United States in the 1950s. The TPM concept is an 

attempt to deploy certain approaches, which can assist organisations 

to achieve cost-effective benefits such as eliminating waste, 

consistently obtaining the best performance from the equipment and 

decreasing stoppage (Lazim & Ramayah 2010). It is a stratagem for 

improving productivity and achieving safety requirements with the 

end result of producing high quality goods by minimising wastages 

and thereby reducing costs through three zeroes: zero breakdowns, 

defects and accidents at work (Poduval, Pramod & Jagathy 2013). By 

motivating participating employees within organisations, TPM looks 

at increasing the effectiveness of the equipment during its lifetime by 

maintaining it in optimal working-condition so as to avoid any 

unexpected breakdowns and quality defects in products 

(Teeravaraprug, Kitiwanwong & SaeTong 2011). In addition, it tends 

to increase employees’ efficiency by improving their skills and 

knowledge and distributing responsibility (Chong, Chin & Hamzah 

2012).  

Poduval et al. (2013) mention that there are many barriers which may 

face organisations in the case of implementing TPM such as lack of 

top management commitment, manpower costs, lack of TPM 

knowledge, maintenance management process, need for training, 

attitude towards manufacturing process and keeping large 

inventories. The impacts of TPM as a lean manufacturing tool on an 

organisation’s effectiveness is defined by working out the correlation 

between its pillars, in order to analyse the significant structures, and 

to identify the most proper policy arising from implementing this 

technique (Thun, Jörn - Henrik 2006). The use of different initiatives 

of TPM implementation in Indian manufacturing industries by Ahuja 

and Khamba (2008) resulted in strategic benefits which helped these 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
76 

the companies’ case study. The findings illustrate the efficacy of this 

tool, and confirm that the designed decision variables have a  

significant impact on the objective function of the proposed tool. 
 

Keywords: Total Productive Maintenance (TPM), Performance rate, 

Oil and Gas sector, Questionnaire. 

 الملخص

 النظار بغض إمداداتهم، تقليل إلى اليوم التنافسية العالمية األسوا  في العمالء يسعى      
 الهزيال التصانيع أدوات اساتخدام يمكان حيا  التنافساية، قادرتها ولتحسين. إنتاجها مكان عن
 الصايانة يعازز صايانة نظاام هاي الشاملة اإلنتاجية الصيانة. الشاملة اإلنتاجية الصيانة مثل

 الصاايانة بإمكااان كااان إذا مااا تحديااد هااو الورقااة هااذه ماان الرئيسااي الهاادف يعتباار. اإلنتاجيااة
 إذا ومااا اإلنتااج، عملياة فاي الخساائر تقليال الرئيساية ركائزهاا إلاى اساتناًدا الشااملة، اإلنتاجياة

 تنفياذ تساهيل علاى تعمال الدراساة هاذه فاإن لاذل ،. التصانيع أداء على إيجابي تأثير لها كان
 تصااميم تاام حياا  والخدميااة، اإلنتاجيااة المنظمااات داخاال بنجااا  الشاااملة اإلنتاجيااة الصاايانة
رساالها المحاددة، الشااملة اإلنتاجياة الصيانة عوامل على بناءً  استبانة  لجماع الشاركات إلاى وا 

 شاركات 4 من البيانات تجميع تم حي . الشاملة اإلنتاجية الصيانة نظام حول العاملين آراء
 أكااكوي وشاركة والغاز، للنفط مليته وشركة للنفط، العربي الخليج شركة وهي النفط لتصنيع

 برنااااامج باساااتخدام االختبااااارات إجاااراء تااام كمااااا. للااانفط الزويتيناااة وشااااركة النفطباااة، للعملياااات
 اإلنتاجيااااة الصاااايانة فعاليااااة ماااان للتحقاااا ( SPSS) االجتماعيااااة للعلااااوم اإلحصااااائية الحزمااااة
ين حياا . الدراسااة محاال الشااركات فااي التنظيمااي األداء علااى الشاااملة  هااذه فعاليااة النتااائج تُباان
 الهاادف دالااة علااى كبياار تااأثير لهااا الغاارض لهااذا المصااممة القاارار متغياارات أن وتؤكااد األداة،
  ة.المقترح لألداة

Introduction  
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Abstract 

       In today’s competitive global markets, customers seek to 

minimise their supplies regardless of where they are produced. To 

improve their competitiveness, organisations can use significant lean 

manufacturing tools such as total productive maintenance (TPM). 

TPM is a maintenance system which promotes productive 

maintenance. The main objective of this paper is to determine 

whether the TPM, based on its main pillars can minimize losses in a 

production process and have a positive impact on manufacturing 

performance (MP). Therefore, this study is to facilitate successful 

TPM implementation within productive and service organizations. 

A questionnaire is designed based on the TPM factors identified. 

Then, it sent to companies to collect the opinions of workers on TPM 

system. Data are collected from 4 oil manufacturing companies: 

Arabian Oil Gulf Company, Mellitah Oil & Gas Company, Akakus 

oil Operation, and Zueitina Oil Company. Tests were applied using 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program to verify 

the effectiveness of TPM on the organizational performance within 
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• We may also recommend that the Ministry of Education should 

supply teachers with up dated techniques methods of teaching 

English language skills especially speaking. This can be 

achieved through in service training. 

• The new textbooks which are taught in Libyan Secondary 

Schools is based on the communicative approach therefore; all 

schools should be supplied by equipment in order to apply all the 

requirements needed from teachers and students. All these are 

recommended in order to reach better and more persuasive results 

than these findings which were collected and presented in this paper. 
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5. Most students have the desire to learn English and have shown 

their positive feeling and attitude towards their teachers’ way of 

teaching and encouraging them to speak English.     

Overall, this paper highlighted the difficulties which face secondary 

school Libyan students in learning English speaking skills in 

different schools of Misurata and Tripoli cities.  In this respect, the 

study analyses these difficulties that students encounter when they 

try to speak English language. Both teachers and students showed 

that they need to overcome the difficulties which may face them in 

teaching and learning during speaking classes in order to fluent and 

accurate. Although, some teachers resorted to use L1 in their 

teaching methods especially in grammar explanation rules or giving 

meaning to new words, they believe that it was not their choices but 

it was a result of two main points: the poor level of some students in 

the class and the shortages of time allowed to each class during a year. 

Recommends 

In order to reach more persuasive results than these findings which 

were collected and presented in this paper, there are some sides 

which may be needed in order to achieve better results and may 

develop the education system in Libya especially in speaking skills. 

Concerning the complaining of shortage of time, the results showed 

that most teachers pointed out that they use Arabic language in order 

to save time and finish the whole curriculum at the end of year. 

Therefore, there are some points and areas were needed to be 

improved and have to be investigated alongside. 

• Many teaching hours are required to help and make teachers and 

students feel free to deal with speaking classes. In other words, 

four lessons weekly, to each all skills are not enough for practice 

the them especially speaking activities. 
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used to help learners learn the language through using it. Shumin 

(2002: 204) states that “Speaking a language is especially difficult for 

foreign language learners because effective oral communication requires 

the ability to use the language appropriately in social interactions”. 

In this paper, our attempt is to examine how do methods of teaching 

English adopted by Libyan teachers affect students’ speaking? 

Therefore we visited some schools (in Musrata and Tripoli) and 

disrupted a questionnaire and run some semi-structured interviews 

with students and teachers the results were summarised as below: 

The results of both the questionnaire and the semi-structured 

interviews indicated that most of participants (Teachers and 

Students) have a positive attitude toward teaching and learning 

English Language. Hence, most teachers of English language at 

secondary schools have positive attitudes towards the process of 

speaking activities and they believe it is an important part in teaching 

and learning operation. 

The study results also demonstrated that:  

1. The majority of teachers are concerned with their students’ 

speaking classes.  

2. Some teachers do not give enough chances to every individual 

student especially in large crowded classes. 

3. Some teachers tend to use Arabic as their native language for both 

teachers and students in their explanation especially when they teach 

grammar rules or interdicting new words.        

4. Teachers correct their students’ errors in order to lead them to 

better language learning and motivate them to speak and lean English 

language.    
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researchers confirm that language can be acquired and learned 

through employing this method (see Richards & Rodgers 2001).  

      Hence, the communicative language method can be defined as 

the approach to language teaching where the language is used by the 

learners for different purposes. It is emphasizes the use of the target 

language in real life situations (see Carter & Nunan 2001).  

Communicative approach can be employed inside the classroom to 

support learners in their learning and building up their target 

language. It encourages and helps students to use the language in real 

life situation. Moreover, students are supposed to use well-formed 

and effective oral language. However, some oppositionists reject the 

idea of communicative approach as they believe that some students 

cannot adopt this approach easily as they get used to adapt with the 

traditional notes by considering that the teacher is the controller and 

the leader of the classroom. This is emphasized by Hedge (2000: 62) 

who declares that “Adult returning to English language study after 

experiencing traditional teacher-fronted classrooms at school can be 

daunted by the collaborative element of learning”.  

      Furthermore, some researchers also claim that this method main 

concern is not focusing on the grammatical structures and its main 

focus is only on fluency by ignoring the accuracy which does not 

help the learner to acquire the target language. Under this respect 

Richards & Rodgers (2001: .98) also claim that the structure of the 

language might be ignored as “the focus on fluency rather than the 

accuracy, which may lead to inadequate control of the grammatical 

system of the target language”. 

        We can conclude that teachers are required to use the balance of 

considering both accuracy and fluency when using the 

communicative method inside the classrooms and many issues 

should be taken into consideration while employing it, such as the 

context, cultures and the size of classes. Communicative method is 
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approaches in the field of teaching English as a second or a foreign 

language (Howatt and Widdowson 2004).  Therefore, in the 1970s 

there was a great impact of the cognitive and sociolinguistic theories 

on the language teaching and the communicative approach began to 

arise. Moreover, a new way in which learners practise the language 

in real situation started to be explored (see Bygate 2001). Hedge 

(2000: 261) described the communicative approach as the method 

which requires teachers “to ensure that students not only practise speaking 

in a controlled way in order to produce features of pronunciation, 

vocabulary, and structure accurately, but also practise using these 

features more freely in purposeful communication”. He also added 

that both accuracy and fluency became essential in any activities.   

 

      Furthermore, this method opposes the structural view of language and 

language teaching.  It is a shift within a language teaching from the 

twentieth century up to now. According to McDonough et al. (2013) argue 

this method represents the communicative view of language and language 

learning. Many teachers use communicative language method as a tool 

which may lead their students to be able to communicate in every day 

situations with other people from various countries. This means that 

teachers feel that their students would not be prepared to communicate 

socially if only grammatical items were taught (Beeching, 1988). 

      The principles and characteristics of the communicative approach 

as described by Richards & Rodgers (2001) are that the interaction 

between learners is the main process in teaching second language. 

Furthermore, this method also emphasizes interaction and learn the 

language through using it (see McDonough et la. 2013).  Researchers 

argue that the teaching methods which focus on form and on 

structure do not lead to communicative competence in the target 

language, therefore they believe that communicative approach helps 

learners to use the language and practice producing it.  Moreover, 
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Larsen- Freeman (2000: 35) who also claims that by using this method 

“Learners could overcome the habits of their native language and form the 

new habits required to be target language speakers”.  

However some researchers argue that the Audio -lingual is not an effective 

method for teaching a foreign language.  They pointed that learners can be 

able to memorise the drill dialogues but they do not understand what it is. 

This is emphasized by Kirch (1967: 383) who claims that “Many teachers 

complain that students memorize dialogues and can reproduce them 

perfectly, but do not know what they are saying”. 

      Therefore, we may assume that by using this method the 

teacher‘s major role in teaching and learning process is always the 

one who is the controller and the introducer of the dialogue for 

learners and the students are just a passive learners who receive the 

information which is provided by their teacher. Therefore, by 

employing such a method we may believe that there is a lack of 

communicative atmosphere inside the classroom which does not help 

learners to acquire and learn the target language sufficiently. 

      Researchers such as McDonough et al. (2013) argued that 

learners can learn the language by using it. In other words, speaking 

skill does not only involve linguistic elements such as pronunciation 

and vocabulary it is a social and interactional skills that requires what 

and how to act and say things effectively in specific communicative 

situations. Moreover, learners need to learn how to carry and manage 

a conversation effectively and appropriately for many purposes so 

that they can learn to use language which is not prepared in advance. 

Communicative Language Method   

 

      As it has been mentioned above that many methods have been 

dominant for certain times until the birth of the communicative 

method in the 1970s. The Communicative approach is one of the 
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when applying the grammar translation method there is no 

opportunity for learners to practice the language in real situation.  

