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ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ  بِْسِم اللَـّ
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ِه  ِحيمِ ِبْسِم اللَـّ ِن الرَّ ـٰ ْحَم الرَّ  

الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد هلل الذي هدى إلى هذا العمل بلطفه وأعان على 
إنجازه بكرمه ومعروفه. والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى صحبه 

 وبعد ،،، أجمعين.

في ظل المتغيرات اإلقليمية والعالمية التي تركت آثاراً واضحة على المسيرة التنموية بصفة 
عامة. وإيماناً منا بأن نجاح الكليات والجامعات في تأدية أدوارها العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل 

العشرين، يأتي بنجاح رسالتنا في بناء المجتمع واالرتقاء به إلى مستوى متطلبات القرن الحادي و
تحسين وتطوير أداء المؤسسات العامة في  اإلدارة الهندسيةهذا المؤتمر ليقدم رؤية تطويرية لدور 

وعرض التطورات وتقديم  البحث العلمي ليتجاوز العقبات ، والخاصة في الدولة ، حيث يأتي
حليلها اعتقاداً منا الحلول والمقترحات محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وت

عن سطحية التفكير والبحث عن  اً بأن رسالة العلم، رسالة تكاملية يتعاون الجميع في إنجاحها بعيد

 .الزالت، ولترجمة هذه الرؤى إلى واقع ملموس

وتبادل اآلراء إننا في هذا المؤتمر لسنا بحاجة إلى المناظرة، ولكننا بحاجة ماسة إلى الحوار 
إضاءة بعض النقاط المظلمة، وعلى مقدار ما ننجح في استلهام هذا الفهم  منواألفكار لنتمكن 

 والبحثي والتنموي.   واالحتكام ، نقترب من النجاح الذي ننشده على الصعيد العلمي

وأخيرا كلمة شكر وعرفان لكل من ساهم في اإلعداد والتنسيق إلنجاح هذه التظاهرة العلمية، 

 .ا المؤتمر متمنياً للجميع التوفيق والسدادولكل من شارك في فعاليات هذ

 
 أ.د. أحمد سعيد البرشة
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 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونيـة وكيفية التغلب على المعـوقات
 بجامعة النجم الساطع )البريقة (

 عبداهلل خليفة محمد حمد
 ليبيا -البريقة  –جامعة النجم الساطع 

algwal9999@gmail.com  
 

في الواليات المتحدة األمريكية، وأخذت في التطور وال سيـما  3791: ظهرت فكرة اإلدارة اإللكترونية سنة الملخص
نشطتها بأساليب بعد استخدام شبكة االنترنت وما صاحبها من استخدام كثير من المؤسســــات والدول التي تعمل أ

الكترونية دون الرجوع إلى األساليب الروتينية والمراسالت الورقية والتي تكاد تكون معــــدومة لديها. ونظرا للتقدم 
الكبير والهائل في نظم المعلومات والتطور السريع لمعظم دول العالم في اعتمادها على مــــا يعرف بالحكومة 

تسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجه األفراد في الحصـول على خدماتهم  وذلك االلكترونية باستخدام الشبكات ل
 بدقة عالية وبجهد أقل وغيرها من اإليجابيات التي سيتم شرحـها الحقا في هذه الدراسة.

نستعرض في هذه الدراسة المشاكل والمقومات التقنية والبشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة االلكترونية، وذلك لرفع 
طوير مستوى األداء في المؤسسة، وتسهيل وصول وتبادل المعلومـات إلى المستفيدين منها، وحفظها بصورة وت

تسهل من الرجوع إليها مت دعت الحاجة إلى ذلك. وحتى نتمكن من تطبيق الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع، 
ف عليه في اإلدارة التقليدية، واالنتقال إلى فإن ذلك يحتاج إلى توظيف اإلمكانيات المتوفرة وتغيير المفهوم المتعار 

مفهوم آخر في المراسالت ومشـاركة المعلومات واألرشفة، والذي يمكن المستويات اإلدارية المختلفة من سهولة 
وسرعة اتخـاذ القرارات متى توفرت لديهم تلك المعلومات بصورة أسرع . عليه قد نتمكن من خالل هذه الورقة من 

دارة تعتمد على المراسالت واألرشفة اإللكترونـية و معرفة ما تحتاجه اإلدارة من أجهزة ومعدات الوصول إلى إ
وتدريب الكوادر والقدرات الفنية والبشرية وتسخــيرها جميعا للوصول إلى أفضل أداء قد تحتاجه المستويات اإلدارية 

 بالمؤسسة لتعمل بدقة عالية وبسرعة أكــبر وبجهد أقل .
 مة :. المقد1

يشهد العالم اليوم  تسارع غير مسبوق ووتيرة متصاعدة في التطور التقني والفني، وتحــــول العالم إلى قرية صغيرة 
بكل معنى الكلمة ،مما أدى الى وجود طرق ومفاهيم جديدة مستخدمة اليوم في االدارة، ومن ثم اصبح من 

 توفر لصناع القرار المعلومات متى ما احتاجوا إليها.الضروري التعامل معها لما تحتويه من امكانيات ومزايا 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية داخل جامعة النجم الســـــاطع والرفع 

واعي من أداء المستويات اإلدارية المختلفة داخل الجامعة والتعرف على اهمية اإلدارة االلكترونية واهدافها ود
التحول اليها ،و كيفية االنتقال من المراسـالت الورقية والحفظ اليدوي الى المراسالت واالرشفة االلكترونية من 
خالل وسائل االتصاالت والتقنية التكنولوجيــة المتوفرة ومعرفة ما تحققه من سهولة وسرعة في توفير المعلومات 

 صناعة واتخاذ القرارات .للمستويات االدارية المختلفة حيث يساعدها في 

mailto:algwal9999@gmail.com
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وقد تم تطبيق المنهج الوصفي والذي اعتمد على توزيع استبيان مهد لهذا الغرض واجراء معالجة احصائية 
باستخدام مجموعة من االساليب مثل التوزيعات التكرارية والمتوسطات واالنحراف المعيـــاري  ،وكذلك تم اجراء 

يات اإلدارية بالجامعة )رئيس الجامعة ،الوكيل ،الكـاتب العام مقابالت شخصية مع عدة أشخاص من المستو 
،عمداء ،رؤساء اقسام ( ،كم تم االستعانة بدراسات وبحوث سابقة لمعرفة مدى امكانية تطبيق مفهـــوم االدارة 

 االلكترونية بالجامعة .
المراسالت و االرشفة االلكترونـــية مفتوحة تحتوي الساحة المعلوماتي اليوم على العديد من البرامج المستخدمة في 

 المصدر والتي تمكن االدارات مت التواصـــل معا وتبادل البيانـات والمعلومات وحفظ الوثائق والمستندات .
 مشكلة الدراسة:

لم يتم في الوقت الذي تتوفر فيه وسائل االتصاالت المختلفــة والوســائل التقنية والتكنولوجية المتاحة اال انه  
االستفادة منــــها على الوجه االكمل الذي يرتقي بالمؤسســــات الى تقديم مستويات افضل واداء جــــيد يخدم 

 المستويات اإلدارية المختلفة داخلها.
 أهداف الدراسة:

العمال ليس من الطبيعي االستغناء عن الورق كليا وذلك العتبارات نفسية وقانونية وثقافية وتشريعية في عالم ا
 ،وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى 

 ما مـــدى إمكانية تطبـيق مفهــوم اإلدارة االلكترونية بالجامعـة . .3
 ما درجة اهمية توافر المتطلبات البشرية والتقنية الالزمة   لتطبيق االدارة االلكترونية .  .2
 تحديــد المعوقــات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونيـــة . .1
 ية الدراسة :اهم

ان تطوير اساليب واجراءات العمل احد الجوانب المهمة واالساسية في االستفادة من التقنيات الحديثة  حيث 
اتسمت تلك االساليب واالجراءات بالطابـــــع االلكتروني الذي ينطلق من الخصائـــــص الرئيسيــــة لتقنية المعلومات 

 وتكمن أهمية الدراسة في: 
 الدراسة معرفة جديدة تساعد في تطوير صناعة القرارات للمستويات االدارية المختلفة .تضيف هذه  .3
 إضافة معلومات للمكتبة المحلية والتي تفتقر الى دراســات تتعلق بموضوع البحث . .2
تتمثل أهمية الدراسة في اهمية المؤسسة التي تجرى عليها حيث تعتبر جامعة النجم الساطع من ابرز  .1

 ي المنطقة .الجامعات ف
 حث المؤسسـات التي تعتمد على النظام الورقي الى التوجه الى االدارة االلكترونيـة . .4
 إلقاء الضوء على التوجهات التقنية الحديثة والمهمة في مجال تقنية المعلومات والنظم مفتوحة المصدر. .5

 فرضيات الدراسة :
 الت تم وضع الفرضية الرئيسية  التالية:لحـــل مشــاكل الدراسة ولإلجابة على كـــــافة التساؤ 

 ال تتوفر في جامعة النجم الساطع المتطلــبات التقني واإلدارية والبشرية الالزمة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية .
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 ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية: 
 لكترونية. ال تتوفر المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق مفهوم اإلدارة اال -
 ال تتوفر المتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية.-
 ال تتوفر المتطلبات المالية الالزمة لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية.-

 مجتمع الدراسة: 
د تم توزيع عدد يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بجامعة النجم الساطع ونظرا لكثرة عدد الموظفين بالجامعة فق

 منها. 44استبيان واسترجاع   97
 منهجية الدراسة :

تم استخدام منهج التحليل الوصفي في وصف المشكلة موضوع الدراسة ومن خالل المراجع والبحوث والدراسات 
 السابقة وشبكة المعلومات الدولية كما تم استخدام أسلوب المقابالت الشخصية.

 حدود الدراسة :
/تناولت الدراسة إمكانية تطبيق مفهوم الدارة االلكترونية بجامعة النجم الساطع ومدى توفر  حدود موضوعية

 متطلباتها .
 حدود مكانية /اقتصر نطاق الدراسة داخل حدود جامعة النجم الساطع .

 .2739حدود زمانية /امتدت هذه الدراسة طيلة عام 
 دراسات سابقة :

والتي لها عالقة بموضوع الدراسة  حيث ان كل دراسة تناولت مفهوم االدارة هناك مجموعة من الدراسات السابقة 
 االلكترونية من جوانب عدة سواء من ناحية المتطلبات او المعوقات والتي نذكر منها :

 ( امكانية تطبيق االدارة االلكترونية " دراسة ميدانية على االدارة العامة للمرور 2775دراسة السبيعي" )
 لعربية السعودية .بالمملكة ا

 ( مستوى تطبيق االدارة االلكترونية في المدارس الكومية التابعة لمديرية التربية 2734ميسون الزغبي"  )
 م.2735، 25والتعليم في محافظة اربد من وجهة نظر مدير المدارس " مجلة المنارة ،العدد

 ( درجة توظيف االدارة االلكترونية في الجامعات2732محمد احمد" )  الفلسطينية بمحافظة غزة وعالقتها
 بجودة الخدمة المقدمة للطلبة " رسالة ماجستير في ادارة االعمال .

 ( مدى توفر متطلبات االدارة االلكترونية في المؤسسات الحكومية 2739احمد رمضان ،ناجم محمد")
دي االول لالستثمار و الليبية " دراسة ميدانية على مكتب الخدمات التعليمية الخمس ،المؤتمر االقتصا

 التنمية .
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 الجانب النظري: 

يمثل التعليم محركا قويا للتنمية  كما أن المهارات المكتسبة في التعليم هي التي تدفع إلى النمو وتزود األفراد    
صادية بما يحتاجونه في الحياة والعمل يؤثر التعليم في تحسين ظروف الحياة المختلفة بما فيها المجاالت اإلقت

،ويأتي ذلك من خالل تطوير القدرات والكفاءات والمؤهالت لدى األفراد والتي يحتاجها سوق العمل ،حيث ُيضيف 
التعليم للفرد تجارب عدة في مجاالت مختلفة بما فيها التجارب الشخصية والخبرات المتعددة التي تعمل على إعداد 

هارات فنية أو علمية مختلفة كي يحصل على وظيفة مناسبة الفرد لمواكبة تطورات سوق العمل بما يمتلكه من م
 لتقوم بدورها في رفع المستوى المعيشي للفرد وتحقيق النمو االقتصادي والصناعي للمجتمع.

االدارة االلكترونية /هي منظومة الكترونية متكاملة تهدف الى تحويل العمل االداري العادي من ادارة يدوية الى 
حاسب وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية تساعد في اتخاذ القرار االداري بأسرع وقت وباقل ادارة باستخدام ال

التكاليف بمعنى اخر هي العملية االدارية القائمة على االمكانيات المتميزة لإلنترنت والشبكات والتي تعتمد على 
الكترونية تعتمد على استخدام الحاسوب  التكنولوجيا االلكترونية وتهدف الى تحويل االدارة التقليدية الى ادارة

 وتطبيقاته.
 اهمية االدارة االلكترونية :

 ادارة بال اوراق يتم االعتماد فيها على المراسالت واالرشفة االلكترونية .-
 ساعة دون التقيد بالليل او النهار. 24االدارة بالزمن المفتوح حيث يم العمل طوال  -
 االلكتروني يساعد على العمل من أي مكان .ادارة عن بعد حيث االتصال  -
 تقليل كلفة االجراءات االدارية وما يتعلق بها من اعمال . -
 استيعاب اكبر عدد من االعمال في وقت واحد . -
 توافر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات في الوقت المناسب  -

 متطلبات االدارة االلكترونية: 
 متطلبات إدارية وتقنية . -كادر بشري مدرب  -ية بنية معلومات -بنية شبكية 

 معوقات تطبيق الدارة االلكترونية وكيفية التغلب عليها:
 العائق التصرف

 الخصوصية نظام أمان فعال
 مواكبة التغييرات التقنية المرونة وحسن االختيار
 تطور استخدام البرامج استخدام النظم المفتوحة
 الكفاءات البشرية التدريب والتطوير

 انماط االدارة االلكترونية :
 النشر االلكتروني . -التعليم االلكتروني  -التجارة االلكترونية  -الحكومة االلكترونية 
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 الجانب العملي :
تم استخدام المقابلة الشخصية  واالستبيان لغرض التحقق من صحة الفرضيات المستخدمة في الدراسة وقد تم 

 تقسيم االستبيان إلى ثالثة محاور رئيسية هي 
 يهتم بمدى توفر المتطلبات التقنية لإلدارة االلكترونية . المحور األول :
 ة لإلدارة االلكترونية.يهتم بمدى توفر المتطلبات البشري المحور الثاني :
 يهتم بمدى توفر المتطلبات المادية لإلدارة االلكترونية. المحور الثالث :

فقرة وتم االعتماد على برنامج الحزمة  22وقد اشتمل االستبيان على  SPSSكأداة إلجراء التحليالت  ومنها: 
 اإلحصائية  

 صداقية اراء العينة .اختبار الفا كرو نباخ لمعرفة مدى ثبات اداة الدراسة وم .1
 التكرارات والنسب المؤوية لحساب تكرار ونسبة البيانات العامة . .2
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف اإلجابات عن متوسطها . .3

كرو نباخ ولمعرفة نسبة اداة جمع البيانات ومصداقية اجابات العينة على فقرات االستبيان تم اجراء اختبار )الفا ( 
 للتأكد  من نسبة ثبات االستبيان وصدق راء العينة .

 جدول يبين نتائج اختبار الفا كرو نباخ لحساب صدق الثبات
 محاور االستبيان عددالفقرات درجة الثبات درجة المصداقية

 المحور التقني تقنية المعلومات 4 4..%9 4...%
 االجهزة والمعدات 5 2..%9 4...%
 البرامج 4 7..%9 1...%
 الشبكات 1 7.2.% 7.5.%
 المحور البشري . ...%9 9...%
 المحور المالي 4 7.7.% 7.7.%
 اجمالي الدراسة .2 %72.1 %74.3

 
 من خالل تطبيق معامل الفا كرو نباخ، على فقرات االستبانة إجماال ولكل محور من  محاور االستبانة،  تم      

على إن  ، مما يدل72.1فقرة قد بلغت % 17إلجمالي فقرات االستبانة، البالغة  التوصل الى إن معامل الثبات
الفقرات متناسقة بدرجة عالية مع مضمون األداة وهدفها، بينما بلغ إجمالي معامل المصداقية لجميع فقرات 

 يرة .،  وبالتالي يمكن االعتماد على النتائج وتعميمها على مجتمع البحث بدرجة كب 74.3االستبانة %
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 النتائج :
 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها :

ين  عناصر االدارة االلكترونية وعملية صنع القرار بيوجد عالقة ايجابية وذات دالئل احصائية  .1
 بالمؤسسة .

أظهرت الدراسة إن اغلب العاملين بالمؤسسة  ال يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في انجاز االعمال  .2
 كالبريد وغيرها .

البرامج المستخدمة في اإلدارة االلكترونية لها القدرة على تمكين المستخدمين من تبادل المعلومات  .3
تاحة الفرصة ألكثر من مستخدم في نفس الوقت .  بسهولة ويسر وا 

 األجهزة االلكترونية كالحاسوب واالنترنت غير كافية لدى اغلب العاملين بالمؤسسة . .4
ينة الدراسة لديهم قبول ورغبة في تعلم استخدام الوسائل التكنولوجية الخاصة باالدارة اغلب أفراد ع .5

 االلكترونية .
 هناك اهتمام من المسئولين بتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية. .6

 التوصيات :
لمسئولين على ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل اليها يقدم الباحث عددا من التوصيات التي يأمل أن تفيد ا

 بالجامعة وهي كالتالي :
عقد دورات تدريبية وتوعوية لتطبيق مفهوم اإلدارة االلكترونية وكيف تساهم في سرعة انجاز االعمال  .1

 وصناعة القرارات .
 االهتمام بالبنية التحتية للتقنية والشبكات  داخل الجامعة وتحديثها بصورة مستمرة . .2
 مشروع االدارة االلكترونية بالجامعة . حث اإلدارة العليا للجامعة على تبني .3
 توفير أجهزة الكترونية حديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . .4

 
 المراجع :

( "االدارة االلكترونية وافاق تطبيقاتها العربية" ،معهد االدارة ،المملكة العربية 2774محمد احمد غنيم ) [.3]
 السعودية .

( "متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية في مركز نظم المعلومات التابع 2779المالك ) حمد بن بندر [.2]
 للحكومة االلكترونية " .

("مشروع الحكومة االلكترونية المصرية " المؤتمر السعودي الثالث لإلدارة 2772احمد درويش ) [.1]
 راسات واالستشعار عن بعد .( "اإلدارة االلكترونية "اصدارات مركز الد2771االلكترونية .حازم حسني )

 ( "اإلدارة االلكترونية "،دار المعارف ،القاهرة .2732رضوان رأفت ) [.4]
 ( "اإلدارة االلكترونية " ،دار وائل للنشر ،عمان .2774عالء السالمي ) [.5]
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( "التحول الى االنظمة االلكترونية " ،مؤتمر األعمال االلكترونية ، 2777محمد ابراهيم العراقي ) [.4]
 القاهرة.

( "دور ادارة التطوير االداري في تطبيق االدارة االلكترونية "جامعة الملك .277عبد اهلل بن سعيد ) [.9]
 سعود ،المملكة العربية السعودية .

 ( "االدارة االلكترونية بين النظرية والتطبيق " .2777محمد بن حسين ) [..]
 

  د اإلدارية الليبيةئحة العقو )الغالف األحمر( على ال  FIDICإمكانية تطبيق عقد الفيديك          
 )باب تنفيذ العقود اإلدارية(

 موسى علي بوويلة
 ليبيا-بالمعهد العالي للمهن الطبية إجدابيا

Moussa.ali123@gmail.com 
 الُملخص: 

( والذي أصدره االتحاد الدولي للمهندسين -FIDICهدفت هذه الدراسة إلى مدى إمكانية تنفيذ عقد الفيديك )الفيديك
االستشاريين وخاصة الكتاب األحمر)الذي يتضمن شروط المقاولة ألعمال إنشاء المباني واألعمال الهندسية 

م )تحديدًا الباب 2779لسنة  541المصممة من قبل صاحب العمل( على الئحة العقود اإلدارية الليبية رقم 
 إلى ألية تنفيذ المشاريع تحت مسمى تنفيذ العقود اإلدارية(.السادس، والذي يتطرق 

حيث تم في البحث التعريف بكل من العقد والالئحة والمقارنة بينهما من جميع النواحي مع التطرق لمميزات 
 وعيوب كل منهما.

لمختلفة ولكنها لم وقد لخص البحث إلى أن الالئحة الليبية كانت مرنة وواضحة في كيفية إجراء التعاقد بإشكاله ا
تتطرق إلى كيفية تنفيذ العمل إال في الفصل األول والفصل الثاني في الباب السادس فقط، مما يجعل الالئحة 
قانونية ومالية أكثر من أنها تهتم بالتصميم والتنفيذ واختيار العينات وما هي صالحيات االستشاري وواجبات 

 يل دقيقًا وواضحًا لهذه األعمال.المقاول، بينما في عقد الفيديك كان التفص
ومن عيوب الئحة العقود اإلدارية إنفراد اإلدارات العليا بإعطاء الموافقة على بعض األمور التي يتطلبها المشروع 
عطاء اإلذن للمقاول الرئيسي بالتعاون مع  أثناء فترة التنفيذ وأحيانًا تكون أمور مستعجلة مثل طلب التمديد وا 

غيرها من األشياء، وهذا قد يستغرق الكثير من الوقت إلصدار مثل هذه الموافقات ، بينما في عقد مقاولي الباطن و 
الفيديك يعطي لإلستشاري المشرف صالحيات أوسع كإعطاء إذن للمقاول للتعاقد مع مقاول الباطن وتمديد الجدول 

 الزمني.
دفعة مقدمة للمقاول وكذلك حدد األعمال التي تتم ومن مميزات عقد الفيديك وضوح األعمال التي يتم بموجبها دفع 

دون إبرام عقود إضافية، وحدد مهام وواجبات وصالحيات واسعة للمهندس االستشاري المشرف بالموقع، بينما 
الئحة العقود اإلدارية لم يتم فيها تحديد وتفصيل هذه األعمال والتي تعتبر مهمة ورئيسية من ناحية القيمة المالية 

 ية.اإلضاف

mailto:Moussa.ali123@gmail.com
mailto:Moussa.ali123@gmail.com
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وتبين من خالل الدراسة أن عقد الفيديك يمكن تطبيقه على تنفيذ المشاريع في ليبيا أفضل من الئحة العقود 
 اإلدارية الليبية نظرا لما تبين من خالل المالحظات السابقة.

 
 عقد الفيديك ، الئحة العقود اإلدارية بليبيا ، تنفيذ المشاريع في ليبيا. كلمات رئيسية:

 
 المقدمة:. 1

نظرًا لالحتياج الكبير الذي سوف تشهده ليبيا بالنهوض بقطاع الصناعه اإلنشائية سواًء القطاع العام أو الخاص 
ومن المحتمل أن قطاع صناعه اإلنشاءات سوف يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث حجم اإلنفاق 

نية والصناعية ...الخ ، لذا تحتاج الدولة الليبية إلى الحكومي وخاصًة في مجال إعمار البنية التحتية والسك
مكانات هائلة في مجال اإلنشاءات  شركات عالمية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع لما لها من خبرة واسعة وا 

 وغيرها.
ويجب أن تستفيد الدول العربية من توجه رؤوس األموال الذين أصبحوا يتنقلوا عبر الحدود بشكل فعال لتحقيق 
أفضل المزايا واقل عبء اقتصادي وأصبحت الشركات الدولية تسعى الستثمار أموالها في دول العالم الثالث 
إلنخفاض أجور األيدي العاملة وانخفاض الضرائب وللتمتع بحوافز االستثمار التي تقدمها هذه الدول لتلك 

 (3)الشركات.
ى المجال القانوني التصدي لها ومحاولة إيجاد حلول وأدى ظهور نوع جديد من المشكالت القانونية التي يجب عل

لهذه المشاكل وأصبح هناك نوع من العولمة للمبادئ القانونية وأدى ذلك إليجاد نوع من العقود النموذجية النمطية 
التي يقوم المتخصصين في كل مجال من مجاالت الصناعه لالستثمار والتجارة بوضعها ويوجد فيها الحلول 

المشكالت التي وضعها هؤالء المتخصصين وأصبح لهذه العقود النموذجية النمطية فوائد كبيرة ألنها للكثير من 
أصبحت توفر الجهد والوقت والمال وأصبحت تقدم تصورا شامال لكل مشكالت المتوقع حدوثها نتيجة لخبرة 

ود االتحاد الدولي للمهندسين وتجارب من قاموا بصياغة بنود شروط هذه العقود. ومن هذه العقود النموذجية، عق
( حيث اختصت في مجاالت البناء وأعمال الهندسة المدنية ومجال األعمال الميكانيكيا FIDICاالستشاريين )

والكهربائية بين المقاول ورب العمل، وأصبحت من األهمية ألنها تشكل قاسما مشتركا بين الشركات ورجال 
ذا يكون للشركة األوربية التي تريد إنشاء مصنعا أو مشروع سكني مثاًل األعمال والمستثمرين في معظم الدول وبه

في دولة عربية أن تتعاقد مع مقاول من العالم العربي لتنفيذ المشروع وفقا للشروط الموجودة في عقود الفيديك 
 (2)وبهذا توجد أرضية مشتركة متفق عليها مسبقا.

لقروض مثل البنك الدولي والصندوق الدولي لإلنشاء والتعمير الذي كما إن الهيئات االقتصادية الدولية المانحة ل
يغطي أكثر من مائة دولة، وكذلك البنك اإلسالمي للتنمية الذي يغطي أكثر من ستة وخمسون دولة أسالمية 
تشترط عند منح القروض أن تستخدم العقود النموذجية التي يصدرها االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين 

((FIDIC .(3)في مشروعاتها بعينها 
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وهكذا أصبح اإللمام والتعرف على هذه العقود النموذجية ضروريًا للدخول في األسواق العالمية الجديدة في 
مشروعات اإلنشاء والتشييد وأصبح لجذب رؤوس األموال األجنبية و من الضرورة التعامل مع دول العالم إذ أن 

 العالمية الجديدة لإلنشاءات والتعمير.هذه العقود أصبحت هي لغة السوق 

  .  مشكلة البحث:2

( مصدرا أساسيًا من المراجع الدولية في مجال FIDICلقد أصبحت عقود االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين ) 
ن البناء والتشييد، وانتشر استخدامها في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها الدول العربية مثل السعودية واألرد

واإلمارات والكويت والبحرين وُعمان وبعض المشاريع في مصر وتونس، حيث صرح "د.م نبيل فارس" ممثل اتحاد 
الفيديك في السعودية ودول الخليج، إنه بعد أن تم تطبيق عقود الفيديك في السعودية على بعض المشاريع تم 

تحتاج إلى شركات أجنبية لمساعدتها بالنهوض % من الميزانية العامة السعودية، وليبيا 25تجنب مبلغ يصل إلى 
في الصناعه اإلنشائية، وأيضا تحتاج الدولة الليبية في هذا الوقت لعقود تجنبها بعض النفقات من الميزانية العامة، 
وتحتاج إلى تطبيق عقود تضمن لها بيئة تحاكي البيئة التي توجد في معظم الدول، ومن هنا تم اختيار عقود 

طبيقها في المشاريع اإلنشائية لما لها من مرونة و مواصفات تضمن توزيع المهام بين أطراف العقد الفيديك لت
 )المالك، المهندس، المقاول(.

شركة عالمية سابقًا من تنفيذ المشاريع االستثمارية في السوق السعودي مرجعة األسباب  27حيث تراجعت حوالي 
 (1)يك( في السعودية.إلى عدم تطبيق عقد المقاولة الموحد )فيد

وتالحظ بعض اإلشكاليات عند النظر في الئحة العقود اإلدارية فتجد من ضمن هذه اإلشكاليات أن من وضع 
وهذا واضح في تسلسل الئحة  المهندسين االستشارييندون الرجوع إلى  الماليين والقانونيينالئحة العقود هم من 

ط وهو الفصل الثاني من الباب السادس خاص بتنفيذ العقود اإلدارية، العقود اإلدارية حيث تم إدراج باب واحد فق
 وأما باقي فصول العقد فتطرقت للجوانب القانونية والمالية فقط.

وأيضًا الئحة العقود اإلدارية لم يفرق بين المشروع الكبير ذو الميزانية الضخمة وببرنامج زمني طويل والمشروع   
رنامج زمني قصير، حين انه عند إبرام تكليف لشركة ما لصيانة سريعة ومستعجلة الصغير ذو ميزانية بسيطة وبب

 يتم تطبيق عليها بنود ومواد عقد األشغال العامة الذي تم وضعه للمشاريع الكبيرة والمتوسطة.   
لشق القانوني وان تم البحث عن المراجع والكتب التي تتكلم عن الئحة العقود اإلدارية الليبية فتجد جميعها تناقش ا

 أو المالي مع إهمال الجانب الهندسي.

 . أهداف البحث:3
  ( التعرف على العقود التي يصدرها االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريينFIDIC.) 
   مقارنة شروط المقاولة ألعمال إنشاء المباني واألعمال الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل )الكتاب

 م.2779سنة  541األول و الفصل الثاني من الباب السادس في الئحة العقود اإلدارية رقم األحمر(، والفصل 
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 . منهج البحث:  4
تم إجراء المقارنة بإتباع المنهج المقارن وذلـك بـالرجوع للكتـب واألبحاث والندوات المتعلقة بعقود الفيديك، والشروط 

تنفيذ األعمال على الطبيعة بالئحة العقود اإلدارية الصادرة من  العامة لهذه العقـود، وبين أكثر المواد التي تخص
م وتحديدًا الباب السادس والخاص بتنفيذ العقود 2779لسنة  145أمين اللجنة الشعبية العامة بليبيا )سابقًا( رقم 

 اإلدارية.
 خطة البحث:. 5

 وتأسيسا على ذلك سيكون البحث وفق الخطة التالية : 
 : تعريف بعقود الفيديك المبحث األول -3.5

 المطلب األول : أهداف منظمة الفيديك. -3.3.5    
 المطلب الثاني : أنواع نماذج عقود الفيديك. -2.3.5
 الكتاب األحمر -المطلب الثالث : شروط الفيديك -1.3.5
 المبحث الثاني : تعريف بعقد األشغال العامة الليبي. -2.5
 الغالف األحمر بعقد اإلشغال العامة .المبحث الثالث : مقارنة عقد الفيديك  -1.5
 الخاتمة : وتتضمن ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. -4.5

 
 المبحث األول: تعريف بعقود الفيديك  -3.5

 International Federation ofيمكن تعريف الفيديك بأّنه االّتحاد الدولّي للمهندسين االستشاريين )باإلنجليزية: 
Consulting Engineers( وُيعرف اختصارًا بفيديك ،)FIDIC هو تجميع لألحرف األولى للتسمية الفرنسية )

(Federation  International Des Ingenieurs Conseils   وقد انعقد المؤتمر التأسيسي للفيديك في )
ريين، ( في بلجيكا، بمساهمة ثالث جمعيات أوروبية للمهندسين االستشاGhentم في مدينة جنت )3713العام 

( CICF( والجمعية الفرنسية للمهندسين االستشاريين )CICBهي جمعية المهندسين االستشاريين البلجيكية )
(. وهو اتحاد مكّلف بتعزيز، وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية ASICوالجمعية السويسرية للمهندسين االستشاريين )

ء، ونشر المعلومات والموارد التي يهتم بها األعضاء، لقطاع الهندسة االستشارّية، بالنيابة عن الجمعيات األعضا
دولة في العالم، وهو ُيخطط وُيصّمم وُيراقب إنشاء مجموعة كبيرة ومتنوعة من  374ويتوزع أعضاء فيديك على 

% من االستثمار 55االستشارات الرئيسية في المباني والبنية التحتية والمنشآت والمعدات، ويمّثل فيديك حوالي 
 (4)مي في البنية التحتية السنوّي.العال

 المطلب األول: أهداف منظمة الفيديك: -3.3.5
 (5)ة:بنيت المنظمة العالمية على األهداف التالي

دراسة مشاكل المهندسين األعضاء، والتي تخص حمايتهم وتطورهم دون أدنى اعتبار لالتجاهات السياسية  -أ
 والدينية والعرقية.
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 ين المهندسين االستشاريين.بناء عالقات ودية ب -ب
إيجاد منظمة تضم المهندسين االستشاريين من جميع البلدان والثقافات المختلفة والمساعدة في تأسيس  -ت

 جمعيات لهم في بالدهم.
بناء األسس والقواعد التي تسمح للمهندسين االستشاريين بالحفاظ على أفضل أداء لهم في ممارسة مهنتهم  -ث

 إمكانياتهم العلمية والعملية.والسعي لتطوير 
وبالرغم من ذلك التنظيم وتلك األهداف فقد تعرض الفيديك للكثير من الهزات الناتجة عن الظروف السياسية التي 
كانت سائدة آنذاك أبان الحربين العالميتين األولى والثانية، التي أدت إلى خلق أجواء من عدم الثقة والشك بين 

لتعاون بينها مستحيل، وبعد أن انتهت تلك الحروب بدء الفيديك بإعادة تنظيم نفسه وكان الدول األعضاء وجعلت ا
الهدف وقتها زيادة عدد جمعيات المهندسين االستشاريين المنتسبة للفيديك، وفي فترة خمسينيات وستينيات القرن 

البناء والتشييد ويالحظ ذلك من الماضي شهد الفيديك تطورًا كبيرًا وذلك مع ازدياد االهتمام العالمي بصناعات 
خالل صالته القوية مع المنظمات الدولية كاألمم المتحدة والبنك الدولي وكان يغلب على الشروط واألنماط من 

 (5) العقود التي صدرت عن الفيديك أفكار ومفاهيم القانون االنجليزي من حيث الشكل والمضمون.

 الفيديك:المطلب الثاني : أنواع نماذج عقود -2.3.5
شروط المقاولة ألعمال إنشاء المباني واألعمال الهندسية المصممة من قبل صاحب العمل،عرفت بالكتاب  - أ

 Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Worksاألحمر 
Designed by the Employer (Red Book)  والمقاول ويوصي . وهو نموذج العقد بين صاحب العمل

الفيديك باستخدامه في مشاريع األبنية ومقاوالت أعمال الهندسة المدنية التي يقوم صاحب العمل بتوفير 
عداد التقديرات.  تصاميمها، ويكون دور المهندس فيها هو اإلشراف وا 

 Conditions of Contract for Plant andعقد التجهيزات اآللية تصميم والتنفيذ ويعرف بالكتاب األصفر،- ب
Design/Build Contract (Yellow Book)  ويصلح استخدام هذا النموذج من عقود الفيديك في مشاريع .

األعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الصناعية، أو في المشاريع التي يقوم فيها المقاول بإعداد التصاميم باإلضافة 
 للتنفيذ .

نشاء/تسليم مفتاح ( ويعرف بالكتاب الفضي،  - ج   Conditions ofعقد المشاريع المتكاملة )هندسة وشراء وا 
Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book). ،ويوصي باستخدامه في المشاريع المتكاملة .

اطر وذلك للحد من إدخال تعديل وفيه يتولى المقاول إعداد التصاميم، ويتحمل فيه المقاول عدة مسؤوليات ومخ
 األسعار أو مدة التنفيذ، ولم يرد فيه دور واضح للمهندس.

 Contract design andعقد التصميم والبناء باإلضافة إلى التشغيل ويعرف بالكتاب الذهبي، -د
construction in addition to operating ( Golden Book)ر . وهو نموذج صدر امتدادا للكتاب األصف

 (.B.O.Tوهو مالئم لنظام عقود الـ )
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ويصلح لالستخدام  Short Form of Contract (Green Book) العقد الموجز ويعرف بالكتاب األخضر، - ه
في المشاريع الصغيرة نسبيًا أو المشاريع ذات الفترة القصيرة ويمكن مالحظة ذلك من خالل تقصير مدد 

 (4) اإلشعارات والدفعات.
 الكتاب األحمر -الثالث: شروط الفيديك المطلب-1.3.5

( في Chentفي المؤتمر األول لالتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين ) الفيديك( والمنعقد في مدينة جنت )
وفي  بلجيكا انتهت اللجان الفنية المتخصصة إلى ضرورة االهتمام بالمستندات الواجب توافرها في عقود التشييد،

الفيديك بإعداد وصياغة عقد نموذجي يعد بمثابة الشروط العقدية المعدة للتطبيق على  م قام إتحاد3759عام 
 Conditions of Contract-المستوى الدولي وهو العقد المعنون ) شروط عقد مقاوالت أعمال الهندسة المدنية 

for Works Civil Engineering Construction( وهذا النموذج مستوحى من نموذج عقد )I.C.E وهو )
( Institute of Consulting Engineersالنموذج الذي قام بإعداده معهد المهندسين االستشاريين في انجلترا )

ولقد قام الفيديك عدة طبعات من عقد أعمال الهندسة المدنية الذي مر بعدد من اإلصدارات إلى أن بلغ إتقانه في 
م في مدينة لوزان وأعيدت الطباعة مع 37.9السنوي في عام اإلصدار الرابع الذي تم توزيعه مع حلول المؤتمر 

م أعيدت الطباعة مع تصحيحات إضافية أخرى وقد صدر 3772م وفي عام ..37تصحيحات الناشر في عام 
م ملحق لعقد الفيديك يتضمن تغييرا لبعض البنود في الطبعة الرابعة والتي يمكن استخدامها 3774في نهاية عام 

طبعة الرابعة فيما يتعلق منها شبه التحكيمي للمهندس، ثم تم اصدر الطبعة األولى المعدلة سنة كبدائل لشروط ال
وايظا الصادرة سنة  ..37وتمت ترجمة هذه الشروط وطباعتها تحت اسم الطبعة العربية الثالثة عام  (9) م.3777
  (.) (.3777عامة )فيديكمن وزارة األشغال العامة واإلسكان بدولة األردن تحت اسم الشروط ال 2774

الكتاب األحمر على أساس اإلقرار بان المشاريع سواًء أكانت إنشائية أو صناعية ال –وبنيت شروط الفيديك 
تتشابه تماما مع بعضها البعض، وبالتالي فال يمكن وضع شروط قياسية واحدة تلتزم بتطبيقها حرفيا على كل 

الكتاب األحمر بإيضاح هذا -3777لقد بدأ تصدير شروط الفيديك المشاريع على اختالف أنواعها وخصائصها. 
االتجاه مع وضع توجيهات عامة لكيفية إجراء تعديالت وتغييرات على مواد وبنود تلك الشروط، على دليل إعداد 

الكتاب األحمر يتضمن تفصيالت أكثر دقة حول كيفية التعديل -الشروط الخاصة الوارد في نهاية شروط الفيديك
الكتاب األحمر، بل وحتى أمثلة حول كيفية حذف واستحدث بعض -شمل كل المواد القانونية في شروط الفيديكت

 (7) المواد القانونية الواردة في الشروط العامة، ألجل جعل الشروط تناسب العقد موضوع االهتمام.
الستشاريين هي األشهر واألكثر شيوعًا وتعد هذه العقود النموذجية النمطية التي يقوم االتحاد الدولي للمهندسين ا

واستخدامًا على مستوى العالم رغم وجود عقود نموذجية نمطية أخرى مثل نموذج المقاولين الدوليين األوربيين           
(EIC حيث تتكون هذه المؤسسة من عضوية خمسة عشر اتحاد للصناعات اإلنشائية في خمسة عشرة دولة من )

م ولم يتحقق لهذا النموذج االنتشار 3774رت هذه المؤسسة نموذج للعقود الدولية في مايو دول أوروبا وقد أصد
( وتم تأسيس هذه ENAAالمطلوب في العمل الدولي، كما يوجد نموذج جمعية التطوير الهندسي باليابان"انا" )

في أكتوبر عام  م وقد أصدرت الطبعة األولى من نماذج عقد تسليم المفتاح.379الجمعية في أغسطس عام 
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( ICEم، ويضاف إلى هذه النماذج من العقود الدولية النمطية نموذج معهد المهندسين المدنيين بانجلترا)37.4
وهذا النموذج يقتصر على معالجة األوضاع السائدة في انجلترا حيث يعكس األعراف والعادات إلي جرى عليها 

 (37)العمل في صناعه اإلنشاءات داخل انجلترا. 
من العقود النموذجية النمطية إيظًا نموذج عقد تسليم المفتاح الصادر عن المعهد األمريكي للمهندسين المعماريين و 
(AIA حيث يعد هذا النموذج هو النموذج األساسي المتعارف عليه في الواليات المتحدة األمريكية وقد اصدر هذا )

الدولي لخصوصيته واقتصاره على مواكبة احتياجات  م ولم يستخدم هذا النموذج في العمل37.5النموذج سنة 
   (33) العمل في الواليات المتحدة األمريكية.