       Grammar translation method was criticised in the mid- and late 

nineteenth century. This reaction towards traditional language teaching 

considered this method as older one and a need for alternative methods in 

teaching languages were needed. The emphasise on grammatical 

competence was shifted to how learners use the grammar and other aspects 

of language appropriately for different communicative purposes such as 

making suggestions or requests (Richards 2006). 

 Audio–Lingual Method 

     The Audio-lingual method or an oral- based approach was mainly 

used in the 1950s which was widely adopted in the United States that 

time. The emergence of this method was due to the result of the 

increased consideration that was given to foreign language teaching 

(see Richards and Rodgers 2001).  The main characteristic of this 

method is that it does not use the students’ first language in teaching 

and the skills of the language can be learnt through practicing 

producing it. The main concentration of this method is based on the 

learners practice oral drilling sentences patterns (Hughes 2002). In 

this respect Richards and Rodgers (2001:59) state that “Dialogues 

and drills form the basis of audio lingual classroom practices”.   

       According to Partor & Celce- Murcia (1979) some of the 

characteristics of this method are that there is no grammatical 

explanation and grammar rules are only taught inductively. Another 

characteristic of this method according to Richards and Rodgers 

(2001) is that the teacher can use first language in the classroom 

when teachers employ this method they try hard to avoid any errors 

which might be committed by students, (ibid: 57) declare that “Good 

habits are formed by giving correct responses rather than by making 

mistakes. By memorizing dialogues and performing pattern drills the 

chance of producing mistakes are minimized”. This view is supported by 
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grammatical patterns and use them accurately and quickly in the 

suitable situations (Richards 2006).  

 

According to Richards & Rodgers (2001) grammar translation 

method is still used in situations where the aim of foreign language 

study is not to communicate in English language. One of the 

principles of grammar translation method is using the first language. 

This method mainly focuses on the structures of the language and 

teachers employ the techniques that often include memorization and 

learners are required to focus on the language structure from the very 

beginning stages rather than use it (Richards 2006).  

 

Hence, teachers provide learners with lists of translated words and 

sentences and are required to learn and memorise them (see Byram, 

2000). This may indicates that teachers use the learners’ mother 

tongue or first language in teaching L2.  

       However, there is disagreement between researchers about using 

the first language in teaching second language in classrooms. Those 

who disagree argue that using the mother tongue should be avoided 

because learning a language required learners to practice the 

language to communicate and use it in real situation (Cook, 2001). 

Further this view is supported by (Burden, 2000, Al-Nofaie, 2010) 

who claimed that, in order to learn a foreign language, the learner 

should be completely exposed to the target language and therefore 

the use of L1 in the classroom delay the learning of the target 

language (L2). In this respect Larsen- Freeman (2000:16) also 

emphasized that by using the grammar translation method “The 

ability to communicate in the target is not a goal of foreign language 

instruction”. Because learners can learn and memorise the rules of 

the language but they cannot use them when they need to express 

their message. More to the point, Hughes (2002) also, claims that 
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“Teachers were recommended to use a balance of fluency activities and 

accuracy and to use accuracy activities to support fluency activities. 

Accuracy work could either come before or after fluency work”.   

Method       

The method can be defined as a technique which might be different from an 

approach in terms of the aims of how a second language is learned and they 

both have a common belief that language could be developed through 

changing in teaching methodology (See Richards & Rodgers 2001). 

The Development of Teaching and Learning Methods  

Language teaching and learning has been an area of interest to 

researchers and educators for many years which required using 

different approaches. This section will briefly describe different 

methods and approaches that used in the teaching and learning the 

language. Therefore, it will determine the main background impact 

on the teaching process. These methods have a great influence on 

teaching English in general and on teaching and learning speaking 

skills. Richards (2006) grouped the development of the language 

teaching in the last 50 years as follows: 

  1: Traditional approaches (up to the late 1960s) 

 2: Classic communicative language teaching (1970s to 1990s) 

 3: Current communicative language teaching (late 1990s to the present) 

Hence, it is important to explain each method in more detail.   

 Grammar Translation Method  

The grammar translation method is one of the teaching methods 

which was widely used up to the late 1960s. The main principles and 

the priority of this method was given to grammatical competence and 

repetitive practice that learners should deal with and using them. It is 

assumed that learners should build up a large range of sentences and 
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It can be understood that the lack of fluency might break down the 

communication between the interlocutors, and it can be achieved 

according to Brown (2007) by giving the opportunity to the students 

to process the language smoothly without worrying about 

committing any errors which might be occurred while producing the 

language. In this regard it is recommended to correct and deal with 

any errors later on a more focused course. Further it is important for 

teachers to focus on the objectives of the communicative activity 

whether the aims is fluency or accuracy (ibid).  

Regarding accuracy, according to Brown (2007) in the mid to late 

1970, there has been a great shift from focusing on accuracy issues to 

focusing on how to provide a natural language inside the classrooms. 

Therefore, with using the communicative language teaching it is 

important for teachers who teach oral English to make a balance 

between fluency and accuracy in order for students to learn and use 

the language both cohesively and clearly. Brown (2007: 324) argued 

that “While fluency may in many communicative language courses 

be an initial goal in language teaching, accuracy is achieved to some 

extent by allowing students to focus on the elements of phonology, 

grammar, and discourse in their spoken output” .  

Harmer (2015) mentioned that fluency is different from accuracy in 

that during communicative activities the main focus is on how to 

produce and write the language whereas, when teachers deal with accuracy 

activities, more concentration is on the structure of the language.  Hence 

teachers need to create activities which help to learn how to communicate 

as well as how to use the language correctly.   

In sum,   Brown (2007) emphasised that both fluency and accuracy 

are important goals in communicative language courses, and also 

fluency is considered by many educators as the primary goal in 

language teaching. Furthermore, Richards (2006: 15) argued that 
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required to know how to ask and answer questions beside how to 

reject and accept or apologise etc,.  

Consequently speaking a language does not only mean knowledge 

about the structure and the rules of it but further it is the ability to use 

this knowledge in real life situations.  

The role of the teacher in this respect is essential. Generally 

Language learners feel embarrassed or shy when he/she 

communicates with another person and sometimes difficulties 

encountered when they do not understand another speaker or when 

they realize that a conversation partner has not understood them. 

Teachers can help students overcome this problem by assuring them 

that they need to train how to ask for clarification as such difficulties might 

face whatever the participants' language skill levels (Brown 2007).   

By encouraging students to use clarification phrases in class when 

misunderstanding occurs, teachers can create a positive classroom 

environment where students feel secure and able to develop control 

of various clarification strategies, which in turn help them to be 

confident and manage various communication situations.  

Fluency is the ability to maintain a comprehensible and ongoing 

communication when learners engage in meaningful interaction. 

Nowadays one of the goals of communicative language teaching 

(CLT) is to improve fluency in language use. Teachers are required 

to create activities in classrooms in which students find the 

opportunities to negotiate for meaning and in which they train how to 

use communication strategies. Thus students become more confident 

and able to communicate by using the language (Richards 2006). 
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Communication breakdowns can be caused by many problems and 

the teacher can play a great role to minimize these difficulties. Some 

of the difficulties will be explained later. 

Aspects of Speaking 

There are two main features of speaking skills namely fluency and 

accuracy. It is important to describe the traditional definitions of them. The 

following subsections will provide more detail about these aspects. 

Fluency and Accuracy 

Fluency according to Mitchell and Myles (2004) is generally 

associated with the appearance of the communicative language 

teaching and learning.  Fluency is considered to be one of the vital 

aspects of speaking skill and when learners defined as fluent a 

speaker that means they have the ability to speak without hesitation. 

Hedge (2000: 261) defined fluency as “responding coherently within 

the turns of the conversation, linking words or phrases, using 

intelligible pronunciation and appropriate intonation, and doing all 

this without hesitation”. 

Therefore a speaker can be described to be fluent if he/ she has the 

ability to produce the language in a clarity and in a cohesive and 

coherent way.  Furthermore the same writer added that some 

researchers support the idea that students should concentrate on the 

meaning not on the form in learning a language while speaking.  

Therefore, the aims of the fluency activities such as free discussion 

where students are provided with the opportunity to talk with each 

other and share their interests and their opinions are to enable 

students how to communicate and use the language in real situations 

rather than memorizing the structure and the rules of the language. 

It has been argued by Mitchell & Myles (2004) that fluency needs 

the learners to understand and be aware about both the skills of what 

and how to use language. In other words, for example, he/she is 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61 

Definition of Speaking  

Speaking can be defined as not only just the knowledge of the 

structure or the rules of the language, but also requires how to use the 

language in the real situation. According to Shumin (2002: 204) 

“effective oral communication requires the ability to use the 

language appropriately in social interactions”. Under this respect 

Bygate (2001: 14) states that speaking in a second language 

“involves the development of a particular type of communication 

skill. Oral language, because of its circumstances of production, 

tends to differ from written language in its typical grammatical, 

lexical and discourse patterns”.  

Speaking as an interactive skill is generally carried out with listening 

and interaction is one of the key features of speaking.  McDonough 

et al. (2013: 159) stated that during the interaction between the 

interlocutors “listeners may give the speaker feedback as to whether 

or not the listener has understood what the speaker has just said”.  

Hence speaking is considered to be associated with listening and 

requires to receive interpret the message and respond.  

Accordingly, Fulcher (2003) also states that speaking a language is 

different from writing it. For example when we speak a language we 

tend to use less formal vocabulary also we try to repeat and repair. In 

addition when we speak we most of the time are likely to use 

uncompleted sentences, whereas in written language we use less 

conjunctions and subordination although both written and spoken 

language have the same syntactic and semantic rules.  Speaking is 

considered a complex skill which requires students to master many 

components such as knowing the grammatical rules of the target 

language, students also need to understand how sentences are put 

together besides knowing the correct pronunciation rules- the segmental 

features in order to be understood by the listener (Hughes:  2001). 
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and sharing information by the students so they can offer the 

opportunity to use the language and motivate him/her to talk more 

(see McDonough et al. 2013).    

It has been noticed that students in Libyan secondary schools face 

difficulties when they try to communicate and when trying to express 

themselves in English language, although they spend more than six 

years learning English at schools.  Despite of the changes in the 

curriculum which aims to use the English intensively and effectively 

in the classroom according to the new methods and theories of 

teaching and learning speaking skill is considered a weak aspect in 

teaching and learning process, the main focus has been on how 

students learn the structure of the language correctly. Teachers still 

pay more attention to the other skills rather than speaking skill 

assuming that learners will acquire the language spontaneously. This 

is emphasised by Orafi and Borg (2009: 245) who stated that even 

though “The broader scope of this curriculum was an obvious 

departure from its predecessor, where functional language use, 

listening and speaking had not been addressed”. 

 

This is due to the fact that the EFL Libyan teachers still employ the 

grammar translation approach as the method in teaching and learning 

the English Language in secondary schools where their 

considerations is on explaining the grammatical structures. Beside to 

this they usually rely on translation by using the Arabic Language. 

This is might be due to the problematic of the overcrowding classes 

(see Ali 2008). Therefore, This study, this aims to identify the 

problems that encounter the secondary school students when they try 

to produce English language, this study will also be helpful to find out the 

methods that used by Libyan teachers in teaching speaking skills. 
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Teaching English in Libya  

Teaching English in Libya was first introduced in the 1940s, it has 

become a prominent part of the education system curriculum. As 

English language is an international Language which is considered to 

be the language of science and technology, therefore this has 

encourages the Libyan government to take it seriously as an 

compulsory subject in secondary schools. This is driven by the belief 

that students need to learn to speak as well as to write in English 

because it is not only the language of science and technology, but it 

is a necessary factor in the development of the country.  

Teaching Speaking Skills 

According to McDonough et al. (2013: 157) People need to speak 

because they want “to communicate something to achieve a 

particular end”. This means that when people want to attain any 

purposes they need to use suitable expressions to get these purposes. 

They added that speaking in the early years when communicative 

teaching was employed is considered as just how to produce the 

language and the other skills were ignored, but recently there has 

been a tendency to associate speaking with listening because the 

listener can shape the discourse with the speaker (ibid).  

 

Moreover, the grammar translation approach is one of the approaches 

which has a vital influence in teaching language and it aims to not 

focus on the production of spoken language. Beside to this the other 

approaches which used to language teaching such as the direct 

method, the audio-lingual approach and the silent way have also 

exploited the oral communication as part of their methodology (see 

Bygate 2001). Therefore, teachers are advised to look at the 

characteristics of the spoken language while using the modern 

teaching material such as the communicative approach also they 

should pay attention to design activities which involve negotiation 
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وأهمهااا فااى تاادريي مهاااارة التحااد . وفااى الختاااام تاام وضااع بعاااض التوصاايات التااي يعتبرهاااا 
نشااطة داخاال ألثناااء المهااارات واأالباحثااان تفيااد المعلاام والمااتعلم علااى تشااجيع مهااارة الحاادي  

 الفصل.