 المبحث الثاني: الئحة العقود اإلدارية )تنفيذ العقود اإلدارية(-2.5
م هي إلمتداد عقد األشغال العامة 2779لسنة  541تعتبر الئحة العقود اإلدارية )تنفيذ العقود اإلدارية( رقم 

م وللعقد 37.1لسنة  374م وكذلك قرار رقم 3774لسنة  31.الصادر من اللجنة الشعبية العامة )سابقًا( رقــم 
 و.ر.3191لسنة  312رقم 

م العقد اإلداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات اإلدارية 2779لسنة  541وعرفت الئحة العقود اإلدارية رقم
ات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة، كما تعتبر من العقود اإلدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروع

عقود مقاوالت األشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود اإلدارة 
ود بيع األشياء التي يتقرر االستغناء بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشات الصناعية أو السياحية وغيرها وعق

  (32) عنها وعقود استخدام المكاتب االستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة.
 م 2779لسنة  541المبحث الثالث: مقارنة عقد الفيديك الغالف األحمر بالئحة العقود اإلدارية رقم-1.5

سنة  541والصادرة من اللجنة الشعبية العامة )سابقًا( تحت رقم  342دارية ببنودها تعتبر الئحة العقود اإل
م هي األخيرة والمعدلة وهي تعتبر عكس عقود الفيديك لم تتمتع بأي مرونة فيما تتعلق بتطبيقها، إذا أن 2779

كيفية الزيادة وكذلك نسبة الدفعة المرونة في المواد القانونية والمالية ونسبة الزيادة للعقد وليس اإلجراء الالزم ل
المقدمة، بكل اعتبار كانت النصوص جامدة ال تقبل التغيير أو التعديل، بالرغم بان شروط التعاقد في الئحة 
العقود اإلدارية يفترض أن تكون قابلة للتطبيق في مختلف أنواع المشاريع اإلنشائية في ليبيا، بغض النظر عن 

الواقع يشير إلى عكس ذلك حيث تم وضع الالئحة حسب ذهن صاحب العمل الذي هوية صاحب العمل، إلى أن 
 هو بدوره الحكومة الليبية، فهي تناسب المشاريع التي تكون الدولة طرفًا فيها.

الكتاب األحمر أتاحت أكبر قدر من المرونة لواضعي العقد لجعل ذلك العقد متناغمًا مع طبيعة -شروط الفيديك
متطلبات صاحب العمل. رغم ذلك، لم تترك شروط الفيديك واضع الشروط الخاصة دون  المشروع وكذلك مع

مساعدة، فقد وضعت له دليال خاصا إلعداد الشروط الخاصة، بل وضربت له األمثلة على كيفية صياغة تلك 
مختلف  الكتاب األحمر متميزة بحق في مرونتها وقابليتها للتطبيق في -الشروط، وهو ما جعل شروط الفيديك

ن الهيكلية التي اعتمدتها  أنواع المشاريع الدولية والحكومية والخاصة، وبغض النظر عن حجمها ودرجة تعقيدها، وا 
  (7) .الكتاب األحمر لها أثر كبير في زيادة فعالية تلك الشروط، وتسهيل الرجوع إليها -شروط الفيديك
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والبنود القانونية في الئحة العقود اإلدارية إلى إرباك وليس من الغريب على اإلطالق أن تؤدي بعثرة المواد 
  مستخدمها، أو تجاوزه لمادة أو بند فرعي له صلة بالموضوع الذي يبحث في جوانبه القانونية.

 فقرة بين عقد األشغال العامة الليبي وعقد الفيديك الغالف األحمر. 13جدول المقارنة لعدد 
 الكتاب األحمر -عقد الفيديك  اإلدارية الليبيةالئحة العقود  وجه المقارنة رقم

3 
التبويب و 

 التعريفات
( 11الفصل األول: )-الباب األول

 تعريفات وتفسيرات 
(أحكام 9/6/1/1( إلى )1-1الفصل األول: )

 عامة 

2 
المهندس 
 المشرف

اليوجد نص بالعقد الليبي يوضح 
 واجبات ومهام المهندس المشرف

(التفويض من قبل 2/3)الفصل الثالث: 
يسند إلى -من وقت ألخر–للمهندس  المهندس.

أي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصالحيات 
المنوطة به، كما يجوز له أن يلغي مثل هذا 
اإلسناد أو التفويض، ويشمل هؤالء المساعدين 
المهندس المقيم أو أي مفتشين مستقلين يعينون 

ية أو المواد أو للتفتيش على بنود التجهيزات اآلل
 اختبارها.

1 
استبدال 
 المهندس

اليوجد نص بالعقد الليبي يوضح 
 واجبات ومهام المهندس المشرف

 إذا (استبدال المهندس.4/3الفصل الثالث: )
 يتعين فإنه المهندس، استبدال العمل صاحب اعتزم
 تاريخ من يوماً (42) التقل عن مهلة قبل عليه

 في يحدد وأن بذلك، المقاول يشعر أن االستبدال
 المهندس خبرة وعنوان وتفاصيل اسم إشعاره
 بتعيين يقوم أن العمل لصاحب وليس .البديل

 معقول اعتراض للمقاول إذا كان البديل المهندس
العمل  صاحب بإشعار المقاول يقوم أن على عليه،

 .لذلك المؤيدة التفاصيل بيان مع باعتراضه،
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4 
المقاول 
 بالباطن

الفصل االول: -الباب السادس
 ( التعاقد الباطن: 99)

اليجوز للمتعاقد أيا كان أن -أ
يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل 

 األعمال.

مع ذلك يجوز له أن يتعاقد من -ب
الباطن مع جهات متخصصة 

بشرط موافقة  وذلك.........، 
 كتابيًا على ذلك. الجهة المتعاقدة

اليحق  ون الفرعين.( المقاول4/4الفصل الرابع: )
للمقاول أن يلزم األشغال بكاملها إلى مقاولين 

 فرعيين.

اليطلب من المقاول الحصول على الموافقة -أ
 بشأن موردي المواد، أو بشأن أي مقاولة فرعية .

يتعين على المقاول الحصول على موافقة -ب
 المهندس المسبقة على المقاولين الفرعيين اآلخرين.

 تجهيز الموقع 5

اليوجد نص بالعقد الليبي يوضح 
 واجبات المقاول أثناء تجهيز الموقع

 ( إجراءات السالمة.8/4الفصل الرابع: )

د. توفير التسييج واإلنارة والحراسة ومراقبة األشغال 
 إلى أن يتم انجازها وتسليمها.

ه.توفير أيه أشغال مؤقتة)بما فيها الطرقات 
يلزم ، بسبب  والممرات والحواجز والسياجات(مما قد

تنفيذ األشغال ، الستعمال وحماية الجمهور 
 والمالك والمستعملين لألرض المجاورة للموقع.

4 
الطرق 

الموصلة 
 للمشروع

الفصل الثاني: -الباب السادس
( برنامج المقاول إلدارة 111)

 تنفيذ المشروع:

تقييم األثر المروري ويتناول -ك
المقترحات لكيفية معالجة تأثير 

اآلليات الثقيلة والمعدات حركة 
واألعمال التي يقوم بتنفيذها على 

 حركة المرور.

 ( الطرق الموصلة.15/4الفصل الرابع: )

يكون المقاول مسئوال )فيما بين الفريقين( عن -أ
صيانة قد تكون الزمة للطرق الموصلة بسبب 

 استعماله لها.

على المقاول أن يوفر اإلرشادات التوجيهية -ب
لى امتداد هذه الطرق، وان يحصل الضرورية ع

 على التصاريح المطلوبة.....الخ

توفير  9
االحتياجات 

اليوجد نص بالعقد الليبي يوضح 
 واجبات المقاول أثناء تجهيز الموقع

 ( الكهرباء والماء والغاز.19/4الفصل الرابع: )

يكون المقاول مسئوال عن توفير الطاقة والماء 
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والخدمات األخرى التي قد يحتاجها باستثناء والغاز  لموقع العمل
 ما هو منصوص عليه تاليًا.

. 
تمديد الوقت 

الزمني 
 للمشروع

الفصل  األول: -الباب السادس
( تعديل موضوع العقد بالزيادة 99)

 والنقص:  

يجوز للمتعاقد أن يطلب من -ج
الجهة المتعاقدة تمديد العقد للفترة 

بالزيادة، المناسبة لتعديل العقد 
ويقدم طلب المدة مرفقا بالمبررات 
واألسباب المؤيدة لذلك والمدة 
اإلضافية المطلوبة، وفي هذه 
الحالة اليجوز للمتعاقد ان يطلب 
الجهة المتعاقدة بأيه تعويضات 

 نتيجة لهذا التمديد.

 ( تمديد مدة االنجاز.4/8) -الفصل الثامن

في مدة  إذا اعتبر المقاول نفسه مخواًل لتمديد ما
االنجاز فانه يتعين أن يشعر المهندس بذلك أعماال 

(، وعندما يقوم المهندس بتقدير كل 3/27بالمادة )
(، فان له ان 3/27تمديد للمدة بموجب المادة )

يعيد النظر في التقديرات السابقة ويجوز له أن 
 يزيد.

 

 الدفعة المقدمة 7

الفصل  األول: -الباب السادس
 دمة للمتعاقد:  ( الدفعة المق91)

بعد تسجيل -يجوز للجهة المتعاقدة
العقد لدى مصلحة الضرائب 
واستالم العمل أن تصرف للمقاول 
وبناًء على طلبه دفعه مقدمة تحت 

 %( من قيمة العقد.35الحساب)

( قيمة العقد 4/12الفصل الرابع عشر: )
 والدفعات.

يدفع صاحب العمل إلى المقاول دفعه مقدمة، 
 .........الخألغراض التجهيز ائدةكقرض بدون ف

كخصميات تبدءا بشهادة الدفع التي تبلغ قيمتها -أ
 %( من قيمة العقد...37المصدقة مايتجاوز )

37 
نسبة الزيادة 

 للمشروع

الفصل  االول: -الباب السادس
( تعديل موضوع العقد بالزيادة 99)

 والنقص:  

الجهة المتعاقدة لها الحق في -أ
إجراء التعديالت على موضوع العقد 
بالزيادة أو النقص في نسبة متفق 

( كيل االشياء 3/12الفصل الثاني عشر: )
 وتقدير القيمة.

إذا اختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد عن -أ
%( من الكمية المدونة في جداول الكميات أو 37)

 أي جدول أخر.
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عليها على أن التتجاوز ما نسبته 
 %( من قيمة العقد األصلية.35)

33 
تغيير او 
تعديل في 

 المشروع

الفصل الثاني :  -الباب السادس 
( تنفيذ العقود األشغال 119)

العامة /تصحيح الرسومات أو 
 المواصفات أو البيانات.

يكون من التزامات المقاول -أ
التحري بنفسه عن طبيعة األعمال 

سات والمقادير والكميات ، وان والقيا
ُيجرى كل ما يلزم لذلك من تحريات 

 اختبارات وغيرها، 

في أي –يجوز للجهة المتعاقدة -ب
تصحيح أي خطا او سهو  -وقت

يقع في الرسومات أو المواصفات 
أو البيانات التي تقدمها هذه الجهة 
، وليس للمقاول أن يطالب بأي 

 تعويض بسبب ذلك 

( عشرة التغييرات 1/13الفصل الثالث: )
 صالحية أحداث التغيير -والتعديالت

بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة 
(  المقصد هنا االستالم االبتدائيتسلم األشغال، ) 

أن يبادر بإحداث تغييرات في األشغال، سواء من 
خالل تعليمات يصدرها، أو بالطلب إلى المقاول 

راحا للنظر فيه. يتعين على المقاول أن أن يقدم اقت
يلتزم بكل تغيير )أمر تغييري( وينفذه، إال إذا قدم 
المقاول اشعارًا، بدون تواٍن، إلى المهندس يعلمه 
فيه بأنه ال يستطيع أن يحصل على اللوازم 

 المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات بجاهزية.

ال يحق للمقاول أن يجري أي تغيير  أو أي -
يل في األشغال الدائمة، إال أذا قام المهندس تعد

بإصدار تعليمات به أو موافقته على إجراءه 
 التغيير.

32 
تعديل في 
شهادة دفع 

 سابقة

( 6/14الفصل الرابع عشر : قيمة العقد والدفعات) اليوجد نص بالعقد الليبي 
 .إصدار شهادات الدفع المرحلية

يقوم يجوز للمهندس، في أي شهادة دفع، أن -
بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب إجراؤه 
بشكل مناسب على قيمة أي شهادة دفع سابقة،كما  
أن أي شهادة دفع ال يمكن اعتبارها مؤشرًا على 

 رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 القوة القاهرة 31
الفصل الثاني :  -الباب السادس 

 ( القوة القاهرة116)

من تنفيذ التزامه إذا  يعفى المتعاقد

 القوة القاهرة الفصل التاسع عشر:

( التعريف ...........................إلى 3/37) 



18 
 

طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذها 
 مستحياًل.

 ( األخالء بالمسؤولية9/37)

 المناقشة واالستنتاج: 
  -وفي وجه المناقشة األول نستنتج اآلتي :

 وفر عقد الفيديك التعاريف التالية :   أ. بالنسبة للتعاريف

 ( تعاريف37العقد: يتضمن )
األطراف واألشخاص المشاركون: 

 ( تعاريف37يتضمن )
المواعيد والفحوصات والمدد 

 ( تعاريف7واإلنهاء: يتضمن  )

( 32المبالغ الدفعات: يتضمن )
 تعريًفا

 ( تعاريف.األعمال واللوازم:يتضمن )
( 7تعاريف أخرى: يتضمن )

 تعاريف

 ( تعريًفا 58وبما مجموعه ) 

الكتاب األحمر جمعت في بداية قسم الشروط العامة كافة التعاريف التي يمكن أن  -نجد أن شروط الفيديك-
يحتاجها المستخدم في أربعة صفحات، فوق هذا، فإن تلك التعاريف كانت مبوبة حسب تشابهها أو المواضيع التي 

 تتناولها.
نما أدرجتها كلها في المادة أما الئحة - العقود اإلدارية الليبية فإنها ابتداًء لم تفرد للتعاريف باًبا خاصًا بها، وا 

( تعريًفا، ولم تعرض .3األولى المعنونة تحت مسمى التعاريف والتفسير، كما أن عددها كان قلياًل ال يتجاوز)
ت اثنان وثمانون صفحة، هي عدد صفحات الئحة بشكل مستقل في مادة التعاريف، وبالتالي فقد تناثرت في طيا

 العقود اإلدارية الليبية.
وفرت كراسة الشروط لعقد الفيديك )الغالف األحمر( فهرس أبجدي للمواد الفرعية في عشرون بابًا،  ب.التبويب

سريع،  حيث كان الفهرس بسيط ويوفر أداة مفيدة لمستخدمي كراسة الشروط تمكنهم من استرجاع المعلومات بشكل
 وكذلك التنقل السهل بين مواد الكتاب.

بينما في المقابل نجد في الئحة العقود اإلدارية تبعثر في ترتيب المواد ، حتى التي تتشابه منها، أو المتقاربة في -
 نفس الموضوع وِلمتداد مائة واثنان وأربعون مادة سواًء القانونية منها أو التي تهتم بأمور تنفيذ المشروع . 

  -في وجه المناقشة الثاني نستنتج اآلتي :و 
في عقد الفيديك فصل كامل يحدد مهام وصالحيات وواجبات المهندس، فنجد في هذا الفصل مرونة وصالحيات -

أوسع للجهة اإلشراف على المشروع والمتمثلة في االستشاري المشرف، حيث نجد إن له صالحيات واسعة مثل 
إلغاء اإلسناد ولهم صالحيات ممنوحة من المهندس، وكذلك للمهندس االستشاري  إسناد مساعد أو مساعدين له أو

صالحية بإصدار تعليمات أو إضافة مخططات أو تعديل مخططات، وايظًا يشير العقد لعدم تلقي أي تعليمات إال 
 وهذا يمنع االزدواجية في إصدارعن طريق المهندس االستشاري أو الشخص المكلف من طرف المهندس) 
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األوامر للمقاول وتحدث أحيانا إصدار تعليمات من قبل مدير أو رئيس مكتب المشروعات تعارض تعليمات 
(، حيث تمنع هذه الصالحيات المركزية الموجودة في أعلى سلم الهرم اإلداري  المهندس المشرف بالموقع

 الطويل. 
 المهندس المشرف.باب تنفيذ العقود اإلدارية لم يتطرق إلى مهام وصالحيات  -

  -وفي وجه المناقشة الثالث نستنتج اآلتي :

عقد الفيديك يتيح للمقاول االعتراض على تكليف المهندس البديل الذي تم استبداله من جهة المالكة في حالة -
 تقديم مبرر عن االعتراض.

 بينما في باب تنفيذ العقود اإلدارية لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع . -
  -ه المناقشة الرابع نستنتج اآلتي :وفي وج

هنا حصل االتفاق بين العقدين على أن ال يلزم أو يتعاقد المقاول الرئيسي  بكامل العمل للمقاول أو عدة مقاولين 
بالباطن، ولكن كان االختالف في إصدار الموافقة على جزء من العمل للمقاول الباطن حيث عقد الفيديك يعطي 

اإلداري السفلي وبين باب تنفيذ العقود اإلدارية الذي يعطي صالحية الموافقة للسلطة العليا الصالحيات للمستوى 
والذي يترتب عليه المماطلة وطول الوقت المستغرق للحصول على اإلذن الذي من الممكن يأتي على حساب 

 الوقت.
  -وفي وجه المناقشة الخامس نستنتج اآلتي :

 األعمال المؤقتة قبل البدء بالتنفيذ دون تكاليف إضافية يتم دفعها المالك للمقاول. عقد الفيديك يلزم المقاول بعمل-
بينما باب تنفيذ العقود اإلدارية لم يتطرق لهذا الموضوع مما يجبر المالك عند توقيع عقد أن يبرم معه عدة  -

ف أخرى على الجهة عقود أو تكليفات  حتى مع مقاولون آخرون لتجهيز الموقع مما يضيف أتعاب و مصاري
 المالكة.

  -وفي وجه المناقشة السادس نستنتج اآلتي :
عقد الفيديك يلزم المقاول على صيانة الطرق إذا استعملها أثناء فترة عمله، وكذلك يتحمل وضع اإلشارات -

 واللوحات االسترشادية على الطرق.
 فقط . بينما باب تنفيذ العقود اإلدارية تم التطرق إلى تقييم المكان -

  -وفي وجه المناقشة السابع نستنتج اآلتي :
عقد الفيديك يلزم المقاول على توفير الكهرباء والماء والغاز إذا احتاج الموقع إلى ذلك، دون ألزام الطرف األول -

 إلى توقيع عقود أو تكليفات إضافية لتوفير هذه االحتياجات.
 إلى التطرق إلى هذا الموضوع .بينما باب تنفيذ العقود اإلدارية لم يتم فيه  -

  -وفي وجه المناقشة الثامن نستنتج اآلتي :
اتفقت نصوص العقدين على عدم الممانعة من تمديد فترة العقد بسبب الظروف القاهرة أو أي ظرف أخر، ولكن 

أي الموجودة في  االختالف في أن عقد الفيديك يتم فيه الموافقة بالتمديد من الجهة المشرفة على المشروع مباشرتاً 
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التسلسل اإلداري األدنى  دون اللجوء إلى المراسالت واالنتظار الممل والطويل للوصول إلى اإلدارات العليا هنا 
 نتكلم عن الئحة العقود اإلدارية.

  -وفي وجه المناقشة التاسع نستنتج اآلتي :
الفيديك حدد قيمة الدفعة لغرض التجهيز أي التشوين المقارنة هنا ما مقدار قيمة الدفعة المقدمة، وكذلك فان عقد 

وترتيب الموقع عكس الئحة العقود التي لم يتم فيها تحديد الغرض من إعطاء القيمة للدفعة المقدمة، وأيضًا عقد 
الفيديك وضع فصل كامل )الفصل الرابع عشر:قيمة العقد والدفعات( وقد فصل الدفعة المقدمة وألية دفع المقاول  

يال دقيقًا لعدد سبعه صفحات كاملة ولخمسة عشر مادة تحتوي على فقرات ومواد وغيرها من تفصيالت، بينما تفص
( خاصة بالية دفع القيمة المقدمة وتناثر ألية الدفع بمواد 73باب تنفيذ العقود اإلدارية وضع مادة واحدة تحمل رقم)

 (الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة ..7أخرى مثل مادة )
  -في وجه المناقشة العاشر نستنتج اآلتي :و 

المقارنة هنا هي ما مقدار القيمة المسموح بها للزيادة أو النقص من القيمة اإلجمالية للعقد، عقد الفيديك وضع 
الفصل الثالث عشر: التغييرات والتعديالت( وقد فصل  –فصلين ) الفصل الثاني عشر: كيل الشغل وتقدير القيمة 

غيير تفصيال دقيقًا لعدد سبعه صفحات كاملة ولعدد إثناء عشر مادة تحتوي على فقرات ومواد التعديل والت
( ومكونة من 77ومعادالت وغيرها من تفصيالت. بينما باب تنفيذ العقود اإلدارية وضع مادة واحدة تحمل رقم)

 ثالث فقرات فقط .
  -وفي وجه المناقشة الحادي عشر نستنتج اآلتي :

ن على أن يتم تعديل الرسومات أو أي شي موجود في الموقع، ولكن االختالف كون عقد الفيديك يبيح أتفقى العقدي
للجهة المشرفة على المشروع التعديل بتغيير األبعاد أو المناسيب أو الرسومات أو البنود التي تم تنفيذها على 

اإلدارية التعديل يحدث فقط عندما تكون هناك  الطبيعة وعلى الجهة المنفذة تنفيذ التعديالت، وفي باب تنفيذ العقود
خطا أو الوقوع سهوًا في إعداد الرسومات أو جداول الكميات دون إضافة أو تعديل شيئا ما يتم إضافته أو تناقصه 

 في المشروع . 
  -وفي وجه المناقشة الثاني عشر نستنتج اآلتي :

تي تم توقيعها من جميع أطراف العقد، بينما باب تنفيذ عقد الفيديك يتيح تعديل في شهائد الدفع السابقة أي ال
 العقود اإلدارية لم يتطرق إلى هذا الموضوع أي أن الشهائد الدفع السابقة اليمكن تعديلها.

  -وفي وجه المناقشة الثالث عشر نستنتج اآلتي :
بنود تحتوي على فقرات ومواد  المقارنة هنا تكمن في ان عقد الفيديك فصل القوة القاهرة تفصياًل دقيقا في سبعه

وغيرها وهي التعريفات، واإلشعار بوجود القوة القاهرة، وواجباته، والتبعية، والتأثيرات، واالنهائات، واإلخالء من 
( وبسطر واحد 374المسؤولية، ولعدد ثالث صفحات، باب تنفيذ العقود اإلدارية وضع مادة واحدة تحمل رقم )

 نى القوة القاهرة فقط.غير مكتمل يشرح فيه ما مع
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 الخالصة:

  الئحة العقود اإلدارية الليبية كانت مرنًا وواضحة في كيفية إجراء التعاقد بأشكاله المختلفة ووضع اللجان
كلجنة العطاءات مثاًل، وفصلت هذا في خمس أبواب كاملة ولم تتطرق إلى كيفية تنفيذ العمل إال في 

دس فقط، مما يجعل العقد قانوني ومالي أكثر من انه يهتم الفصل األول و الثاني في الباب السا
 بالتصميم والتنفيذ واختيار العينات وماهي صالحيات المهندس وواجبات المقاول.

  في الئحة العقود اإلدارية الليبية نجد إنفراد اإلدارات العليا بإعطاء الموافقة على بعض األمور التي
عطاء اإلذن للمقاول  يتطلبها المشروع أثناء فترة التنفيذ وتكون أمور مستعجلة مثل طلب التمديد وا 

الرئيسي بالتعاون مع مقاولي الباطن وغيرها من أشياء، وهذا قد يستغرق الكثير من الوقت إلصدار مثل 
 هذه الموافقات.

  تتم عقد الفيديك وضح األعمال التي يتم بموجبها يتم دفع دفعه مقدمة للمقاول وكذلك حدد األعمال التي
دون إبرام عقود إضافية مثل توفير أعمال تسبق البدء بالمشروع كأعمال توصيل الماء والكهرباء 
والغاز..الخ وصيانة ووضع اإلشارات االسترشادية على الطرق المؤدية للمشروع، بينما باب تنفيذ العقود 

 لقيمة المالية اإلضافية. اإلدارية لم يحدد ويفصل هذه األعمال والتي تعتبر مهما ورئيسية من ناحية ا
 .حدد عقد الفيديك مهام وواجبات وصالحيات واسعة للمهندس االستشاري المشرف بالموقع 

 التوصيات:
 .عقد المؤتمرات وورش العمل للتعريف بعقود الفيديك 
 نوصي بتطبيق عقد الفيديك )الغالف األحمر( ولو على المشاريع الكبيرة والتي تمول من الميزانية العامة 

 للحكومة الليبية.
  نوصي بان يتم فصل عقد المشاريع ذات فترة زمنية قصيرة وقيمة بسيطة )تكليف(، عن متطلبات عقد

الليبي، لقصر فترة التنفيذ وصغر القيمة المالية للمشروع، كما في عقود الفيديك )الغالف األخضر للعقود 
 قصيرة المدة والقيمة بسيطة وعكسه الغالف األحمر(.

  بعض الصالحيات لإلدارات الدنيا الختصار الوقت وتقليل تكلفة اإلجراءات، لتفادي اللجوء إلى إعطاء
 المراسالت واالنتظار الممل والطويل في التسلسل اإلداري للوصول إلى اإلدارات العليا.

  عن الئحة العقود اإلدارية تم وضعها في وقت كان النظام السياسي واالقتصادي في ليبيا يختلف كلًيا
الحالي، وبالتالي فإن فلسفة واضعي الالئحة والتي تم وضع على أساسها العقد ال تصلح في كثير من 

 األحيان للتطبيق في مشاريع اإلعمار الحالية.
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ثرها على البيئةالمشروعات الصغيرة وأ   
 د ــ اسماعيــل عبد المجيـد المحيشـــــى

 كلية العلوم التقنية ـ مصراته
i.elmahaishi@yahoo.co.uk 

 مقــدمــة : 
على كوكب األرض ، إال أن خلـق اهلل األرض في حالـة تـوازن كامـل للنظـم البيئيـة المتعـددة التي تحكـم الحيـاة 

اإلنسان قد أساء لكل هـذه النظـم باستخدامـه الجائـر لكل المـوارد المتاحـة له بدون أدنى اعتبار لحدود هذه الموارد 
خاصة وأن معظمها غير متجدد وقابل للنفاذ ، وأصبحت الزيادة السكانية في كافـة دول العالم تشكـل مصدر 

 لطبيعية .خطورة متكرر على الموارد ا
كمـا أن الزيـادة السكانيـة وضرورة خـلـق فـرص عمـل للشبـاب تملـى ضـرورة التـوسـع في إقامة المشروعات الصغيرة 
الحجـم لما لهـا من عائـد اقتصادي جيد بالنسبـة لرأس المال المستثمر ، إال أن التطورالصناعى الذي حدث في 

اليه الكثير من الدول النامية قد صاحبه  أيضًا العديد من المساوئ و العديد من الدول المتقدمة ، والذي تسعى 
االنبعاثات الغازيـة والسائلـة والصلبة الخطرة التي ال بـد أن يتم معالجتها قبـل إلقائهـا إلى البيئـة المحيطة بنا ، ولعل 

دارتها هي المخلفات والتخطيط إلعادة  االستفادة منها واستخدامها في من أهم األمور التي يجب االهتمام بها وا 
التصنيع ليستفيد منها اإلنسان بالدرجة القصوى ،  مثـل المعادن والورق والبالستيـك  ولقـد أصبحت اآلن التجارة 
عادة تدويرها أو تصنيعها من النشاطات التي خلقت فرص عمـل جديـدة للعديـد  القائمة على استرجاع المخلفات وا 

 كانت قوة معطلة ، ، وبهـذا سـوف تتضمن هذه الورقـة البحثية الموضوعـات التاليـةمن فئات المجتمع التي 
 أواًل : المشروعات الصغيرة تعريفها ومزاياها ومعوقاتها . 

 البيئة والتنمية المستدامة.   ثانيًا :
 ثالثُا : استخدام طريقة تدوير المخلفات لخلق فرص عمل جديدة .

 على تدوير المخلفات .رابعًا : الصناعات القائمة 
 أواًل : المشروعات الصغيرة تعريفها و مزاياها و معوقاتها .

 تعريف المشروعات الصغيرة :
المشروعات الصغيرة هي استثمار يوجه إلنتاج محدد لتحقيق عائد ربح لصاحبه وعائد نفعي على المجتمع ، 

 المستخدمة .     ويتميز بانخفاض حجم رأس المال المستثمر والتكنولوجيا البسيطة
تعتبر المشروعات الصغيرة من أسرع المشروعات الصناعية نموًا في العالم فضاًل عن مساهمتها في خلق فرص 
عمل جديدة و حقيقية ودورها الكبير في التطور والتنمية االقتصادية ، وقدرتها على جذب االستثمارات وزيادة 

 كلة االقتصاد الليبي . اإلنتاجية بإعتبارها داعمه لمصادر الدخل القومى فى ظل أعادة هي
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 أهــــم المزايـــــا التي تتـمتــع  بهــا المشروعــــات الصغـيــرة :
 .  تسهـم المشروعات الصغيرة في إعـداد الكوادر الماهرة  وتشـارك في حـل مشكلة البطالة داخـل المجتمـع  . 3
لدخــل المنخفـض على السلـع والخدمـات البسيطـة .  تلبــى المشروعـات الصغيرة طلـــب المستهلكيــن من ذوى ا 2

 ومنخفضـة التكلفـة .
.  تقوم المشروعات الصغيرة بتشجيع الشباب للعمل فيهـا  وتوفر عليهم الوقـت و الجهـد الذي  يقضونـه في  1

 إنتضار التوظـف في القطـاعين العام و الخاص.
 احتياجات الســوق المحلــية  ..  تغطـى المشروعـات الصغيرة جزءًا  كبيرًا من  4
 . أهميــة المشروعــات الصغيرة في قدرتــها على زيــادة اإلنتــــــاج و الدخل القومي للدولة   . 5
.  الدور الهام التي تلعبه المشروعات الصغيرة في دعم االقتصاد القومي لما  تقـوم به من تلبيـة لمتطلبـات  4

 التصدير للخارج   .األسـواق المحليـة ومحاولة  
.  تتمتـع المشروعات الصغيرة بتنظيـم مرن ،  وتوفـر مع المشروعات الكبرى هيكـل اقتصادي ذو قدره كبيرة  9

 على التكيـف االقتصادي  .
حـدى أهــم  . .  تعتبر المشروعات الصغيرة واحـدة  من أقـوي وأهـم أدوات التنميــة االقتصادية و االجتماعيـة وا 

 ـر اإلستراتيجية في عمليــات التنميــة والتطـور االقتصـادي في معظـم دول العالـم  .العناص
 من أهـم المشاكـل والمعوقـــات التي تواجــه المشروعـات الصغـيـرة .

.  عـدم وجـود أنظمة قانونيـة مستقـلة للمشروعات تقوم بتحديد القواعد التي تحكمها وتحدد مفهومهـا ومراحـل  3
 ئهـا وانتهائها  .إنشا
 .  عـدم وجـود اإلدارة المهيـأة والجيدة  في مجـال المشروعـات الصغيـرة. 2
 .  عـدم تهيـئة العمالة الماهـرة والمدربـة الحتياجات المشاريع الصغيرة مما يترتب عليـة عـدم جـودة المنتجـات  . 1
 غيرة مما يعيق استمرارها . .  صعوبة الحصول على مدخـالت لإلنتـاج  في المشاريع الص 4
 .  صعوبـة الحصـول على المواقع المناسبـة للمشاريع الصغيرة .  5
 .  تعتـبر المشروعات الصغيـرة مبعثـرة على نطـاق واسع مما يصعب على وكالت التنمية الوصول إليهــا  . 4
 .  صعوبة إيجـاد مؤسسـات تمويليـــة للمشاريـع الصغـيرة . 9
يــة حجـــم األسـواق التي  تصـل إليهـا منتجــات المشروعـات الصغــيرة باإلضافـة إلى قصـور شبكات .  محدود .

 التسويـق  .
 ثانيـًا : البيئـة والتنميـة المستدامـة :

تعرف البيئة على أنها المحيط الذي تعيش فيه المخلوقات الحيه بما في ذلك اإلنسان وتؤثر في هذه المخلوقات 
شر باالستجابة لهذه المؤثرات البيئية ، وللبيئة العديد من المظاهر بعضها طبيعي وبعضها حضاري أو بشكل مبا

ثقافي ، والمظاهر الطبيعية تشتمل على الماء والهواء والموارد الطبيعية النباتية والحيوانية وكل الثروات الطبيعية 
هو المظهر الحضاري أو الثقافي ويسمى أيضًا مثل المعادن والنفط ، أما المظهر اآلخر من مظاهر البيئة ف
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مكانيات إنتاجيه من اآلت  االصطناعي نظرًا ألنه يشتمل على كل ما صنعه واستحدثه اإلنسان من مدن وطرق وا 
 ومعدات وخدمية مثل المواني والمطارات وغيرها .

لموارد الطبيعة واإلمكانيات المتاحة أما التنمية المستدامة فهي تعرف على أنها اإلدارة الجيدة والتحريك المستمر ل
واإلسثتمار المرشد لها ، مع التأكيد على إدماج البعد البيئي لتلبية احتياجات الحاضر ، وتحقيق التوازن لمتطلبات 

 المستقبل.
لعملة واحدة ولمعرفة العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة ،  يمكن  القول أن البيئة والتنمية المستدامة هما وجهان 

فال يمكن تحقيق التنمية المستدامة في بيئة متدهورة ، حيث يعتبر التدهور البيئي تهديدًا خطيرًا للنمو االقتصادي 
ومستقبله ومضرًا لتنمية المجتمع وتحقيق متطلباته االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،  وفى المقابل يستلزم تحقيق 

د المالية الالزمة حتى يتم حماية البيئة ومنع أي تلوث قد يصيبها ، وتتمثل التنمية المستدامة توفير الموار 
التحديات التي تواجه أي مجتمع يسعى لحماية بيئته فى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية 

من أجل الحفاظ البيئة ، ولهذا فيجب بذل الجهود من كافة الجهات المتخصصة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع 
على بيئة سليمة واالرتقاء بسلوكيات أفراد المجتمع واإلحساس بالمسؤولية الجماعية والمشاركة في تحقيق التوازن 
بين البيئة والتنمية المستدامة نظرًا لكون الموارد البيئية غير متجددة لهذا فعملية التنمية المستدامة يجب أن تكون 

كون عمليات استغالل الموارد البيئية في حدود تجدد هذه الموارد ومدى الحاجة شاملة ومتكاملة ، أي يجب أن ت
إليها ، وبذلك فدراسة العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة يهدف دائمًا إلي تحقيق التوازن بينهما ، نظرًا لما شهده 

عة والزراعة والمواصالت العالم من تطور علمي وتكنولوجي من خالل عمليات التنمية ومنجزاتها في الصنا
واالتصاالت دون االهتمام بالبيئة وحماية مواردها ، ولهذا فمفهوم البيئة وحمايتها يتوافق تمامًا مع أنشطة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي تساهم بدورها في تحسين المستوى المعيشي لإلنسان ببيئة أفضل 

 وبتكاليف أقل .
 دوير المخلفات لخلق فرص عمل جديدة .ثالثـُا : استخدام طريقة ت

المخلفات هي كل المواد الناتجة عن الفعاليات والنشاطات البشرية و التي تؤدي بدورها إلى اإلضرار بالكائنات 
الحيه بما فيها اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتتفاوت كمية المخلفات من بلد آلخر حسب الحالة 

جتماعي والسلوكي ألفراد المجتمع ، ونظرًا لما يواجهه العالم اليوم من مخاطر تهدد البيئة االقتصادية والمستوى اال
التي يعيش فيها اإلنسان بسبب النفايات المتزايدة يومًا بعد يوم ، مع صعوبة التخلص من هذه المخلفات بالدفن أو 

تمام بإعادة استخدام المخلفات بإعتبارها من الردم والحرق الذي يسبب أضرارًا كثيرة للبيئة ،  وهذا ما يتطلب االه
الموارد المتجددة التي يمكن إعادة استخدامها واالستفادة منها ) التدوير ( بداًل من مجرد التخلص منها ، ويعتبر 
مفهوم تدوير المخلفات أو إعادة استخدامها من احدث مؤشرات المساهمة في الحفاظ على البيئة وعلى مواردها 

 الطبيعية .
ويجب أن ينعكس هذا المفهوم على استراتيجيات التنمية والسياسات االقتصادية لكل المجتمعات ، وبذلك فإن 
الهدف من تدوير المخلفات يركز أساسًا على تحويل المخلفات إلى منتجات رئيسة أو ثانوية مفيدة ، أي استخدام 
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ا مخلفات وتحويلها إلى سلع جديدة لتدخل في دائرة المنتج ألكثر من مرة واحدة واسترجاع المواد المهملة على أنه
 االستخدام من جديد وجعلها قيمه مضافة إلى االقتصاد القومي . 

والجدير بالذكر في هذا المجال إن تدوير المخلفات أو اعاده االستفادة منها ال يمثل فقط حماية البيئة واستغالل  
ل مجااًل جديدًا في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة لتلك المخلفات على أنها موارد متجددة ، بل أيضا يمث

الفئة من المجتمع التي ال تحصل على عمل أو التي تمثل عبئًا على مجتمعاتها ألنها بطالة والمجتمع يتكبد 
الخسائر في خلق الفرص الجديدة للعمل ، وبذلك فنجد أن تدوير المخلفات يمثل فرص عمل جديدة وذلك من 

ويد أفراد المجتمع الذين يقومون بهذه الخدمة بالحماية الالزمة ، والتدريب الجيد حتى يتمكنوا من التعامل خالل تز 
عادة استخدامها فرص جديدة للعمل فحسب بل  بصورة جيدة مع المخلفات بأمان ، وال يمثل تدوير المخلفات وا 

رفع لمستوى الدخل وزيادة العائد االقتصادي تساهم في رفع المستوى المعيشي للفرد واالسرة والمجتمع بأكمله و 
 للموارد ، ودعم للمستوى التكنولوجي المحلى للمجتمعات .

 رابعًا : الصناعات القائمة على تدوير المخلفات :
 يمكن تقسيم الصناعات القائمة على تدوير المخلفات إلى عدة صناعات منها ما يلي : 

 الصناعات الغذائية .. الصناعات القائمة على مخلفات  3
تعتبر الصناعات الغذائية إحدى الصناعات التحويلية التي تقوم بتحويل الخامات الزراعية إلى سلع صناعية 
عدادها بصورة جيدة وصالحة لالستهالك وفقًا للمواصفات القياسية ، وتقوم العديد من الصناعات على مخلفات  وا 

 راوات و الفواكه وصناعة األلبان والعلف الحيواني وغيره .الصناعات الغذائية مثل صناعة السكر والخض
 . الصناعات القائمة على تدوير مخلفات الصناعات البالستيكية ) اللدائن ( . 2

يمكن إقامة العديد من الصناعات الصغيرة لتدوير بقايا مخلفات البالستيك إلنتاج العديد من المنتجات مثل 
 .الخراطيم واألواني البالستيكية 

 . الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية : 1
تعتبر المحاصيل الزراعية ) الفواكه ، الخضراوات  وغيرها ( غير الناضجة أو التي زاد نضجها و أصبحت غير 
قامة العديد من الصناعات الصغيرة  قابلة للتسويق ثروة يجب االستفادة منها وتصنيعها ويمكن إعادة تدويرها وا 

ريق الوسائل الكيماوية أو التقنية الحيوية التي يمكن من خاللها الحصول على العديد من المنتجات عليها عن ط
 مثل : 

 ــ  مواد علف ذات قيمة غذائية عالية للماشية والحيوانات المجترة األخرى .
 ــ  مواد إلنتاج السكريات تستخدم في الصناعات التخمرية .