Introduction  

Speaking skills is essential issue in teaching and learning operation. 

Recently, it has been valued as a skill, speaking enables learners to 

express their thoughts and opinions. Therefore, the aim of new 

methods of teaching is to improve students’ communicative skills. 

Hence, this study tries to find out if there are any problems when 

students attempt to use the target language while working in oral 

activities. It will see if methods of teaching that used by Libyan 

teachers have an impact on learning speaking. 

Education in Libya:  

A special consideration has been given to the education part in Libya 

and made it as one of the priorities that the country seeks.  Since 

English language is the most wide spread language and many people 

communicate with it in all over the world,  therefore, it has become 

crucial to be learned and taught in Libya. All Libyan citizens have 

the right to be educated and the ministry of education took a decision 

to make English language a compulsory subject from the 5th grade. In 

other words, students have to learn English language when they are 

eleven years old in order to exposure to English language from an 

early age to get as much benefit as they can. In Libya, there are two 

forms of education system either private or public. In both systems, 

students have the right to choose which route they want to follow. 

The majority of Libyan citizens usually choose the public education 

system because it is free of charge. This creates a kind of congestion 

at the public sector and led to overcrowded classes in most secondary 

schools whereas few people choose the private education sector. 
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by using the Arabic Language. Therefore, This study, this aims to 

identify the problems that encounter the secondary school students 

when they try to produce English language, this study will also be 

helpful to find out the methods that used by Libyan teachers in 

teaching speaking skills. 

 الملخص

هااام المهاااارات فاااى تعلااام وتااادريي اللغاااة االنجليزياااة. وهاااى أتعتبااار مهاااارة الحااادي  مااان       
بااه عمليااة الحااوار والتعبياار والتواصاال والتفاااهم باللغااة المسااتهدفة بااين االساالوب الااذى بااه يااتم 

مياااة مهاااارة الحااادي  والطااار  أهالمتكلماااين. لاااذل  فهاااذه الورقاااة تسااالط الضاااوء علاااى الهااادف و 
فضاااال فاااي تعلااام الللغاااة وتشااااجيع داء األجااال األأسااااليب التاااى تسااااهم فااااى تطويرهاااا مااان واأل

 الطالب على التحد  والتواصل بها.
ثنااااء أتهاادف الورقااة علاااى معرفااة المشاااكل والصااعوبات التاااي تعياا  مهااارة الااتكلم  كمااا      

ذا كانت طر  التدريي المساتخدمة إالتدريبات الشفهية والتحد . كما يمكن التعرف على ما 
 على تعلم  مهارة الحدي .  اً مؤثر  من قبل المعلمين  لها دوراً 

جليزيااااة فاااى المااااداي الليبياااة والطاااار  نلقاااد استعرضااات الورقااااه اهمياااة تاااادريي اللغاااة اإل     
المستخدمة من قبل المعلمين فى التدريي للمهارات المختلفة وخاصة مهارة الحادي  ومعرفاة 
العوامل التى تؤثر عليهاا سالبا اوايجاباا. وكاذل  معرفاة دور المعلام التاى تخفاز الطالاب علاى 

وتاام ساارد مااا تناولتااه المشاااركة فااى النشاااطات المختلفااة فااى الحاادي  داخاال الفصاال الدراسااى. 
جال اكتساابها بالشاكل أالبحو  عن طر  تدريي مهارة الحدي  التى تاؤثر علاى الماتعلم مان 

وجااه الحاادي  ماان خااالل الدقااة والطالقااة فااى الااتكلم أوضااحت الورقااة ألقااد و  يجااابي الجيااد.اإل
والتفاعل مع االخرين. وعرض بعض طر  التدريي المستخدمة فى تدريي اللغة االنجليزياة 

 ل: مث
"Grammar Translation Method/ Teaching Translation Methods/ 
Communication Approach".    
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Abstract 

Speaking skills is essential issue in teaching and learning operation. 

Recently, it has been valued as a skill, speaking enables learners to 

express their thoughts and opinions. Therefore, the aim of new 

methods of teaching is to improve students’ communicative skills. 

Hence, this study tries to find out if there are any problems when 

students attempt to use the target language while working in oral 

activities. It will see if methods of teaching that used by Libyan 

teachers have an impact on learning speaking. 

When speakers want to attain any purposes they need to use suitable 

expressions to get these purposes. They added that speaking in the 

early years when communicative teaching was employed is 

considered as just how to produce the language and the other skills 

were ignored, but recently there has been a tendency to associate 

speaking with listening because the listener can shape the discourse 

with the speaker.  

It has been noticed that students in Libyan secondary schools face 

difficulties when they try to communicate and when trying to express 

themselves in English language, although they spend more than six 

years learning English at schools. 

EFL Libyan teachers still employ the grammar translation approach 

as the method in teaching and learning the English Language in 

secondary schools where their considerations is on explaining the 

grammatical structures. Beside to this they usually rely on translation 

Methods of teaching English adopted by Libyan 

teachers affect students’ speaking 
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investigations about the causes of lack of using punctuation marks by 

Libyan EFL learners. 

 

- This paper, for reasons states at the outset of this study, has only 

looked at the lack of using punctuation marks, further research is 

needed to investigate the misuse of punctuation marks by Libyan 

EFL learners.  
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very little emphasis on the teaching of punctuation marks. This, I 

believe, should change. The syllabus designers in Libya need to 

realise that, unlike in Arabic, punctuation marks in English are 

essential in writing and, therefore, I believe that more emphasis 

should be placed on teaching punctuation marks for Libyan EFL 

learners to help them to improve the quality of their writing in 

English.  I am not by any means trying to suggest that teaching 

punctuation to Libyan EFL learners will make them fully aware and 

competent in using punctuation marks, but it will certainly improve 

their understanding and appreciation of the use of punctuation in 

English. This would, I believe, help to improve the Libyan students 

writing abilities and make their writing more organized, clearer and 

easier to follow. 

 

5.1 Pedagogical Implications: 

 

In the lights of the current study results and due to the importance of 

punctuations marks in writing, I believe that Textbook designers, 

policy makers and teachers of writing/grammar/reading in Libya 

should give space to teaching punctuation marks as they are very 

essential part of writing in Arabic and English. 

5.2 Limitation of the study and suggestion for further research. 

Despite some of the important findings in this study, there are some 

limitations which should be taken into account in future 

investigations about the topic of the current study: 

 

 - Small sample size. Larger sample from various locations in Libya 

should be used in future studies. 

 

- Using a single research method to gather the data. Other research 

methods such as Interviews and questionnaire could be used in future 
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write, and there are those who see it as happening through imitating 

through reading (ibid). 

 

However, despite the importance of these two points, they are 

irrelevant to my argument here. This is because, as noted earlier, the 

problem in Libya is not so much that teachers do not know how best 

or to what age punctuation should be taught to students, but the 

problem is rather that punctuation marks are hardly taught to 

students. In other words, my argument here is not that there are 

problems in the ways punctuation are being taught to Libyan EFL 

learners but rather that the teaching of punctuation is highly 

neglected in Libyan schools in Arabic and English. Thus, in order to 

help Libyan EFL learners in using punctuation, more emphasis needs 

to be placed on the teaching of punctuation not only in English but 

also in Arabic. This will help to raise the student awareness of the 

importance of the punctuation system which in turn will help them to 

improve the quality of their writing. 

 

5. Conclusion 

 

This paper aimed at investigating the problems Libyan EFL learners 

encounter in using punctuation marks in English. The findings 

revealed that the main problems Libyan EFL learners have in using 

punctuation marks in their writings is the lack of using punctuation 

marks followed by misuse. It is believed that the cause of the absence 

of punctuation marks in the Libyan EFL learners writing is mainly 

due to learners’ mother tongue influence and, more importantly, the 

lack of knowledge of using these marks. This lack of knowledge on 

how and why to use punctuations made them unsure of how to use 

punctuation; therefore, they have avoided using them in their writing. 

The current English syllabus in Libyan schools and universities puts 
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problems in using punctuation marks in English.  Some may argue 

that the problem with Libyan EFL learners with regard to 

punctuation is simply due to the influence of their native language 

which often ignores the use of punctuation. This is true to some 

extent. However, the intensive research done on the area of error 

analysis proved that most second or foreign language students’ errors 

do not reflect their first language, except in area such as 

pronunciation, where the transfer of the mother tongue is quite 

obvious (Dulay et al 1982:103).  

 

Thus, although there is no doubt that some of the problems faced by 

Libyan EFL learners in  using punctuations marks is attributed to the 

learners’’ mother tongue (Arabic), I believe that the lack of emphasis 

on teaching English punctuation in Libyan schools. The examples 

shown above and from my informal discussion with the participants 

clearly show that the Libyan EFL learners have very little or no 

knowledge about the functions/significance of using punctuation 

marks in writing. Moreover, two of the participants claimed that they 

had never heard of the word ‘punctuation’ before. This lack of 

knowledge of the function of using punctuation marks has left the 

students with no choice but to resort to the avoidance strategies by 

not using punctuation marks completely in their writings.  

 

It is true that there has not been much research done on how best 

punctuation can be taught to students (Hall & Robinson 1996:5). 

Unlike spelling and handwriting, punctuation has received very little 

attention (ibid). Despite the fact that there are a number of books 

written about punctuation, very few are dedicated to the teaching of 

punctuation (ibid: 6). Moreover, there is strong disagreements on 

how punctuation knowledge should be achieved (ibid: 13). There are 

those who see punctuation knowledge being achieved through rules, 

and there are those who see it as learned through being allowed to 
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 Example (4) 

We should be spending our money and resources to help those poor 

people who are living in misery in every part of the world and we 

should be spending our money on how to protect our planet from 

climate change and we should be spending our money on combating 

diseases such AIDS which is killing millions of people in Africa and 

in other parts of the world. 

Example (5)    

The problem is that in the name of the war on terrorism the USA and 

its allies could go and invade any country and today is Iraq and 

tomorrow could be Iran or Syria or Libya or North Korea or any 

other country. 

 

Example (6) 

The deteriorating situation of the education in Libya could be 

attributed to the instability in the system or lack of finical support or 

because of impropriate policies or to all the previously mentioned 

reasons. 

 

Example (7) 

The USA and its allies claimed that Iraq had weapons of mass 

destructions and that they wanted Iraq to be a free and prosperous 

country and they also claimed that Iraq was posing a real threat to the 

world security and that it did not comply with the united nations 

resolutions 

 

As illustrated in the above examples that, apart from full stops which 

have been used occasionally, no other punctuation marks have been 

used. These examples are only some samples from the problems that 

face Libyan EFL learners regarding the use of punctuation. However, 

they should be sufficient to show that Libyan EFL learners have 
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As it was stated that the lack of using punctuation marks was very 

common feature in the Libyan students’ writing. Next are some 

extracts demonstrating how Libyan students tend to underuse 

punctuation marks with some possible explanations for these 

problems. 

Example (1) 

There is no doubt that the Iraq war was unjustified and immoral 

because it was built on lies and on self interests and only God knows 

the real intentions of those people who planned and executed the war 

and what they wanted out of it. In my opinion all wars are wrong and 

I know that may sound ideal but I believe that if we think deeply we 

have lots of other and more serious issues in the world such as 

poverty and disease which we should be concerned about rather than 

going to war  

Example (2) 

In recent years for example the government have introduced a new 

system for secondary school and within this system students have to 

spend four years in the secondary school and they also need to 

choose their area of interest which they will study for four years in 

the secondary school when they go to university 

Example (3) 

The Iraq war was not fair because when American and its allies went 

to the war they did not give good reasons and one of the reasons they 

gave was that they wanted to speared peace and democracy in Iraq 

and the Middle East 
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3.2 Participants 

The participants were students in the English Department at Sirte 

University.  A total of twenty female and male students participated 

in the study. The table 1 below summarizes information about the 

study’s participants.  

Table 1: Study Participants 

No  Gender Age Educational level  

F   M  

20  

 

17 3 18-21 years 7th and 8th semesters 

3.3 Research Method 

To answer the research question stated above, the present study 

adopted wiring essays as a method for data collection. The data 

compositions were collected from the participants who were asked to 

write essays on two different topics: the so called war on terrorism 2) 

The education system in Libya. The essays were then rated by two 

experienced EFL teachers in the English Department. 

4. Results & Discussion 

The results reveal that the problems that Libyan EFL learners’ 

encounter in using punctuation marks are of two types: misuse of 

punctuations marks (with 26%) and lack (or the absence) of using 

punctuation marks (with 74%). Owing to the lack of space and the 

fact the lack of using punctuation marks is, by far, more common in 

the Libyan EFL learners’ writing; the focus of this paper will be 

limited to the lack of using punctuation as discussed next:  

4.1 Lack of Using Punctuation Marks 
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These differences between the two languages and cultures, I believe, 

are the main reasons of why the two languages differ in the way they 

value and appreciate the use of punctuation marks. That means that 

because of the high degree of orality and its reliance on pragmatics 

and context, Arabic views punctuation marks as unnecessary and 

insignificant in writing. Whereas English, which is literate language 

and relies on the text in the interpretation of meaning, sees 

punctuation marks as important and essential in clarifying the 

meaning in writing. The marginalization of punctuation in Arabic is 

also reflected in the fact that Arabic puts very little or no emphasis 

on the teaching of punctuation in Arabic schools. Moreover, 

punctuation marks are often neglected and are not given any 

importance in grammar and writing books in Arabic. In the case of 

Libyan schools, from my experience as a student and from informal 

discussion with friends, there is no formal instruction on Arabic 

punctuation. Unfortunately, the situation is not any better in teaching 

the punctuation marks in English in Libya. Punctuation marks do not 

receive much attention and students are not made aware of their 

significance in English. This lack of emphasis on punctuation has led 

to the fact that many Libyan EFL learners face many difficulties in 

using punctuation marks in English. The following section will try to 

look at some of these problems by looking at some samples of essays 

written by Libyan EFL learners. 

3. Methodology   

3.1 Research Question: 

- What sort of problems do Libyan EFL learners under study 

encounter in using punctuation marks in their writing? 
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high degree of orality in Arabic is a result of the influence of the 

Qur’an on the language. As Ostler (1987) argues that the orality in 

Arabic language is mainly due to the fact  that the Qur’an, which 

represents the ultimate standards of the written Arabic grammar and 

style, was revealed orally and was only written down later in its oral 

style without any changes (cited in Ayisha 1993:141). Others claim 

that the high orality in Arabic is due to the influence of the traditional 

rules of rhetoric on Arab writers or as William (1989) puts it “the 

persistence of orality in modern written Arabic suggests that Arab 

writers are still influenced by traditional rules of rhetoric, which are 

largely prescribed for the public speaker” (cited in Ayisha 1993:140).  

 

Another difference between Arabic and English writing systems is 

that Arabic is largely a reader-responsible language, where a heavier 

burden is placed on the reader for the semantic interpretation of text 

(Ghazala 1995:18). In contrast English is largely a writer-responsible 

language, where the conveniences for the reader, rather than the 

writer, is emphasised (ibid). This difference between the tow 

languages is rather important in explaining why Arabic and English 

differ in the way they value the use of punctuation marks. Being a 

writer- responsible language, English writers use punctuation marks 

in order to help their readers to understand their message. In contrast, 

Arabic, which is a reader-responsible language, leaves the task for 

the reader.  The differences in the writing systems of Arabic and 

English are mainly due to the differences between the cultures that 

these two languages represent. Arabic culture is largely classified as 

oral whereas English culture is classified as literate (ibid). In oral 

cultures, pragmatics and external non-linguistics context play an 

important role in the semantic interpretation of texts. In literate 

cultures, on the other hand, it is the organization of the linguistic 

forms within the discourse that is crucial to the semantic 

interpretation of text (ibid: 19). 
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addition, they are used to achieve organization, clarity, ease of 

reading and of comprehension, and to avoid possible ambiguity of 

structure and meaning (ibid:.4). However, this is not the case in 

Arabic where punctuation marks have been and are still being 

ignored. Punctuation in Arabic is considered ornamentation, neither 

more nor less, and is therefore disregarded sometimes completely 

(Haywood 1984, P.44). To confirm this, the following is an example 

taken from Al-Jurani’s book:  اسللراا االغه لل Mysteries of Rhetoric 

(2004:33) 

 

(The other case in which the name can unarguably be a metaphor is 

when it does not serve to affirm the meaning of something and nor is 

that the speaker’s intent which can only be so if the noun is 

functioning as the predicate/comment of the subject/topic in a 

nominal clause. If it is not so and instead it is the subject/topic itself 

of a nominal clause or the subject or object of a verb or the governed 

noun in a genitive construction then what you are saying is intended 

to affirm something other than the meaning of a noun) My 

translation. 

As can be seen in the original and translated texts that, a part from 

the one single full stop in the whole paragraph, punctuation marks 

are completely ignored including full stop at the end.  This is just an 

example for the common tendency in Arabic in ignoring the use of 

punctuation. Reading any book in Arabic, you go through pages and 

pages and you hardly come across any punctuation mark apart from 

the full stop which is used occasionally. Many people attribute the 

differences between Arabic and English, as far as the use of 

punctuation is concerned, to differences in the writing systems of the 

two languages (Ghazala 1995:16). The writing system in Arabic, 

unlike English, allows a high degree of orality (ibid). This degree of 

orality often makes Arabic written texts look like they are written to 

be spoken rather than to be read (ibid: 17). Many believe that the 
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(ibid). In other words, a full stop in Arabic is used for a determinate 

conclusion while double or triple dots are used to mean an 

indeterminate conclusion (ibid). 

 

2.2.3 Punctuation marks that only different in form 

 

- Question mark 

The question mark in Arabic is only different in form. The question 

mark in Arabic is written this way (؟) (ibid).      

- Semicolon   

The semicolon in Arabic serves more or less the same functions in 

English. The difference is only in the form. Semicolon in Arabic is 

written upside down (;)( ibid: 11).       

- Quotation marks      

There is variation in the use of quotation marks in Arabic. The single 

goosefeet (> <( and double goosefeet (>>  <<) are both used to 

indicate quotation in Arabic (ibid, P.11).  
 

2.3 Differences between Arabic and English Punctuation Systems 

 

The above discussion may leave the impression that there are subtle 

differences between Arabic and English as far as the punctuation 

system is concerned. That is that the two languages share many 

similarities and the differences are only superficial. In theory that is 

true. As already discussed, the forms and functions of most of the 

punctuation marks in both languages are very similar in form and 

function. However, when it comes to practice, the two languages 

differ in the importance they attach to the use of punctuation marks. 

English uses punctuation marks systematically and emphatically as 

part and parcel of any piece of text (Nunberg 1990:3). They are 

graphological, grammatical and stylistic tools used to perform 

particular functions and convey meanings in writing (ibid). In 
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very similar in form and function to the ones that are used in English, 

there are some slight differences, notably in the forms but also in the 

functions, of some of the punctuation marks in the two languages. 

Because of the similarity between the two punctuation marks, and 

due to lack of space, the discussion here only touches on the 

punctuation marks in Arabic which are different from English. 

2.2.1 Punctuation marks not available in Arabic 

- Capital letters 

Arabic does not use capitalization at the beginning of a sentence or 

with proper and place names and titles (Nayeef 1991:9). 

-  Apostrophe 

Arabic does not use apostrophe to mark possessive or contraction 

(ibid) 

2.2.2 Punctuation marks that are different in form and function 

from English 

- Comma            

            

The comma in Arabic is written up side down) ،). There are not 

specific rules to account for the use of the comma in Arabic (ibid).In 

Arabic you use a comma if you feel you need to use it (ibid). 

However, Arabic generally tends to use comma in situation when 

English uses a full stop. Moreover, commas in Arabic tend to be used 

in positions corresponding to the occurrence of pauses and breadth 

(ibid).  

- Full stop           

Although Arabic often uses a single dot to mark the end of a 

sentence, sometimes it uses double (..) or triple (…) dots for the same 

purpose (Nayeef 1991:10). The differences between  single dot, 

double or triple is that the sentence that ends with a full stop is 

presented as ‘complete’ both in the linguistic and the real world (no 

more words or ideas added) (ibid).On the other hand, double or triple 

dots indicate that the sentence has not yet ended in pragmatic terms 
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- The mark (قلي) means that stopping or continuing is permissible here. 

In other words, when a reader comes across this mark, s/he either 

continues or makes a stop (ibid). 

- The mark (صلللي) means that a stop is preferable here. However, the 

reader can continue if s/he wishes (ibid). 

- The mark (ال) is called ‘The prohibited stop’ which means that the 

reader must not stop here because the meaning is not complete yet 

because it is connected with what follows it (ibid:17). 

 

- The mark (م) is called the ‘Compulsory stop’. In the case of this 

mark, the reader is required to stop because this mark indicates that 

the meaning is complete and is separated from what follows (ibid). 

- The mark (س)  is called ‘the moderate pause’ which is the breaking 

of the voice at a Qur’anic word for a brief moment without taking 

breadth at two counts (nearly two seconds) (Ibraheem 1980:18). 

 

These marks are often placed at the last letter of a word in order to 

indicate their functions. As we mentioned earlier that these marks 

were the first punctuation marks that appeared in an Arabic text. 

However, these marks were only used in the Qur’an and they did not 

appear in classical or modern Arabic texts (ibid: 19). Therefore, 

Arabic continued to be written without the use of punctuation. 

However, the need for punctuation in Arabic came as a result of the 

spread of Islam which meant that many people wanted to learn 

Arabic (Haywood 1984:3). Therefore, the purpose of introducing 

punctuation into Arabic was largely to help non Arabs to read the 

written language (ibid). However, since Arabic did not develop its 

own punctuation system, it had to adopt a Latin punctuation system 

which is used nowadays by most languages (ibid). However, since 

this paper is concerned with the punctuation in Arabic and English, 

the discussion here will focus only on these two languages. Despite 

the fact that the punctuation marks that Arabic uses nowadays are 
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2.1.10 The hyphen              

The hyphen is used in writing compound words that would be 

ambiguous, hard to read or excessively long (Field 2003:103). It is 

also used to indicate a long word has been broken off at the end of a 

line. Another use of the hyphen is to avoid what is called letter 

collision (ibid). 

2.1.11The dash                  

The dash is used in pairs to separate a strong interruption from the 

rest of the sentence. Other uses of the dash are to add emphasis or 

drama, to indicate a range of numbers and to link two connected 

words (Field 2003:102). 

2.1.12 Brackets  

There are round and square brackets. Round brackets can sometimes 

be used instead of dashes to insert an extra idea into a sentence 

(ibid:102). Square brackets are used when words within quotation are 

not part of the original material (ibid). 

2.2. Punctuation Marks in Arabic 

Punctuations marks did not exist in early texts in classical Arabic. 

The first time punctuation was used in Arabic was when the Arabs 

wanted to write down the Qur’an (Ibraheem 1980: 15). The functions 

of these marks are mainly rhetorical (ibid). That means that they 

were mainly used to signify where the emphasis and the pauses are 

(ibid: 16). The following is a brief description of the forms and 

functions of these punctuations marks: 
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‘however’, ‘nevertheless’, ‘accordingly’, ‘consequently’, or 

‘instead’(ibid). The other use of the semicolon is to separate items in 

a list when one or more of those items contains a comma (ibid). 

2.1.6 The colon                   

The colon was adopted into the English language in the sixteen 

century (ibid: 101). It is not one of the most frequently used 

punctuation marks. Like the semicolon, it is not followed by a capital 

letter. The colon is often used for the following purposes: 

- To introduce examples expanding the previous sentence. 

- To introduce a list. 

- To emphasis two main clauses. 

- To reinforce two main clauses (ibid). 

2.1.7 The exclamation mark     

The exclamation mark is used after an exclamation of surprise, shock 

or dismay, which is generally a short sentence or phrase expressing 

very strong feeling (Field, 2003:104). 

2.1.8 The quotation marks    

The quotation mark is used solely to enclose a direct quotation (ibid). 

2.1.9 The apostrophe               

The apostrophe is used for two purposes. It is used to indicate 

possession where the apostrophe is used to show that a noun has 

something belonging to it (ibid: 106). It is also used to indicate a 

contraction which is a form of word in which one or more letters are 

omitted (ibid). 
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comma is used very frequently and for different purposes. It is used 

for the following purposes:  

- To separate items in a list. 

- To separate a list of main clauses. 

- To separate the subordinate clause from the main when 

starting the sentence with a subordinating conjunction. 

- To separate a subordinate clause in the middle of a main 

clause. 

- After a participial phrase at the beginning of a sentence. 

- To separate phrases in the middle of a main clause (ibid). 