 بات للتربة مما يرفع كفاءة التربة في اإلنتاج الغدائى .ــ  مواد إلنتاج أسمدة حيوية كمخص
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 . الصناعات القائمة على المخلفات المنزلية : 4
تنتج العديد من المخلفات كنتيجة لإلستخدام المنزلي أو المكتبي التي يمكن إعادة تدويرها مثل الزجاج و الصفائح 

عادة تدوير هذه المخلفات .والورق والكرتون ويمكن إقامة العديد من الصناعات عل  يها وا 
مما سبق نخلص إلى أنه يمكن إقامة العديد من المشروعات الصغيرة على المخلفات والهدف من هذه المشروعات 
تعظيم االستفادة من المخلفات بأنواعها وتحقيق التوازن البيئي داخل ليبيا وخلق بيئة سليمة نعيش فيها بأمان ، مع 

 مجتمعنًا للتقدم الدائم عن طريق التنمية المستدامة .السير قدمًا لدفع 
وفى ظل الواقع الذي تعيشه ليبيا نحو إعادة هيكلة االقتصاد الوطني و البحث عن كل ما سيساهم في دعم هذا 

 االقتصاد فإنه يمكن من خالل ذلك صياغة التوصيات اآلتية :
بيئة وتعمل على بث الوعي بين أفراد المجتمع . الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة تهتم بشؤون ال 3

وتؤكد على األهمية التي تلعبها المشروعات الصغيرة في خلق بيئة سليمة وصحيه وفى رفع المستوى المعيشي 
 والصحي لجميع أبناء البالد .

يرة التي . محاولة االستفادة من خبرات الدول األخرى فيما يخص األنشطة المتعلقة بإنشاء المشروعات الصغ 2
 تعمل على حماية البيئة داخل ليبيا واألخذ بإيجابيات تلك األساليب وتالفى السلبيات .

. ربط نشاط المشروعات الصغيرة بأنشطة حماية البيئة والسعي إلى تحقيق التكامل االقتصادي مع التوازن  1
 البيئي بتكاليف اقتصادية وأضرار بيئته أقل .

يا للمشروعات الصغيرة ، واتخاد العديد من اإلجراءات والتراخيص والقروض ، لتوفير . تقديم التسهيالت والمزا 4
قامة المشروعات الصغيرة ونجاح قيامها .  البيئة الداعمة والمناخ المالئم لتأسيس وا 

. تقديم تصميمات للمشروعات الصغيرة المقترحة المتضمنه أساليب تدوير المخلفات الموجودة في ليبيا  5
ث تكنولوجيا حديثة تسعى إلى تحسين الجودة من مشروعات تدوير المخلفات وتقليل األثر البيئي السلبي واستحدا

 لهذه المشروعات ، حتى تكون مشروعات متطابقه مع القوانين البيئية .
فراد . تأهيل وتدريب المبادرين إلقامة مشروعات صغيرة تهتم بتدوير المخلفات داخل الجماهيرية ، حتى يكونوا أ 4

 فاعلين داخل مجتمعاتهم وقادرين على التعامل مع المخلفات بأساليب األمان الصحي .
 مراجــع البحــث 
 أواًل : الكتب . 

 ( 2771" ، ) القاهرة ، مجموعة النيل العربيـة ،  مهـارات إدارة المشروعـات الصغيـرة. محمد هيكـل : "  3
"  ) القاهرة ، جامعـة القاهرة ،  المشروعـات الصغيـرة في الوطـن العربيإدارة . هالـة محمد لبيب عنبـه  :  "  2

2774 . ) 
, : " تأثيــــر منظمة التجــارة العالـميـة علـى المشروعات الصغرى   . اسماعيـــل عبد المجيد المحيشـى 1

 ( .2775" ، ) بحـث غير منشور ، نـدوة تنمية المشروعات والصغرى و المتوسطة ، والمتوسطة 



28 
 

، مجلة التخطيط والتنمية ،  " دور األسرة والمجتمع في إدارة النفايات الصلبه". عماد عبد الرحمن الهيتى ، :  5
 ( .  2774) العدد الثانى ، أبريل 

، نشرة المكتب الوطني للبحث والتطوير ، ) السنة العاشرة ،  " " تدوير النفايات. ربيعة خليفة الصرمانى ، :  4
 ( .2775العدد األول ، 

 (  2775،  357)مجلة المشعل ، العدد  "النفايات الخطرة والالمباالة الدولية ",.  9
 
 

 اإلدارة البيئية لمكافحة اإلنسكابات النفطية في البيئة البحرية
  خديجة سعيد على  

  كلية العلوم، قسم النبات، جامعة طبرق   
 الملخص

ن حجم سكانها من المواطن هو أكبر بنحو  97تشكل المحيطات أكثر من  مرة من  177٪ من سطح األرض وا 
حجم المواطن على سطح األرض وتشكل األحياء البحرية قدرا كبيرا من الكائنات الحية بدءا من الكائنات 

لحيوانية والعوالق النباتية إلى الحيتان الضخمة الذي يصل طولها إلى ما يزيد عن المجهرية، كمعظم العوالق ا
 خمسون مترا.

وتعتبر الحياة البحرية موردا ضخما للحياة حيث توفر األغذية واألدوية والمواد الخام. وبشكل أساسي فإن الحياة 
لبحرية مساهمة كبيرة في دورة األكسجين، البحرية تساعد على تحديد طبيعة كوكبنا. كما تساهم الكائنات الحية ا

محمية من الحياة البحرية حتى ان بعض الكائنات البحرية   وتشارك في تنظيم مناخ األرض. والشواطئ هي جزئيا
 تساعد على تجديد دورة األرض.

نما الجديد فيها هو زيادة  شدة التلوث إن مشكلة التلوث البيئي ليست مشكلة جديدة أو طارئة بالنسبة لألرض، وا 
 كمًا وكيفًا في عصرنا الحاضر. 

مليون طن سنويًا، وهذه الكمية في تزايد بسبب التوّسع في  347,777وتقّدر كميات التلوث البحري بالنفط بنحو 
% من حوادث التلوث البحري بالنفط إلى تصّرفات تتسم غالبًا بعدم  7.عمليات التنقيب ، ويعزى أكثر من 

 د .المسؤولية أو التعمّ 

يتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل واالنتشار بعدة أشكال في البحار أو المحيطات وبعدة أشكال 
( و االنجراف  spreadingتعتمد على العديد من العوامل الحيوية والفيزيائية والجوية مثل االنتشار )  مختلفة

(Driftingوالتبخر )  (Evaporationوالتفكك والتحلل الطبيعي ) (Natural Dispersion وتشكله على شكل )
( واألكسدة Dissolution( والذوبان )water in oil Emulsification)خليط ماء ونفط( )  مستحلب

Oxidation) ( والترسيب )Sedimentation ( والتحلل البكتيري )Biodegradation.) 
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فة في اإلدارة البيئية لمكافحة اإلنسكابات في هذه الورقة نحاول أن نلقي الضوء على الطرق والوسائل المختل
 النفطية في البيئة البحرية لما لهذا الموضوع من أهمية من حيث آثاره الضارة على الحياة البحرية بكافة أنواعها.

 الكلمات الدالة

 التلوث.اإلدارة البيئية، اإلنسكابات النفطية، البيئة البحرية، التلوث البيئي، الكائنات البحرية، مكافحة 

 . مقدمة 1

باتت مشكلة التلوث البيئي تؤرق فكر المهتمين بالشؤون البيئية، فبدأوا يدقون نواقيس الخطر ، ويدعون لوقف أو 
الحد من هذا التلوث الذي تتعرض له البيئة نتيجة للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي في هذا العصر، فالتلوث 

لسياسية لذلك حظيت باهتمام دولي ، ألنها فرضت نفسها فرضًا، وألن التصدي مشكلة عالمية ،ال تعترف بالحدود ا
مكانيات التحرك الفردي لمواجهة هذا الخطر المخيف . والحق أن األخطار البيئية ال تقل خطرًا  لها يجاوز حدود وا 

 [. 3عن النزاعات والحروب واألمراض الفتاكة إن لم تزد عليها]

البيئة المحيطة باإلنسان من ماء وهواء وغذاء وتربة ، وزادت الضجة المؤرقة وقد أصاب التلوث كل عناصر 
واإلشعاعات المؤذية ، فالماء في البحار واألنهار أصبح ملوث في حدود كبيرة أو قليلة بالكيماويات والفضالت 

لمأهولة اختلت فيه نسب وبقايا النفط والمعادن الثقيلة ، بل وبالماء المستعمل نفسه ، والهواء في أغلب المناطق ا
الغازات المكونة له لصالح الضار منها بفعل آالت االحتراق الداخلي في المصانع والسيارات مع تقلص المساحات 
الخضراء ، والغذاء وصل إليه التلوث عن طريق المبيدات والكيماويات الحافظة وغيرها من اإلضافات الضارة ، 

لمبيدات واألسمدة الكيماوية والمخلفات الغريبة واألمالح الزائدة ، وصار التلوث والتربة أصابها التلوث بسبب بقايا ا
الصوتي من لوازم العصر بعد زيادة الضوضاء واألصوات المستنكرة بمصادرها الحديثة المختلفة ، وظهر التلوث 

 اإلشعاعي نتيجة استخدام الذرة سواء في الحرب أو في السلم.

بيئية عالمية تخص جميع دول العالم وذلك ألنها تشترك مع بعضها في الثروة  يعتبر التلوث البحري مشكلة
البحرية وفي الموارد الطبيعية وفي المالحة الدولية والسياحية وخاصة دول البحر األبيض المتوسط الذي تحتل فيه 

 [ .2الجمهورية العربية السورية موقعا إستراتيجيا بينها]

باهتمام الكثير من الباحثين في السنوات األخيرة ، وبخاصة بعد الكوارث الكبيرة  لقد حظي التلوث البحري بالنفط
التي تعرضت لها بعض المسطحات المائية ، التي كان تسرب النفط أو انسكابه عَرضًا فيها هو السبب الرئيسي 

( ليس 3يك )شكل لها . ولعل ما حدث في الخليج العربي إبان حربي الخليج األولى والثانية وفي خليج المكس
 ببعيد عن أذهاننا .



31 
 

 
 تسرب نفطي ألحد الحقول البحرية بخليج المكسيك 3شكل 

لكن تبين بعض األبحاث أن األضرار أخفى من تلك المظاهر التي تعّودناها ، فبعض مكونات البترول سام ، 
يؤدي إلى انتشارها  وبعضها يسبب السرطان ، وهي تصمد في البيئة دون أن يعتريها أي تحلل أو تفكك مما

 وبالتالي نشرها للمرض .

ويصعب التحكم في التلوث البحري أو منع انتشاره حيث أنه خطر عائم ومتحرك يتحكم فيه اتجاه الرياح وعوامل 
، وبذلك تصعب السيطرة عليه ، حيث أن ملّوثات منطقٍة ما تنتقل بعد 2المد و الجزر و شدة األمواج كما بالشكل 

ق أخرى إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق األسماك الملوثة. كما أن التلـوث بالنفط ال فترة إلى مناط
نّما فوق ذلك بحيـث أن البخار يتصاعد نتيجة ألشعة الشمس،  يوجب تلوث البحار ومن فيها أو عليها فقط، وا 

 [ .1ل واإلنسان والحيوان]وتنـزل األبخرة بصورة مطر وعلى شكل ضباب وما أشبه ذلك إلى األرض والمحاصي

   
 كوارث بحرية جراء التلوث النفطي 2شكل 

 . الهدف من الدراسة2

تهدف هذه الدراسة إلى أهم اآلثار المترتبة على تلوث البيئة البحرية بشكل عام، واآلثار المترتبة على األحياء 
أيضًا تأثير التلوث النفطي على الهائمات  البحرية وتأثير التلوث النفطي على عملية الصيد واألسماك، كما تتناول

النباتية والطحالب والقشريات والّرخويات، واآلثار المترتبة على الطيور فضاًل عن الجوانب األخرى والطرق 
 المختلفة لإلدارة البيئية إلزالة النفط من البيئة البحرية.
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  . تأثير التلوث النفطي على الكائنات الحية البحرية3

إلى  بالنفط هو إطالق عناصر أو مركبات أو مخاليط غازية أو سائلة أو صلبة مصدرها النفط  إن التلوث
 عناصر البيئة، التي هي الهواء و الماء والتربة، مما يسبب تغييرًا في وجود هذه العناصر

مالحظته   إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة فمنها ما يمكن ويؤدي تلوث البحار والمحيطات بالنفط 
لى شهور ومنها ال يمكن حصره والسيطرة عليه ألن  وحصره والسيطرة عليه منذ بداية التلوث وخالل عدة أيام وا 

 أثاره الخطيرة ال تظهر إال بعد عدة سنوات وال يمكننا السيطرة عليها .

و ” والبرية والطيور والنباتاتاإلنسان والكائنات الحية البحرية ” يتوزع ضرر التلوث بالنفط على كافة أشكال الحياة 
لى  يؤدي بالنهاية إلى موت وانقراض الماليين من الكائنات الحية البحرية ومن كافة األجناس واألنواع واألحجام وا 
لى إلحاق الضرر  لى تدمير السياحة من خالل تلويثه المياه و الشواطئ وا  تعطل أغلب الخدمات المالحية وا 

لى بمحطات تحلية المياه ووصول ب انخفاض كبير في  عض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب وا 
إنتاجية صيد األسماك ، كما يدمر األيكات النباتية وعلى رأسها غابات المانجروف باإلضافة إلى إلحاق الضرر 

حرية كاليرقات التي بأالف األنواع من الطيور حيث يؤدي النفط إلى قتل الطيور من خالل قتله إلى األحياء الب
 [.4يعتمد عليها في غذاؤه وأيضا من جراء تلوث الطيور ذاتها بالنفط عند قيامها بصيد تلك اليرقات]

باإلضافة إلى تأثيرات أكثر خبثًا وهي الوصول إلى غذاء اإلنسان، حيث تتجّمع وتخزن مركبات النفط في الكائنات 
القشريات والروبيان. وتصلنا نحن البشر عبر سلسلة الغذاء عندما الحية البحرية من أسماك وغيرها من األصداف و 

إلى اإلنسان أيضا عن طريق السلسلة  يأكلها اإلنسان. كما أن المركبات النفطية الخطيرة واألكثر ثباتًا تنتقل 
ال تظهر على الغذائية حيث تختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه المركبات لها آثار سيئة بعيدة المدى 

 الجسم البشري إال بعد عدة سنوات.

وفي الوطن العربي أصبحت مشكلة تلوث الشواطئ والبحار خطرا داهمًا على النشاط البشري واالقتصادي يؤرق 
المهتمين بشؤون البيئة حيث أن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على امتداد المناطق الساحلية والبحرية 

لى مياه البحر في مجاالت السياحة واالصطياف وتحلية مياه البحر نتيجة لندرة المياه العذبة وهم بذلك يعتمدون ع
ن البحار المطل عليها الوطن العربي )البحر  باإلضافة إلى استخدام البحر كمصدر للغذاء واستخراج المعادن ، وا 

لك ألنها بحار شبه مغلقة حيث أن المتوسط، البحر األحمر، الخليج العربي( تعتبر من أكثر البحار تلوثًا وذ
مياهها ال تتجدد إال بعد حوالي مائة سنة أو يزيد باإلضافة إلى كثافة حركة المالحة واستخدام هذه البحار 

 كمستودعات للملوثات األخرى مثل القمامة ومياه الصرف الصحي .
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 . األضرار الناتجة عن تلوث المياه بزيت النفط4

 على البيئة البحرية بشكل عام . اآلثار المترتبة1.4

( نظرًا ألن كثافة النفط أقل من كثافة الماء فهو يطفو على سطحه مكونًا طبقة رقيقة عازلة بين الماء والهواء 3
الجوي وهذه الطبقة تنتشر فوق مساحة كبيرة من سطح الماء ) اللتر الواحد من النفط المتسرب في البحر يغطي 

متر مربع من المياه السطحية( ومن المعروف أن النفط يدوم طوياًل في المياه وال  4777بانتشاره مساحة تزيد عن 
يتحلل إال عن طريق أنواع معينة من البكتيريا وبالتالي تمنع هذه الطبقة التبادل الغازي بين الهواء والماء فتمنع 

عملية التركيب الضوئي التي وصول األكسجين وثاني أكسيد الكربون والضوء إلى الماء، مما يؤدي إلى توقف 
تقوم بها النباتات المائية. وكما هو معلوم فإن عملية التمثيل الضوئي ضرورية لتزويد مياه البحر باألكسجين 
وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون. ويتوقف انتشار النفط على المياه السطحية على عوامل عديدة منها طبيعة النفط 

والتيارات البحرية وقوتها، كما تتوقف مدة دوام النفط الذي يغطي الشواطئ على والرياح السائدة، واألمواج 
 خصائصه التكوينية وطبيعة الشواطئ .

( تقوم البقعة النفطية بعزل حرارة الشمس ومنعها من الوصول إلى األعماق، ويؤثر ذلك في الثروة المرجانية 2
ذا ما دّمرت هذه الشعاب فإنه لن يتكّون غيرها إال بعد عشرات السنين، ومعروف أن هالك الشعاب  واإلسفنج. وا 

المرجانية يتبعه هالك عدد كبير من األحياء المائية التي تعيش فيها كاألسماك ونجمة البحر والجمبري وثعبان 
 البحر.

ار ( يحتوي النفط على مواد تعرف باسم "النافثينات" وهي مركبات سامة تتسبب في قتل األسماك الصغيرة والمح1
جرامات فقط من النفط في متر  37والالفقاريات القاعية والرخويات والقشريات. وقد حسب العلماء أن مقدار 

مكعب واحد من مياه البحر يكون كافيًا لقتل بيض السمك الموجود في هذا المتر المكعب. ويتسبب وجود البقعة 
صغيرة التي خرجت لتوها من البيضة تحتاج إلى النفطية في قتل األسماك الصغيرة بالدرجة األولى، فالسمكة ال

رشفة من الهواء لكي تمأل كيسها الهوائي وحين تطفو إلى السطح تجد طبقة النفط فإذا أخذت جرعة ملوثة هلكت. 
ملم تعزل الماء عن أكسجين الهواء الجوي وتغّير عملية  7.7773وقد وجد أن قطرة النفط التي يبلغ قطرها 

مأساة هي تلك التي تحدث نتيجة قتل البالنكتونات، فبدون هذه العوالق البحرية تستحيل الحياة التبخر. ولعل أكبر 
في البحر، حيث تتغذى عليها غالبية األسماك والحيوانات البحرية وهذه األحياء تتكاثر بسرعة مذهلة، ويستطيع 

، وهكذا فإن قتل هذه األحياء الدقيقة مليون طن  357يومًا فقط إلى  39الكيلو جرام الواحد منها أن يتحّول خال 
نتيجة التلوث النفطي يعني حرمان األحياء البحرية من المصدر األساسي لغذائها، وعالوًة على ذلك فإن هذه 
البالنكتونات تقوم بدور رئيسي في توفير األكسجين. وربما ال يعلم الكثيرون أن الكمية الرئيسية من أكسجين الهواء 

نما توّلدها العوالق المائية النباتية الصغيرة جدًا.الجوي ال توّلده  ا األشجار الضخمة وا 
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( يحتوي النفط على مواد عطرية تمتصها الكائنات البحرية فتقتلها، حيث تؤثر هذه المواد على األسماك والمحار 4
ؤثر في جزء في المليون ي 7.3ذي الصدفتين وبيض السمك. والتركيز الصغير جدًا منها الذي يصل إلى 

 القشريات واألحياء التي تعيش في قاع البحر .

( من المعروف أن النفط غير قابل للذوبان في الماء ، غير أن جزءًا صغيرًا منه يختلط بالماء ويكّون مستحلبًا 5
Emulsion  (، حيث تعّقد أحيانًا األحوال البحرية والجوية 1كالشوكوالته يعرف بمستحلب الزيت في الماء )شكل

% فيصبح 37عمليات التنظيف فيمتزج النفط الخام المتسرب بماء البحر متحواًل إلى مستحلب يحتوي نسبة ماء 
ان البحر تختلط بقعة الزيت بماٍء تحتها الماء أكثر لزوجة والتلوث أربعة أضعاف من حجم النفط الخام. فأثناء هيج

ويتكون نوع جديد من المستحلبات تظهر على هيئة رغوة سميكة فوق بقعة الزيت يصعب التخلص منها وتغطي 
 مساحات واسعة تصل مئات الكيلو مترات. 

 
 تشكل مستحلب لنفط ثقيل على الشاطئ بفعل األمواج والرياح 1شكل 

لنفطية لمياه البحر، فإن البقعة النفطية تؤثر تأثيرًا خطيرًا في التوازن الحراري للمياه ( إضافة إلى تلويث البقع ا4
% . ومن المعروف  47وعملية التبخر. وتدل التجارب المعملية على أن أرق طبقة من النفط تقلل التبخر بنسبة 

البقعة النفطية في زيادة  % من بخار الماء الموجود في الجو. وتتسبب 77أن البحار والمحيطات تؤمن نسبة 
سخونة سطح المياه . ويؤثر هذا التلوث في نسبة األكسجين الذائب في المياه حيث يقللها ، وهذا يؤثر سلبًا في 

 سرعة نمو األحياء المائية من نباتات وحيوانات ، ومن ثم يؤدي إلى حدوث اختالل في التوازن البيئي البحري .

طورًة هو استهالك األكسجين الذائب في المياه والضروري لتنفس الكائنات البحرية ( إن أكثر األضرار أهميًة وخ9
 . ويحدث استهالك األكسجين الذائب في المياه نتيجة عاملين :

استهالك كميات كبيرة منه في أثناء قيام بكتريا التحلل بعملية تحليل النفط إلى مركباته األولى ، وفي هذا  -أ
 برميل ماء . 477777واحد من النفط يؤدي إلى استهالك األكسجين المذاب في نحو  الصدد، فإن تحلل برميل

تقليل قدرة التبادل األكسجيني بين الماء والهواء نتيجة الطبقة الرقيقة السوداء التي يكّونها النفط فوق سطح  -ب
 ّدل بكثير .الماء ، إذ تشكل هذه الطبقة عائقًا يحد من عملية تبادل األكسجين لتصبح دون المع
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( تتسبب البقعة النفطية في تلويث الهواء أيضًا ، من خالل تبخر األجزاء الخفيفة المتطايرة الموجودة في النفط ، .
% من الوزن اإلجمالي لبقعة النفط . تتصاعد الكثير من األبخرة من بقع 95% و 37ويتراوح معدل التبخر بين 

األبخرة بعيدًا من الموضع الذي تلوث بالنفط إلى األماكن السكنية على الزيت وتقوم التيارات الهوائية بدفع هذه 
الشواطئ والمناطق الساحلية بواسطة الهواء الذي أصبح مشبعًا بها إلى درجة كبيرة وبتركيز عال فوق المقبول مما 

بخصائص النفط يؤثر على النظام البيئي البري والبحري . وتؤثر في هذا المعدل عوامل مختلفة ، بعضها متعلق 
نفسه كالكثافة واللزوجة والضغط البخاري ، والبعض اآلخر يتعلق بعوامل طبيعية مثل درجة حرارة كل من الهواء 

 ومياه البحر وحركة الموج وسرعة الرياح واتجاهات التيارات المائية . 

لشاطئ وتلوث الرمال وتحيلها ( تعمل الرياح وحركة األمواج على زيادة التلوث برفع أجزاء من بقعة الزيت نحو ا7
إلى منطقة عديمة النفع . لذلك تكون الشواطئ المجاورة لخطوط نقل النفط مهددة بتسربات نفطية ألنها تقع تحت 

 رحمة حركة الرياح والمد والجزر واألمواج التي يمكنها دفع البقع النفطية نحوها . 

وث يشبه التلوث الكيميائي فبعد انتشار طبقة الزيت ( قد يصحب تلوث المياه بزيت النفط نوع آخر من التل37
وبمرور الزمن تستطيع أشعة الشمس اختراقها ويتمكن أكسجين الهواء من االنتشار خاللها وبهذا التأثير يحدث 
تفاعل كيميائي ضوئي يشترك فيه كل من أشعة الشمس وأكسجين الهواء ويحفزه بعض الفلزات الثقيلة الموجودة في 

ت المتكونة من اختالط الزيت بالماء وينتج عن هذا التفاعل تأكسد بعض السالسل الهيدروكربونية التي المستحلبا
يتكون منها زيت البترول وتحدث بعض التفاعالت لتعطي بعد مدة من الزمن أصنافًا جديدة من المواد الكيماوية 

ية( وهي مواد لم تكن موجودة سابقا مثل : ) الكحوليات _ األلدهيدات _ الكيتونات _ بعض المركبات الحلق
وتصبح في متناول كثير من الكائنات الحية ألنها تتصف بصغر حجم جزيئاتها وسهولة ذوبانها في الماء وتؤدي 
هذه المواد السامة إلى حدوث مزيد من الضرر بالبيئة البحرية وتكون سببًا في قتل األسماك وغيرها من الكائنات 

 الحية .

 رتبة على األحياء البحرية. اآلثار المت5

 . تأثير التلوث النفطي على عملية الصيد واألسماك1.5

من مظاهر تأثير التلوث النفطي انخفاض إنتاجية المصائد الذي يعزى إلى انخفاض في العمليات الحيوية كالنمو 
نفسهم يتوقفون عن أو قد يعود إلى عزوف الناس عن شراء األسماك خوفًا من أخطار التلوث، أو أن الصيادين أ

الصيد في المناطق الملوثة خشية تلف معداتهم مما يزيد في النقص الغذائي، كما حدث في خليج تاروت السعودي 
مما أدى إلى عدم تناول  3797برميل من النفط إثر انفجار في أنابيب النفط سنة  377777عندما تسرب حوالي 

نفوق  4رقل عمليات الصيد لفترة ثالثة أشهر تقريبًا. ُيظِهر الشكل  األسماك لرداءة طعمها لفترة ستة أسابيع مما ع
 أعداد هائلة من األسماك البحرية والحيتان جراء تلوث البيئة البحرية.
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 . تأثير التلوث النفطي على الهائمات النباتية والطحالب2.5

في البيئة البحرية )بوساطة عملية تعتبر الهائمات النباتية )البالنكتونات( المسؤول األول عن تثبيت الطاقة 
التركيب الضوئي( وهذه الهائمات تتغذى عليها الحيوانات البحرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أظهرت 
الدراسات الحديثة قياس تراكيز النفط الخام الالزمة لحدوث حاالت النفوق أو منع انقسام الخاليا على عدة أنواع 

مليلتر/ لتر . أما تأثير  3و  7.7773وجد بأن التركيز الذي يؤدي إلى النفوق يتراوح بين من الهائمات النباتية و 
التلوث النفطي عليها فهو أقل من األحياء األخرى بسبب قدرتها على استرجاع قابلية نموها بعد فترة من الزمن 

ضافة فروع جديدة بالقرب من قواعد الفروع القديمة]  [.5وا 

        
 ق أعداد هائلة من األسماك البحرية بسبب تلوث البيئة البحريةنفو  4شكل 

 . تأثير التلوث النفطي على الّرخويات3.5

تعاني الرخويات )كالمحار( من حاالت نفوق هائلة عند حدوث حاالت تسرب للنفط ووصوله إلى منطقة الساحل، 
أعداد هائلة من المحار خير دليل على وحادث انسكاب زيت الديزل قرب شواطئ كاليفورنيا والذي أدى إلى قتل 

ذلك. كما لوحظ من الدراسات أن تراكيز النفط المؤثرة جدًا على عملية اإلخصاب تراوحت بين واحد إلى ألف جزء 
 بالمليون، ولوحظ أيضًا انخفاض في قابلية وكفاءة هذه األحياء البحرية على السباحة.

 . تأثير التلوث النفطي على القشريات4.5

مجموعة القشريات )كالروبيان والسرطان( ليس تحت تأثير مباشر مع الملوثات النفطية المتسربة كسابقتها إن 
)الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة غير المتحركة(، ألن هذه المجموعة لها القابلية على الحركة مما يجعلها 

صغارها ويرقاتها وبيضها التي ال تستطيع الفرار أكثر قدرة على تحاشي التعرض للتراكيز العالية من النفط عدا 
 (.5مما يؤدي إلى حاالت نفوق كبيرة )شكل 
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 تضرر القشريات من التلوث البحري 5شكل 

 . تأثير التلوث النفطي على األحياء البحرية األخرى5.5

اب التلوث األخرى، إذ تعتبر شوكيات الجلد وخيار البحر من أكثر األحياء حساسية وتأثرًا بالنفط المتسرب وأسب
لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من بيئات تعرضت لحوادث التلوث النفطي. وفي المنطقة البحرية لدول الخليج العربي 
حدثت حاالت كثيرة جدًا من النفوق في األحياء البحرية أثناء فترة تشكيل بقعة زيت نوروز وبقعة النفط من الكويت 

ية التي تتنفس الهواء كاألفاعي والسالحف والدالفين وقد وجد أن الكثير منها وبصورة خاصة الحيوانات الفقار 
 [ .4يصعد إلى الشاطئ لتموت هناك بعد إصابتها بضيق في التنفس وبالتهابات جلدية ونزف داخلي]

 

 . اآلثار المترتبة على الطيور6.5

تأتي الطيور البحرية في مقدمة األحياء التي تتأثر مباشرة وسريعا بالبقع النفطية وحينما تحدث أية كارثة تلوث 
نفطي في أي بحر من البحار تحظى هذه الطيور باالهتمام، فالطائر ال يستطيع الطيران بعيدا عن معقل التلوث 

فطية التي تحاصره من كل اتجاه أما ريشة فيفقد كما أنه ال يتمكن من الغوص في الماء هربا من البقعة الن
 (. 4خاصيته المضادة للماء )شكل 

       
 الطيور البحرية كانت ضحايا التلوث البحري 4شكل    
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وحينئذ ال يمكن للطائر أن يصطاد غذاءه ، ويصبح جسمه باردا كالثلج ومن المعروف أن تراكم النفط على جسم 
ى تكييف درجة حرارة جسمه الداخلية مما يعجل بموته إذا لم تتخذ التدابير العاجلة الطائر يحرمه من القدرة عل

 إلزالة النفط العالق ببدنة وريشة .

إن األضرار التي تحيق بالطيور البحرية تعود بصفة رئيسية إلى الخصائص الفيزيائية للزيت الذي يطفو فوق 
شيئا ، فإذا لوث الزيت ريش أحد الطيور اخترق الزيت ذلك سطح الماء، وال تشكل سمية الهيدروكربونات النفطية 

الريش وحل محل الهواء المحبوس بين الجلد والريش وبذلك يحرم الطائر من الطبقة الهوائية التي كانت تسهم في 
 تمكين الطائر من الطفو فوق الماء وفي الوقت نفسه تعمل كعازل حراري. 

 لشرب. اآلثار المترتبة على مشاريع مياه ا6

يعتبر النفط ومخلفاته من أصعب المشاكل التي تواجه القائمين على معامل التقطير والتحلية لمياه البحر وخاصًة 
في منطقة الخليج العربي ، فضاًل عن البقع النفطية الناتجة من التسرب النفطي. وذلك نظرًا إلمكانية تأثيرها على 

ذا زادت نسبة التلوث فإنها تتلف معّدات محطة جودة المياه المنتجة للشرب وتغييرها لمذاق ا لماء المقطر ، وا 
التحلية . والبديل في هذه الحالة هو سحب المياه من أعماق لم يصلها التلوث ، أو تحلية مياه اآلبار المالحة ، أو 

 [.9إقامة خطوط أنابيب لنقل المياه . وكلها حلول مكلفة وتحتاج إلى وقت طويل]

 ة على الخدمات المالحية وعلى جمال الشواطئ. اآلثار المترتب9

يتسبب التلوث النفطي في شل حركة المالحة بأنواعها مما يؤثر سلبًا على اقتصاد المنطقة، فضاًل على أن وجود 
التلوث النفطي أو غيره يؤثر وبشكل سلبي على النواحي الجمالية للشواطئ ويحرم مرتادي الشواطئ من التمتع 

ة أو الترفيهية في تلك المناطق وخير مثال على ذلك الشواطئ الكويتية والسعودية التي تأثرت بالنواحي السياحي
 (.9)شكل  3773نتيجة بقعة الزيت في عام 

 . اإلدارة البيئية في معالجة االنسكابات النفطية في البيئة البحرية8

البحرية بمرور الوقت، يحدث هذا السلوك عندما ينسكب النفط في البحر فإنه يتحطم، ثم يتبعثر ويتشتت في البيئة 
 [.1نتيجة عدد من العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تغير من تركيب النفط المنسكب]

ولذلك فإنه عندما تحدث إنسكابات للنفط في الماء فإنه من الضروري احتواء االنسكاب بأسرع وقت ممكن من 
والمصادر الطبيعية ، وذلك بإتباع الطرق المختلفة المستخدمة في أجل تقليل الضرر عن األحياء البحرية ، 

 [ .4اإلزالة]
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 تضرر الشواطئ البحرية جراء التلوث بالهيدروكربونات 9شكل 

 . طرق إزالة النفط من البحار9

رى إن حاالت االنسكاب تختلف من موقع إلى آخر ضمن المياه ، كما أن شروط اإلزالة تتغير من منطقة إلى أخ
وأيضا مع مرور الوقت، وبالتالي ال نستطيع االعتماد على سبيل المثال على نوع واحد من الحواجز أو نوع واحد 

 [ ..من الكواشط من اجل جمع ومحاصرة النفط المنسكب ، لذلك توجد عدة خيارات وعدة طرق لإلزالة]

 . الطرق الميكانيكية1.9

استخدام أجهزة خاصة مع االستعانة بالجرافات والكانسات لحصر بقع ( إقامة الحواجز الطافية فوق سطح الماء ب3
الزيت العائمة ومنع انتشارها، فهي تساعد على زيادة سمك طبقة الزيت وتقلل المساحة التي تغطيها، وبذلك يمكن 
 امتصاصه تدريجيًا وشفطه بواسطة مضخات إلى خزانات على الشاطئ أو على ظهر السفن ثم إعادة فصل النفط
من الماء. وهذه التقنية تستغرق وقتًا طوياًل تتعرض أثناءه البقع النفطية لعوامل المناخ والتيارات البحرية حيث 

 تتشتت وتتحطم بفعل الضوء مما يزيد صعوبة عملية المكافحة .

رش هذه ( استعمال المواد الماصة التي تعرقل حركة البقعة النفطية جزئيًا مثل الصوف الزجاجي والمايكا، وت2
المواد من قوارب صغيرة ، ثم يتم جمعها بوساطة شبكات دقيقة وتنقل جميعها إلى حيث يمكن التخلص منها إما 

 حرقا في أفران خاصة أو يتم استخالص النفط الموجود فيها ويعاد استعمالها من جديد.

 ( استعمال طريقة المص بواسطة أجهزة خاصة يمكنها فصل النفط عن الماء.1

 استعمال )الكاشطات( : وهي أجهزة تقوم بقشط طبقة النفط السميكة الطافية فوق سطح الماء.( 4

( استخدام أجهزة الحزام الناقل التي تمرر حزاما معدنيا عبر طبقة النفط اللزجة حيث يلتصق النفط بالحزام ويتم 5
 التخلص منه الحقا.
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 . الحواجز الطافية1.1.9 

، ولتخفيض إمكانية تلويثه للمناطق .من أجل السيطرة على انتشار النفط كما بالشكل تستخدم الحواجز الطافية 
الشاطئية والمناطق األخرى، باإلضافة إلى تركيز النفط في الطبقات السطحية لجعل عملية السحب أسهل ،كما 

 أنها تقوم بما يلي:

 محاصرة النفط لمنعه من الوصول إلى مناطق حساسة. -3

 النفط من اجل تحسين عملية اإلزالة بالكاشطات .احتواء بقع  -2

   
 استخدام الحواجز الطافية للسيطرة على البقع النفطية .شكل 

 . الكواشط 2.1.9

 .7الكاشطة هي أداة لسحب النفط المسكوب من سطح الماء كما بالشكل 

 طئ ومنها ما يشغل من سفينة الشا هناك عدة أشكال للكواشط منها ما يكون ذو محرك ذاتي ومنها ما يشغل من• 

 تعتمد كفاءة الكواشط على األحوال الجوية السائدة من حيث شدة الرياح وارتفاع األمواج ودرجة حرارة الماء.• 

 
 عملية كشط البقعة النفطية من على سطح الماء 7شكل 
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النوعي والشد السطحي من على الرغم من وجود أنواع مختلفة من الكواشط إال أن جميعها يعتمد على الوزن • 
أجل إزالة النفط العائم فوق سطح الماء ،فالنفط العائم أو المغمور والدهون تعلق بالقاشط في الماء أكثر من 
التصاق الماء نفسه بالقاشط ، لذلك يكون شكل أداة القشط إما حزام أو بشكل طبلي أو قرصي حيث يقوم بالتقاط 

 [ .7م تزال هذه المواد العالقة بأداة القشط بواسطة تجهيزات تنظيف خاصة]النفط والزيوت مع قليل من الماء ث

كاشطات النفط أدوات فعالة و موثوقة وبسيطة تستخدم إلزالة النفط العائم والدهون و الهيدروكربونات األخرى ، • 
واشط من الوسائل وفي أغلب األحيان يمكن للكاشطة أن تنجز عملية التنظيف المطلوبة لوحدها، كما وتعتبر الك

 ذات الفعالية العالية واالقتصادية .

 الكواشط تكون بعدة أشكال منها:• 

 ما يكون طافي . .3
 ما يكون موجود على جانب سفينة . .2
 تكون محمولة من قبل رافعة . .1
 محمولة باليد . .4

 . الطرق الكيميائية 2.9

تستعمل مواد كيميائية خاصة من شأنها تسهيل عملية تبديد البقع النفطية وكذلك تسهيل عملية التكسير أو التحلل 
 البيولوجي الذي يتم بوساطة األحياء الدقيقة المجهرية. 

حيث يتم رش أنواع معينة من المذيبات والمنظفات الصناعية والمساحيق عالية الكثافة أو بعض الرمال الناعمة 
على سطح البقع النفطية في البحار الملوثة لاللتصاق بها لتحولها بعد تفتيتها إلى ما يشبه المستحلب، فينتشر في 

 (.37الماء ويذوب فيه ، أو يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع كثافته )شكل 

مذيبات تساوي أحيانًا ويعتبر هذا عالجًا ظاهريًا للمشكلة، ألن هذه الطريقة تتطلب كميات كبيرة من المنظفات وال
كمية النفط المراد التخلص منه ، وكذلك فإن استخدام القدر الكبير من المنظفات الصناعية يضيف الكثير من 
التلوث العام لمياه البحر والبيئة وألن وصول المواد المستخدمة في التنظيف وجزئيات النفط بعد تفتيتها إلى قاع 

ن والقواقع الرمل التي تعيش فيها ، وبذلك تعتبر هذه الطريقة زيادة في تعقيد البحر يسبب إبادة األسماك والديدا
 [.37مشكلة التلوث وليس حاًل نهائيًا لها]
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 الطرق المختلفة إلدارة الملوثات النفطية للبيئة البحرية 37شكل 

 Sorbents Materials. المواد الماصة 1.2.9

وهي المواد التي تتشرب السوائل، ويمكن استعمالها الستخالص النفط من الماء وذلك باالعتماد على خاصية 
االمتزاز لهذه المواد الماصة . حيث تمتلك هذه المواد مسامات تسمح للنفط بالتغلغل فيها ليتم جمعها ومعالجتها 

 فيما بعد . 

بقع النفطية حيث تستخدم في أغلب األحيان إلزالة اآلثار األخيرة من تعتبر هذه المواد من المواد الهامة لمعالجة ال
البقع النفطية، أو تستخدم في المناطق التي ال يمكن أن تصل إليها المعدات الميكانيكية مثل الكواشط ، حيث تتم 

زالة لهذه  المواد ليتم نقلها إلى إضافة هذه المواد إلى المياه الملوثة فتقوم بامتصاص النفط ، ثم تجري عملية جمع وا 
أماكن المعالجة ليتم التخلص منها بشكل صحيح . وبعض هذه المواد يمكن تنظيفها من النفط العالق فيها ومن ثم 

 إعادة استخدامها ثانية.

   Dispersing Materials. المواد المشتتة 2.2.9

جدًا، فأجهزة اإلزالة الميكانيكية مثل  إن إزالة النفط المنسكب من سطح البحر في أحسن األحوال هو عملية صعبة
الكاشطات تعمل بفعالية عندما تكون طبقة النفط سميكة بشكل كافي ، لكن مع الوقت فإن النفط سوف ينتشر 
وتصبح سماكة طبقة النفط أقل ويصعب إزالتها باستخدام المعدات الميكانيكية ، حيث يؤدي استعمال المعدات 

إلى سحب كميات كبيرة من الماء ونحصل على مستحلب من الماء والنفط يصعب الميكانيكية في هذه الحالة 
 فصله.
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إن عملية التنظيف المناسبة في مثل هذه الحالة هي باالستخدام الصحيح للمواد المشتتة ، فاستعمال هذه المواد 
ذه المواد في اإلزالة يكون الكيميائية في بداية االنسكاب يكون ذو فعالية جيدة في تفريق النفط .غير أن استعمال ه

 [ .7له عواقب ضارة على الحياة البحرية نتيجة لتأثير النفط المتحلل الناتج عن المعالجة]

 . التحلل الطبيعي للنفط11

تتعرض المواد النفطية التي تجد طريقها إلى البيئة البحرية لما يسمى بالتقنية الذاتية. فبعد تبخر األجزاء المتطايرة 
إن الجزء المتبقي يتعرض لعمليات أكسدة مختلفة أهمها عملية األكسدة البيولوجية التي تتم بواسطة من النفط ف

 الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البيئة البحرية. وتتأثر عملية األكسدة البيولوجية بعدة عوامل، من أهمها:

 بيولوجي في البيئة البحرية.. وفرة الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تقوم بعملية التحلل ال3

 . كمية األوكسجين الذائب في الماء. فكلما ازدادت هذه الكمية ازداد بالتالي معدل التحلل البيولوجي للنفط .2

 . درجة الحرارة المياه، فكلما كانت المياه دافئة كان ذلك أفضل إلتمام عملية التأكسد الحيوي .1

 في المياه، فكلما كان تركيز هذه المواد قليال سهل تحللها بيولوجيا.. الحالة الطبيعية للمواد النفطية 4

وتعد البكتيريا والفطريات من أهم الكائنات الدقيقة التي لها القدرة على أكسدة أو تحلل المواد النفطية. وهذه 
بدراسة هذه الكائنات  الكائنات الدقيقة واسعة االنتشار في التربة وفي البيئات المائية. وقد قام كثير من الباحثين

 [. 37ودراسة قدرتها على القيام بعملية التحلل البيولوجي داخل المختبرات]

وتستطيع البكتيريا المؤكسدة للمواد الهيدروكربونية الموجودة في النفط أن تهاجم قطرات الزيت في البقع النفطية، 
الغشاء الفاصل بين قطرات المواد الهيدروكربونية حيث تتكاثر أعدادها حول هذه القطرات، وتقوم البكتيريا بتحليل 

والماء، ولذلك فإنه كلما ازداد تحول المواد النفطية إلى قطرات دقيقة جدا في مياه البحر، ازداد السطح المعرض 
لعملية التحلل البيولوجي . أما الكرات القطرانية أو الطبقات اإلسفلتية التي تصل إلى السواحل أو إلى قاع البحر 

 فإنه من الصعب تحللها بيولوجيا.

ويعد األكسجين عامال أساسيا في عملية التحلل البيولوجي للمواد النفطية، وفي حال غياب هذا العنصر الهام فإن 
 هذه العملية تكون غير مجدية، ولعل هذا ما يفسر لنا عدم تحلل كرات القار التي تهبط إلى قاع البحر.

مجموعة من األحياء الدقيقة المجهرية التي تتغذى على مكونات البقع  277نحو وقد قام العلماء بالتعرف على 
النفطية، وهي تضم إضافة للبكتيريا أنواعا من الفطريات والخمائر، ويمكن تدجين هذه األحياء في المختبرات 

من األحياء [ . وقد وجد بعض الباحثين أن عددا 33العالمية تمهيدا الستخدامها في معالجة البقع النفطية]
المجهرية التي تستطيع تحليل المواد النفطية يمكنها في الوقت نفسه تحويل البقع النفطية إلى قطرات دقيقة جدا  

 .Cornybacteriaو  Pseudomona ،Arthrobacteria في الماء بفعل األحياء الدقيقة البكتيريا مثل: 
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 . التبخير 1.11

السائلة قابلة للتبخير، حيث تتحول إلى بخار وتصعد إلى الجو ، وبالتالي تتم يحدث عندما تكون مكونات النفط 
ساعة من حدوث االنسكاب ، حيث من الممكن أن يتبخر  32إزالة المواد ذات الوزن الخفيف من النفط بعد 

 الحية .% من المكونات الخفيفة الوزن . مع العلم أن معظم المواد الخفيفة تكون عالية السمية للكائنات 57

 . األكسدة2.11

تحدث عندما يالمس األكسجين المركبات الكيميائية في النفط ، حيث تتم عملية األكسدة لها فتتحول المركبات 
المعقدة إلى مركبات بسيطة تكون قادرة على االنحالل في الماء ، وبالتالي أصبح من الممكن تشتتها وتحللها 

 بسهولة .

 . التحلل البيولوجي3.11

عندما تصل البكتريا آكلة النفط الموجودة في الطبيعة إلى النفط حيث تقوم بتفكيكه من اجل الحصول على  يحدث
 [.33الطاقة والغذاء]

 . المعالجة من خالل الحرق في الموضع 11

إن هذه الطريقة ليست صالحة في جميع األحوال وال يستحب استخدامها ، لخطورتها على البيئة فهي تلوث الهواء 
سبب ضررًا بالغًا لكثير من الكائنات الحية. يتضمن الحرق في الموضع للنفط عمليات الحرق المسيطر عليها. وت

كما يستعمل الحرق في الموضع مع  حيث تستعمل هذه الطريقة عندما ينسكب النفط على اليابسة و في الماء.
ط في أماكن محددة بحيث يشكل طبقة عمليات االستخالص الميكانيكي للنفط من الماء ، حيث يتم تجميع النف

سميكة بما فيه الكفاية لالحتراق ثم يتم الحرق .هذا وتوجد عدة عوامل تؤثر على القرارات الستعمال الحرق في 
 الموضع ، من هذه العوامل :

 درجة حرارة الماء. -3
 اتجاه وسرعة الرياح. -2
 سماكة البقعة النفطية. -1
 ية.كمية التلوث الجوي الذي سينتج عن العمل -4

 . الخالصة12

يمكن استخالص عدة توصيات من خالل البحث المقدم، لعل فيها الفائدة لمن أراد معالجة مثل هذه الموضوعات 
 من شتى جوانبها ، وهي كما يلي:

 . تعتبر الحياة البحرية موردا ضخما للحياة حيث توفر األغذية واألدوية والمواد الخام لذا يجب المحافظة عليه.3
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مليون طن سنويًا، وهذه الكمية في تزايد بسبب التوّسع  347,777ر كميات التلوث البحري بالنفط بنحو . وتقدّ 2
 في عمليات التنقيب.

. يتميز النفط بقدرته العالية على التفاعل واالنتشار بعدة أشكال في البحار أو المحيطات وبعدة أشكال 1
 فيزيائية والجوية.تعتمد على العديد من العوامل الحيوية وال  مختلفة

. يشكل التلوث النفطي للبيئة البحرية تهديدًا خطير لكافة الكائنات البحرية مما يتوجب علينا اتخاذ خطوات حيال 4
 هذا الخطر.

 . تتوقف طريقة وطبيعة المعالجة وفقًا لعوامل عديدة توضحها الدراسات الميدانية.5

 رة بيئية واستخدام وسائل متعددة طبقًا لتقييم الحالة.. يمكن مكافحة التلوث البحري من خالل نظم إدا4

 . التوصيات13

. حث جميع الدول على المشاركة واالنضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة وعدم التواني في ذلك، 3
 والتصديق على االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تصب في مصلحة البيئة. بما في ذلك البيئة البحرية .

. مناشدة الدول بسن القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في مالحقة ملوثي البيئة وعدم التراخي في 2
 توقيع العقوبات عليهم ، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية.

. ضرورة الحصول على تصاريح خاصة إللقاء النفايات النفطية مع وجوب إعالم برنامج األمم المتحدة للبيئة 1
 بكافة هذه األذونات. 

. التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضية األوربية ، والتعامل بقسوة مع السفن التي ال 4
 تستوفي مقاييس السالمة. 

العمل الجاد والفوري على تطبيق كافة االتفاقيات الدولية المتعلقة بتلوث البيئة البحرية ، بما في ذلك بروتوكول . 5
 مكافحة التلوث بالنفط .

طالع 4 . توجيه اإلعالم ووسائله الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ، وتكثيف برامجه الداعية للمحافظة عليها ، وا 
النفطي ، وكذلك زيادة النشرات و والبحوث والدوريات المتخصصة في هذا المجال ، األفراد على مخاطر التلوث 

 والتي تحمل طابع التوجيه واإلرشاد للتعامل مع البيئة البحرية.

. ضرورة إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية بشأن 9
تصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب اإلجرائية والشكلية ، وذلك لالنتفاع بها واستخدامها المشاكل البيئية ، ت

 في مواجهة أي خطر يهدد البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص .

. وأخيرًا يجب أن يتغير اعتقادنا بأن مياه البحار والمحيطات هي سلة المهمالت الطبيعية التي يمكن أن نلقي .
 ها بكل أنواع المخلفات خصوصًا بزيت النفط الذي يحوي الكثير من المركبات العضوية.في
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 تقييم أداء العمليات التدريبية كجزء من إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية

 )دراسة ميدانية(

 أ. محمد احمد السليني                           أ. ايهاب بن عيسى محمد                      
 بنغازي-بنغازي            المعهد العالي لمهن البناء والتشييد-المعهد العالي لمهن البناء والتشييد           

 ماجستير هندسة مدنية                                ماجستير إدارة هندسية                   
 أ. خالد الطيوش الورفلي

 بنغازي-لمهن البناء والتشييدالمعهد العالي 
 ماجستير إدارة هندسية

 ملخص الدراسة:

يعرف االستثمار في رأس المال البشري بأنه اإلنفاق على تطوير القدرات البشرية من معارف ومهارات 
وسلوكيات لإلنسان بهدف تمكينه من القيام باألعمال بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية بما يساهم في 

التنمية المستدامة للمجتمع، حيث تقوم المؤسسات في عالم األعمال اليوم بوضع خطط شاملة  تحقيق
لالستثمار في مواردها البشرية، بهدف تقليل الفجوة بين األداء الفعلي للفرد والمعايير المحددة التي يجب 

منجزة إلى االبتكار  الوصول إليها في الوظيفة، ومن ثم االنطالق إلى ماهو أبعد من مجرد مهام وظيفية
 والتطوير واإلبداع في األعمال.

يعتبر التدريب كوسيلة استثمار من أهم أدوات تحقيق التنمية البشرية التي يجب توفير كل السبل إلنجاحها 
وكذلك تطويرها لتحقيق أفضل النتائج ضمن برامج إعادة اإلعمار في ليبيا، ومن هذا المنطلق فإن هذه 

م أداء العمليات التدريبية في المؤسسات الليبية، وذلك من أجل تحديد أهم العوائق الدراسة تهدف تقيي
والتحديات التي تواجه االستثمار في المورد البشري وصناعة التدريب في ليبيا وتمنعه من تحقيق أفضل 

 النتائج.

يواجهه من صعوبات، سيتم استعراض عدد من الدراسات السابقة والتي تطرقت إلى سوق التدريب والتأهيل وما
ومن ثم سيتم تصميم أداة الدراسة )استبانة الدراسة( والتي ستحتوي على ثالثون عبارة تقريرية عن واقع 
التدريب في المؤسسات الليبية ليتم توزيعها على المستهدفين من الدراسة من بعد ذلك تجميعها والقيام بتحليل 

 النتائج.

لتحسين طرق االستثمار في العنصر البشري ليتم العمل بها كجزء من كما ستضع الدراسة عدد من التوصيات 
أعمال إعادة اإلعمار كون أن المورد البشري هو من سيقوم بتنفيذ خطط ومشاريع إعادة اإلعمار لذا وجب 
االهتمام بخطط تنميته وتطويره ليكون قادرًا على تحقيق المطلوب منه في هذه المرحلة القادمة والمهمة من 

 يخ ليبيا ومدينة بنغازي. تار 

 تقييم األداء –الكلمات المفتاحية : التدريب
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 مقدمة البحث

يعتبر المورد البشري من أهم الموارد المؤسسية، ويمثل العصب الرئيس لكل العمليات اإلدارية، وذلك لما له من 
ثمار في هذا المورد من أداء المؤسسة الحالي، وكذلك مستقبلها في عالم األعمال، ويعتبر االست تأثير على

األمور الحديثة والتي يتطلب النجاح فيها العديد من السياسات واإلجراءات، ومن أجل ذلك كان ال بد للمؤسسات 
التي تسعى إلى تحقيق التميز والمنافسة من استخدام التدريب للموارد البشرية لزيادة فعاليتها وقدراتها وتنمية 

ارد البشرية في المؤسسةعلى عاتقها هذه المسؤولية المتمثلة في رفع مستوى مهاراتها، حيث تأخذ إدارة المو 
 القدرات البشرية سعيًا لتحقيق الجودة المؤسسية الشاملة.

وقد أصبح التدريب اليوم يحتل مكانة مهمة في أولويات عدد كبير من المؤسسات حول العالم باعتباره أحد 
كفاءة، ويهدف التدريب كأهم أدوات االستثمار في المورد البشري إلى السبل المهمة لتكوين قوة بشريةتتميز بال

تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات والسلوكيات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكلة لهم، 
ع مستوي األداء وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي، وبالتالي رف

 والكفاءة اإلنتاجية المؤسسية.

إن التدريب كوسيلة للتنمية البشرية في ليبيا يحتاج إلى وضع العديد من النظم والسياسات، فعملية التغيير في 
أداء فرد أو مجموعة أفراد من مستوى معين إلى مستوى آخر هو الهدف من التدريب، ولكن يجب أن يكون 

حداث تغيير مقصود شامل لجميع العاملين فيها،وعلى مختلف مستوياتهم، في اتجاه  الهدف تنمية المؤسسة وا 
 محدد نحو تحسين أداء المؤسسة لمواجهة التحديات في سوق األعمال.

إن وظيفة التدريب من أهم وظائف إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات، وهي تكمل وظيفة االختيار والتعيين، فال 
الموارد البشرية باستقطاب واختيار وتعيين العاملين دونما إعداد برامج تدريبية تساعد على  يكفي أن تقوم إدارة

تطوير وزيادة مهاراتهم،وتحسين قدراتهم على أداء األعمال المسندة إليهم، وذلك ألن اإلنسان كأحد عناصر 
اية في مساعدته على اكتساب اإلنتاج يحتاج إلى الرعاية والتطوير وفقا لخطط وبرامج محددة،وتتمثل هذه الرع

المعارف،وتزويده باألساليب الجديدة ألداء األعمال، وصقل مهاراته في تنفيذ ما يعهد إليه من واجبات 
 ومسؤوليات.

 مشكلة البحث

من خالل العمل في مجال التدريب والتنمية البشرية،واالطالع على العديد من خطط االحتياج التدريبي للعديد 
من المؤسسات، وكذلك خطط التدريب الصادرة عن مراكز التدريب العاملة في ليبيا، وكذلك المشاركة في 

رق تحسينها والنتائج التي يتم عرضها في المناقشات العلمية في الندوات أو المؤتمرات عن العملياتالتدريبية وط
هذه المناقشات، والتي أظهرت مؤشرًا خطيرًا عن عدم جدوى الخطط التدريبية في تحقيق عائد تدريبي يمكن 
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اعتباره استثمارًا في المورد البشري الليبي، وهذا يحتم تقييم العمليات التدريبية، وتسليط الضوء على مواقع 
 على وضع حلواًل للعوائق والتحديات التي تواجه تحقيق استثمار فعال في المورد البشري. القصور فيها، والتركيز

في هذا البحث يتم دراسة مدى توفر الموارد المناسبة لتحقيق استثمار فعال في التنمية البشرية وتنفيذ برامج 
لتنفيذ الحلول التدريبية كأداة وحلول تدريبية متميزة وتحقق أهدافها، وكذلك مدى فاعلية اإلجراءات التنظيمية 

استثمار في المورد البشري، وكذلك مدى توفر الدعم لهذه العمليات، ومدى مناسبة أعمال التخطيط والتصميم 
لالستثمار في المورد البشري وذلك من وجهة نظر المشاركين في هذه الدراسة من العاملين في عدد من 

 المؤسسات الليبية.

 منهجية البحث

الظواهراالجتماعية  دراسة في استخداماً  المناهج أكثر من لكونه التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة ههذ تقوم
وقد تم من خالل البحث والمراجعة في الخطط التدريبية وتقارير  الدراسة موضع الظاهرة يناسب وألنه واإلنسانية

المكونة من استبانة تحتوي على قسمين األول عبارة التدريب الصادرة عن المراكز التدريبية تصميم أداة البحث 
عن البيانات الشخصية )الجنس، العمر، المؤهل العملي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخدمة، عدد الدورات( 

 والقسم الثاني مجاالت الدراسة وتتكون االستبانة من ثالثون عبارة موزعة على ستة مجاالت:

 ( فقرات.5ات التدريبية ويتكون من )المجال األول: تحديد االحتياج 
 ( فقرات.4المجال الثاني: المدرب ويتكون من ) 
 ( فقرات.4المجال الثالث: المادة التدريبية ويتكون من ) 
 ( فقرات.4المجال الرابع: البيئة التدريبية ويتكون من ) 
 ( فقرات. 6المجال الخامس: تنظيم التدريب ويتكون من ) 
 ( فقرات.7لتدريب ويتكون من )المجال السادس: تقييم ا 

 (:1وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 ( درجات مقياس ليكرت1جدول )

( استبانة،تم تجميع االستبيانات 277الدراسة، حيث تم توزيع ) منومن حيث توزيع أداة المسح على المستهدفين 
( استبانة. ثم تم تحليل النتائج بعد تفريغها 3.4من المستهدفين من المشاركة وكان عدد االستبيانات النهائية )

تم تحديد وحساب متوسط الدرجة الممنوحة من المشاركين لكل فقرة تقريرية،ومن ثم لكل عنصر رئيس، وفي النهاية 
 درجة تعبر عن رضا المشاركين عن التدريب كأداة لتحقيق االستثمار في المورد البشري في ليبيا.
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 الدراسات السابقة 

 (:2119دراسة صالح العطوي )

كانت الدراسة بعنوان " أثر أساليب التدريب على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم الفني 
ني في المملكة العربية السعودية"، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أساليب التدريب وأثرها والتدريب المه

على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم المهني في المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة 
المبحوثين عن أساليب التدريب المتبعة في إن المتوسط العام لدرجة رضا  إلى مجموعة من النتائج، من أهمها

البرامج التدريبية جاءت بدرجة مرتفعة، وأن المتوسط العام لدرجة رضاهم عن مدى فاعلية البرامج التدريبية جاءت 
بدرجة متوسطة، أما درجة الموافقة على كفاءة المدربين وتنوع أدواتهم المتبعة في فاعلية البرنامج التدريبي جاءت 

وأن المتوسط العام لدرجة رضاهم عن البيئة التدريبية جاءت بدرجة دون المتوسط، وأوصت الدراسة مرتفعة،
بضرورة تحسين بيئة التدريب، وتحسين البنية األساسية للتدريب، واختيار المدربين من لهم خبرة في مجال التدريب 

 المراد تنفيذه.

 (:2111دراسة أحمد هشام السامرائي )

ى التعرف على أثر استراتيجيات التدريب على تطوير الموارد البشرية، حيث تم البحث في العالقة هدفت الدراسة إل
بين عناصر التدريب المتمثلة في المتدربون ورغبتهم في التدريب، والمدربون، ومناهج برامج التدريب، والخدمات 

الدورة وترجمتها لالحتياجات التدريبية،  اإلشرافية، وعناصر مخرجات البرنامج التدريبي المتمثلة في تحقيق أهداف
الدافعية والرغبة في التغيير، وذلك في وزارة الكهرباء في العراق، حيث قام الباحث بتطوير استبانة تم توزيعها على 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من  ، جميع أفراد مجتمع الدراسة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرامج اإلحصائية
( بين استراتيجيات التدريب وتطوير الموارد  7.75انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )  :هاأهم

ضرورة مواكبة أساليب  :في وزارة الكهرباء في العراق،كما توصلت الدراسة إلى توصيات عديدة من أهمها البشرية
مل بشكل أفضل، وكذلك ربط الدورات التدريبية العمل الحديثة وتطوير طرق العمل لتمكين العاملين من أداء الع

 بالجانب التطبيقي في العمل من أجل تحقيق األهداف المنشودة من عملية التدريب.

 (:2111وسيم إسماعيل الهابيل )

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برامج التدريب في شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، وذلك من 
مستوى تنمية إدارة الموارد البشرية، بما يكفل تحقيق األهداف والتطلعات لكل من شركات التأمين، وقد أجل تحسين 

الدراسة أسلوب الحصر الشامل للعاملين في  استخدمت هذه الدراسة أسلوب اإلحصاء الوصفي التحليلي كما طبقت
االختبارات اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة لجمع البيانات كما تم استخدام  استبانة تصميم قطاع التأمين، وتم

 الموضوع للكشف عن فحوى العالقة بين متغيرات الدراسة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة المعالم، وقد
التدريبية، وذلك من أجل  بالدوراتوتفسيرهاعن ضرورة تقييم مستوى األفراد قبل وبعد التحاقهم  لنتائج تحليال كشف
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ى حجم التغير الحاصل لقدراتهم ومهاراتهم وأن تكون عملية التدريب مستمرة ما دامت الشركة قائمة وال الوقوف عل
تتوقف إال بتصفية الشركة وانتهاء عملها، كما بينت الدراسة أن التدريب يجب أن يمر بسلسلة من العمليات بترتيب 

 منطقي وذلك لكي يحقق الهدف منه، وهو تنمية المورد البشري.

 :2112اسة علي يونس در 

هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر التدريب في أداء العاملين بمديرية التربية في سلطنة عمان، وذلك للتعرف على 
مستوى تأثير البرامج التدريبية المناسبة في تحسين أداءالعاملين، وكذلك تحديد العالقة بين مهارات وقدرات المتدرب 

دريب إلى تحقيقه، واحتياجات العاملين الفعلية من التدريب والتي تتناسب مع واالداء الفعليالذي يسعى الت
( فقرة تقريرية، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، 44اختصاصات ومهامالوظيفة، من خالل استبانة مكونة من )

هي أقل من المتوسط،  والقيام بالتحليل االحصائي، حيث بينت الدراسة أن درجة الدقة في تحديد االحتياج التدريبي
وأن الرضا عن جودة الخطة التدريبية للمؤسسات جاءت بدرجة متوسطة، وأن الرضا عن جودة المواد التدريبية 
ومحتواها العلمي كانت أعلى من المتوسط، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسةتهيئة المناخ التدريبي 

عداد الخطة ال تدريبية السنوية للتدريب وفقا لالحتياجات التدريبية للعاملين من خالل للعملية التدريبيةللعاملين،وا 
مسح شامل لمتطلبات األداء الفردي السنوي، والعمل على إعطاء العاملين فرصة االختيار للبرامجالتدريبية التي 

ة التدريبية أثناء تتناسب مع قدراتهم وحاجاتهم التدريبية ومهام واختصاصات عملهم، وضرورة متابعة وتقييم العملي
 وبعد التدريب.

 :2112دراسة احمد عيدان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب على أداء العاملين في القطاع الخاص في مدينة نابلس، وذلك 
 من خالل التعرف على أثر التدريب في تطوير المهارات والقدرات الفنية للعاملين، وكذلك أثر التدريب على تنمية

%( من المشاركين في الدراسة بأن التدريب ساعد في تطوير 72روح االنتماء الوظيفي للعاملين، حيث أجاب )
%( من 55%(، ووافق )55-47أداءهم، وأن التدريب ساهم في زيادة والء العاملين بنسبة تراوحت ما بين )

%( من المشاركين على فقرة "يتم 42افق )المشاركين على فقرة "أن التدريب يتم في بيئة تدريبية مناسبة" وكذلك و 
تقييم البرامج التدريبية بشكل يساعد على تطوير التدريب"، ومن أهم التوصيات التي خرجت بهاالدراسة هي ضرورة 
العمل على انتهاج مبدأ التجديد في التدريب والعمل علىتقييم البرامج التدريبية بعد تنفيذها وقياس العائد من 

 التدريب.

 :2112تحسين الطراونة  دراسة

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى االلتزام بتطبيق مراحل العملية التدريبية وأثرهاعلى مراحل العملية 
وصنع القرارات وتخطيط األعمال، وذلك  التدريبية، وعلى مجاالت األداء اإلنتاجية واإلبداع، وكفاءة تنفيذ األعمال

العربية السعودية، وكذلك التعرف على مدى تأثير مراحل العملية التدريبية  المملكةفي بعض اإلدارات الحكومية في 
على مجاالت األداء، وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمرحلة تقييم البرامج التدريبية لمعرفة اثر التدريب 

ذلك بمتابعة أداء العاملينفي مواقع علىأداء العاملين، باإلضافة إلى التقييم الذي يتم في نهاية البرنامج التدريبي، و 
 العمل وفي الفترة الزمنية التي تلي انتهاء البرنامج.
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 (:2115عبد السالم محمد عاشور بلقاسم )

تناولت هذه الدراسة التحديات التي تواجه عملية التدريب وعوامل نجاحها، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تدني 
سات، مما يؤدي إلى انخفاض معارف ومهارات األفراد العاملين وضعف فاعليةبرامج التدريب لدى أغلب المؤس

مستوى نمو وتطور المؤسسات، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه عملية التدريب في 
دريب، المؤسسات، والعواماللتي تساعد على نجاحها، وكذلك أهم الخطوات األساسية لمراحل إعداد نظام برامج الت

الضعف والقصور من أجل معالجتها، فضاًل عن تحديد مواطن القوَّة وتعزيزها،اعتمد  وذلك للتعرف على نقاط
البيانات والمعلومات المتعلقة  الباحث على المنهج الوصفي، باإلضافة إلى المنهج المعرفي المكتبي في جمع

ة، وأشارت النتائج إلى أن التدريب هو السبيل بالظاهرة من أجل وصفها واستقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلف
األداء، وأي محاولة لتطبيق برنامج تدريبي لن تكون سهلة وميسرًة إال  األمثل لحل مشاكل العمل وضعف مستوى

ن وجود برامج تدريب مصممة  في حال التغلب على كل عوامل الضعف التي تعيق نجاح البرامج التدريبية، وا 
ومبنية على أسس علمية أمر ضروريلنجاح العملية التدريبية،وأخيرا أوصى الباحث قيادات بطريقة جيدة ومناسبة 

دراك أهمية المعارف والمهارات اإلدارية المستفادة من برامج التدريب، والحد  التي المعوقات من المنظمات بالوعي وا 
 العاملين، ومهارات معارف من للرفع وذلك التدريب، برامج وتصميم إلعداد الصحيحة الخطوات واتباع تواجهها،
 في العلمية والمؤتمرات الندوات وتنظيم المعمقة الدراسات من المزيد على والتأكيد الوظيفي، أدائهم مستوى وتحسين
 التدريب. مجال

 االستبانة وتقييمها

ديل في ضوء تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق عرضها على محكمين، وقد تم إجراء ما يلزم من حذف وتع
من قبل المحكمين ومن ثم خرج االستبيان في صورته النهائية ، كما تم قياس صدق المقياس  المقدمةالمقترحات 

لتحديد مدى اتساق كل  (، من حيث االتساق الداخليSPSSمن قبل متخصص في برنامج التحليل اإلحصائي)
الفقرة، وقد تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه 

فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه، كذلك تم التأكيد على الصدق البنائي للتأكيد على تحقق 
 انة.األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجاالت الدارسة بالدرجة الكلية لفقرات االستب

 المعالجة اإلحصائية 

، وكذلك استخدام االختبارات اإلحصائية (SPSS)تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي
وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي 

 Cronbach's)ما وذلك لوصف عينة الدارسة، تم إجراء اختبار كرونباخ ألفا  النسبي لمعرفة تكرار فئات متغير
Alpha)  لمعرفة ثبات فقرات االستبانة واختبار اإلشارة(sign Test)  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة

 قد وصلت إلى درجة الحياد أم ال.
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 خصائص عينة الدراسة 

 عينة الدراسة حسب الجنس ( يبين توزيع أفراد 2جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار الجنس
 67.9 125 ذكر
 32.1 57 أنثى

 100 184 المجموع
 

 يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب العمر: (3بالنسبة لمتغير العمر فإن جدول )

 النسبة المئوية% التكرار العمر
 9 12 سنة فأقل25
 27 37 سنة 35إلى  26 من
 42 78 سنة 45إلى  36من 
 13 57 سنة فأكثر 46

 100 184 المجموع
 (يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب المؤهل العلمي:4بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي فإن جدول )

 النسبة المئوية% التكرار المؤهل العلمي
 9 13 ماجستير

 28 51 دبلوم عالي
 53 98 بكالوريوس

 12 22 ثانوية عامة فما دون
 100 184 المجموع

 

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب المسمى الوظيفي:5بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي فإن الجدول )

 النسبة المئوية% التكرار المسمى الوظيفي
 4 . مدير

 27 54 رئيس قسم
 23 17 رئيس وحدة

 24 49 إداري
 9 31 مهندس
 31 21 أخرى

 100 3.4 المجموع
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بالنسبة لمتغير عدد الدورات التدريبية التي التحق بها المستجيبين داخل الشركة خالل سنوات الخدمة فإن الجدول 
( يوضح التكرارات والنسب المئوية حسب عدد الدورات التدريبية التي التحق بها المستجيبين داخل الشركة 4رقم )

 خالل سنوات الخدمة:

 المئوية% النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة
 35 29 دورتين فأقل

 14 41 دورات 4إلى  3من 
 44 3. دورات 6إلى  5من 

 9 31 دورات فأكثر7
 100 3.4 المجموع

 

 التحليل االحصائي

( يبين المتوسط الحسابي وقيمة 9( فإن جدول )تحديد االحتياجات التدريبيةبالنسبة لتحليل فقرات مجال ) .3
 لكل فقرة من فقرات مجال تحديد االحتياجات التدريبية (Sig)االحتمال 

 الفــقــــــــــــــــــــــــــــــــرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 4 ...1 1.94 يتم تحديد احتياجات األفراد في الشركة بشكل مسبق 1
 2 42.4 2.12 وظيفةيتم تحليل الوظائف لتحديد االحتياجات التدريبية لكل  2
 3 41.4 3.17 يتم استخدام نماذج خاصة لتحديد االحتياجات التدريبية 1
 1 17.4 1.98 يشارك العاملون في الشركة أنفسهم في تحديد احتياجاتهم 4
 5 22.4 1.12 يؤخذ قياس االحتياج باالعتبار عند تنفيذ التدريب 5

 -- 40.14 2.07 جميع فقرات المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:9جدول )من 
 ( أي أن المتوسط 5من  2.79( يساوي )االحتياجات التدريبيةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )

( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند Sig =0.000، وأن القيمة االحتمالية )40.14%)النسبي )
(مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي a = 0.05مستوى دالة )

(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن المؤسسات تقوم بقياس االحتياجات 1)
 التدريبية بشكل فعال.  
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 ( 5من  1.39( يساوي )يبيةيتم استخدام نماذج خاصة لتحديد االحتياجات التدر المتوسط الحسابي لفقرة )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة Sig =0.000، وأن القيمة االحتمالية )(63.4%)أي أن المتوسط النسبي 

(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )
قبل أفراد العينة على أن المؤسسات تستخدم يتم نماذج  (وهذا يعني أن هناك موافقة من1درجة الحياد وهي )

 خاصة لتحديد االحتياجات التدريبية.
 ( أي أن 5من  3.32( يساوي )يؤخذ قياس االحتياج باالعتبار عند تنفيذ التدريبالمتوسط الحسابي لفقرة )

ر هذه الفقرة دالة ( لذلك تعتبSig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )20.24%المتوســـــــط النسبي )
(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )

(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن المؤسسات تأخذ بعين 1درجة الحياد وهي )
 ب.االعتبار قياس االحتياجات التدريبية عند تنفيذ التدري

 (Sig)( يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 8( فإن جدول )كفاءة المدرببالنسبة لتحليل فقرات مجال ) .2
 لكل فقرة من فقرات مجال تحديد االحتياجات التدريبية

 

 ـــــــرةالفــقــــــــــــــــ م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 2 97 1.57 عالية في التدريبيمتلك المدرب كفاءة  1
 1 44 1.27 يتقن المدرب استخدام أدوات ووسائل االيضاح   2
 4 59.4 9..2 يحفز المدرب المتدربين على الوصول لألفضل 1
 3 92 1.47 يتعامل المدرب مع المتدربين بحيادية وموضوعية 4

  43.77 1.27 جميع فقرات المجال معاً 
 

 يمكن استخالص ما يلي: (8)من جدول 
 ( أي أن المتوسط 5من  1.27( يساوي )كفاءة المدربالمتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )

( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى Sig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )60%النسبي )
(وهذا 1ة لهذه الفقرة قد فاق درجة الحياد وهي )(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابa = 0.05دالة )

 يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن المدربين يتميزون بالكفاءة الالزمة لتحقيق تدريب فعال.
 ( أي أن 5من  1.4( يساوي )يتعامل المدرب مع المتدربين بحيادية وموضوعيةالمتوسط الحسابي لفقرة )

( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند Sig =0.000وأن القيمة االحتمالية ) (72%المتوسط النسبي )
(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد a = 0.05مستوى دالة )
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مع ( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن المدربين يتعاملون بشكل جيد 1وهي )
 المتدربين عند تنفيذ البرامج التدريبية.  

 ( أي أن 5من 9..2( يساوي )يحفز المدرب المتدربين على الوصول لألفضلالمتوسط الحسابي لفقرة )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )%59.4المتوســـــــط النسبي )
(وهذا يعني أن هناك 1(ومتوسط درجة االستجابة قل عن درجة الحياد وهي )a = 0.05عند مستوى دالة )

عدم موافقة على أن المدربين يركزون على تحفيز المتدربين لتحقيق أفضل أداء لهم عند تنفيذ البرامج 
 التدريبية.

مة االحتمال ( يبين المتوسط الحسابي وقي9( فإن جدول )جودةالمادة التدريبيةبالنسبة لتحليل فقرات مجال ) .1
(Sig) لكل فقرة من فقرات مجال تحديد االحتياجات التدريبية 

 
 

 م
 الفــقــــــــــــــــــــرة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 3 94.77 7..1 تتناسب المادة التدريبية مع احتياجات المتدربين  1
 2 44.27 1.23 المادة التدريبية واضحة المضمون وسهلة الفهم 2
 4 19.27 4..3 حجم المادة التدريبية يتناسب مع الوقت المسموح به 1
 1 53.47 .2.5 تتسم المادة التدريبية بالتشويق والمتعة 4

 -- 59.25 4..2 جميع فقرات المجال معاً 
 

 يمكن استخالص ما يلي: (9)من جدول 
 ( أي أن 5من  4..2( يساوي )المادة التدريبيةجودة المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )

( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا Sig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )57.25%المتوسط النسبي )
(وهذا 1(، يدل على أن متوسط درجة االستجابة أقل من درجة الحياد وهي )a = 0.05عند مستوى دالة )

بل أفراد العينة على أن المادة التدريبية تتسم بالجودة الالزمة لتساهم في يعني أن هناك عدم موافقة من ق
 تنفيذ تدريب فعال.  

 ( أي أن 5من  7..1( يساوي )تتناسب المادة التدريبية مع احتياجات المتدربينالمتوسط الحسابي لفقرة )
الفقرة دالة إحصائيًا عند ( لذلك تعتبر هذه Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )76%المتوسط النسبي )

( 1(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن درجة الحياد وهي )a = 0.05مستوى دالة )
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن المحتوى العلمي للمادة التدريبية تضمن معلومات 

 ند تنفيذ البرامج التدريبية.  حققت لهم الفائدة وأضافت لهم من حقول المعرفة ع
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 ( أي 5من 4..3( يساوي )حجم المادة التدريبية يتناسب مع الوقت المسموح بهالمتوسط الحسابي لفقرة )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )%19.2أن المتوســـــــط النسبي )

يدل على أن متوسط درجة االستجابة قد قلت عن درجة الحياد ( مما a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )
(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن حجم المادة التدريبية يتالءم مع وقت 1وهي )

 التدريب وأن هناك مبالغة في ضم المعلومات للكتاب التدريبي عند تنفيذ البرامج التدريبية.
 

( يبين المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 10( فإن جدول )جودة بيئة التدريبفقرات مجال )بالنسبة لتحليل  .4
(Sig) لكل فقرة من فقرات مجال تحديد جودة البيئة التدريبية 

 
 
المتوسط  الفــقــــــــــــــــــــــــرة م

 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 1 13.27 3.54 مكان التدريب مهيأ بشكل جيد للقيام بالعملية التدريبية  1
 2 43.47 .1.7 تتميز البيئة التدريبية بالهدوء  2
 3 77..4 1.47 يتوفر بمكان التدريب جميع األدوات اللوجستية المساعدة  1
 4 7...2 3.44 قاعة التدريب مصممة وفقًا للقواعد العلمية 4

 -- 49.47 2.19 المجال معاً جميع فقرات 
 يمكن استخالص ما يلي: (10)من جدول 

 ( أي أن 5من  2.19( يساوي )جودة البيئة التدريبيةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا Sig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )47.40%المتوسط النسبي )

(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أقل من درجة الحياد a = 0.05دالة )عند مستوى 
(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن البيئة التدريبية مناسبة لتنفيذ تدريب 1وهي )
 فعال.  

 ( 5من  1.47( يساوي )ة المساعدةيتوفر بمكان التدريب جميع األدوات اللوجستيالمتوسط الحسابي لفقرة )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )68%أي أن المتوسط النسبي )
(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )

موافقة من قبل أفراد العينة على أن مكان التدريب مجهز لوجستيًا ( وهذا يعني أن هناك 1درجة الحياد وهي )
 باألدوات التي تمكن من تنفيذ التدريب.

 ( أي أن 5من 3.44( يساوي )قاعة التدريب مصممة وفقًا للقواعد العلميةالمتوسط الحسابي لفقرة )
تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا ( لذلك Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )%...2المتوســـــــط النسبي )
( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قلت عن درجة a = 0.05عند مستوى دالة )

(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن القاعات التدريبية تم تصميمها 1الحياد وهي )
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والخروج وأماكن اللوجستيات مما يساهم في تنفيذ البرامج بشكل علمي يراعي قواعد الجلوس والدخول 
 التدريبية في بيئة فعالة.