2.1.3 The full stop                     

The full stop is always used to mark the end of a sentence expressing 

a statement (Field 2003:102). It can also be used after abbreviation 

but not contractions (ibid). 

2.1.4 The question mark                  

The question mark is mainly used at the end of a direct question but 

it can also be used for a rhetorical ones. (ibid: 103)  

2.1.5 The semicolon               

The semicolon was first recorded in English in 1644(Field 2003:98). 

It is mainly used to join two complete sentences into a single written 

sentence when the two sentences are too closely related to be 

separated by a full stop and there is no connecting word which would 

require a comma such as ‘and’ or ‘but’(ibid). The semicolon is also 

used link two complete sentences into a single written sentence 

where the second sentence begins with a conjunctive adverb such as 
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where we will be retreating the main points in this paper and try to 

suggest some ways which could help in minimising or overcoming 

these problems. 

2. Literature Review: 

 

2.1 Punctuation in English 

 

By the end of the 17th century, English punctuation system has been 

complete (Peters 1968:304). At one time, there was considerable 

debate as to whether punctuation in English should be based on the 

places where one should pause while reading aloud, or on grammar 

(ibid). The debate was won by those who favoured using punctuation 

to mark grammatical divisions (ibid). In this section, we will try 

briefly to look at the functions of the punctuation marks in English. 

But before I do so, it should be clear that I am aware of that many 

people believe that the punctuation marks rules often found in 

grammar books do not always reflect the way people often use them, 

therefore; the discussion here should be taken only as a general 

guideline. 

2.1.1 Capital letters 

Capital letters are used at the beginning of a sentence and with 

proper, place names and titles (ibid). They are also used sometime to 

show emphasis on important words (ibid: 97). 

2.1.2 The comma        

The comma was introduced to English in the sixteen century and 

plays a very important part in punctuation (Field 2003:98). The 
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 اسااتخدام قلااة هااي التاارقيم عالمااات اسااتخدام فااي الليبيااون المتعلمااون يواجههااا التااي المشاااكل
 المشااااكل هاااذه وتعااازى. التاااوالي علاااى 26 و٪ 74 بنسااابة التااارقيم عالماااات  اساااتخدام وساااوء
 بسابب العالماات بهاذه المعرفاة ونقاص( العربياة)للمتعلمين األم اللغاة تأثير إلى رئيسي بشكل
 باابعض الدراسااة تختااتم. واإلنجليزيااة العربيااة المدرسااية الكتااب فااي تدريسااها علااى التركيااز عاادم

 .الحقة لدراسات واالقتراحات التوصيات

 الترقيم عالمات ، االستخدام  قلة ، أجنبية كلغة اإلنجليزية  اللغة متعلمي: المفتاحية الكلمات

1. Introduction 

     Punctuation marks are very important and essential in written 

language. They help and facilitate the understanding of any written 

work. In speaking, we can pause, stop, or change our tone of voice. 

In writing, we use punctuation marks to emphasize and clarify what 

we mean. Despite their importance in writing, many Libyan EFL 

learners face a number of difficulties in using them in their writing. 

Libyan students are usually unsure and sometimes even unaware of 

how, where, when and why to use punctuations. This lack of 

knowledge of the appropriate usage of punctuations often results in 

the absence and misuse of punctuation marks in their writing in 

English which consequently leads to unclear and poor writing. 

However, owing to the lack of space, this paper will only look at the 

absence of punctuation marks in the Libyan EFL learners’ writings. 

In doing so, this paper will be organised as follows: the first section 

will discuss punctuation in English. The second section will look at 

punctuation in Arabic. The aim of these two sections is to look at the 

similarities and the differences in the punctuation systems of the two 

languages. The third section will be concerned with the analysis of 

the data. The data consists of some examples taken from five essays 

written by Libyan EFL learners. Finally, we come to the conclusion 
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Abstract 

This study was set out to investigate the problems encountering 

Libyan EFL learners in using punctuation marks in their writings. In 

so doing, the study used writing essays to collect the needed data.  

Twenty male and female students from the English Department at 

Sirte University participated in the study. The data was then analysed 

quantitatively and qualitatively. The findings revealed that the sorts 

of problems Libyan EFL learners have in using punctuations marks 

are of types: lack of use and misuse with 74% and 26 respectively. 

These problems were mainly attributed to the influence of the 

learners’ mother tongue Arabic and the lack of knowledge of these 

marks due to the lack of emphasis on teaching them in Arabic and 

English textbooks. The study concludes with some pedagogical 

implications and suggestions for further research. 

Keywords: Libyan EFL learners, lack of use, punctuations marks 

 الملخص

 اإلنجليزية اللغة متعلمي تواجه التي المشاكل  على  الضوء لتسليط  الدراسة هذه تهدف       
 الدراساة اساتخدمت ، وباذل . كتابااتهم في الترقيم عالمات استخدام في ليبيا في أجنبية كلغة
 قسام مان وطالباة طالبااً  عشارون الدراساة فاي شاار . المطلوبة البيانات لجمع المقاالت كتابة
 اهاام أن النتااائج كشاافت. ونوعاااً  كماااً  البيانااات تحلياال تاام ثاام. ساارت بجامعااة اإلنجليزيااة اللغااة

Problems Encountering Libyan EFL Leaners 
in Using Punctuation Marks in English 

Mohammed O. Ramadan            Assistant Professor, Department 

of English  University of Sirte 
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taking their writing seriously and viewing themselves as writers. The 

departments of English also need to allot enough time of the writing 

courses to accommodate the students’ writing needs. Applying these 

suggestions and recommendations is likely to promote students’ 

engagement in writing, support their learning and improve their 

writing skills as well as boosting their writing confidence. 

     Two important limitations need to be considered. The first one is 

that the sample size was relatively small as the study targeted only 

one group of university students who studied at the Department of 

English at University of Zawia. The second limitation is that the data 

of this study were collected by using only one instrument which was 

the questionnaire. Although, the results of this study cannot be 

generalized to university students studying at English departments, 

they can be helpful to those students studying at similar context and 

have similar needs. More specific and larger-scale studies need to be 

conducted for investigating students wring needs in different 

EFL/ESL contexts. These future studies are required to utilize several 

data collection tools, such as interview and focus group. These 

studies might provide valuable results that help students meet their 

writing needs. 
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courses and did not do many and various writing activities that 

contribute in enhancing their writing skills.  

     Based on the results of this study, some implications are drawn for 

teachers of writing, for language courses designers and for 

departments of English. Initially, teachers of writing and course 

designers, in order to fulfil the undergraduate students writing skills 

needs, should take into account students’ writing skills needs as they 

set the learning objectives of the writing courses. They need to design 

and choose the appropriate material that are compatible with the 

students writing skills needs. This material should engage students to 

do a wide variety of writing tasks and present them to several 

interesting topics that motivate them to write.  

     Furthermore, teachers of writing and course designers are 

recommended to offer their students writing courses that not only 

prepare them to write correct grammatical sentences, but also train 

them to write different types of written texts, such as paragraphs, 

essays, reports, research papers and others. These courses should also 

equip students with knowledge and practice for developing 

grammatical, lexical and stylistic aspects of their writing. Moreover, 

they should provide students with strategies for improving the 

structure and the content of their writing texts and educate them about 

plagiarism and how to avoid it. Another significant contribution of 

these courses is assisting extending students’ knowledge of the 

writing process (prewriting, drafting, revising and editing) and 

provide them with activities that train them to complete each stage of 

the process.  

     Similarly, the departments of English have significant roles to play 

for meeting their students’ writing needs. One of these roles is 

organizing seminars and workshops that increase students’ awareness 

of the writing skills, give them time to write and support them in 
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to the ineffective teaching methods and the inappropriate instructional 

materials used by teachers in their writing classrooms.  

Table 3: Students’ Writing Skills Need to be Supported 

Writing Skills M SD N 

1 Planning my writing (analyze the title wording, 

brainstorm the topic, prepare an outline) 

3.92 1.3 28 

2 Organizing my written work (paragraphs, topic 

and support, conclusion, coherence, cohesion, 

unity) 

3.64 1.25 28 

3 Writing well-structured sentences (Syntax) 4 1.15 28 

4 Choosing the appropriate words (vocabulary) 4 1.12 28 

5 Using proper grammar 3.64 1.06 28 

6 Using proper connections and transitions 

between ideas, sentences and paragraphs 

3.64 1.16 28 

7 Using correct punctuation and spelling 

(Mechanics) 

3.6 1.1 28 

8 Developing the content of my written work 

(argument and ideas, relevance, clarity, 

originality, logic) 

4 1.05 28 

9 Developing the style of my writing 3.92 1.18 28 

1

0 

Considering the purpose and audience of my 

writing 

3.75 1.2 28 

1

1 

Avoiding plagiarism (How to quote, cite, 

paraphrase and summarize) 

3.53 1.2 28 

Conclusion 

     This study set out to investigate EFL undergraduate students’ 

needs for improving their writing skills. The results of this study 

show that the students believed that writing is essential skill for their 

study and their future career. They also reveal that the students need 

to improve most of their writing skills (organizing their texts, 

developing their grammar, develop the content and style of their texts 

and others).  Moreover, the students suffer lack of practicing writing 

in and outside classroom. These results imply that the students might 

not be taught the necessary writing skills in their previous writing 
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displays that students needed support to develop the style of their 

writing (M=3.92, SD= 1.18), plan their writing (M=3.92, SD=1.3), 

consider the purpose and audience of their writing (M=3.75, SD=1.2), 

use proper connections and transitions between ideas, sentences and 

paragraphs (M=3.64, SD=1.16), use correct punctuation and spelling 

(M=3.6, SD=1.1) and avoid plagiarism (M=3.53, SD=1.2). These 

results suggest that the students need support to develop the main 

aspects of writing which are content, organization, vocabulary, 

grammar and mechanics. Furthermore, the students need help to 

improve the other important writing skills, such as planning their 

writing, considering the purpose and audience of their writing and 

avoid plagiarism. These findings reveal the students’ lack of the 

necessary writing skills that enable them to produce high quality 

written texts. 

     These results are nearly in line with those of Toba et al (2019) 

who found EFL Indonesian students enrolled in academic writing 

course had problems with writing aspects including content, 

organization, vocabulary, grammar, and mechanics. However, they 

different from those of Evans and Green (2007) which are that Hong 

Kong undergraduate students needed to develop their lexical and 

grammatical skills more than developing the content and structure of 

their written texts. This inconsistency might be attributed to that 

Hong Kong students were exposed to various academic written texts 

before entering to university while EFL students in Libya were not 

exposed to such texts during their study at the secondary schools.  

     According to these results, it can be inferred that students had 

scant knowledge of the writing aspects, and they might not be 

exposed to these necessary aspects of writing in their previous writing 

courses. These results might be attributed to the lack of writing 

practice and insufficient time allotted to the writing course. The 

students’ needs to develop all of their writing skills might also be due 
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essays and reports. Another possible explanation for these results is 

that the teachers did not give much interest in reading and giving 

feedback on students’ essay and reports because these tasks need 

extra time and effort from the teachers. These results might also be 

explained by that the teachers of the department might encounter 

some difficulties to teach the essay in their classrooms because 

students’ level in writing could be weak to do so. Orafi and Borg 

(2009) stated that students’ low level of English cause problems to 

teachers as they organise any oral communicative or writing 

activities. It is evidently clear from the findings that the assessment 

system employed by the teachers fail to assess the students writing 

skills because these students’ competences in writing were low for 

their academic level. The student participants were at the fifth 

semester, and they were expected to write not only sentences and 

paragraphs, but also essays and doing other writing activities, such as 

summarizing articles and writing reports.  

Table 2: Writing Tasks Students Performed 

Writing Tasks M SD N 

1 Writing different types of sentences 3.96 0.99 28 

2 Writing different types of paragraphs 3.64 1.28 28 

3 Writing different types of essays 1.82 0.9 28 

4 Writing formal and informal letters 2.5 1.31 28 

5 Writing CVs 2.85 1.5 28 

6 Writing reports 1.82 1.05 28 

7 Summarizing articles 2.28 1.48 28 

Students’ Writing Skills Need to be Supported 

     The students were also asked to indicate the degree of need they 

felt regarding academic writing skills on a five-point scale. Table 3 

illustrates that developing the content of their written texts (M=4, 

SD=1.05), writing well-structured sentences (M=4, SD=1.15) and 

choosing the appropriate words (M=4, SD=1.12) were the most 

students’ academic writing skills need to be supported. It also 



Alrefak Journal for Knowledge ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  June 2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29 

 Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(SD) 

Number of 

Participan

ts (N) 

1 How important do you think writing skills 

are to your current graduate studies? 