( يبين المتوسط الحسابي وقيمة 11( فإن جدول )تنظيم العملية التدريبيةبالنسبة لتحليل فقرات مجال ) .5
 لكل فقرة من فقرات مجال تحديد جودة البيئة التدريبية (Sig)االحتمال 

 

 الفــقـــــــــــــــــــــــــــــرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 4 15.47 3.99 يتم تنظيم عملية التدريب بشكل منطقي ومتسلسل 1
 4 7..19 7..3 تحدد المدة الزمنية وفقا لالحتياج التدريبي 2
 2 54.27 3..2 وفاعلية  يتم اإلشراف على البرامج التدريبية عند التنفيذ بكفاءة 1
 1 53.27 2.54 إجراءات الترشيح لحضور البرامج التدريبية واضحة وعادلة 4
 5 19.47 9..3 يتم تقديم خدمات ضيافة الئقة تشجع على حضور البرامج التدريبية 5
 3 43.47 1.79 أهداف البرامج التدريبية واضحة ومعلن عنها قبل تنفيذها 4

 -- 44.59 2.11 معاً جميع فقرات المجال 
 يمكن استخالص ما يلي: (11)من جدول 

 ( أي أن 5من  2.11( يساوي )جودة تنظيم العملية التدريبيةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا Sig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )46.57%المتوسط النسبي )

(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أقل من درجة الحياد a = 0.05دالة )عند مستوى 
(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن العملية التدريبية متحكم بها وتؤدي 1وهي )

 إلى تحقيق مخرجات فعالة.
 ( 5من  1.79( يساوي )ة ومعلن عنها قبل تنفيذهاأهداف البرامج التدريبية واضحالمتوسط الحسابي لفقرة )

( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )61.4%أي أن المتوسط النسبي )
(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )

ني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن البرامج التدريبية التي ( وهذا يع1درجة الحياد وهي )
 يحضرونها أو ينفذونها على األقل أهدافها واضحة ومعلن عنها.

 ( أي أن 5من 3.99( يساوي )يتم تنظيم عملية التدريب بشكل منطقي ومتسلسلالمتوسط الحسابي لفقرة )
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا Sig =0.000االحتمالية )( وأن القيمة %15.4المتوســـــــط النسبي )
( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قلت عن درجة a = 0.05عند مستوى دالة )

(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن العملية التدريبية يتم تصميمها 1الحياد وهي )
 ا بشكل منطقي ومتسلسل مما يمكن من اكتشاف األخطاء ومعالجة القصور وكذلك تطوير التدريب.وتنظيمه
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( يبين المتوسط الحسابي وقيمة 12( فإن جدول )تقييم العملية التدريبيةبالنسبة لتحليل فقرات مجال ) .4
 لكل فقرة من فقرات مجال تحديد جودة البيئة التدريبية (Sig)االحتمال 

 
 م

 الفــقـــــــــــــــــــــــــــرة
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 الرتبة

 1 54.77 7..2 يتم تقييم البرنامج التدريبي بمجرد انتهائه من قبل الشركة 1
 3 94.77 7..1 يتم تقييم البرنامج التدريبي بعد انتهائه من قبل الجهة المنفذة  2
 2 7..59 7..2 يتم الوقوف على أي انحرافات بشكل سريع وآني  1
 4 51.47 2.49 يتم اختبار المتدربين للتعرف على استفادتهم من التدريب 4
 5 17.47 .3.7 يتم قياس التغيرات في المعرفة والمهارات بعد التدريب 5
 4 24.47 3.12 بفاعليةيتم تحفيز المتدربين لتشجيعهم على حضور البرامج التدريبية  4

 -- 53.51 .2.5 جميع فقرات المجال معاً 
 

 يمكن استخالص ما يلي: (12)من جدول 
 ( أي أن 5من  .2.5( يساوي )تقييم العملية التدريبيةالمتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التقييم )

هذه الفقرة دالة إحصائيًا  ( لذلك تعتبرSig =0.000(، وأن القيمة االحتمالية )46.57%المتوسط النسبي )
(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة أقل من درجة الحياد a = 0.05عند مستوى دالة )

(وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على أن العملية التدريبية يتم تقييمها بشكل 1وهي )
 فعال.

 ( من  ..1( يساوي )البرنامج التدريبي بعد انتهائه من قبل الجهة المنفذة يتم تقييمالمتوسط الحسابي لفقرة
( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )76%( أي أن المتوسط النسبي )5

(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن a = 0.05إحصائيًا عند مستوى دالة )
( وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على أن البرامج التدريبية التي 1ة الحياد وهي )درج

 يحضرونها أو ينفذونها على األقل يتم تقييمها من قبل الجهة المنفذة.
 ( يساوي يتم تحفيز المتدربين لتشجيعهم على حضور البرامج التدريبية بفاعليةالمتوسط الحسابي لفقرة )

( لذلك تعتبر هذه Sig =0.000( وأن القيمة االحتمالية )%24.4( أي أن المتوســـــــط النسبي )5من 3.12)
( مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد a = 0.05الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى دالة )

د العينة على أن هناك ما (وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفرا1قلت عن درجة الحياد وهي )
 يحفزهم لحضور البرامج التدريبية مجددًا.
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 نتائج الدراسة 

بعد تحليل االستبانة توصل الباحثين إلى العديد من النتائج من شأنها أن تساعد في تعزيز نقاط القوة ومعالجة 
توصلت إليها الدراسة على النحو نقاط الضعف في تنفيذ العمليات التدريبية في المؤسسات الليبية، والنتائج التي 

 اآلتي:

ال يتم تحديد االحتياجات التدريبية لألفراد المشاركين في البرامج التدريبية وذلك يتضح من خالل  .1
، ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة " 40%المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال ويساوي 

ئية بين فاعلية التدريب وتحديد االحتياجات التدريبية " وهذا يتفق توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصا
 (2112علي يونس )مع الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها مثل دراسة 

يتم اختيار المدربين الذين يتمتعون بقدر عالي من الكفاءة وذلك يتضح من خالل المتوسط الحسابي  .2
ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة" توجد عالقة ارتباطيه %(، 65.85النسبي لجميع فقرات المجال )

ذات داللة إحصائية بين التدريب الفعال وكفاءة المدرب " وهذا يتفق مع الدراسات السابقة التي تم 
 (.2115عبد السالم محمد عاشور )االطالع عليها مثل دراسة

المتدربين وذلك يتضح من خالل المتوسط اليتم إعداد المادة التدريبية بطريقة تتناسب واحتياجات  .3
(، ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة " توجد 57.25%الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال )

عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين التدريب ومحتوى المادة التدريبية" وهذا يتفق مع الدراسات 
 (.2112علي يونس )دراسة السابقة التي تم االطالع عليها مثل

إن البيئة التدريبية غير مناسبة، ولكنها مجهزة باإلمكانيات والمعدات اللوجستية وذلك يتضح من خالل  .4
(، ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة " %47.40المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال )

ريب والبيئة التدريبية " وهذا يتفق مع الدراسات توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين فاعلية التد
 (.2119صالح العطوي ) السابقة التي تم االطالع عليها مثل دراسة

ال يتم تنظيم العملية التدريبية بشكل جيد وذلك يتضح من خالل المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات  .5
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة (، ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة " 46.57%المجال )

إحصائية بين التدريب الفعال وتنظيم العملية التدريبية" وهذا يتفق مع الدراسات السابقة التي تم االطالع 
 (.2111وسيم إسماعيل الهابيل )عليها مثل دراسة 

سابي النسبي اليتم تقييم العملية التدريبية بشكل صحيح ُمستفاد منه، وذلك يتضح من خالل المتوسط الح .6
%(، ومن هنا يقبل الباحثين الفرضية القائلة " توجد عالقة ارتباطيه ذات 51.53لجميع فقرات المجال )

داللة إحصائية بين فاعلية التدريب وتقييم العملية التدريبية" وهذا يتفق مع الدراسات السابقة التي تم 
 (.2112احمد عيدان )االطالع عليها مثل دراسة 
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 التوصيات

على القيادات في المؤسسات الليبية االهتمام بالتدريب والعمل على أنه ضرورة ملحة لخلق القدرات  .3
البشرية، لذا يجب عليها تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية من أجل االرتقاء بالمستوى المهاري والمعرفي 

 والسلوكي للعاملين في هذه المؤسسات.
 ة المساندة والدعم المالي من قبل اإلدارة العليا.أن تلقى البرامج والحلول التدريبي .2
يجب أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بناء على ما يمتلكون من مهارات وما تقتضيه  .1

وظائفهم التي يقومون بها وكذلك ضرورة تقييم العاملين قبل وبعد التحاقهم بالدورات التدريبية من أجل 
 اصل لقدراتهم ومهاراتهم.الوقوف على حجم التغير الح

أن يتم التخطيط لنشاطات التدريب بشكل مستمر بإتباع األسلوب )إدارة العمليات والتحكم بها( الذي  .4
يولي اهتمامًا لكافة عناصر المدخالت والعمليات والمخرجات والتغذية العكسية، كما يجب أن تكون الفترة 

ج التدريبي ومادته التدريبية المصممة له وذلك لضمان الزمنية المخصصة للتدريب مالئمة لطبيعة البرنام
 تنفيذ برنامج تدريبي فعال.

عملية التدريب يجب أن تبقى مستمرة ما دامت المؤسسة قائمة وال تتوقف وذلك من خالل وضع جدول  .5
ي زمني تنفذ به عدد محدد من البرامج التدريبية بما يتوافق مع امكاناتها المتاحة وترتيب أولوياتها ف

 الحلول التدريبية
 المراجع: 

( "أثر استراتيجيات التدريب لتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي، 2737السامرائي، أحمد هشام ) .3
 األكاديمية العربية في الدنمارك، كلية اإلدارة واالقتصاد، الدراسات العليا 

الموارد البشرية بشركات التأمين العاملة في ، مدى فاعلية التدريب في تطوير 2733الهابيل، وسيم إسماعيل، .2
 319-312"العدد الرابع، ص The Academic Journal of Al-Azhar Universityقطاع غزة،"

، االلتزام بتطبيق مراحل التدريب وأثره في مجاالت أداء العاملين،المجلة العربية 2732الطراونة، تحسين،  .1
  212العدد  - 23للدراسات والتدريب، المجلد ،

(. أثر أساليب التدريب على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم الفني 2779العطوي، صالح ) .4
والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية )دراسة ميدانية(،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةمؤته، 

 الكرك: األردن
دريب: التحديات وعوامل نجاح، مجلة التنمية البشرية ، عملية الت2735عاشور، عبد السالم محمد،  .5

 31-3، ص 3، المجلد 3والتعليملألبحاث التخصصية، العدد 
،قياس أثر التدريب على أداء العاملين، دراسة ميدانية على مديرية التربية بسلطنة عمان، 2732على، يونس،  .4

 .32عدد ، ال2337مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة 
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، تقييم مصداقية البرامج التدريبية المنفذة من خالل قياس مخرجاتها، مجلةجامعة االنبار 2732عيدان، أحمد،  .9
 22 237، ص 1العدد  2للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

 
 ( الذهبيةR4قاعدة الــ )

 كمدخل لتقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل
 ليبياإعادة تدوير المخلفات في 

 دراسة من وجهة نظـــر مســؤولي  الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق
 عبدا لرازق جبريل محمد ضيف اهلل .دكتور

 استاذ مساعد بقسم المحاسبة
 العنـــــوان: كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة طبرق

mail:Abdulrazigg@yahoo.com-E 
 

 ملخص الدراسة:
 (R4)الدراسة من خالل معرفة دور أحد مداخل الحركة الخضراء، وهي دور  القاعدة الــتنبع أهمية هذه 

الذهبية في تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا ؛ لذلك استهدف هذه الدراسة 
 جانبين اساسين، هما:

الذهبية كمدخل إلدارة  (R4)م القاعدة الــو تطرق فيه الباحث إلى التعريف بمفهو  الجانب النظري للبحث:
 النفايات.

و نفذ على مسؤولي الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق  والتي بلغ فيها عدد  الجانب الميداني للبحث:
( الذهبية R4من خالل استمارة االستبيان، بهدف قيـاس وجهة نظرهم  في دور القاعدة الــ)مفردة  (13)ُمفرداتها 
متغيرًا مستقاًل( في تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا )بوصفها )بوصفها 

أن تطبيق  One  Samples T- Test)متغيرًا تابعًا(؛ وقد ُأثبتت بتحليل آراء عينة الدراسة باستخدام اختبار)
لخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات الذهبية سيكون لها دورًا معنويًا في تقليل حجم ا (R4)القاعدة الــ
 في ليبيا.
الذهبية، ألنه (R4)ضرورة تبني الشركات العامة لخدمات النظافة الليبية القاعدة الــويوصي البحث بما يلي:       

 مدخل مهم من مداخل الحركة الخضراء وله انعكاسات االيجابية على االرباح.
(الذهبية، تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات ، الشركات R4ــ)القاعدة ال الكلمات الدالة:

 العامة لخدمات النظافة الليبية.

المتتبع للمشهد في السنوات االخير بالذات يجد أن مشكلة المخلفات وبالذات النفايات الصلبة إحدى  المقدمة:
المشكالت البيئية الكبرى التي توليها الدول في الوقت الراهن اهتمامًا متزايدًا؛ ليس فقط ألثارها الضارة على 
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االجتماعية واالقتصادية؛ ولكل من هذه الصحة العامة والبيئة وتشويهها للوجه الحضاري؛ بل كذلك آلثارها 
المناحي ثمنه الباهظ الذي تتكبده الدولة إنفاقًا كان في وسعها أن توفره أو فاقدًا كان يمكنها أن تتجنبه، فقد أكدت  

( أن حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إلعادة تدوير المخلفات قدرت 2733عبدالوهاب،دراسة)
دوالر سنويًا، وأن الخسائر العربية إلهمال تدوير المخلفات ال تقف عند حد قيمة المنتجات التي  مليارات (5)بنحو

يمكن الحصول عليها من عمليات اعادة التدوير وانما تمتد إلى تكلفة دفن هذه المخلفات ومقاومة اآلفات 
دوالر سنويًا لمقاومة األضرار  مليار (2.5)والحشرات الناتجة عنها، فالدول العربية تنفق في هذا المجال نحو

مليون طن من المخلفات الزراعية  (196.5)مليون طن من المخلفات الحيوانية و (1353)الناتجة عن حوالي
مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي. مشيرة إلى أن اجمالي ما يتم جمعه من هذه  (18891)مقابل

مليون دوالر،  (851)ة جمع ودفن هذه المخلفات تتجاوزمن حجمها؛ وأن تكلف %(51)المخلفات ال يوازي سوى
مليار دوالر أخرى لمقاومة اآلثار البيولوجية والصحية والنفسية لتلك المخلفات، وهنا يمكن القول (1.9)فضاًل عن

 تبنيُمتعددة ،بل وصل األمر  إدارية برامج أن هذه العوامل  البد وأن تجعل الدول العربية ُملزمة بالدخول في
تقليل الخسائر الناتجة عن تجاهل إعادة تدوير هو  في الدول المتقدمة، والهدف من وراء هذا  بيئية خاصة رامجب

في سلم المحافظة على البيئة؛ فتقرير االمم  المخلفات للمنشآت الصناعية؛ اضافة الى الحصول على المكانة
ك حاجة ُملحة إلى اإلدارة المستدامة ( بين  بأنه اصبح هنا(United Nations,2008م2774المتحدة للعام

تريليون كيلوجرام ؛وهذا يمكن تخفيضه بممارسة (1.2)للنفايات الصلبة، والتي تجاوز إنتاجها على الصعيد العالمي
(الذهبية، والذي يتطلب 4R(، وهو مدخل قاعدة الــ)the Green Movementأحد مداخل الحركة الخضراء )
الممكنة التي تضمن استخدام الموارد الطبيعية وادارتها بكفاءة وفاعلية تضمن  تطبيقه استخدام كاف الخيارات

للمشروع تحقيق اقل تكلفة انتاجية ممكنة؛ وتقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات الصناعية 
لنفايات والتي الى أقصى حد ممكن هذا من جانب، ومن جانب آخر تحقيق متطلبات أهداف االدارة المستدامة ل

اصبحت مسألة حاسمة يجب ممارستها في القطاع الصناعي او على مستوى البلديات باعتباره اكبر مصدر 
للنفايات؛ ألنه كما نرى في البيئة الليبية أن هناك تدهورًا بيئيًا يجب منعه والحد من آثاره التي ال يمكن تحملها، 

تكارات المتعلقة بمسألة تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل والتي من اهم اسبابها عدم االهتمام بتلك االب
إعادة تدوير المخلفات والتي هدفها االساسي ضمان االستفادة المثلى من استخدام النفايات قبل التخلص النهائي 

لمفهوم الذهبية ؛ وتكمن فكرة هذا ا (R4)البعض هذه البرامج في ُمسمى بسيط عرف بقاعدة الـــ اختزل منها؛ و قد
المنشآت الصناعية بالدرجة األولى، من خالل العمل  (Greening)في كونها نظام متكامل يعمل على تخضير

( المخلفات إلى Reuse( النفايات أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن و اعادة استخدام )Reduceعلى  تقليل)
اقصي حد ممكن، اضافة الى االسترجاع ( الموارد إلى Recycleأقصى عدد من المرات، وكذلك اعادة تــدوير)

( للمخلفات بحرقها تحت ظروف تشغيل معينة لتوليد الطاقة، ولهذا خالصة و هدف القاعدة Recoveryالحراري)
، هو تحدي حقيقي يحتاج إلى دراسات لتعزيزها والنهوض  (FEP) الذهبية هو تقديم منتج صديق للبيئة (R4)الـــ

https://www.google.com.ly/search?q=Environmentally+friendly+product&safe=strict&biw=1164&bih=609&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH2ezx5dfQAhWFChoKHTiyDAUQ7AkIQg
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لناجمة عن تجاهل إعادة بها ألثارها االيجابية على البيئة بالدرجة األولى و المنشآت بفعل تقليل حجم خسائرها ا
 تدوير ُمخلفاتها.

 المبحث األول: منهجية الدراسة
 الحركة الخضراءُيعد مدخل ُمهم من مداخل  الذهبية (4R)الــالحرص على تبني قاعدة أواًل: ُمشكلة الدراسة:    

(the green movement)  )والتي تعني في جوهرها، قيام المنظمات الصناعية بالذات بأفضل المهام )االعمال
عادة تدوير النفايات؛  (IGES,2013)فالمعهد الياباني  للحفاظ على الطاقة، والمحافظة على المصادر المائية، وا 

ممارسة ادارة النفايات  أن الوعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات ،اوضح الخاص بقياس التوعية العامة وتطبيقات
الممثلة في: التخفيض واعادة االستخدام والتدوير هي نقطة  (Waste Management Practices) الصلبة

االنطالق االساسية نحو كفاءة استخدام المجتمع لموارده )تطبيق التنمية المستدامة(، لهذا فإن الحكومة والمنظمات 
يمكن أن تكون جزءًا من الحركة الخضراء من خالل اجراء تدابير فعالة بصورة خاصة  البيئية والمنشآت الصناعية

تتعلق باعتماد وتفعيل الممارسات البيئية السليمة للتهرب من المخاطر البيئية الخسائر الناجمة عنها؛ الن تبني 
ظة على الحركة الخضراء تعني في جوهرها ، القيام بأفضل المهام )االعمال( للحفاظ على الطاقة، والمحاف

عادة تدوير النفايات، فمن منظور استراتيجي اضحى ُمتغير الوعي البيئي الذي بدأت تظهر  المصادر المائية ، وا 
مالمحة في السنوات األخيرة؛ ينخر االساليب التقليدية لتقليل الخسائر ويدعوا للبحث وايجاد اساليب حديثه 

نب آخر مواجهة الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة ومعاصرة لمواجهة موجة الوعي البيئي من جانب؛ ومن جا
تدوير المخلفات ؛ من اجل تحقيق أهداف المنشآت في مجالي الربح واالستمرارية في ظل وجود متغير اصبح ليس 

أنه من منظور استراتيجي يصبح لزامًا على ادارة أي مِنشأة  وهنا يمكن القولبالجديد وهو متغير االستدامة ،
يا أن تبحث عن السبل والوسائل المناسبة لتقليل خسائر تجاهل التدوير؛ مع الحفاظ على عنصر صناعية في ليب

الجودة أو النوعية في ظل ُمتغير االستدامة؛ ولعل افضل المداخل لتحقيق هذا الهدف هو تخضير المشروع 
تجاهل إعادة تدوير ة عن الخسائر الناجم تقليل ( الذهبية؛ لدورها المتوقع في 4Rبتطبيق مدخل القاعدة الــ)

الذهبية في تقليل خسائر تجاهل (R4)ولهذا جاء هذه الدراسة لقياس الدور اإليجابي لتطبيق قاعدة  المخلفات ؛
ما هو تصور المجيبين عن  دور ابعاد  :إعادة تدوير مخلفات، والتي  سيتحقق هدفها بأثارة السؤال التالي

 الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير مخلفات في ليبيا؟(الذهبية في تقليل الخسائر 4Rالقاعدة)
و تتوضح اهمية الدراسة من خالل تسليطها الضوء على أكبر مصدر للتلوث هو النفايات  ثانيًا: أهمية الدراسة:

والتي يجب أن ُتشكل أكبر مصدر للدخل للمنشآت التي اصبحت تزاحم المواطن الليبي بالذات في حياته اليومية؛ 
في كونها ستوجه  كما تتجسد أهميتهابالذات للشركات العامة لخدمات النظافة الليبية في المستقبل، الصناعية و 

الذهبية( التي اصبحت ضرورية  (R4)انظار صناع القرار بشركات النظافة نحو أحدى االستراتيجيات)القاعدة الـ
في توضيح ما إذا كان هناك فروق ذات  لتقليل الخسائر من منظور بيئي، كما لهذه الدراسة اهمية ميدانية تتمثل

في  تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل  (R4)داللة احصائية بين آراء عينة الدراسة حول دور تطبيق قاعدة 
 إعادة تدوير المخلفات في ليبيا. 
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بنظام تبنت الدراسة هدفين رئيسين يرتكز األول على التعريف من خالل االطار النظري ثالثًا: هدف الدراسة: 
(الذهبية من حيث طبيعته وعالقته  بتقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة 4Rُمعاصر ُعرف بالقاعدة الـ )

تدوير المخلفات إذا ما تبناه الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق المبحوث ميدانيًا، فضاًل عن السعي نحو بلوغ 
حوث والشركات المماثلة، وذلك لمعرفة آراء عينة الدراسة هدف آخر هو تقديم دراسة ميدانية يمكن أن تخدم المب
( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة 4Rحول الدور الذي يمكن ان ُيحدثه تطبيق القاعدة الـ )

 تدوير المخلفات بالذات بشركات لنظافة، وهو ُمتغير ُيعد مثار اهتمام العديد من المنظمات المعاصرة.
نتيجة لتزايد الدعوات الُمطالبة بالبحث عن آلية للتخلص والحد من مشكلة  ُمبررات اختيار موضوع الدراسة:رابعًا: 

النفايات في عموم ليبيا ، ُيحاول الباحث من خالل هذه الدراسة الوقوف عند هذا الموضوع من خالل التطرق 
دورها المتوقع في تقليل الخسائر الناجمة عن  و ( الذهبية من حيث مفهومها وفوائدها؛ و4Rللتعرف بالقاعدة الـ )

 تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا.
 تمثلت حدود الدراسة بالمحاور االساسية االتية:خامسًا: حدود الدراسة : 

اقتصرت الدراسة على الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق؛ و عليــه فـإن: النتائج  من الناحية المكانية: -   
سيتم التوصل إليها ستكون محدودة بالبيانات التي تم جمعها من العينة من االستبيان؛ ولذا فقد يكون من التي 

الصعوبة تعميم هذه النتائج خارج نطاق البيانات التي تم جمعها؛ بمعنى أن تعميم نتائج الدراسة الحالية مشروط أو 
متطلباتها، ولهذا فإن هذه الُمحددات لن تقلل من أهمية ُمحدد بأهدافها و منهجيتها واألساليب المستخدمة للوفاء ب

الدراسة، على اعتبار أن نتائجها التي تم التوصل إليها ستزود الباحثين والُممارسين والجهات ذات العالقة بصورة 
 .معقولة عن ُمتغير، البد أن سيُمس حتمًا كافة الشركات النظافة الليبية عاجاًل أو آجاًل 

استقصت الدراسة آراء مسئولي الشركة العامة لخدمات النظافة طبرقة بصفتهم اهل الخبرة  بشرية:الحدود ال -   
 واالختصاص في مجال المشاكل المتعلقة بالنفايات ببلدية طبرق.

( الذهبية بصفتها الُمتغير المستقل؛ اضافة 4R)الــوهي كافة متغيرات المتعلقة بالقاعدة  الحدود الموضوعية: -   
 الُمتغير التابع الذي تثمل في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل اعادة تدوير المخلفات.إلى 

اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي لإلجابة عن سؤالها، فقد تم االعتماد سادسًا: منهج الدراسة: 
ضوع الدراسة، أما الجانب في تغطية الجانب النظري للدراسة على المصادر الُمتاحة التي تعلقت بتغطية مو 

الميداني، فقد جرى على اقتباس عبارات ومقوالت من المصادر واالدبيات التي اعتمد عليها في بناء الجانب 
النظري، وتم صياغتها بشكل فقرات عند بناء استمارة االستبيان  بهدف جمع البيانات األولية وتحليل مضمونها 

اسي لتقديم االستنتاجات والتوصيات الُمنسجمة مع توجيهات الدراسة لإلجابة على تساؤل الدراسة ، كركن اس
 وتحقيق اهدافها.

 :( الذهبية4Rالمبحث الثاني:  الُمنطلقات الفكرية للقاعدة الــ)
وبالذات في قطاع شركات خدمات النظافة (the green movement) تبني الدولة الليبية للحركة الخضراء    

عادة تدوير  تعني في جوهرها، القيام بأفضل المهام)االعمال( للحفاظ والحد من التلوث البيئي، بعدت ُسبل منها، وا 
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النفايات، والتي لها من وجهة نظر الباحث سيكون لها أثر حتمي في تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل 
ت، ولهذا كانت ثمار االهتمام بُمتغير التخضير بأن تم تعريفه عمومًا؛ بأنه: ُممارسة االنشطة إعادة تدوير المخلفا

الصديقة للبيئة التي تضمن استخدام موارد االرض بشكل اكثر كفاءة، فُمصطلح اليوم يقصد به تلك الجهود التي 
مامة والحـــــــــــــــد من التلوث بشكل تبذل للحفاظ على مواردنا الطبيعية والحد من المساهمة في تضخم مكبات الق

 Ceclan: 4("؛ ولقــد لخص الباحثـــــــون وبعض المؤسســــــــــــــــــــــات الُمهتمة كمثال  )Bizfilings,2012عــــــــام)
et.al, 2011( و،) (Bizfilings , 2012؛ Nipponexpress) )  (Carbon Trust ,2011), و BRE 

الذهبية؛ ولهذا فإن  (R'S4)ر للتخضير تم حصرها في النهاية ابعاد  اطلق عليها معًا القاعدة الــ، شعا(2010)
 الجانب النظري لهذه الدراسة يمكن تقسيمه كالتالي:

 .Chimstlive)، ومؤسسة  ( :4Ceclan et.al, 2011)لقد اوضح (: R4) أواًل: ماهيـــــة برنامج
blogspot,2011)  ــ الذهبية ،ومن استقرائها يتضح أن هناك اربعة  (R4)جانبًا من الُمنطلقات الفكرية للقاعدة ال

الذهبية؛  بأنها: ذلك النظام الذي يتم من خالله  (R4)لها؛ والتي بناًء عليها يمكن تعريف القاعدة الــ ًا ابعاد
( أو اعادة Reuse What You Canواعادة استخدام ما يمكنك منها ) Reduce Waste)تخفيض النفايات) 

تدوير أو االسترجاع الحراري بحرق  المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة لتوليد الطاقة من كل ما ال تستطيع 
الذهبية ( R4)( مرة آخري من النفايات، وبهذا يتضح أن مفهوم القاعدة الــRecycle What Can'tاستخدامه )

 لُمتصاعدة في انتاج النفايات الصلبة، ألنها تقوم على أربع ُمقومات، هي:جاءت للمساعدة في ُمكافحة الزيادة ا
به تلك االنشطة التي ُتمارس عند المنبع، يقصد  (:1R( والذي يرمز له بــ )Reducingالتخفيض )        

والتي تؤدي إلى منع النفايات)المخلفات( أو تخفيضها إلى الحد األدنى، كما عرف الكاتب)الحجار، 
( التخفيض)التقليل( بأنه تقليل الُمخلفات عند المنبع من خالل استخدام مواد خام أقل أو مواد 35: 2014ح،صال

جمااًل فكلمة ) تحتوي على ثالث مفاهيم  (Reduceخام تنتج مخلفات أقل، أو تغيير العمليات الصناعية،  وا 
 turn off( ، )Bizfilings , May) دورها( و don't wast)ال تضيع )تبديد أو تبذير( ،(use less):استخدم اقل
(؛وهذا يتحقق أما بالترشيد في استخدام الكميات المستعلمة من المواد الداخلة في العملية االنتاجية، او 2012 ,24

أو عن طريق  (2001:24فوسلر، بيتر استخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل أو تغيير العمليات الصناعية )كلود
اد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف مثل البالستيك والورق والمعادن ،وهذا يستدعي وعيًا من الحد من المو 

التخفيض نفايات من عند  الهدف األول:تعمل على تحقيق هدفين  (1R)أي إنقبل المستثمر والُمنتج والمستهلك،
في  وخير مثال على ذلك:يتم انتاجها، المصدر)التصميم(؛ ويعني ببساطة تخفيض المبلغ االجمالي للنفايات التي 

التزم منتجوا معجون االسنان بنزع العلب الكرتونية الخارجية وتقديمه على حالته،  مثاًل:الواليات المتحدة االمريكية، 
: فهو الحفاظ على الموارد من خالل الترشيد في استخدام المواد الخام في الهدف الثانيأما 

كمثال جيد على ذلك؛  ُعلبة األلومنيوم للمشروبات تم تخفيضها من المصدر؛ ( ،و 2774االنتاج)مسعود،هدي،
األلومنيوم الذي كانت عليه قبل عشرون عامًا، ولهذا فزيادة الوعي الشركات الصناعية  ( 3\1)فصنعت بأقل من 
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تقليل ، سيضمن االستفادة من المواد الخام بأقصى حد ممكن ؛ ويضمن كذلك كفاءة اإلنتاجية و (1R)ببعد 
 الخسائر الناجمة عنها؛ و خلق ميزة تنافسية في الجوانب البيئية؛ تتمثل في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

عد يوجد صعوبة في تطبيقه؛ ألننا نعيش وهو بُ ؛ (2Rيرمز له بــ )و  (:Reusingإعادة االستخدام )         
ولهذا فأمر تطبيقه يحتاج إلى بعض الخيال واإلبداع في إعادة حاليًا في عالم تعددت فيه السلع االستهالكية، 

نسترشد بهما لتطبيق   طريقتان رئيسيتان ((Cunningham.M,2013 استخدام تلك النفايات، فقد بينت الباحثة
عند شراء عنصر  الطريقة األولى إلعادة االستخدام:مفهوم إعادة استخدام، و يمكن تطبيقها للحد من النفايات؛ 

يد، يمكن إلدارة المشروع البحث عن المنتجات التي ُيمكن استخدامها مرارًا وتكرارًا بداًل من النسخة التي يتم جد
: فهي الشراء السلبي للبند، أو الطريقة الثانية إلعادة االستخداماستخدامها مرة واحدة فقط ورميها بعيدًا؛ أما 

 ,.Agamuthu .P)نتج جديد، ولهذا السبب عرفاالقتراض، أو االستئجار للبند، بداًل من شراء الم
Fauziah.2011: 8) إعادة االستخدام (Reuse ،؛ بأنه:  التفكير جيدًا قبل رمي أي شيء في المكبات)

بعد اصالح  -والتفكير يكمن في الكيفية التي يمكن اعادة استخدام المنتج من النفايات الصلبة أما لنفس الغرض
وكمثال على  ؛ (Agamuthu & Fauziah,2011) الستخدامه بطريقة مختلفة، أو لغرض تعديله -العيوب

استخدام المخلفات )النفايات الصلبة( كما هي دون إحداث أي تغير عليها كالقارورات الزجاجية و البالستيكية، 
)عبدالناصر، موسى و التي يمكن إعادة استخدامها لنفس الغرض بعد عملية تعقيم بسيطة 

( ،"والمثال على إعادة االستخدام بطريقة مختلفة ُقصاصات الرخام اإليطالي يمكن .71:277أمال،رحمان،
استخدامها كمادة اولية في صناعة البالط ،سواء من طرف المستهلكين أو المصنعين ، ولهذا فإن  الخيار)البعد( 

؛ ألنه ال يزال ينطوي على "(R1)هو األكثر فاعلية لإلدارة المستدامة للنفايات بعد الخيار األول (2R)الثاني
(؛ بهدف تقليل الخسائر الناجمة عن فقدان الموارد المراد التخلص منها؛ Wasteالتعامل مع مادة ُتسمى المخلفات)

و كذلك تخفيض المصاريف المتعلقة بالتعويض عن األثر البيئي، وهو الهدف االسمى؛ "غير أن األمر يحتاج 
ء بالدول المتقدمة كاليابان، لنرى ونتعرف على كيفية إعادة استخدام كذلك إلى التميز واإلبداع واالقتدا

 (".Cunningham.M,2013:1النفايات)
ويقصد بها أعادة تدوير الُمخلفات إلنتاج منتجات أخرى  ( :3R) ( الـــRecycling) إعادة التدوير          

أقل جودة من الُمنتجات األصلية، مثل ما يفعل بالبالستيك، والورق، الزجاج ، المخلفات الحيوية، ولهذا هي 
ى استراتيجية فعالة في تهيئة مجموعة واسعة من المواد القابلة للتدوير؛ وتعمل على استخدامها كمادة خام مــرة أخر 

 فعلى سبيل المثال:؛  (Agamuthu. P     and   Fauziah S.H  . 2011:722)   في عمليات التصنيع
طوبة اسمنت البناء غير صالحة للتسويق بمصنع الطوب اإلسمنتي يمكن تحويلها إلى حصى بأقل جهد و وقت؛ 

وتحول إلى قضبان من صهر خردة السيارات توتصبح مادة أولية لنفس الغرض، ونفس المثال ينطبق عندما 
 الحديد.
خلفات تحت ظروف تشغيل معينة، ويقصد بها حرق  المً  ( :4R) ( الـــRecovery) االسترجاع الحراري        

كدرجة الحرارة ومدة االحتراق، بهدف التحكم في االنبعاثات ومدى مطابقتها لقوانين البيئة، وما يميز هذه الطريقة 
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من المواد الصلبة، وتحويلها إلى طاقة حرارية يمكن استغاللها في الطاقة  %(91)هو انه يمكن التخلص من 
الكهربية، وهي تكنولوجيا استخدمت في الكثير من الدول، خاصة اليابان؛ للتخلص اآلمن من المخلفات الخطرة 

 (. 2735الصلبة والسائلة، ومخلفات المستشفيات، والحمأة الناتجة من الصرف الصحي والصناعي)أدم ،
على الصعيد الدولي كمثال حددت مؤسسة  ( الذهبية:4R) القاعدة الـثانيًا: أهمية و فوائد ممارسة 

(Bizfilings,2012 عدد من الفوائد التي يمكن للمنظمات بشتى انواعها ان تجنيها من ُممارسة القاعدة الــ )
(4R:الذهبية، ُحددت هذه  الفوائد في النقاط التالية) 

تحقيق الوفورات في التكاليف)أي تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير  األولى: الفائدة   
ال يعمل على تحقيق فائدة وحيدة هي الفائدة المالية بل ؛ المخلفات(، وتحسين في االرباح النهائية: إذ ان برنامج

البلديات ال ينظروا بجدية إلى تبني  يتعدى ذلك، ولهذا هناك عدد قليل من أصحاب المشاريع الصناعية ومسئولي
 هكذا نوع من البرنامج.

تحقيق الفائدة النفسية التي يتحصل مسئولي شركة خدمات النظافة : فعندما يقوم كل منهما  الفائدة الثانية:   
له بأعمال تخضيريه ممثلة في تطبيق هذه القاعدة ، سيدرك دوره الخاص في جهود التخضرية الُمبذولة؛ وان اعما

 أصبحت صديقة للبيئة؛ هذا األمر سيكون ذو قيمة نفسية كبيرة تذكره بقيمة شركة مقارنة بالشركات األخرى.
الُشهرة  مثـــل:والتي يصعب قياسها، والتي تشمل عوامل عدة،  :وهى الفوائد غير الملموسة الفائدة الثالثة:     

غراء عمالء جدد،       و لتحديد ما إذا كانت الجهود التي  تتحصل عليها المنظمة بفعل تعيين موظفين أو في ا
(الذهبية ناجحة، سواء من الناحية البيئية واالقتصادية، نحتاج إلى تقييم فعالية 4Rالخاصة بتطبيق القاعدة الــ)

قياس الدخل ، وقياس  منها:الجهود التي تُبذل؛ ومدي التقدم المُحرز الخاص بالمشروع من خالل عدة ُطرق، 
مشروع، وقياس الفوائد غير الملموسة، كتقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير للمة الكربونية البص

 المخلفات.
بداية (الذهبية ودورها في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات: 4Rرابعًا: القاعدة الـ)

ُمخلفات غير خطرة؛ تتمثل مخلفات القمامة العادية صنف اآلدب البيئي الُمخلفات حسب درجة خطورتها في 
والمخلفات الزراعية؛ مخلفات خطرة ُحددت في ُمخلفات المستشفيات ومعامل التحاليل ومعامل الكليات الجامعية 
والمصانع؛ وكذلك المبيدات الحشرية والفطرية، و ُمخلفات شديدة الخطورة، كالمواد الُمشعة ونفاياتها الموجودة في 

سات الطاقة الذرية أو الجهات العلمية التي تعمل في مجال النظائر المشعة، وهنا يمكن القول أن أهم مؤس
(الذهبية 4Rالمؤشرات التي تُقيص نجاح المشروع من الناحية اإلستدامية)تخضيره( ، هو استخدام  القاعدة الــ )

ظور حديث هو األخذ في  الُحسبان الُمتغير بأبعادها االربعة والتي يمكن أن ُتساهم في  تقنين الخسائر من من
 البيئي )االستدامة( ؛وذلك من خالل النقاط لتالية: 

( في تقليل الخسائر الناجمة عن تصميم الُمنتج وتصنيعه, وتعبئته)إي Reduceدور ُبعد التخفيض) -1   
ائر الُمتعلقة بتصميم المنتج إن التركيز على تقنين مصدر النفايات من األصل؛ أي  التخفيض الخسعند المنبع(: 

وتصنيعه، وتعبئته، سُتمكن المشروع أواًل من الحد من كمية أو سمية النفايات التي تم إنشاؤها، وثانيها إنها سُتسهم 
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في تقليل الخسائر الناجمة عن ارتفاع الطاقة و النفايات اللذان هم أهم مجالين من مجاالت تقليل الخسائر بأي 
ذا اإلجراء سُتحقق حتمًا هدفها المتمثل في  تحقق الوفر المالي الذي له انعكاس ايجابي و به مشروع صناعي؛

على نتائج اعمال المنشآت الصناعية، من خالل اعمال صغيرة تستطيع أن تتبنها اي منشأة كبر أو صغر 
طرق العملية للبدء تخفيض استهالك الطاقة الخاصة بالمنشأة في كثير من األحيان هي أكثر ال فمثــاًل:حجمها، 

في تخضيرها بسبب التقدم التكنولوجي، ألن هناك امكانيات ألجراء تغييرات بسيطة في إدارة استخدام الطاقة، سواء 
في أماكن العمل أو عند السفر، يمكنها أن تؤدي إلى فوائد بيئية ومادية مباشرة)وفورات محتملة(،فالحد من 

لطاقة الُمتجددة، والبحث عن طاقة خضراء ُمتجددة كمصدر يحقق استهالك الطاقة يمكن باستخدام مصادر ا
الوفورات المحتملة، وقد ُحدد عدد من المجاالت لتخفيض الخسائر الناجمة عن تصميم الُمنتج وتصنيعه، وتعبئته، 

 فمثاًل:
ر تصميم وتطوي:  إن ((Hari,2015:1 يمكن التقليل من الخسائر عند التصميم من أجل البيئة -أ      

المنتجات البيئية تهدف أساسًا إلى الحد من استخدام المواد المحظورة، وتخفيض األثر البيئي، وزيادة إعادة التدوير 
من المنتجات، ويتحقق هذا الهدف للمنظمة  من خالل العمل بشكل وثيق مع العمالء والموردين لتبادل المعلومات 

 بشأن خصائص األداء البيئي لمنتجاتها.
بتخفيض فاتورة الطاقة الخاصة ما يمكن التقليل من خسائر الطاقة الكهربائية عند االنتاج : ك -ب     

أن استبدال المصابيح , (Bizfilings,2012بالمشروع، فمن ُمنطق تقليل الخسائر الكهربائية ، فقد بينت دراسة )
في الليل أو تنفيذ أمر الحاسوب  المتوجهة بالمصابيح الفلورية المدمجة و اطفاء المصابيح أو ايقاف الحاسبات

لإليقاف التلقائي اثناء االستراحة هو أمر بسيط ؛ لكن العديد من اصحاب االعمال ال يقمون بتلك المهام البسيطة؛ 
( واآلالت الخضراء، و Green Travelكما أن االهتمام بمسألة المباني الخضراء     و السفر االخضر )

من خالل  مراعاة التقيد بنقاط بسيطة كالسباكة؛ سيجعل المنشأة  ُتحقق الترشيد في تخفيض تكلفة الموارد المائية 
 الطاقة و تخفيض النفايات؛ باعتبار أنها ُكلها ُمحاوالت سُتساهم حتمًا في تقليل الخسائر الناجمة عن الطاقة.

ي وقت مـُبكر، أي عند اختيار (، يعني مراعاة االعتبارات البيئية فReduceفُممارسة ُبعد التخفيض) ولهــذا     
المواد االولية للمنتح وعند تصميمه، واستهالك الطاقة اثناء التصنيع بل  و استخدام المنتج ، والتصرف النهائي 

( اوضحت إن تدابير المحافظة على الموارد ُتغطي كذلك مسألة ضرورة االلتزام (Hari,2015:1 فيه، فدراسة
عادة النظر في الُمعدات الُمستخدمة وتقديم الدعم البناء بالحد من مصادر الموارد الكيما ئية وُمراقبة االنبعاثات، وا 

عادة التدوير للُمنتج و التعبئة والتغليف. دارة االنتاج وا   وا 
( في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة االستخدام المخلفات: Reuseدور ُبعد إعادة االستخدام ) -2  

؛ ألنه ال يزال (R1)هو األكثر فاعلية لإلدارة المستدامة للنفايات بعد الخيار األول (2R)لخياركما اسلفنا أن هذا ا
ومن األمثلة (؛ وهي استراتيجية خضراء جيدة عمومُا؛ Wasteينطوي على التعامل مع مادة تسمى المخلفات)

ليف، واختيار مواد ذات تعبئة شراء سلع في شكل ُمركز و جافة للحد من تكاليف النقل والتعبئة والتغ على ذلك:
آلية تغلف االسمنت المستورد على  وأقرب مثال على ذلك:وتغليف مرن، ألنها بهذا ستستهلك طاقة أقل في النقل، 
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العودة إلى الطريقة التقليدية في االنتاج مثل  ومن األمثلة كذلك:ظهر الباخرة، مقارنة بآلية شحن االسمنت الليبي، 
 ورات الزجاجية لتعبئة المنتج من جديد؛ خاصة للمشتقات النفطية ومواد التنظيف .اعادة استخدام القار 

 ( في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة التدوير المخلفات:Recycleدور ُبعد إعادة التدوير ) - 3   
، بدل من رميها في سلة المهمات ، يمكن بيعه أن اعادة التدوير ُيقصد بها تحويل العناصر إلى منتجات جديدة

ولهذا فهي آلية ال ُيستهان بها للحد من خسائر تجاهل إعادة التدوير النفايات، ألن اساسها عملية تحويل قدر 
االمكان للمواد المستخدمة إلي مواد جديدة،" فقد اوضح مجلس ادرة النفايات بكاليفورنيا أن المواد الُممكن تدويرها؛ 

جاج ،البالستيك،  و قطع األلومنيوم، والعلب المعدنية؛ وعلمية تدويرها ال يعني بالضرورة تحويلها الورق، الز  هي:
إلى نفس المادة، وفي العموم هي ابسط الخيارات واألكثر فعالية للُمساعدة في الحفاظ على البيئة، وجعلها جيدة 

فإعادة التدوير لطن , ل اعادة تدوير النفاياتلالقتصاد وتحقق ايرادًا للنشاط وتخفضًا للخسائر الناجمة عن تجاه
من  ($373)واحد من نفايات بوالية كاليفورنيا كما يوضح مجلس ادارة كاليفورنيا للنفايات، سُيساهم في دفع 

 (.Bizfilings,2012مبيعات ) $(315)من السلع والخدمات ويولد ( $295)األجور والمرتبات وينتج اكثر من
( في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل حرق Recoveryة االسترجاع الحراري )دور ُبعد إعاد -4    

االسترجاع الحراري هو إال  التسخير واالستفادة من الحرارة الناتجة من حرق المخلفات في  المخلفات الصلبة:
ورق والكراتين في هناك العديد من ربات البيوت، وبالذات في الريف يستخدمن مخلفات ال فمثاًل:  صورها المختلفة؛
وهذا ابسط مثال لعملية االسترجاع الحراري، مقابل ذلك هناك صور عديدة وعلمية لالسترجاع   عملية الطهي،

انتاج الوقود الحيوي من خالل مزارع الطحالب، وكذلك في عملية التدفئة وتسخين  مثل:الحرارة من المخلفات، 
مستنفذة في محارق النفايات، بمد شبكة من انابيب المياه على سطح من الحرارة ال المياه، اضافة الى  االستفادة 

المحرقة من الداخل واالستفادة من حرارة الحرق في تسخين المياه المستخدمة ألغراض مختلفة؛ ولعل افضل صور 
د نتائجها والتي  بدأت في  االنتشار بع  االستفادة  من حرارة المخلفات تتجلى في محطات انتاج الطاقة الكهربائية

( 2735( والباحث )أدم ،.3(،وقد اوضح كل من )مجلة عالم الطاقة،2735البيئية واالقتصادية  المرضية)أدم ،
يتولى مركز إدارة النفايات جمع شرحًا لكيفية انتاج الطاقة الكهربائية من الُمخلفات باتباع الخطوات التالية : 

القمامة في خزان خاص ليتولى العاملون تحريكها وتقليبها  توضع - المخلفات الصلبة من المنطقة أو المدينة
بواسطة رافعات و مالقيط، وهي عملية مهمة للغاية ، وتشبه إلى حد كبير عملية مزج العديد من المكونات إلعداد 

،ثم  %(21)بعد عملية المزج بشكل صحيح تجفيف الُمخلفات إلى أن تصبح نسبة الرطوبة - قالب من الحلوى
ى ناقل حلزوني إلى المفاعل الحراري؛ وهي  غرفة ُمجهزة بأحدث التقنيات وتفرز جمع المعادن إلعادة تنقل عل

تدويرها، حيث تكون رواسب كربونات الكالسيوم صالحة لالستخدام كوقود صلب او انتاج مواد مزج خاصة 
السمنت وبناء الطرق وتبطين باإلنشاءات، كما يتم تجميع الرماد الناتج في االسفل الستفادة منه في صناعة ا

ستتولد عن الغازات الُمنبعثة من المداخن بفعل الحرارة بخارًا يفيد في تشغيل التوربينات البخارية  - مكبات النفايات
تختلف قدرات المحطات التي تعمل بالمخلفات الصلبة تبعًا لكمية المخلفات ، وهنا و تتولد عنه الطاقة الكهربائية

طن في اليوم من المخلفات االستهالكية المنزلية وبنسبة  (125)الوحدة التي تقوم بمعالجة  :فمثالً المستخدمة؛ 
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ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية؛ وكمثال آخر وهو أن:  (5)؛ تستطيع أن توليد  %(21)رطوبة 
انقاص الرطوبة سوف ينخفض وزنها بعد عملية التجفيف و  %(61)طن من المخلفات الصلبة ذات رطوبة(265)

إلى ميجا وات في  ( 9 –5.5)وتنتج كهرباء من، طن من المخلفات (125)وسوف تنتج ما يقارب  %(,21)إلى
طن   (395)سوف تنتج ما يقارب %( 61)طن من المخلفات الصلبة بنسبة رطوبة  (995)الساعة، كما أن  

يجري  - ميجا وات في الساعة (21 – 16.5) ، كما تنتج كهرباًء من%(21)من المخلفات و بنسبة رطوبة 
عملية تنظيف الغازات العادمة قبل اطالقها في الجو ألن االنبعاثات الناجمة عن العملية أقل بأربع مرات من 

 الغازات الناجمة عن ترك النفايات في المكبات.
 المبحث الثالث: وصف وتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضيتها:

الذهبية  في تقليل حجم  (R4)بحكم أن هدف الدراسة الرئيس هو تقييم مدى صالحية مدخل القاعدة الـ     
الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات، فإن هذه الجزئية من الدراسة تتضمن المنهج الوصفي لتحقيق 

 هذا الهدف، فهي تبين وتوضح التالي: 
اجريت الدراسة على الشركات العامة لخدمات النظافة الليبية، التي أواًل: وصف مجال الدراسة واالفراد المبحوثين: 

تمثل أحد أهم جهاز ُمهتم بمسألة النفايات، والتي توقفها عن العمل في مجالها تعني مأساة لكل مواطن، وهو ما 
أهم مؤسسة و في أمس الحاجة لتطبيق القاعدة الذهبية، ُيميزها عن قطاعات الدولة األخرى، إضافة إلى إنها 

بحكم طبيعة عالقتها بالدرجة األولى بالجانب االستدامي لكونها من المنشآت الخلل في ادارتها للنفايات سيلحق 
 الضرر االكبر بالبيئة.
شركات العامة لخدمات أما بالنسبة لألفراد المبحوثين فإن الدراسة ركزت على مسئولي ال ثانيًا: عينة الدراسة:

النظافة طبرق المتالكم المعلومات التنفيذية ذات الصلة بُمتغيرات الدراسة إلى جانب امكانية االستئناس بآرائهم من 
 خالل استمارة االستبانة والمقابلة. 

لها المُجسد في اإلجابة على سؤا الدراسة الميدانيةلتحقيق هدف ثالثًا: وصف و تشخيص ُمتغيرات الدراسة: 
، (One-Simple T-Test)استخدام  االختبار المعملي، (؛ في SPSSالرئيس، فقد تم االستعانة ببرنامج )

ُمفردة ؛ تم التعرف على طبيعة بيانات العينة؛ من كونها هل تم سبحها من  (13)وبحكم أن حجم العينة أقل من 
، ولهذا اوضحت نتائج اختبار التوزيع االعتداليةمجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي أم ال؛ والتي من أهم شروطها 

 (1) في الجدول (الذهبية؛ الموضحة4Rلكل ُبعد من ابعاد القاعدة الـ) (Kolmogorov-Smirnov Z)الطبيعي 
 التالي أن:

 (: اعتدالية التوزيع االحتمالي لبيانات عينة الدراسة وفًقا الختبار التوزيع الطبيعي3جدول)

 الذهبية (R4)القاعد الــ ابعاد ت
درجة 
 الحرية

 قيمة
Z 

(Sig) 

1 X ُبعد تخفيض (Reducing( )1R )7.277 .7.35 31 .)تقليل(المخلفات عند المنبع 

2 X  اعادة اســـــــــــــتخدام المنتج من النفايــــاتُبعد (Reusing( )2R.)  0.240 0.197 
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3 X اعادة التــــــــــــدوير للنفايات ُبعد Recycling)()(3R. 31 7.22. 7.7.4 

4 X  ُبعد إعادة االسترجاع الحراري(Recovery()(4R. 31 7.257 7.755 
 1.195 1.232 13 الذهبية (R4)لجميع ابعاد القاعد الــ*اعتدالية التوزيع االحتمالي العام 

   
بينت أن قيمة   (Kolmogorov-Smirnov Z)(السابقة الُمعدة وفقًا إلختبار Test of Normalityنتائج تقرير) 

و إلبعادها معًا كانت أكبر من مستوى ( الذهبية؛ 4Rُبعد من ابعاد القاعد الــ)لكل  لالعتداليةمستوى الداللة 
بيانات العينة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع ، و لهذا ُيقبل الفرض العدمي القائل بأن (1.15)المعنوية
 (One-Simple T-Test)، وُيعد هذا مؤشرًا وُمبررًا مهم بخصوص امكانية استخدام االختبار المعمليالطبيعي

 لإلجابة عن السؤال الرئيس. ذو االتجاه الواحد
" ما هو تصور الُمجيبين عن  دور ابعاد القاعدة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة:رابعًا: 
 ( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا؟"4Rالــ)
فقد تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة  لإلجابة عن هذا السؤال,    

الدراسة)آرائهم( حول دور كل ُبعد من ابعاد القاعدة  في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير مخلفات 
ُيشير إلى نتائج تحليل تقديرات)آراء( افراد الدراسة حول دور االيجابي المتوقع لكل ُبعد من  (2)في ليبيا؛ فالجدول
( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير مخلفات ؛ وهذا اآلراء مقرونة 4Rابعاد القاعدة الـ)

 جال من تقليل الخسائر..  وُمقاسة بــــالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات كل م
 

( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات 4Rابعاد القاعدة الـ) (: دور تطبيق2جدول)
 في ليبيا

 رقم
 الفقرة

 الفقـــــــــــــرات)العبارات(
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( في تقليل الخسائر الناجمة عن تصميم المنتج Reduce( )R1أواًل: دور تطبيق ُبعد التخفيض)         
 وتصنيعه, وتعبئته:

1- 
( و الحث عليه سيمكننا من تحديد 1Rإن االهتمام بتطبيق ُبعد التخفيض )

سبل الترشيد في المواد الخام عند تصميم المنتج؛ وهذا له دور  في تقليل 
 الخسائر الناجمة عن النفايات عند تصنيع المنتج .

3.89
7 

0.876 

2- 
الحث و التوعية على استخدام سيــــاسة الشراء االخضر للمواد االولية )شـــــراء 
مواد ذات تعبئة و تغليف مرن تستهلك طاقة اقل في النقل(  يساهم في تقليل 

 خسائر المتعلقة بتجاهل النفايات المتعلقة باإلنتاج.

3.64
1 

0.939 

 3.600.916نشر التوعية و التثقيف بشأن استخدام مواد خام تنتج مخلفات أقل سيكون له  -3
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 2 دور في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل التالف.

4- 
(سيجعل الهـــــــــــــــدر في المواد االولية صفر ، 1Rان تطبيق ُبعد التخفيض )

 وهـــــــــــذا يقلل من خسائر تصنيع المنتج ..
3.48

7 
0.864 

5- 
(سيمكن المنشأة الصناعية من  مراعاة 1Rاالهتمام بتطبيق ُبعد التخفيض )

االعتبارات البيئية في وقت مـُبكر عند اختيار المواد وعند تصميم المنتج 
 المستهدف.

3.48
7 

0.817 

6- 
( يسهم في مراعاة االعتبارات المتعلقة بتقليل  1Rتطبيق ُبعد التخفيض )

 .الخسائر من الطاقة الكهربائية عند االنتاجبتجاهل 
3.60

2 
0.997 

9- 
التركيز على فكرة الحد من المواد المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف و 

 هذا له دور في تخفيض خسائر الناجمة عن تجاهل األثر البيئي.
3.69

2 
0.916 

8- 
يساهم في حث المنشأة الصناعية على  استخدام  (1Rعد التخفيض)بُ  تطبيق

احدث التقنيات التي تساعد على الترشيد في )الكهرباء والمياه( و هذا له دور 
 في  تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهلها.

3.71
7 

0.938 

في تقليل الخسائر الناجمة عن ( 1R) المتوسط العام لدور تطبيق ُبعد التخفيض*
 :وتصنيعه, وتعبئتهتصميم المنتج 

3.641 1.133 

في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل ( 2R)( Reusingثانيًا: دور تطبيق ُبعد إعادة االستخدام )        
 إعادة استخدام النفايات:

1- 
(على ابتكار  االصالح و الصيانة للمنتج 2Rتركيز ُبعد إعادة االستخدام )

 المتعلقة بتجاهل نسبة التالف.المعيب ؛له دور في تقليل الخسائر 
3.70

5 
0.898 

2- 
على انتاج منتجات معبئة في قارورات يمكن (2Rتركيز ُبعد إعادة االستخدام )

استخدامها  مرارًا وتكرارًا بداًل من النسخة التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط 
 ورميها بعيدًا؛ وهذا يقلل من خسائر تجاهل اعادة االستخدام.

3.73
0 

1.158 

3- 

يخلق التفكير في كيف يمكن اعادة  (2Rتركيز ُبعد إعادة االستخدام )
-بعد اصالح العيوب -استخدام المنتج من النفايات الصلبة أما لنفس الغرض

، أو لغرض تعديله الستخدامه بطريقة مختلفة وهذا يحد من خسائر تجاهل 
 اعادة االستخدام لنفس المنتج.

3.96
2 

0.973 

4- 
استخدام المنتج من النفايات في نفس على  (2Rُبعد إعادة االستخدام )تركيز 

سيكون له دور في تقليل  ؛غرض التصنيع، دون احداث اي تغيير عليها
 الخسائر الناتجة عن تجاهل إعادة االستخدام.

3.53
8 

1.041 

 0.174 3.734في تقليل الخسائر الناجمة عن عدم  2R))*المتوسط العام لدور ُبعد إعادة االستخدام
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 إعادة استخدام النفايات:
في تقليل خسائر تجاهل اعادة تدوير   (3R)( Recyclingثالثًا: دور تطبيق ُبعد إعادة التدوير )         
 النفايات:

1- 
أعادة تدوير المخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتجات األصلية 

 سيكون له دور في تخفيض خسائر تجاهل اعادة تدوير النفايات. ؛
3.949 1.143 

2- 
اعادة تدوير المخلفات لتصبح مادة خام مرة أخرى في عمليات التصنيع ، 

 سيكون له دور في تخفيض خسائر تجاهل إعادة التدوير.
3.846 1.141 

تقليل خسائر تجاهل اعادة في   (3R)عد اعادة التدوير *المتوسط العام لدور تطبيق بُ 
 تدوير النفايات:

3.899 0.093 

في  تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل ( 3R)( Recoveryثانيًا: دور ُبعد االسترجاع الحراري )        
 االسترجاع الحراري:

1- 
التركيز على التخلص اآلمن من المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة 

كبير في الحد من الخسائر الناجمة عن باالسترجاع الحراري له دور 
 التعويضات البيئية.

4.10
2 

1.123 

2- 
امتالك الطاقة الخضراء المتجددة له انعكاسه حث المنشآت الصناعية على 

 تخفيض الخسائر الناجمة عن تجاهل االثر البيئي. على
3.73

0 
1.158 

3- 
مطابقتها لقوانين يساهم التحكم في االنبعاثات باالسترجاع الحراري ومدى 

في تخفيض الخسائر الناجمة عن تجاهل االسترجاع ،له دور كذلك البيئة
 الحراري.

3.82
1 

1.393 

في  تقليل الخسائر ( 3R)*المتوسط العام لدور تطبيق ُبعد االسترجاع الحراري 
 الناجمة عن تجاهل االسترجاع الحراري:

3.884 1.194 

إعادة  ( في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل 4R)المتوسط العام لدور قاعدة الــــ *
 تدوير المخلفات:

3.728 1.121 

       
، والخاصة بقياس آراء وتصورات عينة الدراسة ، ُنالحظ ميل اآلراء (2)و بتفحص النتائج الواردة في الجدول  

الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تقليل حجم لها دورها في ( الذهبية 4Rنحو التوافق على أن ابعاد القاعدة الــ )
فالوصف التفصيلي لتقديرات أفراد العينة قيد الدراسة حول دور كل ُبعد من ابعاد القاعدة تدوير المخلفات ،

 (الذهبية في تقليل حجم الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات , كان على النحو اآلتي:4Rالــ)
ُتشير النتائج  في تقليل الخسائر الناجمة عن تصميم المنتج وتصنيعه, وتعبئته:( (1Rدور ُبعد التخفيض     

إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لدور ُبعد التخفيض في تقليل الخسائر الناجمة المراحل االنتاجية، مقارنة 
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وبخصوص  درجات، (5)، من أصل (1.133)، وبانحراف معياري (3.641)، إذ بلغ (3)بالمتوسط االفتراضي
االهتمام والحث على الترشيد في المواد الخام عند التي تنص على أن:  (1)فقراته فقط أظهرت النتائج بأن الفقرة

كانت برأي عينة الدراسة أكثر اهمية في ُبعد ؛ تصميم المنتج؛ سيكون لها دور  في تقليل خسائر تصنيع المنتج
 . (0.876)وبانحراف معياري (3.897)بمتوسط حسابي، فقد جاءت في المرتبة األولى (1R)التخفيض

لوحظ  في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة استخدام النفايات: 2R))دور ُبعد إعادة االستخدام     
بخصوص دور في ُبعد إعادة االستخدام  (3)ارتفاع المتوسط الحسابي العام لآلراء مقارنة بالمتوسط االفتراضي

، وبانحراف معياري (3.734)تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة استخدام النفايات، إذ بلغ ُمتوسطه العام 
التركيز على ؛ والتي تنص على أن: (3)، أما عن فقراته األكثر اتفاقًا عليها فكانت الفقرة(0.174)بلغ هو األخر

، أو -بعد اصالح العيوب -كن اعادة استخدام المنتج من النفايات الصلبة أما لنفس الغرضالتفكير في كيف يم
وذلك  هذا يحد من خسائر تجاهل اعادة االستخدام لنفس المنتج ؛، لغرض تعديله الستخدامه بطريقة مختلفة

  .(0.973)؛ وبانحراف معياري (3.962)بمتوسط 
 

اتضح وجودة  تقليل خسائر الناجمة عن تجاهل اعادة تدوير النفايات:في ( 3R)دور ُبعد إعادة التدوير      
اتفاق قوي لآلراء حول دور ُبعد إعادة التدوير في مجال تقليل خسائر الناتجة تجاهل اعادة تدوير النفايات اذ بلغ 

: ؛وهى(1)قرة، أما فقراته فقد كانت الف(1.193)بانحراف معياري قدره  (3.899)المتوسط الحسابي العام لآلراء
أعادة تدوير المخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتجات األصلية ؛ سيكون له دور في تخفيض 

، و انحرافها (3.949)قد حظيت بأكثر اهتمامًا اذ بلغ ُمتوسط االتفاق عليها خسائر تجاهل اعادة تدوير النفايات؛
 . (1.143)المعياري 

 

لوحظ أن المتوسط الحسابي  في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهله:( 4R) الحراريدور ُبعد االسترجاع       
و ذو انحراف  (3.884)لدور ُبعد االسترجاع الحراري في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهله ُمرتفعًا إذ بلغ 

، أما (3)تراضي، وتبين أن المتوسط الحسابي للمجال المذكور هو أكبر من المتوسط االف(1.194)معياري قدره 
التركيز على التخلص اآلمن من المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة باالسترجاع الحراري  :(1)عن فقراته فإن فقرة

لقيت اتفاقًا قويًا حولها، و بأعلى متوسط له دور كبير في الحد من الخسائر الناجمة عن التعويضات البيئية؛ 
    .(1.123)، وبانحراف معياري كان (4.112)حسابي إذ بلغ 

و إلعطاء إجابة أكثر وضوحا للسؤال الرئيس للدراسة إرتأ الباحث وضع خالصة االختبار في مصفوفة       
 :االختبارات التالية
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 (  لقياس تصور الُمجيبين حول One-Simple T-Test(:مصفوفة اختبارات )3جدول)
( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن  تجاهل إعادة تدوير المخلفات R4) الدور المتوقع لتطبيق القاعدة الـ

 في ليبيا
 ( الذهبيةR4القاعدة الـ ) 

 المؤشر الكلي 
لدور القاعدة 
الذهبية في 
 تقليل الخسائر

 ُبعد 
 التخفيض

(R1) 

 ُبعد إعادة
 االستخدام 

(2R) 

 ُبعد إعادة 
 التدوير 
(3R) 

ُبعد 
 االسترجاع
 الحراري
(4R) 

مة 
ناج
ر ال

سائ
الخ
يل 
تقل

 
ير 
تدو
ة 
عاد
 إ
هل
تجا
ن 

ع
يبيا
ي ل

ــــــــ
ت ف

خلفا
الم

 

 3.928 3.884 3.899 3.934 3.641 متوســط اآلراء
االنحراف 
 المعياري

1.133 1.194 1.193 1.194 1.121 

(Tالمحسوبة) 12.163 9.899 19.429 8.414 13.593 
 1.111 1.114 1.136 1.116 1.111 (Sigالداللـة)

    
السابق؛ (3)بُمطالعة نتائج مصفوفة اختبارات المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة الواردة في الجدول      

( الذهبية في تقليل الخسائر R4يتضح أن متوسط تصور الُمجيبين حول دور كل ُبعد من ابعاد القاعدة الـ )
وهذا التصور)الرآي(  (3.641-3.899)المخلفات في ليبيا يتراوح ما بين الناجمة عن  تجاهل إعادة تدوير

لكل ُبعد من ابعاد القاعدة  (3)الُمجيبين هو ذو داللة احصائية وُيعد مقبواًل ُمقارنة بالمتوسط االفتراضي؛ وهو
ائية بين آراء الذهبية، وبهذا ُيمكن تفسير نتائج االختبار بالقول أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة احص

( الذهبية في تقليل الخسائر الناجمة عن  تجاهل إعادة 4Rالمبحوثين حول الدور المتوقع وااليجابي للقاعد الـــ)
 :H0)، مقابل رفض الفرضية الصفرية  H1: µ>3))تدوير الُمخلفات في ليبيا، وبهذا تُقبل الفرضية الرئيسة البديلة 

µ ≤ 3)  ؛ وبقيمة (3)من درجة المتوسط االفتراضي أكبروهو  (3.928)لها؛ و ذلك بمتوسط حسابي عام بلغ
اجابة السؤال الرئيس ، وبهذا تمكنا من (1.15)من مستوى المعنوية  أقلوهى  (Sig=0.001) احتمالية
ايجابيًا, آلن تقديراهم دلت ( الذهبية كان 4Rتصور الُمجيبين عن  دور ابعاد القاعدة الــ)؛ وهو إن: للدراسة

على أن القاعدة الذهبية سُتساهم ُمساهمة فعالة في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات 
 في ليبيا .

 
 
 
 

Y 

X 
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 المبحث الرابع: االسـتنتاجات و التوصيات:
 أواًل: االســتنتاجات: 
 النظري للدراسة  النتائج التالية:يتأشر من العرض االسـتنتاجات النظرية للدراسة :  -1
( الذهبية إلدارة النفايات من أكثر المفاهيم الفكرية والفلسفية والعلمية في المجال البيئي 4Rُتعد القاعدة الــ) -     

التي أخذت؛ ومازالت تأخذ حجم هائل من االهتمام من قبل الباحثين والدراسين في السنوات االخيرة، ألنها تلبي 
االستدامة؛ في الوقت الذي كان هناك الُندرة و القصور في دراسة هذا المفهوم وأثارة على تقليل حجم  متطلبات

الخسائر الناجمة عن تجاهل اعادة تدوير النفايات في ليبيا؛ بصفتها جزءًا مهمًا من البنية التحتية لكافة البلديات 
 في ليبيا.

ُبعد التخفيـض النفايات بعة ابعاد للقاعدة الذهبية؛ تمثلت في:  اوضحت النتائج النظرية كذلك أن هناك أر  -     
ُبعد اعادة  -ُبعد اعادة استخدام المنتجات إلى أقصى عدد  مرات ممكنه -أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن

ة وهى من الُمتطلبات االساسي ؛ وهذه االبعاداالسترجاع الحراري ُبعد  -التــدوير الموارد إلى اقصي حد ممكن
والالزمة التي يجب على البلديات وكافة شركات النظافة التي تقع في نطاقها مراعاتها   و أن تضعها في 

 االعتبار، إذا أرادت أن تكون لبنه مهمة في التنمية المستدامة و االقتصاد البيئي و القومي.
إلجابة عن السؤال الرئيس  االستنتاجات الميدانية للدراسة: اشرت نتائج الجانب الميداني الُمتعلق با -2

( الذهبية في تقليل الخسائر 4Rللدراسة والذي مفاده: ) ما تصور المجيبين عن  دور ابعاد القاعدة الــ)
تصور الُمجيبون قيد الدراسة كانت متوافقة؛ فمن  الناجمة عن تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا(,  أن:

(، تبين أن اآلراء)التصورات( كانت إيجابية و One-Simple T-Testخالل نتائج التحليل االحصائي الختبـار )
الذهبية في  (R4)الُمجيبين حول دور كل ُبعد من ابعاد القاعدة الـبدرجة كـبيرة فقد بلغ المتوسط الحسابي لآلراء 

، كما بلع (3.641-3.899)  الخسائر الناجمة عن  تجاهل إعادة تدوير المخلفات في ليبيا؛ يتراوح ما بينتقليل 
وهذا التصور )الرآي( للُمستقصي منهم هو ذو داللة  (3.928)المتوسط الحسابي  لألبعاد القاعدة الذهبية معًا 

وهي نتيجة تتفق مع وجهة نظر ،(1015) وية، مقارنة بمستوى معن(1.111)احصائية؛ وُيعد مقبواًل عند  داللة 
و ُتعد مؤشرًا ايجابيًا على اهمية وصالحية المدخل المقترح في تقليل الخسائر الناجمة عن تجاهل إعادة  الباحث

 تدوير المخلفات في ليبيا.
  ثانيًا: التوصيات:     

في اعادة تدوير  (الذهبيةR4القاعدة الــ)انطالقًا من اإلطار العام للدراسة ونتائجها يتضح أن تطبيق وممارسة     
النفايات في ليبيا؛ هو تحدي حقيقي يحتاج إلى دراسات ودورات تدريبية وتمويل مالي لتعزيزه والنهوض به؛ نظرًا 

دوره االيجابي المتوقع على األرباح بفعل الوفر في خسائر   ألثاره اإليجابية على البيئة في الُمستقبل، في مقابل
 ولهذا يوصي الباحث, بما يلي:تجاهل إعادة تدوير المخلفات ، إذا ما تم ممارساتها بكفاءة و فعالية؛ 

الحركة ألنها مدخل مهم من مداخل  (الذهبيةR4القاعدة الــ)الحرص على تبني  من حيث المجال العملي: -
التي تعني في جوهرها، قيام المنظمات بشتى انواعها بأفضل ، و (the green movement) الخضراء
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دخال وتمويل  تبني استراتيجيةالمهام اإلستدامية؛ وفي رأي الباحث أن ذلك يتحقق من خالل  معينة ال قحام وا 
لذلك من (، لما Green Startزء بسيط من البلديات أو شركات النظافة التابعة لها في فكرة )ـُـولو ج

 انعكاسات إيجابية  ُمحتملة على الربحية واالستدامة في اعمالها، في ظل عولمة االقتصاد البيئي.
(بين افراد Public Awarenessيوصي الباحث بضرورة  نشر الوعي العام) من حيث المجال العلمي: -

الذهبية، فقد أكدت دراسة (R4الــ)المجتمع والمسئولين على وجهة الخصوص؛ ألنه أهم ُمتغير لتطبيق القاعدة 
أن  ببرامج اعادة التدوير، على الخاصة بقياس التوعية العامة وتطبيقات (IGES,2013)المعهد الياباني

، الممثلة بأبعادها  (Waste Management Practices) الوعي بأهمية ممارسة ادارة النفايات الصلبة
االربع هي ُنقطة االنطالق االساسية نحو كفاءة استخدام المجتمع لموارده )تطبيق التنمية المستدامة(، لهذا 
فإن الحكومة والمنظمات البيئية غير الحكومية ورجال األعمال واألعالم الجماهيري لهم أثر فعال في نشر 

 يوصي الباحثالتي جمعيها تؤدي إلى تنمية الُقدرات.. كما الوعي العام من خالل سياساتهم وممارساتهم و 
باالهتمام والدعم للمشاريع االبتكارية القائمة على اعادة تدوير النفايات الصلبة ألن ليبيا في أمس لحاجة 

 لهكذا مشروعات.
اثلة من يوصي الباحث بتكثيف جهود الباحثين بإجراء دراسات مستقبلية مم أخيرًا من حيث المجال البحثي: -

أجل تقليل الخسائر الناجمة عن اعادة التدوير للنفايات؛ لكونها اهم شق لمعالجة االثر البيئي، وذلك بعقد 
صدار النشرات الُمتخصصة إليضاح الجوانب المحاسبية التي تتأثر بتطبيق  الندوات و ورش العمل وا 

 الصعيد العالمي.والتي اصبحت ليست بالجديد على  (الذهبيةR4القاعدة الــ)وممارسة 
 قائمة المراجع

 المراجع العربية:
البدائل، االبتكارات، الحلول، دار الفكر العربي، –(، إدارة المخلفات الصلبة 2774الحجار، صالح محمود ،) .3

 القاهرة.
 (، االسترجاع الحراري من المخلفات، ُمتاح على الرابط:2735أدم، حسين ، ) .2

http://wastesworld.blogspot.com/2015/02/blog-post_18.html 
حجم خسائر الدول العربية الناجمة عن تجاهلها اعادة تدوير المخلفات، متاح  (،2773عبدالوهاب ،احمد ) .1

 على الرابط:
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=29350#.W8-

se9efBdg 
(،االدارة البيئية وآليات تفعيها في المؤسسة الصناعية، ابحاث .277عبدالناصر، موسى ، رحمان، أمال،) .4

 (.11-3اقتصادية وادارية ، العدد الرابع ، ص)
  مجلة عالم الطاقة، العدد الثالث، ُمتاح على الرابط: .5

https://www.taqaglobal.com/sites/default/files/taqa-issue3-arabic-061013.pdf 

http://wastesworld.blogspot.com/2015/02/blog-post_18.html
http://wastesworld.blogspot.com/2015/02/blog-post_18.html
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 إدارة النفايات اإللكترونية في ليبيا واستخالص المعادن منها واستثمارها
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: أصبح التخلص من النفايات اإللكترونية اليوم يشكل مشكلة تؤرق المنظمات و الدول والهيئات  لملخصا
والمجتمعات واألفراد ؛ نظرًا لما تحتويه مـن سموم وملوثات بيئية خطرة على الحياة بشكل عام ، وفي ضوء هذا 

جهزة وما تنتجه التقنيات في كل ساعة الحجم الهائل من النفايات اإللكترونية وتعدد مصادرها وما يلحق بتلك األ
من مواد ، وتناسبه طرديًا مع كميات اإلنتاج واالستهالك ، كان علينا لزامًا أن نفكر إليجاد حلول جذرية لهذه 
المشكلة ، لذلك قمنا بدراسة ميدانية في مدينة بنغازي ، عن كمية هذه النفايات ، واستخالص المعادن الثمينة منها 

، بطرق حديثة ومتطورة ، فكانت النتائج مشجعة جدًا ، ومربحة ، بتكاليف تشغيلية منخفضة ، إذا أنَّ  ، واستثمارها
كيلو جرام من النحاس وثالثة كيلوجرامات من الفضة  100الطن الواحد من الهواتف النقالة المهملة تحتوي على 

  . دن وتجميعهاومعادن أخرى ، وسنستعرض في هذا البحث أيضا ، كيفية فصل هذه المعا

 . استثمار المعادن  -إدارة النفايات اإللكترونية  -: المحافظة على البيئة  الكلمات الدالة

 :  ( المقدمة1

ماذا نفعل عندما تتعطل لدينا أجهزة الحاسوب والمعدات اإللكترونية المكتبية ، واأللعاب اإللكترونية ، وكذلك 
 الهواتف النقالة ، وأجهزة التلفاز ، والثالجات ، وأجهزة الشحن ، وأجهزة تقوية اإلشارة ، وكل ما هو إلكتروني ، هل 

هنا أيضًا تنتهي ؟! فمن  -ولحسن الحظ  -هنا تبدأ المشكلة  ، نتخلص منها ؟ بالتأكيد نعم ، ولكن إلى أين ؟!
عادة البشر أنَّ المشكلة تنتهي بالنسبة ألكثرهم عندما اَل َيرونَّ أمامهم الحل ، فطالما أنَّ الُحلول بعيدة عن تفكيرهم 

بإذن اهلل  -ا الورقة وأبصارهم وعن حياتهم اليومية ، فإنها ليست ُمشِكلتهم ، وليهتم شخص آخر بها ، لكن في هذ
سنبحر جميعًا إلى الُحلول الجذرية لهذه المشكلة ، وبدعم من المستثمرين سنحقق ما ال يتحقق ، ونكسر حاجزًا  -

لطالما كان حجر َعثرًة ! أمام اآلالف من الشباب الليبيين الباحثين عن عمل ، والراغبين في مستقباًل أفضل لهم ، 

http://unstats/
mailto:e.mohammed.alsaker@gmail.com
mailto:e.mohammed.alsaker@gmail.com
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نا في هذِه الورقة ، وهدفنا األول هو استثمار طاقات هؤالء الشباب ، وزيادة استفادة ولألجيال التي تليهم ، شعار 
من المعلوم أنَّ بعض مخلفات وخردة القطع  . المستثمر الداعم ماديًا ، والمحافظة على البيئة من خطرًا داهم

خلو منزل وال متجر وال مكتب إال وبه اإللكترونية ، كالشاشات والهواتف نقاط ُقوتنا األساسية في البالد ، فال يكاد ي
ُتطالبنا بالحصول على كل شيء من هذا ! ، تخيلوا  -ولألسف  -العديد من األغراض اإللكترونية ، إذ أن ثقافتنا 

معنا ، كمية النفايات التي تنتج وتستخدم وتستهلك ثم ترمى في القمامات ، في مدينة بنغازي على سبيل المثال ، 
كيلوجرام من نفايات  235محل لصيانة اإللكترونات فيها وجدنا ما يزيد عن  27اسة ميدانية على بعدما أجرينا در 

الحاسب اآللي )الكمبيوتر( نهيك عن باقي األجهزة والمعدات اإللكترونية البالية ، وقمنا بمراجعتهم بعد أسبوع واحد 
يتم التخلص منها برميها في مكبات القمامة  فقط ! وجدنا أن كمية النفايات قد تضاعفت ، واألدهى من ذلك ، أنه

، وهذا بكل تأكيد شيء محزن ! ألن عواقبه وخيمة ، إذ لم يجد من يمد يده من المستثمرين ، وتبقى من دون 
 استغالل ، ستكون وبال أدني شك مصدرًا ملوثًا للبيئة ومهددًا للصحة .

 : ( كمية اإلنتاج السنوي للبضائع اإللكترونية في العالم2

  50( ، أن النفايات اإللكترونية حول العالم تقدر بـ2017يقول التقرير الصادر عن األمم المتحدة العام الماضي )
، ومع ذلك  لآلن لم يثبت رقم مطابق 1]مليون طن سنويًا ، يتم التخلص فقط ! من أقل من مليوني طن منها ]

( طرحت في 2014من أرقام تعتبر تقديرية ، ففي عام )للواقع في كمية اإلنتاج حول العالم ، وكل ما هو وارد 
مليار هاتف نقال ،  1.9مليون جهاز تلفزيون ، ونحو   250األسواق العالمية كميات مهولة من األجهزة تقدر بـ

مليون جهاز حاسوب مكتبي ومحمول ولوحي ، ووفقًا لموقع غاتنر المختص في مجال البحوث حول تقنية  600و
كترونية والتابع لمنظمة األمم المتحدة ، أنُه بعد سنوات قليلة ستتحول جميع هذه األجهزة  إضافة المعلومات اإلل

 [.2إلى ما تم طرحه في السنوات السابقة ، إلى خردة ]

 ( كمية المعادن الثمينة المطلوبة إلنتاج اإللكترونات سنويًا :3

 7.500طنًا من الذهب ، وما يزيد على  320يتطلب اإلنتاج السنوي للبضائع اإللكترونية حول العالم ما يقارب 
[ ، هذا وأن لم أنتطرق للمعدن األخرى الضرورية 3مليار دوالر ] 21طن من الفضة ، مع قيمة مترافقة تتجاوز 

 إلنتاج اإللكترونات .