4.53 0.74 28 

2 How important do you think writing skills 

are to your future career? 

4.46 0.69 28 

Writing Tasks Students Required to Perform 

     The second section of the questionnaire attempted to reveal the 

writing tasks that the student participants had done during their 

writing courses. The students’ responses to the items of this section 

might reflect the students’ writing competences. Table 2 depicts that 

the mean values of students writing different types of sentences 

(M=3.96, SD=0.99) and writing different types of paragraphs 

(M=3.64, SD= 1.28) are somehow high. These results suggest that 

most students have involved in writing sentences and paragraphs. 

Moreover, the middle mean values are found in students writing CVs 

(M=2.85, SD= 1.5), students writing letters (M=2.5, SD= 1.31) and 

summarizing articles (M=2.28, SD= 1.48). These findings indicate 

that about half of the students did these writing activities during their 

writing courses. What is surprising is that the lowest mean scores 

were recorded to students writing different types of essays (M=1.82, 

SD=0.9) and students writing reports (M=1.82, SD=1.05). However, 

writing essays, reports and research papers are important tasks in 

academic writing for EFL undergraduate students (Evans & Green's, 

2007). These results seem to be inconsistent with the content of 

writing syllabus of this department which requires students to study 

the structure of essay and write different types of essays during their 

third and fourth semester. A possible explanation for these results 

might be that the teachers of writing at the department had just 

explained the structure of essay to their students and discussed the 

different types of essay with them without asking them to write 
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section was devoted to collect demographic data about the student 

participants. 

     Descriptive statistics were employed to analyze the questionnaire 

data. This type of statistics measured the central tendency and 

variability (i.e. mean scores and standard deviations) of the students’ 

responses to the questionnaire items. These statistics were presented 

and displayed into tables. 

Results and Discussion 

Students’ beliefs about the importance of Writing 

     The first section of the questionnaire intended to identify the 

students’ beliefs about the importance of writing skill. The students 

were asked to indicate on a 5-point scale how important writing skill 

to their current studies and future careers. Table 1 shows that the 

mean scores for the two items asking students about the importance 

of writing skill for their current study (M=4.53, SD= 074) and future 

careers (M=4.46, SD=0.69) are very high. These results are on line 

with the findings of Evans & Green (2007) and Cai & Kong (2013) 

who found that EFL students consider academic writing as a pivotal 

skill for their academic study. The results suggest that the student 

participants are aware of the close connection between developing 

their writing skills and their success in their current study and in their 

future academic careers. The students’ beliefs could be attributed to 

their personal goals and motivation to succeed in their study and 

having highly successful future careers (Littlewood, 2001). The 

students’ positive perceptions about the importance of writing 

indicate that they are willing to improve their writing skills. Their 

perceptions might influence their attitudes and behaviour towards 

developing their writing skills. 

Table 1: Students’ Beliefs about the Importance of Writing 
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and they must study English as a foreign language through a variety 

of compulsory courses. During that journey, they are required to 

study eight mandatory courses of writing. The main objective of 

these courses is qualifying students to write different types of 

academic paragraphs, different types of short and long academic 

essays, short stories and a short academic research paper. However, 

the students of the department, upon graduation, are still struggling 

to write simple paragraphs and essays. 

     The student participants who were studying at the fifth semester 

were 28, 10 males and 18 females. All of them are Libyan, and their 

native language is Arabic. Their ages ranged from 19 to 24. Before 

joining the Department of English, these students studied general 

English for 6 years in their secondary schools. 

Data Collection and Analysis 

     Data of this study were collected by using an online version of a 

questionnaire which was sent to the fifth semester students studying 

at Department of English. The items of the questionnaire were 

created on the basis of the literature review. All the items of the 

questionnaire are Likert scale because they are suitable to elicit the 

students’ perspectives of the writing skills that they need to develop. 

The questionnaire was piloted with five fifth semester students 

studying at the department. Wording, length and organization of 

some items of the questionnaire were revised in line with their 

feedback. The last version of the questionnaire has four sections 

which address the research questions. The first section asks students 

about the importance of developing their writing skills to their 

current studies and their future careers. The second one asks students 

about the writing tasks that they are required to perform during their 

study at the department. The third section investigates the students’ 

perceptions of the writing skills that they need to improve. The last 
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objectives of this study were improving the students’ writing skills 

and evaluating the quality of their academic writing course. The 

findings demonstrated that most of the students had never attended 

an academic writing course before, and they needed to improve many 

academic writing skills that never been taught to them. The results 

implied that students need writing courses that focus on “generic 

features for writing the sections in a research article/ thesis and, more 

importantly, the linguistic resources needed for writing academic 

papers appropriately” (Cai & Kong, 2013:5). 

     Although, many research studies have investigated ESL/EFL 

students’ needs for improving their language skills in different 

contexts, few of them have examined the EFL undergraduate 

students’ needs to improve their writing skills. Therefore, this study 

intended to employ the needs analysis approach for investigating 

EFL undergraduate students’ needs for improve their writing skills. 

To achieve these goals, these research questions are formed: 

1. What are EFL students’ perceptions of the importance of 

developing their writing skills to their current studies and 

future career? 

2. In their own perceptions, what are the writing skills students 

need to improve to be good writers? 

The method 

Participants and Context 

     This research study took place at the Department of English, 

Faculty of Arts, University of Zawia, Libya. This department offers a 

BA degree programme in Applied Linguistics and Translation. This 

programme aims to facilitate students’ professional knowledge in the 

field of teaching English and Translation. At the Department of 

English, students are required to study for eight semesters (full-time), 
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necessities (what students need to learn), students’ lacks (what 

students’ problems throughout learning) and students’ wants (what 

students wish to learn) (Long, 2005). Needs analysis can be used to 

make connection between students’ current academic learning and 

their future needs, and this connection would assist to determine the 

differences between the desired conditions (ideal conditions) with the 

existing conditions (real conditions) (Anderson, 1994). That is to say, 

employing needs analysis approach is significant for the success of 

any language course. This approach can be used by teachers and 

course designers to collect data about students’ current competence 

of the target language and skills and knowledge that students need to 

acquire and develop during the language course. These data serve as 

the basis for setting the objectives and the requirements of the 

language course as well as preparing and developing the curriculum, 

the materials and the learning activities of that course (Tomlinson, 

2011).  

     Many research studies have applied the needs analysis approach 

to understand students’ needs of English for Academic Purposes 

(EAP) and few of them analyse writing skills needs of EFL students. 

One of them was done by Hyland (1997) who used a questionnaire to 

survey students’ needs of EAP from eight disciplines at five Hong 

Kong tertiary institutions. The results of this study revealed that EAP 

was valued by the student participants and was regarded as an 

important tool for their academic success. They also demonstrated 

that the students’ language needs are varied according to their 

proficiency level, discipline and year of study. These results signified 

that knowledge of students’ needs is a fundamental element for 

developing their language skills. 

     Correspondingly, Cai & Kong (2013) used the needs analysis 

approach to identify the needs of postgraduate Chinese students who 

was attending English for academic purpose course. The main 
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       . treatment of content: the ability to think creatively and develop 

thoughts, excluding 

         all irrelevant information; 

       . stylistic skills: the ability to manipulate sentences and paragraphs and 

use language 

         effectively; 

       . judgment skills: the ability to write in an appropriate manner for 

appropriate  

         purpose with a particular audience (p.135).   

    Taken together, writing is not just arranging words into correct 

grammatical sentences and linking these sentences to form written 

texts as many EFL students think. It is “the act of thinking, 

composing, and encoding language into such text; these acts also 

necessarily entail discourse interactions within a socio-cultural 

context” Cumming (1998: 61). It needs students’ conscious mental 

efforts which should be supported over time by training and practice 

(Byrne 1988; White and Arndt 1991; Grabe and Kaplan 1996). 

Briefly, writing is a complex skill that has many different features, 

involving the interaction of student writers’ knowledge, proficiency 

and skills in several areas. 

     Accordingly, teachers of writing and course designers play crucial 

roles for helping students improve their writing skills. They need to 

investigate the students’ needs for improving their writing skills as 

this would help them to adopt teaching methods and design writing 

courses that suit the students’ needs. Knowledge about the students’ 

needs can be gained by utilising needs analysis approach. 

Need Analysis 

     Needs analysis is a significant instrument for reviewing, 

evaluating and developing any language programme (e.g., Dudley- 

Evans & St. John, 1998; Hyland, 2006). It is divided into students’ 
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language learning and acquisition. It assists them in recalling and 

recognizing what they have learned as well as monitoring their 

progress in language learning (Byrne 1988; Hedge 1988). It also 

reinforces students’ learning of new grammatical structures, idioms 

and words that they have just learned (Raimes, 1983). Besides, 

writing supports students’ intellectual growth and expands their 

cognitive domain as well as enhancing their language skills. Thus, 

scholars recommend that writing should be included as a part of any 

language course (e.g. Raimes, 1983). 

     However, writing has been argued to be a challenging task in both 

the mother tongue and the second/ foreign language because it 

requires skills and knowledge in a number of areas. In order to 

produce a text that achieves the requirements of writing, students are 

demanded to employ not only their knowledge of the writing process 

(i.e. planning, drafting, revising and editing), but also their 

knowledge of the topic they are writing about (Flower & Hayes, 

1981). They are also expected to exploit their knowledge of syntax, 

grammar, mechanics and word choice of the written texts (Tribble, 

1996). Moreover, students need to utilize their knowledge of social 

context, audience, conventions and style of genre and their 

experience and expectation of the discourse community (Ivanic and 

Camps, 2001). These challenges imply that a writer deals with 

different features of writing to produce a clear effective written text. 

According to Heaton (1998), these features are:  

  . Language use: the ability to write correct and appropriate 

sentences; 

       . mechanical skills: the ability to use correctly those conventions 

peculiar to written  

         language, e.g. punctuations and spelling; 
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preferences, interpreting this information and then making course 

decisions based on the interpretation in order to meet the needs” 

(Grave, 2000. 98). Information about students’ writing needs is 

essential for teachers and course designers to arrange writing courses 

that meet these needs and participate in the improvement of the 

students’ writing skills (Dudley-Evans & St. John, 1998, Hyland, 

2006). It is also required for developing the objectives of the writing 

courses and evaluating the content of these courses. Moreover, this 

information is an important factor that teachers must consider for 

choosing appropriate teaching material and adopting effective 

teaching methods and approaches that cover their students’ lacks and 

overcome their deficiencies (West, 1994; Jordan, 1997). In other 

words, needs analysis approach is utilised by teachers and course 

designers as starting point of any language programme to determine 

students’ learning needs. The obtained data about the students’ needs 

are used as the base for setting the objectives of this programme and 

arranging syllabuses that respond to the students’ learning needs. 

     Since determining students’ writing needs is a starting point for 

developing the students’ writing skills, this study intended to employ 

needs analysis approach within an EFL context to investigate 

students’ writing needs. It examined the writing activities students 

have done and explored students’ perceptions of their needs to 

improve their writing skills. The results of this investigation would 

be beneficial for teachers and writing courses designers to organise 

and structure writing courses that contribute to the improvement of 

EFL students’ writing skills. 

Literature Review 

Writing as a Language Skill 

     Beside its function as a medium of communication, writing is a 

significant productive skill that enhances ESL/ EFL students’ 
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 لدراستهم مهم شي الكتابية مهاراتهم تحسين بأن يعتقدون الطالب بأن الدراسة نتائج أظهرت
 تحسين إلى  بحاجة الطالب أن أيًضا النتائج من تبين. المستقبلية المهنية وحياتهم الحالية
  النص  محتوى ومنها للكتابة الرئيسية بالجوانب معرفتهم وتوسيع الكتابية مهاراتهم معظم
  الترقيم  وعالمات الكتابي للنص المناسبة والقواعد والمفردات الكتابي النص وتنظيم الكتابي
 للكتابة الرئيسية بالجوانب لديهم الطالب معرفة نأب الدراسة هذه نتائج تدل. وغيرها

 فهم  بعد. الدراسية فصولهم وخارج داخل الكتابية التمارين قلة من عانوا وأنهم محدودة،
 قد  وتوصيات باقتراحات الدراسة انتهت الكتابة، في مهاراتهم لتحسين الطالب احتياجات

 .الطالب  لدى الكتابة مهارات تحسين في تساهم
 . للطالب الكتابة احتياجات االحتياجات، تحليل الكتابة، مهارات :الرئيسية الكلمات

Introduction 

     Writing is a productive skill that requires students to produce 

messages and ideas through written texts. It has been considered as 

one of the significant skills students need to improve for their 

academic success (Gillett et al, 2009; Yasuda 2014). “Learning to 

write in a foreign language or second language mainly involves 

linguistic knowledge and vocabulary choices, syntactic patterns and 

cohesive devices that comprise the essential blocks of texts” 

(Hyland, 2003:3). This supports the idea that learning to write is a 

hard work for EFL/ESL students as it requires students’ skills, 

knowledge and proficiency in a number of areas. Thus, teachers and 

course designers, before starting any writing course, are demanded to 

identify the areas and skills that students need to improve in order to 

be good writers. This can be achieved by employing needs analysis 

approach. 