 صحة والبيئة :( أضرار النفايات اإللكترونية على ال4

تشّكل النفايات اإللكترونية خطرًا على صحة اإلنسان وسالمته ألنها تحتوي على مواد سامة تضر باإلنسان  
والبيئة، فاإللكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البولي 

واد البالستيكية والغازات ، كما يستخدم في صناعة المنتجات اإللكترونية فينيل كلورا يد ، والمعادن الثقيلة، والم
قطع وموصالت ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه األجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص 

لسلسلة منها بشكل عشوائي، فتتّسرب المواد السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، والتي تصل عبر ا
 .[4]الغذائية أو عن طريق االستنشاق إلى اإلنسان

 



81 
 

 ( إحصائيات لنفايات االلكترونية في مدينة بنغازي :5

قمنا بدراسة ميدانية في مدينة بنغازي لحصر النفايات اإللكترونية بشكل أكبر دقة ، وتجنبنا في ذلك التقديرات 
محل لصيانة اإللكترونات والهواتف المحمولة ، في أماكن متفرقة من  20واالحتماالت ، فزرنا في هذا الحصر 

( 1المدينة ، وقمنا بفرز هذه اإللكترونات ، ثم قمنا بوزنها ، فتفاجئنا بالكميات المهولة التي ظهرت لنا ، المخطط )
ألنا أصحاب المحالت يظهر األوزان المتفاوتة للكميات المختلفة من اإللكترونات ، واألدهى من ذلك أننا عندما س

 كيف تتخلصون من هذه النفايات ؟ قالوا : برميها في مكبات القمامة .
 

 .  kg: يوضح أنواع النفايات اإللكترونية وكمياتها بـ (1مخطط )                          
 

         

لثقل وزنها في الغالب ، الحظنا أن أجهزة الحاسوب سجلت أعلى كمية من بين جميع تلك األنواع ، وبرجع ذلك 
خصوصا تلك الحواسيب القديمة ، ثم سجلت الشاشات كمية ال بأس بها  ثم التلفاز ثم لوحات المفاتيح و الفأرة ثم 

 الطابعات .

  : ( المعادن الممكن إخراجها من النفايات اإللكترونية6

فرة بكميات كبيرة فيها ، مثل : األلياف تنطوي عملية استخالص المعادن من النفايات على البحث عن المواد المتوا
)البولي فينيل كلوريد( ، اللدائن الحرارية ، الرصاص ، القصدير ، النحاس ، السيلكون ،  PVCالزجاجية ، 

البيريليوم ، الكربون ، الحديد ، األلمنيوم ، وأما العناصر المتوافرة بكميات أقل بعض الشيء فيها هي : الكادميوم 
ن ، الكوبالت ، اليوروبيوم ، الجاليوم ، الجرمانيوم ، الزئبق ، التاليوم ، األميريسيوم ، األنتيمون ، الباريوم ، البورو 

، الذهب ، اإلنديوم ، الليثيوم ، المنجنيز ، النيكل ، النيوبيوم ، الباالديوم ، البالتين ، الروديوم ، السيلينيوم ، 
 [ .4الفضة ، التانتالوم ، التيربيوم ، التوريوم ، التيتانيوم ، الفاناديوم ]
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  :دن من النفايات اإللكترونية( كيفية فصل المعا7

أن الصعوبة ال تكمن في فصل المعادن ، في حال كانت مرتبطة بخالئطها األساسية بكميات كبيرة وبشكل خاص 
في حال إمكانية فصلها فقط على شكل خالئط نقية بواسطة آليًا أو بتفكيكها يدويًا ، بل يكمن التحدي الحقيقي في 

وهنالك في العالم فقط  دقيقة وفصلها عن بعضها البعض في بنيتها األساسية ،تفكيك الروابط والتوصيالت ال
بضعة مشروعات قيد التطوير تختص بهذا الموضوع ، حتى أنها تستطيع الفك والفصل في أقل الكميات كنقاط 

وهذا   [5]ةاللحام والمشابك ووصالت اللحام والتوصيالت الدقيقة األخرى التي يمكن إعادتها إلى عناصرها األولي
األمر بالتأكيد ال يتحقق عندنا إال بعد وضع يد المستثمر والباحث معًا ، وتكثف جهودهما ، ومع ذلك استطعنا 

( يوضح عملية 1بمفردنا العمل على تفكيك بعض األجهزة اإللكترونية ، بأقل اإلمكانيات التي لدينا ، الشكل )
 لمعادن منها .التفكيك ألحد األجهزة الكهربائية ، واستخراج ا

                             

 : يوضح عملية تفكيك يدوية ألحد األجهزة اإللكترونية (1الشكل )                         

 : ( عملية استخراج معدن الذهب الموجود في بعض األجهزة اإللكترونية8

مهمًا في استخراج المعادن الثمينة منها ،  أثناء تفكيكنا لبعض نفايات األجهزة اإللكترونية استوقفنا موضوًعا
وأخص بالذكر هنا معدن الذهب فهو موجود في الكثير من األجهزة اإللكترونية القديمة ولكن في شكل خليط مع 
عناصر ومعادن أخرى ، أما األجهزة الحديثة فهي تحتوي عليه أي الذهب ولكن بنسب أقل ، وعملية فصله عن 

 [ :5مراحل أهمها] باقي المعادن تتطلب عدة

: عند تجميعك للوصالت المختلفة والتي يحتمل احتوائها على الذهب ضع ماء  ( المرحلة األولى1 - 8)
أكسجينيو وحمض الهيدرو كلوريد واتركه لمدة ثالث أيام تقريبًا ، ) ولو كان يتوفر لديك كمية من النيتريك 

 فتات الذهب . ( ، ثم قم بترشيحه لفصل ضعه وسيتم التفاعل في ساعة

: وهي إذابة فتات الذهب في حمض الهيدرو كلوريد حتى تذوب جميع الشوائب  ( المرحلة الثانية2 - 8)
العالقة في فتات الذهب ، ثم نقوم بإضافة محلول الميتابا يسلفيت ، سيتكون  لدينا راسب بني من كلوريد 

 الذهب الثالثي .

الراسب البني وتسخينه ، وستجد أن اللون البني قد اختفى ،  : وهي تجميع هذا ( المرحلة الرابعة3 - 8)
 وتجد الراسب قد تجمع إلى شكل كرة تقريبًا من الذهب الخالص .
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توضيحية  ( صور4( )3( )2وعلى هذا المنوال تتم عملية الفصل لباقي المعادن كل حسب نوعه ، وفي أشكال )
 لعملية فصل الذهب من األجهزة اإللكترونية .

            
 وضع خلية إلكترونية في محلول  (:3الشكل )مرحلة ترشيح المعادن لفصل الذهب عنها      (:2الشكل ) 

 حمضي لفصل المعادن                                                                       

                                

 تجميع بعض المعادن الثمينة من اللوحات اإللكترونية (:4الشكل )                   

 : كيفية التخلص من النفايات اإللكترونية التي ال يستفاد منها 9)

إلرشاد الناس إلى كيفية التخلُّص من النفايات اإللكترونية بشكل آمن ، في أغلب دول العالم ،  تُبذل جهود هائلة
تعلق بتدوير النفايات اإللكترونية على مستوى المدن والقرى ومن هذا المنطلق نحاول نشر الوعي في ما ي

والمناطق واألحياء وحتى المدارس والجامعات الليبية ، أما النسب المتبقية من النفايات اإللكترونية غير المدّورة 
 : [6]فمصير التخلص منها قد يكون 

: وهو ال يشكل حاًل ألنه يؤخر اليوم الذي يتّم فيه التخلص من الجهاز اإللكتروني بشكل  ( التخزين1 - 9)
 نهائي ، كما يؤدي إلى التقليل من فرص إعادة استخدام هذه األجهزة بفعالية .

مر : حيث تختلط النفايات اإللكترونية بالنفايات المنزلية وينتهي األمر بها إلى المطا ( الطمر أو الحرق2 - 9)
 أو المحارق ، وفي كال الحالتين فإنها ُتحدث تلوثًا في البيئة .
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: يتّم تصدير كافة النفايات من األجهزة اإللكترونية التي تم استخالص ( إعادة االستخدام والتصدير3 - 9)
المعادن منها ، من حواسيب وهواتف وأجهزة منزلية إلى البلدان النامية ، بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها 

 ، فتدّور األجزاء الكبرى من هذه األجهزة بطرق سليمة ومحافظة للبيئة . 

 :  ( الخالصة10

صبح تراكم كميات كبيرة من المخلفات اإللكترونية في أنحاء متفرقة من المدن واألماكن المأهولة بؤر للتلوث أ
البيئي ، ويشكل ضغوطًا كبيرة على صحة اإلنسان والبيئة ، إذ تتحلل بعض مواد هذه المخلفات وتؤدي إلى 

ورة لها ، فضاًل عن كونها عرضه انتشار لألمراض ، وفساد بيئي ، وخصوصا في المناطق السكنية المجا
لالشتعال الذاتي أو الحرق المتعمد المكشوف وما يترتب على كل ذلك من انبعاث لألتربة العالقة في الجو 

إن نجاح إستراتيجية المنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات اإللكترونية في ليبيا تتطلب  والغازات السامة والدخان ، 
 ، أهمها ما يلي : توافر العديد من األمور

توفير الموارد المالية الالزمة واإلمكانيات لإلدارة شركة الخدمات العامة ، أو إنشاء شركة مختصة من  -
 قبل المستثمر .

قامة لمشروعات البحثية المشتركة مابين  - تنمية البحوث واالبتكار واإلبداع لتدوير المخلفات اإللكترونية وا 
وزارة البيئة ، ويعتبر هذا المؤتمر خطوة في االتجاه الصحيح ، ونحث المؤسسات التعليمية والبحثية و 

 كافة القطاعات على دعم مثل هذه الندوات .
جراء الدورات التدريبية إلعداد األفراد في إدارة الخدمات العامة . -  الوعي البيئي وا 
 القضاء على المكبات العشوائية والمكشوفة .  -
 . فروع شركة الخدمات العامة في كل المدن الليبية  إحكام عمليات الرصد والرقابة على -

 : ( التوصيات11

وضع برامج لتطبيق مواد قانون حماية  : لدينا توصية واحده نتمنى إيصالها ورفعها للجهات المختصة وهي
، والذي يهدف إلي تحقيق الرقابة علي البيئة بقصد حمايتها وتحسينها ،  2003لسنة  15وتحسين البيئة رقم 

يهدف أيضا إلي تحقيق التنمية المستدامة ، واالستفادة من الموارد الطبيعة والعمل علي استغاللها االستغالل و 
 . األمثال 

 :( المراجع 12

 2016تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة عام   [1] 
pps/news/html/syslinks.asphttp://www.un.org/a  

 https://www.gartner.com/technology/home.jsp  2014تقرير صادر عن موقع غارتنر عام   [2]
 (2014/ نوفمبر/11تقرير صادر عن بلدية دبي اإلماراتية ، بتاريخ ) [3] 

 http://www.dm.gov.ae/wps/portal/!ut/p/a1/rVZdk5o6GP4re    

http://www.un.org/apps/news/html/syslinks.asp
http://www.un.org/apps/news/html/syslinks.asp
https://www.gartner.com/technology/home.jsp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dm.gov.ae%2Fwps%2Fportal%2F!ut%2Fp%2Fa1%2FrVZdk5o6GP4re&h=AT2m7HpBTBxep93rAkOK1gAaoBTag_nTnvPRauEFqIReEfC3z1VD59D411KPxpaB68k5nDVkO91CyB7ysSu9dwRFdDDE26MacHyx0VUpAX0OzEN0I5egXP7dsvXB5ZNh9TIa
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 .  ISBN 0521370950الرقم المعياري الدولي للكتاب  The Art of Electronics [ كتاب4]
جامعة  -رسالة ماجستير بعنوان أضرار النفايات اإللكترونية ، لألستاذ سعد بن ناصر الزهراني ، كلية التربية  [5]
  – 2008 . المملكة العربية السعودية -القرى أم 

[ ورقة علمية منشورة بعنوان " البيئية األردنية المشاكل والحلول المقترحة " للدكتور محمد حسني ، تم عرضها 6]
 .  :assabeel.nethttp//ضمن اليوم العلمي الثالث عشر في مؤتمر تحت عنوان " اإلسالم والبيئة" ، 
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 دراسة ميدانية لتقييم مختبر الخرسانة ومواد البناء في المعهد العالي للمهن الشاملة / درنة

 م. رافع عبدالسالم الصالبي  
ماجستير هندسة مدنية تخصص 

نشاءات   بناء وا 
 مساعد محاضر

المعهد العالي للمهن الشاملة، 
الساحل الغربي، محلة المغار، 

 درنة/ليبيا
r.elsalabi@yahoo.com 

 م. ناصر عمر أشليمبو
ماجستير هندسة مدنية تخصص 

 بنية تحتية 
 مساعد محاضر

المعهد العالي للمهن الشاملة، شارع 
عبدالمنعم رياض، محلة الجبيلة، 

 درنة/ليبيا
naseromar88@yahoo.com 

 م. أيمن علي الحاسي
ماجستير هندسة معمارية تخصص 
 التخطيط الحضري واالقليمي 

 مساعد محاضر
المعهد العالي للمهن الشاملة، شيحا 
 الغربية، محلة المغار، درنة/ليبيا

aimanoooo59@gmail.com 

 ، ادارة الجودة.ISO ،ISO 9001 ،IEC 17025 :الكلمات الرئيسية

  :الخالصة

تعد المواصفات العالمية األيزو معيار دولي معترف به في شتى أنحاء العالم تم تطويره لمختبرات الفحص 
والمعايرة لكي تنفذ نظامًا للجودة يهدف إلى تحسين قدرتها على اصدار نتائج دقيقة ومضمونة وتم اصدار 

المنشاة الدولية للتوحيد القياسي، من هنا عمل الباحثون على تقييم واقع ادارة الجودة في معمل  المواصفة بواسطة
اختبارات مواد البناء والخرسانة بالمعهد العالي للمهن الشاملة درنة لتحقيق نتائج الفحوصات وفق األيزو وذلك 

 لتأمين أداء عالي من حيث الجودة والتشغيل االقتصادي.

ائج المسح الميداني نقاط الضعف في نظم العمل واالجراءات المتبعة في المختبر بسبب افتقاره وقد اظهرت نت
للعديد من متطلبات المواصفة الدولية، وفي ضوء ما تم التوصل إليه واستنادًا إلى مبادئ نظم إدارة الجودة 

ى الباحثون انها تقدم حلواًل الخاصة بالمختبرات تم وضع التوصيات التي ير  (ISO/IEC17025)ومواصفة األيزو 
لمشكلة البحث كخطوة في تطبيق نظام الجودة لتأمين أداء عالي من حيث الجودة والتشغيل االقتصادي وتقليص 

 الفجوة الكلية من الشروط العامة لكفاءة اداء معمل االختبار والمعايرة طبقا للمواصفة.

http://assabeel.net/
mailto:naseromar88@yahoo.com
mailto:naseromar88@yahoo.com
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 مقدمة:

رور الزمن فال تزال الخرسانة والمونة االسمنتية تحتل مكان الصدارة على الرغم من تطور مواد البناء المستعملة بم
في هذا المجال، ونتيجة لالهتمام العالمي بقضية الجودة واستنادًا الى فكرة اساسية هي )ان جودة السلعة أو 

، ومن هذا الخدمة التي يتلقاها المستهلك أنما هي محصلة  لكل االنشطة واالعمال والمواد الداخلة في انتاجها(
( والتي جاءت تعبيرًا عن هذا االهتمام، والجدير بالذكر 7777المنطلق صدرت سلسلة المواصفات الدولية )األيزو 

ان هذه المواصفة ال تتعلق بمواصفات الجودة للمنتج ولكنها مجموعة من المعايير والضوابط التي ينبغي توفرها في 
ة مع المواصفات الدولية ليست هدفًا في ذاته ولكنه وسيلة المؤسسة، كما ان الحصول على شهادة المطابق

 تستخدمها االدارة الناجحة للوصول الى أعلى مراحل الريادة والتفوق.

استنادًا لما تقدم وجد الباحثون دافعًا قويًا إلى دراسة الجودة وادارتها في مجال فحص الخرسانة ومواد البناء في 
ا للوصول إلى نظام جوده مثالي يمهد مستقباًل الستكمال متطلبات المواصفة مدينة درنه لوضع ضوابط يسترشد به

 الدولية األيزو.

 مشكلة الدراسة:

عدم التقيد واتباع خطة للجودة تفي بما هو مطلوب ال يعطي نتائج ضمن المواصفات المطلوبة في المعامل رغم 
 وجود وثائق الفحوصات المختبرية الخاصة باعتماد النتائج.

 ة الدراسة:أهمي

أن هذا البحث يكتسب أهمية نتيجة لندرة وجود دراسات أو بحوث متعلقة بموضوع ادارة الجودة في معامل فحص 
 مواد البناء والخرسانة في ليبيا واعتمادها على العشوائية واالرتجال.

 هدف الدراسة:

قيق نتائج ملموسة وفق المواصفة عمد الباحثون في هذه الدراسة ان يحصلوا على تقييم واقع ادارة الجودة وتح
 الدولية األيزو في معمل اختبارات مواد البناء والخرسانة بالمعهد العالي للمهن الشاملة درنة.

 حدود الدراسة:

 معمل الخرسانة ومواد البناء بالمعهد العالي للمهن الشاملة درنه. الحدود المكانية: .1
تقييم واقع نظام ادارة الجودة ومستوى أداءه ودراسة سياق العمل الفعلي المتبع  الحدود الموضوعية: .2

 ومدى إيفاءه بمتطلبات المواصفة الدولية. 
 م. 2733فصل الربيع  –م  2773خالل فترة التشغيل من فصل الخريف  الحدود الزمنية: .3
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 هيكلية الدراسة:

 وانب اآلتية: للوصول إلى الهدف المطلوب فان خطة البحث تضمنت الج

يتضمن االطالع على البحوث والدراسات السابقة والمصادر الحديثة والتي تتعلق  أواًل: الجانب النظري:
 ..277-7773بالجودة ومفاهيمها وتطورها ونظم إدارتها ومن ضمنها األيزو 

الحالة الدراسية( منهج دراسة الحالة من خالل المعايشة الميدانية في المعمل )ثانيًا: الجانب الميداني: 
( ISO/IEC17025لغرض عرض وتحليل وتقييم نظام الجودة الحالي ومقارنته بمتطلبات المواصفة )

 وبيان مقدار الفجوة الحاصلة بينهما واسبابها.
( التي تم استخراجها من المواصفة وبرمجة Checklistsباعتماد قوائم الفحص ) ثالثًا: الجانب التحليلي:

 وتطبيق مقياس سباعي لقياس مدى مطابقة التنفيذ الفعلي للمتطلبات والشروط.مقابالت البحث 

 :الجانب النظريأواًل: 

 3777لسنة  39725حول بناء نظام ادارة الجودة الشاملة للمختبرات اإلنشائية وفق األيزو  :دراسة )النداوي( .1
تائج المسح الميداني نقاط الضعف في اختير المركز القومي للمختبرات اإلنشائية عينة الدراسة، وقد اظهرت ن

 نظم العمل واالجراءات المعمول بها في مختبرات المركز بسبب افتقاره للعديد من متطلبات المواصفة الدولية.
 [2774]النداوي، 

: عرف الجودة بأنها )المالئمة لالستعمال(، ( (Jpseph M.Juran Philosophyفلسفة جوزيف جوران .2
نهاية لفعاليات تطوير الجودة فهي حركة لولبية، متضمنة بحوث التسويق، تطوير فكانت فلسفته انه ال 

 - (Quality Trilogy) المنتج، وقد عرض جوران فلسفته فيما يخص الجودة بما يسمى ثالثية الجودة
 .[Russell and Tayler, 2000])تخطيط الجودة، السيطرة على الجودة، تحسين الجودة( 

هي مواصفة محدده من قبل المنظمة العالمية للقياس و  (:9111الجودة األيزو)نظم إدارة وضمان  .3
المواصفات وهي ذات قواعد ومنهجية يسهل التوافق معها على مستوى عالمي وتركز على عالقة المورد 
بالزبون بحيث تكون عالقة منهجيه نظامية معززة بالوثائق والدقيقات ومكملة لتوجه االدارة و العاملين 

 [2774لمنظمة سواًء كانت انتاجية أو خدمية. ]الحديثي، وا
يهيئ نظام األيزو مزايا متعددة وعلى مختلف األصعدة ومن هذه  (:9111فوائد تطبيق نظام الجودة األيزو ) .4

 [2772المزايا: ]القزاز وكوريل، 
  دتها.يحقق التحسين في األداء االداري والمساعدة على ضبط عمليات االنتاج والتحقق من جو 
 .التفوق على المنافسين الذين لم يحصلوا على الشهادة وعليه استقطاب القوى العاملة المتميزة 
 .رفع الروح المعنوية للعاملين من خالل تفاخرهم بالعمل لدى معمل حائز على شهادة األيزو 
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من المواصفات وهي ) األيزو/ كاسكو (تم اعدادها من اللجنة الخاصة بتقييم المطابقة 17025: المواصفة .5
الدولية لتطبيق عمليات وانظمة الجودة والمختبرات، وتستخدم هذه المواصفة من هيئات االعتماد الدولية 
والوطنية التي تعتمد كفاءة مختبرات الفحص واالختبار والمعايرة كأساس لها في عملية التقييم. ]طالب، 

2732 ] 
لعمل بها هو سهولة قبول نتائج الفحص والمعايرة بين إن أهم مزايا ا: (ISO/IEC 17025)مزايا المواصفة  .6

البلدان. وهنا يتم تعزيز المختبرات في مسألة الحصول على االعتماد من الهيئات التي تكون ضمن اتفاقيات 
 Siegelاالعتراف المتبادل مع الهيئات الممثلة في البلدان األخرى إذ يتم التعرف على المعايير نفسها. ]

,2012&Saukko ] 
 ثانيًا: الجانب الميدانـي:

هنالك العديد من الفحوصات التي يجريها المختبر اإلنشائي للمعهد اضافة إلى الدروس المختبرية للطلبة وللزبائن 
 الخارجيين عند توفر الوقت المالئم، وندرج أدناه أهم الفحوصات التي يجريها المختبر:

 الفحوصات المختبرية الهندسية للتربة. .1
 البلوك الخرساني.فحوصات  .2
 فحص التدرج للركام الخشن والناعم.  .3
 فحص مقاومة الضغط للمكعبات واألسطوانات الخرسانية. .4

  ثالثًا: الجانب التحليلي )إجراءات تحليل النظام(:

التي تهدف إلى تشخيص نسبة  (Gap Analysis Cgecklist)اعتمد الباحثون قائمة فحص وتحليل الفجوة 
المطابقة وتحديد حجم الفجوة ويتم ذلك باستخدام مقياس سباعي لقياس مدى مطابقة التنفيذ الفعلي للمتطلبات وذلك 

 كما يأتي:

 المقياس السباعي لتحديد درجة المطابقة وتحديد حجم الفجوة. 1جدول.

وزن الفقرة 
 7 3 2 1 4 5 4 )الدرجة(

 فقرة المقياس
كليًا مطبق 

 موثق كلياً 

مطبق كليًا 
موثق 
 جزئياً 

مطبق كليًا 
 غير موثق

مطبق 
جزئيًا 

 موثق كلياً 

مطبق 
جزئيًا 
موثق 
 جزئياً 

مطبق 
جزئيًا 
موثق 
 جزئياً 

غير 
مطبق 

 غير موثق

وبعد تحديد لكل محور في ضوء االجابات على قوائم الفحص ينم اعتماد المعادالت اآلتية الستخراج النسب 
 ى المطابقة كاالتي:المئوية لمد
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من  (Weight Mean)حساب المعدل التقريبي لمدى المطابقة مع المتطلبات الستخراج الوسط الحسابي المرجح 
 خالل حساب قيم التكرارات لكل قائمة من قوائم الفحص حسب المعادلة:

 )مجموع التكرارات( ÷تكرارها(  ×الوسط الحسابي المرجح = )مجموع االوزان 

 حساب النسبة المئوية لمدى مطابقة التنفيذ الفعلي من قبل المؤسسة باستخدام المعادلة:

 )أعلى درجة في المقياس( ÷النسبة المئوية لمدى المطابقة = )الوسط الحسابي المرجح( 

 كما يأتي: > 3حساب حجم الفجوة من خالل طرح النسب المئوية من الرقم > 

 )النسبة المئوية لمدى المطابقة( -1فجوة لكل قائمة فحص = حجم ال

 أواًل: المتطلبات االدارية:

 نظام االدارة .1
 قائمة الفحص الخاصة باإلدارة. 2جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
ممارسة مهنية وجودة خدمات االختبار التي تقدمه 

 للزبائن.
 *      

       * استخدام األفراد المدربين والموارد لمالئمة األداء.  2
      *  .حقوق السرية والملكية لنتائج الفحوص 3

يعمل كل العاملين على استيعاب ما جاء بوثائق  4
 الجودة.

      * 

5 
 3 7 7 7 7 2 3 التكرارات.
 7 7 7 7 7 37 4 النتيجة.

 1.33/ حجم الفجوة =  1.69/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4الوسط الحسابي المرجح = 

 2التنظيم  .2
 قائمة الفحص الخاصة بالتنظيم 3جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
توفر الهيكل التنظيمي للمؤسسة وموقع المختبر من 

 .المؤسسة األم
 *      

 *      تحديد الوصف الوظيفي للعاملين في مجال الفحوص  2
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 والمعايرة.

3 
تعيين ممثل لإلدارة مسئول عن ضمان تنفيذ نظام 

 الجودة.
      * 

هيكل تنظيمي للعالقة بين ادارة الجودة والعمليات  4
 *       الفنية.

5 
 1 7 7 7 7 3 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 5 7 النتيجة.

 1.99/ حجم الفجوة =  1.21/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.25الوسط الحسابي المرجح = 

 :التحكم في حفظ وتداول الوثائق .3
 قائمة الفحص الخاصة بضبط الوثائق 4جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
يلتزم المعمل بوضع طرق للتحكم في حفظ وتداول 

 .الوثائق
*       

 *       استعراض الوثائق دوريا ومراجعتها. 2

3 
تحديد اإلجراءات الالزمة والصالحيات في عملية 

 المراجعة.
   *    

4 
وجود إجراءات إدامة وثائق األنظمة التي تعمل 

 .بالحاسوب
      * 

       * الوثائق الصـادرة عـن المعمـل لها شـكل يميزهـا. 5

6 
الوثائق خارجية المصدر وضبط التأكد من تمييز 
 أسلوب توزيعها

      * 

       * .منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة 9

8 
 1 7 7 3 7 7 1 التكرارات.
 7 7 7 1 7 7 .3 النتيجة.

 1.51/ حجم الفجوة =  1.51/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  3الوسط الحسابي المرجح = 

 والعطاءات والعقود: مراجعة الطلبات .4
 قائمة الفحص الخاصة بمراجعة الطلبيات والمناقصات العقود. 5جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
وجود طريقة لالختبار والمعايرة المناسبة لتحقيق 

 المراجعة. 
      * 
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2 
 3 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 التعاقد مع معامل إلجراء اختبارات ومعايرات من الباطن. .5
 قائمة الفحص الخاصة بالتعاقد الثانوي لعمليات الفحص واالختبار. 6جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

الدولية فيما يختص بالعمل المتعاقد تطبيق المواصفة  1
 عليه.

      * 

2 
يلتزم المختبر بإبالغ الزبون بكل األعمال الثانوية التي 

 تتم بالخارج 
    

* 
  

3 
يحتفظ المختبر بسجل يحتوي على أسماء المتعاقدين 

 الثانويين.  
    

* 
  

4 
 3 7 2 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 4 7 7 7 7 النتيجة.

 1.98/ حجم الفجوة =  1.22/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.33الوسط الحسابي المرجح = 

 خدمات المشتريات واإلمدادات .6
 قائمة الفحص الخاصة بخدمات المشتريات واإلمدادات. 9جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

وجود السياسات والطرق المناسبة الختيار خدمات  1
 المشتريات.

  *     

 *       وجود تقييم المـوردين لخـدمات واإلمـدادات. 2
  *      .وجود إدامة للسجالت بأسماء الموردين المعتمدين 3

4 
مراجعة وثائق الشراء والمصادقة عليها من الناحية 

       * الفنية.

5 
 3 3 7 7 3 7 3 التكرارات.
 7 3 7 7 4 7 4 النتيجة.

 1.54/ حجم الفجوة =  1.46/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  2.95الوسط الحسابي المرجح = 
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 خدمة الزبون: .7
 قائمة الفحص الخاصة بخدمة الزبون. 8جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
يوفر المعمل لزبائنه التعـاون للتحقـق مـن طلبـات 

 الزبـائن. 
*       

2 
السـماح بتواجـد الزبـون بشـكل معقـول لـبعض االمـاكن 

 بالمعمل.
*       

التواصل الجيد مع الزبون والتي تشـمل تقديم النصـائح  3
       * الفنية.

4 
استخدام وتحليل إفادة الزبون في تحسين نظامًا الدارة 

 للمعمل.
     *  

 

 8يتبع جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

5 
 7 3 7 7 7 7 1 التكرارات.
 7 3 7 7 7 7 .3 النتيجة.

 1.21/ حجم الفجوة =  1.99/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4.95الوسط الحسابي المرجح = 

 الشكاوى:  .8
 قائمة الفحص الخاصة بالشكاوى. 9جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

لدى المعمل سياسة وطريقة لمعالجـة الشـكاوي الـواردة  1
 مـن الزبـائن. 

      
* 

2 
 3 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 
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 المعايرة الغير مطابقة:توجيه وضبط السيطرة على عمليات االختبار و/أو  .9
 قائمة الفحص الخاصة بالفحص واالختبار و/أو المعايرة غير المطابقة. 11جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

مسؤولية مدير المختبر تجاه تلك االعمال وتوثيق  1
 السياسة المتبعة.

     *  

2 
 7 3 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 3 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1.83/ حجم الفجوة =  1.19/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 :التحسينات .11
 قائمة الفحص الخاصة بالتحسينات المستمرة. 11جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
 *       استخدام سياسة الجودة وأهدافها. 1

2 
 3 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 اإلجراءات التصحيحية: .11
 قائمة الفحص الخاصة باإلجراءات التصحيحية. 12جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

الجودة تحسين فعالية النظام االداري باستخدام سياسة  1
 واهدافها.

      * 

2 
 3 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 
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 :اإلجراءات الوقائية .12
 قائمة الفحص الخاصة باإلجراءات الوقائية. 13جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

ضبط االجراءات وتوثيقها وفق متطلبات نظام ادارة  1
 .الجودة

      * 

2 
 3 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 التحكم في السجالت: .13
 قائمة الفحص الخاصة بالتحكم في السجالت. 14جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
يلتزم المعمل بتأمين كل السجالت والمحافظة على 

 خصوصيتها.
 *      

2 
المحافظة على طرق موثقة لتنظيم سجالت نظام 

 االدارة.
    *   

تدهور تخزين الســـجالت بطريقـــة تحول دون تلفها أو  3
 حالتها.

    *   

       * تتضمن السجالت تعريف المنتسبين المسئولين. 4

5 
 7 7 2 7 7 3 3 التكرارات.
 7 7 4 7 7 5 4 النتيجة.

 1.29/ حجم الفجوة =  1.63/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  3.95الوسط الحسابي المرجح = 

 التدقيقات الداخلية:  .14
 قائمة الفحص الخاصة بالتدقيقات او المراجعة الداخلية. 15جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
تنفيذ المراجعات الداخلية بشكل دوري وطبق برنامج 

 زمني محـدد.
      * 

 *       .تنفيذ التدقيق الداخلي مرة واحدة سنويًا على األقل 2
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 *       التحقق من تنفيذ وفعالية االجراءات التصـحيحية.  3

4 
االحتفاظ بنتائج التدقيق واالجراءات التصحيحية في 

 سجالت.
      * 

5 
 4 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 مراجعات اإلدارة: .15
 قائمة الفحص الخاصة بمراجعات اإلدارة. 16جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
تقــوم االدارة التنفيذيــة دوريــًا بعمــل اســتعراض لنظــام 

 إدارة المعمــل. 
      * 

2 
مراجعة عناصــر االســتعراض وبحــثها فــي اجتماعــات 

 منتظمة.
      * 

3 
 2 7 7 7 7 7 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 7 النتيجة.

 1/ حجم الفجوة =  1/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1الوسط الحسابي المرجح = 

 ثانيًا: المتطلبات الفنية:

 األفراد )المنتسبين(: .1
 قائمة الفحص الخاصة باألفراد )الفاحصين(. 19جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
اجراءات تحديد الوصف الوظيفي للعاملين في 

 .الفحوص
      * 

2 
توفر خطط البرامج التدريبية للعاملين ذات عالقة 

 .بالجودة
    *   

      *  توفير نظام البدائل للعاملين في مجال الفحوص. 3

4 
اجراءات ضمان كفاءة الموظفين المستخدمين بعقود 

 .مؤقتة
      * 

5 
 2 7 3 7 7 3 7 التكرارات.
 7 7 2 7 7 5 7 النتيجة.
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 1.91/ حجم الفجوة =  1.29/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.95الوسط الحسابي المرجح = 

 المكان والظروف البيئية: .2
 قائمة الفحص الخاصة بالظروف البيئية ومكان العمل. 18جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
       * .اجراءات قياس ومراقبة لظروف المحيطة بالفحوص 1
   *     اجراءات ومعدات السالمة الصناعية للعاملين. 2

3 
اجراءات مراقبه حدود التلوث البيئي من مخلفات 

 .الفحوص
      * 

       * .اجراءات صيانة االبنية وقاعات المعمل 4

5 
 3 7 3 7 7 7 2 التكرارات.
 7 7 2 7 7 7 32 النتيجة.

 1.42/ حجم الفجوة =  1.58/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  3.51الوسط الحسابي المرجح = 

 طرق االختبار والفحص والمعايرة وصالحيتها: .3
 قائمة الفحص الخاصة بطرق اختيار الفحص وصالحيتها. 19جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

1 
استخدام النسخ المحدثة من المواصفات ضمان 

 .القياسية للفحوص
*       

2 
اجراءات تحديد طرق الفحص عندما ال يحددها 

 .الزبون
*       

 *       .اجراءات تخمين الالتأكيدية في القياسات 3

4 
اجراءات ادامة وضبط صالحية ومالئمة البرمجيات 

 المستخدمة. 
*       

       * .وصيانة أجهزة الحاسوباجراءات امن  5

6 
 3 7 7 7 7 7 4 التكرارات.
 7 7 7 7 7 7 24 النتيجة.

 1.21/ حجم الفجوة =  1.81/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4.81الوسط الحسابي المرجح = 
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 األجهزة: .4
 قائمة الفحص الخاصة باألجهزة. 21جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
   *     .توفر كافة أنواع االجهزة المطلوبة للفحص 1
   *     .توفر اجراءات ضبط صالحية االجهزة 2
   *     .اجراءات تحدد األفراد المخولين بتشغيل االجهزة 3
       * .تعليمات تشغيل االجهزة في متناول العاملين عليها 4
 *       .ترميز االجهزة وملحقاتها وبرمجياتها 5
   *     .توفر نظام صيانة االجهزة 6
 *       .توفر نظام معايرة لألجهزة 9
 *       إجراءات تمييز االجهزة العاطلة وعدم استخدامها. 8
 *       .تسلسلية القياس لألجهزة والمراجع القياسية 9

11 
 4 7 4 7 7 7 3 التكرارات.
 7 7 . 7 7 7 4 النتيجة.

 1.94/ حجم الفجوة =  1.26/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.56الوسط الحسابي المرجح = 

 التسليم: .5
 قائمة الفحص الخاصة بعملية التسليم. 21جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
       * ترقيم النماذج وتمييزها طيلة مدة بقائها في المختبر. 1
       * .ضمان سرية النماذجتوفر إجراءات  2
 *       .توفر الوسائل والمعدات المالئمة لهذا الغرض 3

توفر المعلومات عن الفحوصات للعاملين في شعبة  4
 .االستالم

  *     

       * .توفر المساحة التخزينية لحين تسليم العينة 5

6 
 3 7 7 7 3 7 1 التكرارات.
 7 7 7 7 4 7 .3 النتيجة.

 1.29/ حجم الفجوة =  1.93/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4.41الوسط الحسابي المرجح = 
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 النمذجة: .6
 .قائمة الفحص الخاصة بعمليات النمذجة 22جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
       * .توفر خطط النمذجة في مواقع النمذجة 1
 *       النمذجة الموقعية.توفر اساليب إحصائية لعمليات  2
       * .توفر إجراءات لتوثيق بيانات وعمليات النمذجة 3

4 
 3 7 7 7 7 7 2 التكرارات.
 7 7 7 7 4 7 32 النتيجة.

 1.33/ حجم الفجوة =  1.69/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4الوسط الحسابي المرجح = 

 والمعايرة:اعداد تقارير االختبار والفحص  .7
 قائمة الفحص الخاصة بتقارير االختبار والفحص. 23جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
      *  الهيكلية الموحدة لصيغة التقارير وسهولة تمييزها. 1
       * توفر كافة المعلومات الفنية في تقارير الفحوص. 2

3 
وضمان سهولة اجراءات حماية المحفوظ من التقارير 

 .استرجاعها
 *      

اجراءات تحديد مدة االحتفاظ بالتقارير قبل التخلص  4
 .منها

      * 

5 
 3 7 7 7 7 2 3 التكرارات.
 7 7 7 7 7 37 4 النتيجة.

 1.33/ حجم الفجوة =  1.69/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  4الوسط الحسابي المرجح = 

 عرض النتائج:  .8
 

 .قائمة الفحص الخاصة بعرض النتائج )تسليم تقارير الفحوص( 24جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 

اجراءات االتصال بالزبون لحاالت التأخر في انجاز  1
 الفحص.

 *      

اجراءات إرسال التقرير في حالة عدم الزبون الستالم  2
 .التقرير

      * 
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3 
المخول )ممثل الزبون( باستالم تقرير اجراءات تحديد 

 .الفحص
      * 

4 
 2 7 7 7 7 3 7 التكرارات.
 7 7 7 7 7 5 7 النتيجة.

 1.92/ حجم الفجوة =  1.28/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.69الوسط الحسابي المرجح = 

 ضمان جودة نتائج االختبار والفحص والمعايرة: .9
 الخاصة بضمان جودة نتائج االختبار والفحص.قائمة الفحص  25جدول.

 المتطلبات ت
 األوزان

6 5 4 3 2 1 1 
 *       وضع خطط ضمان الجودة لمراقبة صالحية الفحوص. 1

للفحوص المنجزة إعادة الفحص بالمتبقي من النماذج  2
 .المفحوصة

      * 

      *  .تتضمن اجراءات ضمان الجودة تدقيق معايرة االجهزة 3
     *   .إعادة الفحص بالطريقة نفسها أو طرق مختلفة 4

5 
معامل االرتباط بين النتائج المختلفة للعينات 

 .المفحوصة
      * 

6 
توفر أساليب إحصائية لتحديد عدد ونوع النماذج 

 المخزونة. 
      * 

     *   توفر المساحة المخزنية وبظروف بيئية مالئمة. 9
 *       اساليب احصائية في تقييم النتائج التدقيق.اعتماد  8
 *       .مشاركة المعهد في برامج كفاءة الفحوص المختبرية 9

11 
 4 7 7 7 2 3 7 التكرارات.
 7 7 7 7 . 5 7 النتيجة.

 1.96/ حجم الفجوة =  1.24/ النسبة المئوية لمدى المطابقة =  1.44الوسط الحسابي المرجح = 

 مطابقة الجودة: ثالثًا:
 المتطلبات االدارية: .1

نسبة مطابقة الجودة وحجم الفجوة الكلية للشروط العامة للمتطلبات االدارية لكفاءة اداء معامل االختبار  26جدول.
 والمعايرة.