     Needs analysis approach is defined as “a systematic and on-going 

process of gathering information about students’ needs and 
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Abstract 

     A series of laboratory experiments on small scale rock socketed      

This study employed needs analysis approach to investigate EFL 

students’ needs to improve their writing skills. The data were 

collected from 28 EFL undergraduate students studying at the 

Department of English, Faculty of Arts, University of Zawia through 

the modality of questionnaire. The results suggested that the students 

believed that improving their writing skills is significant for their 

current study and their future career. The results also revealed that 

students needed to improve most of their writing skills and extending 

their knowledge about the writing aspects including content, 

organization, vocabulary, grammar, mechanics and others. These 

results implied that the students had limited knowledge of the 

necessary writing aspects, and they suffered lack of practicing 

writing in and outside their classrooms. Understanding the students’ 

needs to improve their writing skills, the study ended with 

suggestions and recommendations that might contribute in improving 

students’ writing skills.  

Keywords: Writing Skills, Needs Analysis, Students’ Writing Needs 
 الملخص

 اللغة طالب احتياجات لدراسة االحتياجات تحليل منهاج الدراسة هذه استخدمت     
  من  الدراسة هذه بيانات تجميع تم. الكتابية مهاراتهم تحسين لغرض أجنبية كلغة اإلنجليزية

. االستبيان باستعمال الزاوية جامعة اآلداب، كلية  اإلنجليزية، اللغة  بقسم يدرسوا طالًبا 28
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right and better way in the future. To conclude, it is hoped that the 

results of this study can offer contribution to the English writing 

teaching and learning in EFL contexts.   
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and post writing should be taken into consideration. Bennui (2008) 

also recommended the use of communicative approach by intensive 

use of English as the instructional medium in writing classroom to 

enhance the writing skills of the students.    

Conclusion 

The current study investigated the major types of errors made by 

Libyan EFL learners and also examined the types of errors that 

occurred more frequently in the students' written essays. The findings 

of the study revealed that Libyan students committed different types 

of errors in grammar, spelling, lexis, discourse and the mechanics of 

writing. The results also showed that the most frequent errors 

occurred mainly in fragment, s-v agreement, misuse of article, 

coherence, cohesion, punctuation, selection of the lexical items and 

omission. Based on the results of this study, it can be understood that 

the Libyan undergraduate students at Zawia University lack some 

knowledge about English writing, and this could be because they 

view writing as the most difficult course in English.   

This study is limited only to the fourth year undergraduate students 

studying at the Department of English of Faculty of Arts at Zawia 

University. Another limitation is that the number of the students in 

the current study is small and the findings cannot be generalized to 

all the Libyan English students. It is recommended that further 

research should focus on a large of participants to achieve the 

generalization of the study.  

However, the findings of this study can help teachers to identify the 

source of students' difficulties in writing and assist their students 

avoiding such errors in the future. The findings are also of great 

importance in that they can guide teachers to develop their teaching 

methods and materials according to their students' needs and levels, 

and they will help giving more emphasis to teaching writing in the 
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 According to the findings of the current study, it is clear that 

grammatical, lexical, semantic and writing organization errors are the 

main errors made by the students in their writing tasks. This suggest 

that teachers play an important role in improving writing skills of 

learners. Therefore, they need to explore and understand the students' 

errors. This would help them to identify the students' weakness in 

writing and adopt the appropriate teaching method and prepare 

remedial teaching that help learners overcome their weakness in 

writing. Moreover, the teaching objectives, students' linguistic 

competence, their affective factors and the effectiveness of the error 

correction should be taken into consideration (Fang & Xue-mei, 

2007).    

Additionally, there are many ways proposing to solve errors in 

English writing both from scholars and from the researchers studied 

English writing errors. For solving grammatical errors, Krashen and 

Terrell (1983) suggested that learners' grammar skills can be 

improved by extensive reading as the learners will become familiar 

with the English grammatical structure. The researchers also 

suggested ways to solve the errors committed by the students. First, 

to solve the problems of grammatical errors, the students should be 

taught about the grammar rules (Hussain, 2016), especially the uses 

of subject-verb agreement, tenses, prepositions, parts of speech, 

articles, determiners and subject/ object complement. Second, the 

teachers need to teach their students strategies that help them to 

select appropriate words in certain contexts as well as teaching them 

the correct use of bilingual and English-English dictionaries (Bennui, 

2008). Third, the students should also be taught how to write 

paragraphs and essays and how to write the main components of 

paragraph and essay (i.e. topic sentence, supporting details and 

concluding sentences, etc.) (Sattayatham & Honsa, 2007). Finally, 

the use of the writing process approaches: pre-writing, actual writing 
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In the analysis of mechanics of writing, this study found that the 

greatest problems related to this section come from wrong 

punctuation, missing punctuation, wrong capitalization, and missing 

capitalization. This could be due to the fact that the misuse or the 

absence of some punctuation marks such as full stop at the end of the 

sentence, quotation marks and improper separation of words in 

sentences with comma, was highly seen in subjects' essays.   

Concerning lexical errors, the findings indicate that students could 

not think of appropriate words and phrases to express their ideas. The 

lack of fluency in writing increased the difficulty to comprehend 

students' writing essays. More narrowly, some students' written 

essays were very short because they lack vocabulary and did not 

have too much exposure to English writing. Therefore, the learners' 

mis-selection of lexical items can be due to their inadequate lexical 

competence. Thus they sometimes use certain words in wrong 

context, and this makes their sentences vague and sometimes 

incomprehensible. These findings are in line with the results of 

Henning's study (1978) which found that most of ESL learners' 

communicative errors resulted from inadequate lexical knowledge, 

misuse of prepositions and pronouns or seriously misspelled lexical 

items. in contrary to the results of the current study, Karatay's study 

(2011) reported that selection of the proper vocabulary is the least 

frequent errors made by Turkish EFL students' essays especially in 

indication of parts of speech like prepositions, articles, omitted letters 

in spelling, and punctuation marks. Some spelling errors may be due 

to the fact that students are not aware of the correct spelling; 

however, some were just of hasty work or carelessness. Therefore, 

omission of some alphabets occurred.  

Implications of Error Analysis Studies for English Writing 

Teaching       
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   Table (5) represents the spelling errors that Libyan EFL Learners 

committed omission, substitution, and other related errors were the 

most frequent errors and consistently seen in their essays. However, 

only one error which transposition found to be the least number 

among all.      

Table 5: Errors Committed by Libyan EFL learners in Spelling 

Example Percentage Number Type of error No. 

Sutch as/ bothe/  20 95 Insertion (hour-

houre) 

1. 

Faster way to 

learn secon 

28 153 Omission (friend-

frind) 

2. 

Very will/ our 

wepsite/ blaces 

22 107 Substitution (few-

vew) 

3. 

Drink tae/ in 

Pairs is cold 

20 96 Transposition (two-

tow) 

4. 

 0 0 Other spelling 

errors 

5. 

 100 451  Total 

Discussion   

Based on the data collected, the types of errors made by EFL learners 

of English are: grammatical errors, mechanical of writing errors, 

discourse errors, lexical errors and spelling errors. Analyzing the 

grammatical errors made by the participants, the most frequent errors 

were fragments, misuse of article, and subject-verb agreement. The 

major causes of such errors can be attributed to inadequate teaching 

practices of the writing skill. Teachers also might not pay much 

attention to the skill of writing and its components. According to 

Suwaed (2011), students have less opportunity to practice writing in 

some Libyan classes. The teaching practice is characterized by the 

teaching of the rules of grammar which are sometimes translated into 

the students' first language, and majority of the activities are on the 

sentence level.  
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And let's talk about 

the differences 

between theses 

ports first of all the 

sky diving we can 

do that sports you 

need to go to a sky 

diving clup and you 

need a lot of 

training 

14 85 Unorganized ideas 7 

Internet mean a 

small world in our  

10 72 Literal translation 8. 

Internet used 

children from bad 

when go online  

19 137 Coherence 

problems 
9. 

 0 0 Overuse of 

coordinator 'and' 
10. 

So, at the end, we 

can so/ But, you are 

good person 

15 93 Misuse of 

conjunctions 
11. 

 100  719  Total 

Table (4) shows the lexical errors made by students. It clarifies that 

the lexical errors committed by Libyan EFL learners headed by mis-

selection of lexical items which is the main source of problems in 

terms of essay writing. On the other hand, learners seem that they do 

not lack technical words. 

Table (4) Lexical Errors Committed by Libyan EFL Learners 

Example Percentage Number Type of error No. 

The Internet has 

many disadvantages 

attracted to the 

people 

60 135 Mis-selection of 

lexical items 

1. 

People regarding to 

2017 

40 113 Lack of 

specialized words 

2. 

 100 248  Total 
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have the least percentages as only few errors occurred which indicate 

that students do not have so much problems with such errors.  

Table (3) Discourse Errors Committed by Libyan EFL Learners 

Example Percentage Number Type of error No. 

The general looks 

of cities very 

different . In demo 

chik you can note 

that the old 

buildings effected 

by the wind of war 

from 2011 untill 

this moment the old 

buildings known 

that it used as big 

market that solds 

the fabriks, food 

and jewllery and it 

is still at this time 

but not the pas time 

. 

3 30 Run on sentences 1. 

Sports dancing and 

swimming has more 

than similar to play 

dancing and 

swimming both 

need clothes . On 

other hand all sports 

need place sports 

and dancing both 

need moving . All 

sport have someone 

plaies very will. 

1 15 Poor paragraph  2. 

 0 0 Illogical relations 

between sentences 
3. 

The walking sport is 

strong brain 

20 160 Cohesion problems 4. 

Both of them 

needing berfect 

body 

16 107 Changes in tenses 5. 

 2  20 Unclear 

handwriting 
6. 
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that Libyan EFL learners have major difficulties with punctuation. 

Relatively, discourse errors committed by Libyan EFL learners are 

shown in the following table. 

Table (2) Mechanics of Writing Errors Committed by Libyan EFL Learners 

Example Percentage Number Type of error No. 

Moreover, they have 

and similarities that 

show the main parts 

of them 

3 9 Illogical topic 

sentence  
1. 

 0 0 Irrelevant supporting 

sentences 
2. 

Books are a lot from 

many fields you can 

choose what want in 

any time from 

different places 

2 5 Unrelated conclusion   3. 

On the mediteranean 

cost 

19 107 Missing 

capitalization 
4. 

Than New York Best 

blaces Met  

16 98 Incorrect 

capitalization 
5. 

New York and Los 

Angels are vastly 

different specially in 

their climate housing 

population and 

transportation . 

31 174 Missing punctuation 6. 

Things in more life, 

Generally speaking. 

Too, we don’t forget 

29 168 Incorrect punctuation 7. 

 100 561    Total 

Table (3) demonstrates that the overall number of errors made by 

Libyan EFL learners in terms of discourse errors is 719. Students 

have more difficulty with coherence and cohesion than other types of 

errors. Besides that, other errors found were run on sentences, 

unorganized ideas, poor paragraph development, unawareness of 

logical relations between sentences and literal translation. Other 

types of errors such as change in tense, overuse of qualifiers, etc. 
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errors provided with examples. It can be seen that the grammatical 

errors were various amongst participants. Misuse of article/ addition, 

s-v agreement and incorrect word order were considered as the most 

frequent errors made by the participants unlike other errors which are 

not seen in their essays compared with the major ones. With regard 

to errors committed by them in the mechanics of writing.  

Table (1) Grammatical Errors Committed by Libyan EFL Learners 

Example Percentag

e 

Numb

er 

Type of error No. 

Gadames has two accent.  9 93 Singular/plural 1. 

Popular cities in United 

States 

7 71 Article omission 2. 

That the two cities sharing 

the same type of building 

17 142 Verb form 3. 

People use it for 

communicate another 

people 

18 156 Incorrect preposition 4. 

I believe it made your time 7 70 S-V agreement 5. 

It has became more popular 9 82 Verb tense 6. 

The United States which 

they important 

15 133 Aux. verb omission 7. 

Hamad's book is not an 

novel 

13 123 Misuse of article/ 

addition 

8. 

Was trouble in life people 5 52 Word order 9. 

 100 922  Total 

 However, table (2) below shows that wrong punctuation occupies 

the first place according to error number with the percentage (31%). 

The other most frequent errors were missing punctuation (29%), 

followed by missing capitalization (19%) and incorrect capitalization 

(16%). Regarding developing correct topic sentences as well as 

developing pre-post supporting sentences, students do not have big 

problems with that. They have only few errors in comparison with 

other mechanical errors. Based on the analysis, it can be understood 
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1. What are the most frequent errors made by Libyan EFL 

learners in their written essays? 

2. What are the major types of errors made by Libyan EFL 

learners in their written essay? 

Methodology   

Participants 

 The participants were 4th year students studying at the Department of 

English, University of Zawia. They were 40 students, 29 females and 11 

males. Their ages are between 20 and 22 years old. (see the table below).    

Educational 

level 

Age Gender No. 

Male Female 

4th year 20-22 years 11 29 40 

Instruments and Procedures 

    The current study aims to examine and analyze errors committed 

by Libyan EFL learners in their written essays and to find out types 

of errors which occur more frequently. The students were asked to 

write a short essay about one of the following topics: 1) the 

advantages and disadvantages of the Internet, 2) two sports you like 

to do, 3) two cities that you know and 4) two movies/ books that you 

enjoyed.  The students' essays were collected and their errors were analyzed. 

Data Analysis 

The errors of the students were identified and analyzed by using 

descriptive statistics. They were classified into five major types and 

each type of errors were divided into subtypes. Then the errors were 

presented in a form of tables to get the percentage of each type.   

Results 

The errors of the written essays were classified into five main types 

and then each type was divided into subtypes. The five main types of 

errors included grammatical errors, mechanical errors, lexical errors, 

discourse errors and spelling errors. Table 1 shows grammatical 
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learners. It is also valuable for learners in order to understand their 

problems.   

 Although many studies have been done to investigate EFL and ESL 

learners’ errors, few of them were conducted in Libyan EFL context. 

One of them was conducted by         Hussain, (2016) who 

investigated some common errors committed by majoring students in 

English language at Misurata University. He found that the common 

kinds of errors are: subject-verb disagreement, use of incorrect tense, 

lack of capitalization, incorrect use of preposition, addition personal 

pronouns, omission or addition of articles and incorrect spelling. 

Another study was done by Khalifa, (2015) who examined the errors 

made by students at institute of Marine Sciences and Technology. He 

found that the main reasons of the students' errors are Interlingual 

and intralingual. He concluded that Libyan higher institute of Marine 

Sciences and Technology students have a long way to go in writing 

English satisfactory. The way they composed their sentences clearly 

shows their weak grasp of the basic tenets of English grammar. 

Lin (2002) Also examined 26 written essays of Taiwanese EFL 

students at the college level. The results of the study indicated that 

the four highest error numbers were sentence structures (30.43%), 

wrong verb forms (21.01%), sentence fragments (15.94%), and 

wrong use of words (15.94%). In addition, the results of the current 

study are compatible with the results of Mitras' and Omids' (2017) 

research which revealed that articles and subject-verb agreement 

errors occurred frequently in the Iranian students' essays. 

     In short, error analysis plays an important role in language 

learning and learning writing in English. Thus this study focused on 

the error analysis in English writing of University of Zawia. It 

intended to examine the EFL students’ errors and identify their types. 

To do so, these research questions are formed: 
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hypercorrection and overgeneralization in the target language are the 

causes of errors. 

 It is the responsibility of both syllabus designers and teachers of 

English to cater for the students' writing skills. However, teachers 

and researchers cannot ignore error analysis as an important tool by 

which they can learn more about the psycholinguistics processes 

involved in the learning of the foreign language. Errors indicate that 

EFL students depend on Interlingual and Intralingual strategies to 

facilitate learning. So the mother tongue interference is the major 

cause for plural errors among Libyan Higher Institute of Marine 

Sciences and Technology students (Khalifa,2015). 

Dulay, Burt and Krasken (1982) classified errors into four types. The 

first type is omission in which learners omit a linguistic item that is 

essential in a correct sentence. The second type is addition errors in 

which learners add a linguistic item that is not needed grammatically 

in accurate sentence. The third type is mis-formation errors in which 

learners mix up the use of linguistic items. The last type is mis-

ordering where learners put linguistic items in an unsuitable order. 

Sun (2010) also classified errors into grammatical errors, errors 

related to incorrect use of words, syntactic errors, discourse, structure 

and content errors. Errors can also be classified into macro and micro 

errors. Macro errors are errors related to grammar, lexis, phonology 

and semantic. Whereas micro errors refer to verb tense word choice, 

spelling, verb tense, word order, capitalization, the use of article and 

punctuation.   

It can be concluding that error analysis is essential as it can be the 

identification of language understanding and the tool for acquiring 

language of the learners during the process of language learning. It is 

also able to identify the problems and weak points of the learners. 

Therefore, it is beneficial for teachers in selecting teaching 
approaches and appropriate materials for enhancing the writing ability of 
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an error systematically, it is because he/she has not learnt the form 

correctly. He (ibid) also clarified that a mistake is an "inconsistent 

deviation.". This means a mistake occurs when a learner has been 

taught a certain correct form, and he/she sometimes uses one form 

and another form at other times. Such an inconsistent deviation is 

called a mistake. 

Literature Review    

Significance of error analysis 

Errors analysis involves collection of a sample of learner language, 

identification of errors, description of errors, explanation of errors 

and error evaluation (Corder, 1967). It helps to indicate strategies 

used by learners to acquire language. Therefore, errors can be used to 

measure the language performance of learners (Dulay et al, 1982; 

Ellis, 2002). It is also used as an instrument for enhancing language 

learning (Corder, 1981). It provides the teachers with the type of 

errors made by learners, what skills learners have achieved and what 

remains for them to learn. Moreover, it provides researchers with 

evidence of how learners acquire the language and what strategies 

they employ to achieve the learning goal. Certainly, error analysis 

has become an essential part in EFL teaching and learning. 

Regarding errors in language learning, scholars had discussed about 

the sources and levels of errors as follows. Richards (1974) metioned 

that the sources of errors are: 

 (a) Interlingual errors: Mother-tongue interference (L1) is the cause 

of this error type. Learners use L1 to learn and produce the target 

language; 

 (b) Intralingual errors: These errors occur during the learning process of 

the target language. False analogy, misanalysis, incomplete rule 

application, exploiting redundancy, overlooking co-occurrence restrictions, 
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effective written texts, competences in various areas is required. 

These competences are:(a) grammatical competence: the competence 

in grammar, lexis and language system knowledge (b) discourse 

competence: the competence in genre and rhetorical pattern (c) 

sociolinguistic competence: the competence in using appropriate 

language in different contexts (d) strategic competence: the 

competence in using various communicative strategies. Myles (2002) 

and Hyland (2003) also agreed that practice is required to improve 

the skills of writing. However, not only practice can allow the writers 

to produce effective written compositions, but experiences and 

communicative approaches used in writing are also essential. 

Therefore, producing English written texts is difficult, especially for 

EFL learners since the learners are required to have competence in 

the target language, and they must be able to communicate their 

thoughts towards appropriate language use and communicative 

strategies (Kenworthy, 2004, Richards & Renandya, 2002). Richards 

& Renandya (2002) also claimed that writing has been considered 

the most problematic difficulty for EFL learners because of their 

limited language proficiency and limited linguistic knowledge. 

Furthermore, learners in order to write an effective piece of English 

writing, should not only learn how to write, but they should also 

know their weak points, so the analysis of errors is needed. The study 

of errors takes on great significance in the field of language learning 

since the error analysis is a part of the study of language acquisition 

process (Dulay et al, 1982; Ellis, 2002). It is also believed that errors 

can be used to measure the language performance of learners. Corder 

(1971: p.152) stated that "errors are the result of some failure of 

performance". In this respect, it is important to distinguish between 

mistakes and errors. Norrish (1983: p.7) stated that errors are 

"systematic deviation when a learner has not learnt something and 

consistently gets it wrong.". Additionally, when EFL learners make 
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recommendations and suggestions for teachers of writing were 

presented at the end of this study. 

Keywords: errors analysis, English writing, EFL students' essay writing       

 ملخص ال

تعتبر الكتابة من أصعب مهارات اللغة لما تتطلب من معرفة عميقة بالمفردات        

وقواعد النحو والتهجي وعالمات الترقيم لتجّنب الوقوع في أنواع متعددة من األخطاء. إن 

دراسة وتحليل أخطاء المتعلمين في الكتابة عامال مساعدا لتحديد األنواع الرئيسية لتلك 

عالجها. تهدف الدراسة الحالية لمراجعة وتحليل األخطاء األخطاء وأسبابها وطرق 

الرئيسية في الكتابة اإلنجليزية التي يرتكبها المتعلمين الليبيين الدارسين بقسم اللغة  

اإلنجليزية بجامعة الزاوية. كما تهدف الدراسة الكتشاف األخطاء التي كثيرا ما تحدث في  

طالب وطالبة   40المستخدمة في هذه الدراسة من مقاالت الكتابة للمتعلمين. تتكون العينة 

ليبيين والدارسين بالسنة الرابعة لقسم اللغة اإلنجليزية بجامعة الزاوية. منهج الدراسة  

وجمع البيانات تتضمن مقاالت مقارنة كتبت بواسطة الطلبة المشاركون قيد الدراسة في  

المنهج الكمي في جمع  وقد أستخدم  2019/2020االمتحان النصفي للعام األكاديمي 

المعلومات وتحليلها. لقد أظهرت النتائج بأن الطلبة الليبيين الدارسين اللغة اإلنجليزية  

يرتكبون أنواع عديدة من األخطاء في الكتابة وتشمل: األخطاء النحوية، واألخطاء 

هرت الميكانيكية، وأخطاء اختيار المفردات، واألخطاء اللغوية، وأخطاء التهجي. كما أظ

الدراسة أيضا بعض األخطاء األخرى الشائعة مثل أخطاء تطابق الفعل مع الفاعل، وسوء 

استخدام األدوات بأنواعها وعالمات الترقيم، وعدم تماسك وترابط أفكار الموضوع، 

والجمل المفتوحة مع سوء استخدام ادوات الربط، وحذف ما هو مطلوب وإضافة ما هو 

ت الدراسة أيضا بدراسة وتحليل صعوبات الكتابة غير مطلوب في السياق. اهتم

اإلنجليزية وأهميتها للمتعلم والمعلم والباحث. كما ناقشت الدراسة بعض التوصيات 

 لتدريس الكتابة لطلبة اللغة اإلنجليزية بجامعة الزاوية.     

اإلنجليزية  تحليل األخطاء، الكتابة اإلنجليزية، كتابة المقالة لطلبة اللغة الكلمات الرئيسية:

 كلغة اجنبية     

Introduction 

Writing is a complicated skill required competence and knowledge of 

various areas.  Hyland (2003) mentioned that in order to produce 
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Common Errors Committed by Libyan EFL 

Learners in English Writing 

Hasan Ali Albkoush                             A Lecturer at Department of 

English, Faculty of Arts, Zawia University 

Randa Ramadan Abdelmawla              A Lecturer at Department of 

English, Faculty of Arts, Zawia University 

Abstract 

        Writing is one of the hardest skill of language because it 

requires a deep knowledge about vocabulary, grammar, spelling, 

punctuation and others. Analyzing learners' written errors is very 

helpful in identifying the major types of errors and the causes of such 

errors. The current study aims to review and analyze the main errors 

committed by Libyan EFL learners in their writing at the Department 

of English at University of Zawia. It also aims to find out types of 

errors which occur more frequently in the learners' written essays. 

The sample of this study consisted 40 Libyan EFL undergraduate 

students studying at fourth year. Data collection method involved a 

compare and contrast` essay written by the participants in the mid-

exam of the academic year 2019/2020. A quantitative approach was 

mainly used in this study. The results of the study revealed that 

Libyan EFL learners committed different types of errors in their 

writing which included grammatical errors, mechanical errors, 

discourse errors, lexical errors and spelling errors. It was also found 

that the most frequent errors were fragments, subject verb agreement, 

misuse of article, punctuation, coherence, cohesion, run on sentences, 

paragraph development, selection of the lexical items and omission. 

The study also reviewed the difficulty in English writing, the 

significance of error analysis and its importance for learners, teachers 

and researchers. Based on the results of this study, some 
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