 حجم الفجوة نسبة مطابقة الجودة المتطلبات االدارية ت
 7.11 7.49 نظام االدارة. 1
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 7.97 7.23 التنظيم.  2

 7.57 7.57 التحكم في حفظ وتداول الوثائق. 3

 3.77 7.77 مراجعة الطلبات والعطاءات والعقود. 4

التعاقد مع معامل إلجراء اختبارات ومعايرات من  5
 الباطن.

7.22 7.9. 

 7.54 7.44 خدمات المشتريات واالمدادات. 6

 7.23 7.97 خدمة الزبون. 9

 3.77 7.77 الشكاوى. 8

السيطرة على عمليات االختبار أو المعايرة الغير ضبط  9
 مطابقة.

7.39 7..1 

 3.77 7.77 التحسينات. 11

 3.77 7.77 االجراءات التصحيحية. 11

 3.77 7.77 االجراءات الوقائية. 12

 .7.1 7.41 التحكم في السجالت. 13

 3.77 7.77 التدقيقات الداخلية. 14

 3.77 7.77 مراجعات االدارة. 15

 1.96 1.24 الفجوة الكلية
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نسبة مطابقة الجودة وحجم الفجوة للشروط العامة للمتطلبات االدارية لكفاءة اداء معامل االختبار  1شكل.

 والمعايرة.
 

  المتطلبات الفنية: .2
االختبار نسبة مطابقة الجودة وحجم الفجوة الكلية للشروط العامة للمتطلبات الفنية لكفاءة اداء معامل  29جدول.

 والمعايرة.

 حجم الفجوة نسبة مطابقة الجودة المتطلبات االدارية ت
 7.93 7.27 األفراد )المنتسبين(. 1
 7.42 .7.5 المكان والظروف البيئية. 2
 7.27 7..7 طرق االختبار والفحص والمعايرة وصالحيتها. 3
 7.94 7.21 االجهزة. 4
 7.29 7.91 التسليم. 5
 7.11 7.49 النمذجة. 6
 7.11 7.49 اعداد تقارير االختبار والفحص والمعايرة. 9
 7.92 .7.2 عرض النتائج. 8
 7.94 7.24 ضمان جودة نتائج االختبار والفحص والمعايرة. 9

 1.51 1.51 الفجوة الكلية
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 االختبار والمعايرة.نسبة مطابقة الجودة وحجم الفجوة للشروط العامة للمتطلبات الفنية لكفاءة اداء معامل  2شكل.

 

 االستنتاجات:
 توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية: 

( وهي 7.57( وحجم الفجوة الكلية في المتطلبات الفنية )7.94حجم الفجوة الكلية في المتطلبات االدارية ) .1
استنتاجها من نسب مرتفعة جدا تتطلب اتخاذ اجراءات واسعة لتقليصها من خالل بيان نقاط الضعف التي تم 

 ( وما توصي عليه الدراسة.checklistsقوائم الفحص )
 (.ISO9001:2008عدم امتالك او استخدام المعمل لنظام إدارة الجودة أو المواصفة ) .2
عدم امتالك المعمل نظام لضبط الوثائق والمعلومات الخاصة بالجودة يختص باعتماد ومراجعة وتحديث  .3

 وتمييزها وكونها متوفرة في نقاط االستخدام.واجراء التعديالت على الوثائق 
يمتلك المشغلون نتيجة لسنوات الخبرة الطويلة في عملية تشغيل المعمل مهارة عالية لمعرفة االنحرافات  .4

الحاصلة في العملية االنتاجية وتأثيرها على خلطات الخرسانة اضافة الى معرفتهم بمكائن ومعدات المعمل 
 التشغيلية.

 .السياسات واإلجراءات المنفذة لضمان نزاهة الفحوص المنجزةقلة توفر  .5
 .عدم وجود هيكل تنظيمي متضمًنا العالقات بين إدارة الجودة والعمليات الفنية والخدمات الساندة .6
ال يعتمد المختبر الحصول على معلومات باستطالع أراء الزبائن كاستخدام استمارات االستبانة واستخدامها  .7

 نظام الجودة وفعاليات الفحوص والمعايرة وخدمة الزبون.ألغراض تحسين 
 ضعف اإلجراءات المتعلقة بتحسينات مستمرة ومستقبلية لتحقيق األهداف. .8
 عدم توفر برنامج زمني مسبق إلجراءات التدقيق الداخلي مع ضعف عملية التدريب. .9
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عاليات الفحوص والمعايرة لضمان عدم توفر برنامج زمني مسبق للمراجعة الدورية لنظام الجودة للمختبر وف .11
 استمرار المالئمة والفاعلية ولتقديم التحسين الضروري.

ال يوجد توثيق إلجراءات تمييز األجهزة العاطلة ال تتوفر أساليب إحصائية لعمليات النمذجة الموقعية تتضمن  .11
 .طرق اختيار وسحب العينات

غياب شعبة إلدارة الجودة في المعمل يقع على عاتقها تنفيذ الفعاليات المتعلقة بالجودة داخل المعمل ومتابعة  .12
 االنحرافات الحاصلة في تنفيذ المهام والتي تؤثر سلبًا على جودة االعمال وجودة الفحوصات. 

 التوصيات:
عهد حيث إن المختبر باستطاعته إن ُيعتمد يوصي الباحثون بالبدء في عملية التأهيل للمختبر اإلنشائي للم .1

 ( وبكافة بنودها.ISO/IEC17025محليًا وعالميًا بأن يبدأ في تطبيق المواصفة )
 استخدام االساليب اإلحصائية لعمليات النمذجة مع وضع إجراءات لوضع خطط ضمان الجودة. .2
 وضع إجراءات لترميز األجهزة العاطلة واألجهزة المستخدمة. .3
 تنظيمي للمختبر.وضع هيكل  .4
وضع خطة خاصه للتدريب يبين كيفية تشغيل وصيانة المعدات وااللتزام بالمتطلبات المحددة للحفاظ على  .5

 جودة العمل.
 المصادر العربية:

 .http://www.iso.org، 2731الموقع اإللكتروني "المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس"، [1]
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 ملخص

تعتبر إعادة الهندسة من أفضل األساليب اإلدارية في الفكر اإلداري المعاصر حيث تنبع أهميتها من أنها تعمل 
بصورة جذرية وقد يصل مستوى التحسين في التكلفة والوقت والجودة والخدمة إلى عشرة أضعاف مثيلة في بعض 

ي العمليات والهيكل التنظيمي وتكنولوجيا المعلومات برامج التطوير األخرى، ذلك أنها تتبنى إعادة التفكير األساسيف
ومحتوى الوظيفة وتدفق العمل وذلك لتحقيق تحسينات ملموسة في اإلنتاجية ، هدفت هذه الدراسة إلى إبراز فكرة 
هندسة عمليات وكيف تتم هذه العملية اخذا في االعتبار االساليب الحديثة في هندسة العمليات للشركات حتى 

ه الشركات على تحقيق اهدافها ورفع من كفاتها وتجنب االخطاء التى قد تحدث ،كما انها تبين الدور تساعد هذ
المهم لى عملية هندسة العمليات وما تقوم به من تقديم حلول و معالجة واعادة ترتيب اعمال وعمليات االدارات 

عادة التص ميم الجذري للتنظيمات االدارية ، لتحقيق واالقسام داخل الشركة من خالل إعادة التفكير األساسي ، وا 
تحسينات جوهرية في معايير قياس األداء الحاسمة ، مثل : التكلفة ، والجودة ، والسرعة اي بمعنى منهج لتحقيق 

mailto:mohmmadmaw@yahoo.com
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تطوير جذري في أداء الشركات في وقت قصير نسبيًا، وتوصلت الدراسة الى العديد من االستنتاجات التي من 
فهم دور تكنولوجيا المعلوماتفي هندسة العمليات االدارية على ارض الواقع و ماهي شانها ان تساعد علي 

 االستفادة منها.

 هندسة العمليات ، اعادة الهندرة، تكنولوجيا المعلومات ، اعادة هندسة العمليات. مفاتيح الكلمات:

 اواًل: تكنولوجياالمعلومات

 النظام على القائمة العمليات على من االعتماد بدالً  جديدة عمليات لبناء أداة المعلومات تكنولوجيا يعتبراستخدام
 القديم ، كما انها تعتبر احدى االدوات الهامة المتاحة للمؤسسة للتعامل مع التغير باإلضافة الى انها تعتبر هي

 م سير عملها.المسؤولة عن تالحم وتماسك التنظيم كواحدة واحدة فيمكن بواسطتها رقابة االنشط المختلفة وتنظي

 .(2777) صبري، 

ان انتشار التكنولوجية المعلومات كان االساس الذى ادى الي بناء وتصميم استخدام نظم المعلومات االدارية التي 
و تعتبر الوسيلة التي تمكن االدارة من الحصول علي المعلومة في وقتها وبشكل دقيق يضمن سرعة اتخاذ القرار 

 جيــا المعلومــات نوع من مواكبة التطور بــداًل مــنيعتبــر اســتخدام تكنولو 
االعتمــاد علــى العمليــات القائمــة علــى النظــام القــديم ال حداث إعـــادة الهندســـة وذلك بناء علي أهميــة الحاجــة 

يمكـن تحقيـق ذلـك مـنخـالل اسـتخدام الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــةلـدعم تنفيـذ عمليـة إعـادة الهندسـة. و 
المنظمــة لعمليــة االتصــال خــالل تنفيــذ  لـذلك تحتـاج (.2771عبد الحفيظ،  المنظمـة نمـوذج مثـالي للعمليـات.)

مراحـل ولمختلـف المسـتويات اإلداريـة. وتشـكل قناعـة المـوظفين فـي ال المراحــل المختلفــة لعمليــة إعــادة الهندســة
إعــادة الهندســة أساســيًا لتقبــل المــوظفين للتغيــرات المترتبــة علــى عمليــة التنفيــذ،ويعتمد ذلـك بصـورة  األوليـة لتنفيـذ

والمستمر مع أصحاب المصالح داخل المنظمة  جوهريـة علـى قـدرة اإلدارة فـي تبنـى قنـوات االتصـال الفعـال
االستقرار التنظيمي عند الشروع في تطبيق إعادة  عمليــة االتصــال ضــرورية لتحقيــق االمر الذى يجعل وخارجها

 .(.377ندسة باستخدام التكنولوجيا المعلومات.)العالق،اله

ومن هنا يمكن تعريف التكنولوجيا بانها مجموعة من البرمجيات واالجهزة التى تضمن تجميع وتشغيل وتخزين 
 المعلومات بهدف دعم عملية صنع القرار والرقابة داخل المنظمة. واسترجاع

كما يمكن تعريفها على انها اكثر من مجرد ادوات وسائل و نظم مدخالت وعمليات تحويل ومخرجات بل تعتبر 
 حال تنظيمايا واداريا لمواجهة التحديات التى تواجه المؤسسة.

مة للمدرين للتكيف و التعامل مع التغير حيث تعتبر مسؤولة االدة كما يمكن تعريفها على انها احدى االدوات الها
 التى من خاللها يمكن المدير من النظر الى المؤسسة كا كيان متكامل. 
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 (:2114اهمية تكنولوجيا المعلومات في االدارة)الكساسية, .1
ية والذى يمكن تلخيصها في النقاط تكمن هذه االهمية في الدو الهام الذى تلعبه التكنولوجيا في تنمية العملية االدر 

 التالية:

  تزيد نفوذ المعرفة و المعلومات في المؤسسات االدرية الحديثة وتزيد نفوذ وسلطات العاملين والمدرين في
 هذه المؤسسات

  تنمية وتطوير شبكات االتصال و المعالجات الدقيقة المبنية علي اجهزة الحاسب االلكترونية وشبكات
 مة.االتصال المتقد

  التغيرات التى طرأت على الطلب على المعلومات وعلى الطرق واالساليب الفنية الالزمة لتشغيلها و التى
 ادت الى تغير مفهوم ودور المعلومات وزادت من اهميتها في ميدان التنمية االدارية.

 

 (:2111فوائد تكنولوجيا المعلومات)حرب, .2
يتقن اللغات االجنبية واستثمار واستخدام المعلوماتية لما لها من فوائد  من المعلوم اليوم ان امى هذا الزمن من ال 

 و التى نعرض اهمها في النقاط التالية:

 .تنمية وتطوير مهارات متخذي القرار و الموظفين والمستمرين للتكنولوجيا 
 .تخفيض حجم الجهاز اإلداري مما يؤدى الى تخفيض التكاليف 
 وابتكار طرق جديدة لها. توسيع وتنشيط شبكات االتصاالت 
 .تفريغ االدارة للمهام االستراتيجية و التخفيف من االعباء الروتينية 
 .التكيف و التأقلم مع المتغيرات نتيجة سرعة العلم بها 
 .توحيد النظرة واالسلوب تجاه القضايا التى وتواجه االدارة وبالتالي العمل بروح الفريق وتوحيد الحلول 
 (:2111يا في العملية االدارية)حرب,استخدام التكنولوج .3

 تساعد التكنولوجية في عمليات اعادة الهندسة من خالل استخدام بعض الخطوات التالية:

 .االعتماد علي االنترانت والبريد االلكتروني و المصادر المتعددة للمعلومات في ذات الوقت 
 ساعد العديد علي اداء العمل، مثال ذلك التحول من قاعد بيانات ونظام معلومات ادارية الي شبكة التى ت

 ادارة تخطيط المؤسسة.
  االستفادة من شبكات االتصال السلكية و الالسلكية حتى يمكن االستفادة من المركزية والالمركزية في

 نفس الوقت.
 .التحول من مركزية اتخاذ القرارات الى شبكات القرارات حيث يصبح كل فرد مسؤوال عن اتخاذ القرار 
 ال التقارير الفورية دون التواجد بالمكاتب من خالل الحاسوب المحمول.ارس 
 .التحول من االتصاالت الشخصية بالعمالء الى اتصاالت الموضعية الفعالة 
 ،(.2737التحول من مراجعة الخطط دوريا الى مراجعة الخطط تلقائيا.)الكردى 
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الوسائل الحديثة التى لها دور فعال ومهم في عملية ومن هذا لمنطلق يمكن القول بان التكنولوجيا تعتبر من 
هندسة العمليات)الهندرة( ولذلك يجب ان تخذ على محمل االهتمام عند وضع الخطط المستقبلية للمؤسسة و 
بالقدر الكافي اذا ارادات هذه المؤسسة الوصول االهداف الموضوعة والمحافظة على مركزها لما لها من سرعة في 

 وبالشكل الدقيق اذا ما استخدمت االستخدام االمثل.انجاز المهام 

 :ثانيًا: إعادة هندسة العمليات
( إعادة تصميم العملية بأنها تحليل وتصميم تتابع العمل والعمليات داخل وبين 2772يعرفها )المنصورى،

 المنظمات .

عادة تصميم العمليات وذلك ( إعادة هندسة العمليات بأنها إعادة التفكير األساسي 2777كما يعرف )ادريس، وا 
 لتحقيق تحسينات فجائية أساسية ومعاصرة وقياس األداء مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة .

( إعادة تصميم العمليات بأنها  أعمال المنظمة الالزمة إلعادة هيكلة لعملياتها الداخلية 2779ويعرف )عزت ، 
 للعميل .لتحسين توزيع المنتج وتحسين أداء التسليم 

( بأنها دراسة ، )فحص( تدفق األنشطة والمعلومات والتي تمثل العمليات الرئيسية 2775وأخيرًا يعرفها )الرقيعيى ،
 بالمنظمة وذلك بهدف التبسيط وتخفيض التكلفة وتحسين الجودة وتحقيق المرونة .

 ( يعطي تعريفا أشمل من التعريف األول وهو:    3771اما )هامر، 
الهندسة هي إعادة اكتشاف المؤسسة،فهي بمثابة التحويل الدائم للتوجهات الكلية للعاملين بالمؤسسة.إنها إن إعادة 

تعني تحدي القيم التقليدية وربما التضحية بها،تحدي السوابق التاريخية.وهي تعني أيضا تحدي الطرق السابق 
ل المفاهيموممارسات أخرى جديدة،إنها تحوي تجربتها في تنفيذ العمليات،ولذلك فإن إعادة الهندسة بمثابة إحال

عادة تدريبهم في هذه المفاهيم والممارسات الجديدة.  أيضا إعادة توجيه العاملين وا 
 خصائص إعادة الهندسة: .3

 ( :2774يمكن تحديد عدة خصائص تميز إعادة الهندسة هي)النجار، 

مل الذى كان سائدًا إبان الثورة الصناعية تكامل عدة وظائف في وظيفة واحدة ، وهذا بالطبع عكس تقسيم الع
 األولى.

 اتخاذ القرارات بواسطة العاملين ، فاإلدارة أصبحت ليست من األهمية بمكان .

 تتم خطوات أداء العملية بصورة طبيعية ، وال توجد هناك حدودًا مصطنعة .

 العمليات ذات أوجه متعددة ، مع التنويع وفقًا لمتطلبات العميل .

إجراء إعادة الهندسة للمواقع األكثر حساسية وأهمية، حيث يجب اختيار القائم على إعادة الهندسٌةبحيث يكون يتم 
 قادرًا على تحقيق عائدًا سريعًا .

 تخفيض أعمال االختبار والرقابة ، بحيث يتم تجنب األعمال التي ليست ذات قيمة مضافة .
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بر ذلك هو الطريق اآلخر لتجنب األعمال التي ليست ذات تخفيض أعمال االصالح إلى أدنى حد ممكن، ويعت
 (2777صبري، قيمة مضافة .)

 تكامل المركزية والالمركزية في األعمال وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات .

 (1998مبادئ الهندرة)عبد الوهاب, .2
 :تقوم اعادة هندسة العمليات على مجموعة من المبادئ, يمكن إبرازها بما يلي

 .عدة وظائف في وظيفة واحدة من خالل النظر إلى المهام وليس النتائجدمج  .3
 .إنجاز العمل في مكانه وعدم االنتقال من مكان آلخر .2
 .الجمع بين المركزية والالمركزية .1
 .تقليل الحاجة إلى مطابقة المعلومات .4
 .تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها من خالل التدفق الطبيعي للعمل .5
 .ومات من مصادرهاالحصول على المعل .4
 خفض مستويات الرقابة والمراجعة و االكتفاء بالرقابة اليومية المستمرة على رأس العمل .9

 
 ( :2113أهمية وفوائد إعادة هندسة العمليات)الصمادى, .3

 تتعدد تلك الفوائد عند تطبيق البرنامج الصحيح إلعادة هندسة العمليات حيث تتمثل في : 

لك من خالل االتصال بالبيئة الخارجية من خالل قنوات االتصال المختلفة وشبكات تجاوز الحدود التنظيمية وذ
 األعمال وتكنولوجيا الحاسب اآللي .

 زيادة كفاء األعمال االدارية  يضمن خروج المؤسسة بصورة تفوق منتجات وخدمات المنافسين .

جانب تخفيض زمن دورة التطوير  تخفيض الوقت الالزم لتحقيق الخطط االستراتيجية  وتالفي األخطاء إلى
 االعمال و الخدمات .

 تحسين نصيب المعرفة واالستخدام بالمنظمة لجعلها ال تعتمد على خبرة بعض األفراد فقط .

وخالصة القول أن إعادة هندسة العمليات هي دراسة تدفق األنشطة والمعلومات المكونة للعمليات الجوهرية 
دورة التشغيل ومن ثم تخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية كذلك  ما هي إال منهج بالمنظمة وذلك بهدف تخفيض زمن 

للتطوير والتحسين يسمح بالربط بين تكنولوجيا المعلومات والعمليات المتعلقة بمجال أعمال معين وبما يؤدي إلى 
يجابيا في إعادة تصميم العمليات بشكل جذري ومن هذا  نستنتج بأن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا  فعاال وا 

عملية إعادة الهندسة، عن طريق إعادة تصميم النظم والسياسات والهياكل التنظيمية، وعليه يمكن حصر مساهمة 
 (:2771تكنولوجيا المعلومات في إتمام عمليات إعادة الهندسة في العناصر التالية )اللوزي،

 من قبل مثل.المعاونة في القيام بأعمال لم يكن في االستطاعة تحقيقها  .3
 المعاونة في تخيل حلول جديدة لمشاكل غير مرئية )أو لم تحدث(. .2
 المعاونة على التخلص من القواعد القديمة واألنماط الجامدة، والتمكين من الحركة والمرونة. .1
 المعاونة على التوحيد والتكامل واالندماج بين أجزاء العمل لتكوين عمليات مترابطة ذات معنى. .4
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 (:2777هذا السياق كثيرة نذكر بعضها )الرب، واألمثلة في
  قواعد البيانات المشتركة التي تسمح بتوفير المعلومات في نفس الوقت في كل األماكن المطلوبة، عكس

 ما كان في المفهوم التقليدي بأن المعلومات ال يمكن أن تظهر إال في مكان واحد.
 ن على أداء أعمال متخصصة  من اختصاص والتي مكنت األشخاص العاديين قادري النظم الخبيرة

 الخبراء في العادة.
 .شبكات االتصاالت التي سمحت بإمكانية المزج بين المركزية والالمركزية 
  نظم المساندة في اتخاذ القرارات التي جعلت من اتخاذ القرار جزء أساسي في عمل اإلنسان وليس

 المديرين فقط.
 تنقلة،والتي جعلت العاملين في األعمال الحقلية)البيع نظم االتصال الالسلكي والحاسبات الم

  (.Hammer،3771 (على اتصال دائم باإلدارة دون الحاجة إلى إيجاد مقار ثابتة لهم.)…وغيرها
 

كل هذه العناصر تساعد على تطوير عملية إعادة الهندسة وتصميم نشاطات المؤسسة بما يناسب التغيرات 
مكوناته،ومن جانب العرض والطلب،وبالتالي إمكانية ربح المؤسسة لمكانة مميزة أمام التي يعرفها السوق بمختلف 

 .(2773نجم،المنافسة الشرسة من خالل تحسين األداء والكفاءة واإلنتاجية)
 ثالتًا: دور تكنولوجيا المعلومات في هندسة العمليات:

مجاالتها حيث انها تضمن نجاحها و بقائها في ان استخدم التكنلوجيا اصبح امر مهم لكل المؤسسات بمختلف 
سوق العمل و في ضوء هذا االهتمام باستخدام التكنولوجيا نعرض االن مجموعة من الدراسات التي وضحت دور 

 (:2774،كيالدا) هذه التقنية في هندسة العمليات)الهندرة(

لتطوير اإلداري عن طريق التكنولوجيا، ( وجود وعي لدى قيادة االدارية بمفاهيم ا .277اوضحت دراسة: )السر، 
ولكن هناك قصور في فهم مفهوم التطوير باستخدام الهندرة "إعادة هندسة" العمليات اإلدارية، االمر الذى يتطلب 

 اهتمام اكبر من القيادات في البحث عن اسباب هذا القصور.

ة العمليات اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات ( الي قوة العالقة بين إعادة هندس 2774بينما خصلت دراسة: )األغا، 
المستخدمة في اعادة الهندسة . كذلك اكدت علي قوة العالقة بين كفاءة العمليات اإلدارية المنجزة  باستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات.

% من الشركات المبحوثة قد نفذت برامج إعادة الهندسة  22( الى أن  2774وتوصلت دراسة: )طمزينى، 
% من الشركات المبحوثة تخطط إلعادة  93.4بتنفيذها، وأن •ملياتها باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو بدأت لع

هندسة عملياتها جميعها أو بعضها باستخدام نفس النمط. كما اشارت  أن العمليات التي تتم إعادة هندستها ترتبط 
م والخبرة وقدرات التكامل والقدرات الجغرافية حت تتم العمل الجماعي والنظ•بقواعد البيانات المشتركة وبرمجيات 

 .عمليات الهندرة بشكل سلس ومتكامل يضمن نجاح هذه المؤسسات
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( ان المؤسسات التي اجرت الهندرة باستخدام التكنولوجيا حققت الهدف الجوهري 2734و خلصت دراسة)القصبي،
اتبعت االسلوب التقليدي في اجرء الهندرة حققت اقل من هندسة العمليات وباقل وقت وجهد بينما المؤسسات التي 

 منفعة من ذلك، االمر الذى جعل الباحث يوصى بضرورة تبنى الهندرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

( الى ان تكنولوجيا المعلومات والطرق معالجتها لها دور كبير في اثراء  2732بينما توصلت دراسة) الهونى،
يق الهدف من هذه العملية وذلك نتيجةلما توفره التكنولوجيا من سهولة في الحصول على هندسة العمليات وتحق

 المعلومة بشكل سليم ودقيق وفي وقتها المناسب.

( ان هندسة العمليات البد من ان  تعتمد على بعض من العلوم والمعارف 2735كذلك اشارت دراسة)عون،
االتصاالت في تنفيذ مراحل الهندرة حتى تضمن سير العميلة االخرى والتي من بينها تكنولوجيا المعلومات و 

بالصورة الصحيحة دون حدوث خلل خصوصا وان الهندرة تحتاج الى قدر كبير من المعلومات من مختلف 
المستويات االدارية مما يؤكد ضرورة اعتمادها على وسائل االتصال الحديثة التي تضمن تدفق المعلومات من 

 داري بالشكل المطلوب وفي وقته.والى راس الهرم اإل

( ان تنفيذ تقنيات االتصال وقواعد البيانات المشتركة، يضمن نجاح التغير .277وقد اكدت دراسة )غراس اهلل، 
بالصورة الصحيحة وعليه فإن تكنولوجيا المعلومات تساعد الشركات في تحقيق تحسينات مهمة في متغيرات 

 التكلفة، والجودة، ووقت التسليم.

 رابعًا: النتائج والتوصيات:

 : يمكن استخالص مجموعة من النتاج وهى من خالل المعروض اعاله

 -تحقيق تغيير جذري في األداء:

تمكنت الشركات من خالل أعادة هندسة العمليات إلى تحقيق تغير جذري في األداء ويتمثل ذلك في تغيير أسلوب 
جيا في تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات العمالء وأهداف وأدوات العمل والنتائج من خالل استخدم تكنولو 

 المنظمة.

 -السرعة:

جعلت المنظمة قادرة على القيام بأعمالها بسرعة  باستخدام تكنولوجيا المعلومات ان  عملية أعادة هندسة العمليات
 عليها. عالية من خالل توفير المعلومات المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول 

 -الجودة:

 تمكنت الشركة من  تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء.

 -تخفيض التكلفة:

استطاعت الشركات باستخدام هندسة العمليات تخفيض التكلفة من خالل إلغاء العمليات الغير ضرورية والتركيز 
 ة باستخدام احدث وسائل االتصال.على العمليات ذات القيمة المضاف
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 -التفوق على المنافسين:

أعادة هندسة العمليات جعلت الشركاتفي موقف ممتاز بالنسبة للشركات المنافسة التي قد ال يصعب اللحاق بهم 
 ولكن يصعب التفوق عليهم وذلك من خالل مواكبة التطور واستخدام الوسائل الحديثة.

 المحافظة على ادائها يجب ان تهتم بالنقاط التالية:في  حتى تستمر الشركات

 -إن يكون التغير أساسي:

أن أعادة هندسة العمليات اإلدارية تطرح أسئلة التشمل فقط الطرق واألساليب اإلدارية المستخدمة، بل تتجاوزها 
إلى اإلعمال نفسها والفرضيات التي تقوم عليها تلك اإلعمال ،مثال لماذا نقوم باإلعمال التي تقوم بها ، لماذا نتبع 

سية تصنع الفرضيات التي تقوم عليها األعمال محل التساؤل هذا األسلوب في العمل، مثل هذه األسئلة  األسا
 وتدفع العاملين إلى أعادة النظر بهذه الفرضيات. 

 -أن يكون التغير جذري:-2

يجب إن يكون التغير المطلوب في أعادة هندسة اإلعمال جذريا وله معنى وقيمة، وليس تغيرا سطحيا يتمثل في -
م الوضع الحالي(، إن التغير الجذري يعني اقتالع ما هو موجود من جذوره تحسين وتطوير ما هو موجود)أي ترمي

عادة بناءه بما يتناسب مع المتطلبات الحالية وأهداف المنظمة.  وا 

 -أن تكون النتائج جوهرية وضخمة:-3

جية، أي تتطلع أعادة هندسة العمليات اإلدارية إلى تحقيق نتائج جوهرية وضخمة باستخدام احدث الوسائل التكنولو 
 ال تقتصر على التحسين والتطوير النسبي والشكلي في األداء والذي غالبا ما يكون تدريجيا.

 -أن يكون التغير في العمليات:-4

عادة بناء العمليات اإلدارية وليس على الهياكل التنظيمية  تركز أعادة هندسة العمليات اإلدارية على تحليل وا 
لوظيفة، فالعمليات اإلدارية نفسها هي محور التركيز والبحث وليس األشخاص ومهام اإلدارات أو المسؤوليات وا

 واإلدارات.

 -أن يعتمد التغيير على تقنية المعلومات:-5

تعتمد أعادة هندسة العمليات اإلدارية على االستثمار في تقنية المعلومات واستخدام هذه التقنية بشكل فعال بحيث 
 الذي يخلق أسلوبا إبداعيا في طرق وأساليب تنفيذ العمل.يتم توظيفها للتغيير الجذري 

 -أن يعتمد التغير على التفكير االستقرائي وليس االستنتاجي:-6

تعتمد أعادة هندسة العمليات اإلدارية على االستقراء والمتمثل في البحث عن فرص التطوير والتغيير قبل بروز 
دسة العمليات اإلدارية التفكير أالستنتاجي والمتمثل في االنتظار مشاكل تدعو للتغيير والتطوير. وترفض أعادة هن

 حتى بروز المشكلة ثم العمل على تحليلها والبحث عن حلول مناسبة.   
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 الشاملة الجودة في التعالم العالي الجودة إدارة نظام متطلبات ومبررات تطبيق

 أ. عبدالقادر ابراهيم سالمة الربيعي
 جامعة سبها –كلية التربية / براك 

Kadersalama1@gmail.com 
Abd.alrabai@sebhau.edu.ly 

 الملخص
 مؤسسات التحديات التي تواجه من في ظل التطورات السريعة والتقدم المستمر في مختلف المجاالت ظهرت العديد

االرتقاء بنظمها التعليمية  بها، وفرضت عليها المنوط بالدور والقيام العالي، وتقف دون تحقيق أهدافها التعليم
 الشاملة الجودة وتحسن مخرجاتها وضبط وضمان جودة التعليم لمواكبة التطور الذي يشهد العالم اليوم وتعتبر إدارة

إلى أهم  للتعرف الجامعات لموجهة تحديات معاصرة جمة، ولذا يهدف هذا البحث أمام المتاحة األساليب بين من
ونشر ثقافة الجودة الشاملة  العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة ع تطبيق إدارةالمتطلبات والمبررات ودواف

 الالزمة المعلومات وتفسير بجمع التحليلي الوصفي المنهج اعتماد تم أهداف البحث في هذه المؤسسات، ولتحقيق
لحسابات حول االتجاهات موضوع البحث، وبالتالي استخالص األحكام والتي تشير لمراجعة ا في منها لالستفادة

الحالية ونحو األساليب المتاحة لمواجهة التطورات الحديثة األمر الذي يجعل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
 مؤسسات التعليم العالي ضرورة ملحة لما لها من انعكاسات كبيرة على البيئة الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات.
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 مخرجات(.  –مبررات  –متطلبات   –العالي  التعليم –الشاملة : )الجودة الكلمات المفتاحية

  . مقدمة البحث ومشكلته:1

 اختالف على المؤسسات المجاالت جعل مختلف في والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم التطورات إن
 ضرورة االرتقاء لمختلفةا الدول على فرضت والتي بدورها عديدة، تحديات ومخاطر  وأشكالها تقف أمام أنشطتها
 العالي التعليم تواجه مؤسسات التي التحديات التحديات المطروحة، ومن بين ومواجهة لمواكبة التعليمية، بنظمها

 العمل، سوق لحاجات المخرجات هذه مواءمة وعدم المخرجات التعليمية، جودة الدول تدني من العديد في
فرض  هذا اإلدارة، كل في المستعملة التقليدية واألساليب الموارد المالية نقص التكاليف، زيادة اإلنتاجية، انخفاض

والتحديث  للتطوير برامج شاملة وتبني التعليم، بكفاءة لالرتقاء البحث عن طرق العالي التعليم مؤسسات على
 المفاهيم تعتبر منالشاملة والتي  الجودة إدارة ظهرت الشديدة العالمية للمنافسة وكنتيجة (2(,)1)وضبط جودته.

 االهتمام بدأ الصناعي، في المجال اإلداري المنهج هذا حققه الذي الكبير ونظرًا للنجاح الحديثة، اإلدارية
 من العديد في التعليمية لتطبيقه بالمؤسسات شديداً  مبررًا قويًا وميالً  وأوجد المجاالت، مختلف في باستخدامه

 أصبح وبذلك التعليمية، العملية من ال يتجزأ العالمي جزء المستوى على يالعال التعليم تقييم أصبح كما الدول،
 تطبيق أن الدراسات معظم ولقد وجدت (1).األكثر إلحاحاً  القضايا من التعليم مجال في الجودة ضمان عن الحديث
 وتحسن التكاليف انخفاض وذلك عبر تطبقها، منظمة أي أداء على إيجابي بشكل ينعكس الشاملة الجودة إدارة
 في الشاملة الجودة إدارة مهمات بينهم، ومن الوظيفي الرضا مستوى وارتفاع العاملين بين العالقة وتحسين األداء
 أم إدارة حكومية أم جامعية كانت سواء منظمة أو مؤسسة أي في أداء في األعمال الكفاية ترفع األعمال أداء
وجودتها  المؤسسات هذه بسبب ارتباط العالي التعليم على مؤسساتذلك، وانعكس ذلك بشكل كبير  غير أم شركة

وكما تؤكد جميع األدبيات البحثية إلى أهمية قيام  (3).التعليمي والثقافي واالجتماعي االقتصادي مع المجتمع ونموه
الجامعات بإعادة النظر في واقع نظمها ووسائلها وأدواتها العلمية والبحثية وضرورة البحث عن أفضل المداخل 
لتطوير وتحسين جودة أداء العمل الجامعي لضمان جودة المخرجات، ولتلبية حاجات بيئتها المحيطة محللة بذلك 

 (4)والمعوقات والفرص والتهديدات التي تواجه مسيرة التعليم الجامعي.المقومات 
 يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: خالل ما تقدم ومن

 العالي؟ التعليم في الشاملة الجودة إدارة نظام دوافع االتجاه نحو تطبيق ما

 والذي يندرج تحته التساؤالت الفرعية التالية:

 العالي؟  التعليم في الشاملة الجودة ومبادئ تطبيق نظام إدارةما مفهوم 
 العالي؟ التعليم في الشاملة الجودة إدارة ما مبررات تطبيق نظام

 العالي؟ التعليم الشاملة في الجودة إدارة ما أهم المتطلبات لتطبيق نظام
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 يهدف هذا البحث إلي: . أهداف البحث: 2

 الشاملة في التعليم العالي ومبادئ تطبيقها. التعرف على مفهوم إدارة الجودة 
 .الوقوف على أهم المبررات التي تستوجب تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 
 العالي. التعليم الشاملة في الجودة إدارة اإللمام بأهمية وفوائد وانعكاسات تطبيق نظام 
 ة الشامة في التعليم العالي.التعرف على أهم المتطلبات لتطبيق نظام إدارة الجود 

 تمثل أهمية البحث في التالي:. أهمية البحث: 3

 تحسين في كأسلوب الشاملة الجودة نحو االهتمام بتطبيق إدارة الحديثة االتجاهات مع الحالي البحث يتمشى 
 التعليمي. النظام

 العالي.الجهود نحو التنمية وتحسين مخرجات التعليم  المساهمة في دعم الخطط ودفع 
  .ارتباط هذا البحث بالبيئة الداخلية والخارجية للجامعات 
 .المساهمة في نشر ثقافة االهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 
 أخرى من هذا الموضوع. لبحوث تتناول جوانب يمكن أن يكون بداية  

ي من خالل جمع المعلومات والبيانات وعرض ينتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي النظر . منهج البحث: 4
 أهداف تخدم التي المؤشرات بعض األفكار وتحليلها واستخالص األحكام واإلجابة على تساؤل البحث واستخالص

 البحث. الدراسة والوصول إلى خالصة تحتوي على استنتاجات وتوصيات يمكن االستفادة منها من خالل جوانب

 العالي ومبادئ تطبيقها التعليم في الشاملة الجودة إدارة أوال: مفهوم

 المفهوم: ( أ)

 لتحقيق المادية والبشرية، ومواردها المنظمة الطاقات استثمار على تعتمد حديثة فلسفة تعتبر الشاملة الجودة
شباع أهدافها  ترتكز التي والمبادئ األسس في تتضح حدودها معالم ذات فهي رغباتهم، وتلبية عمالئها حاجات وا 
 النهائية دون االختبارات على والتركيز الفحص بعمليات ارتبط الجامعي التعليم لجودة التقليدي فالمفهوم (5)عليها.
 في التقليدي للجودة المفهوم هذا تحول لذلك والسلوكية، والتحليلية والمنطقية اإلدراكية والمهارات القدرات مراجعة
 منظومات وبناء محددة لألداء، معدالت اختيار ضرورة على األولى درجةبال يستند الذي المفهوم العالي إلى التعليم
 في الشاملة الجودة إدارة بالغة لتطبيق أهمية ظهرت التطبيق، صعوبات ومع العالي، التعليم في الجودة إلدارة
 أسلوب وهو العالي، التعليم والنجاح لمؤسسات البقاء لضمان الجميع من مشاركة تحتاج والتي العالي، التعليم
 جميع في يطبق متكامل، أسلوب بأنه التعليم في الشاملة الجودة إدارة مفهوم أفضل، ويعني بكفاءة األداء لتحسين
 عملية من والمستفيدين الطلبة إلرضاء الفرصة العمل وفرق لألفراد ليوفر التعليمية، ومستويات المؤسسة فروع
جودة  وأعلى التكاليف وأقل األساليب بأرقى واستشارية، بحثية تعليمية خدمات أفضل تحقيق فعالية أو هي التعلم،
 األعمال التربويين ورجال من باقتراح التعليم إلى الصناعة من الشاملة الجودة إدارة مفاهيم انتقال ولقد تم (1).ممكنة
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 للمشاكل المأمول الحل التعليم إدخال إدارة الجودة الشاملة في أن باعتبار التربوية اإلصالحات عن والمسئولين
 (5)التعليمية.
 لألجهزة األفراد واألساليب في المتمثلة التعليم مدخالت بين تفاعل إلى يؤدي الشاملة الجودة إدارة في إن النظام

 الكوادر في المتمثلة المخرجات وبين التدريسية والهيئة اإلداريون والموظفون والطلبة الدراسية المناهج :وهي
 والعملية النظام :ومنها المفاهيم بعض في كالمؤسسات التعليم نظام من والمستفيد الخريجين المتخصصة من

اإلستراتيجية(،  من جزءا الجودة واعتبار )الطلبة المستفيدين والتركيز على واألساليب الجامعي والهيكل التعليمية
 الجودة، وال في مسئوال الجامعة عضو في كل لتحسين االستمرارية على والتركيز العاملين مشاركة على والتركيز

 الجودة ويكمن تعريف إدارة (3)الشاملة. الجودة إدارة نجاح النظام وتفاعالته لضمان أداء من العمل على تحسين بد
 ليوفر الجامعة ومستويات فروع جميع في يطبق متكامل أسلوب عن عبارة (5):بأنها العالي التعليم في الشاملة

 أفضل تحقيق فعالية أو العلمي والبحث التعليم من والمستفيدين الطالب إلرضاء الفرصة العمل لألفراد وفرق
 ممكنة. جودة وأعلى تكلفة وأقل األساليب بأكفأ وبحثية تعليمية خدمات

 مبادئ التطبيق:  ( ب)

أن  الجامعة فإنه على بمبادئها، العالي واألخذ التعليم في الواقع أرض على الشاملة الجودة إدارة يتم تطبيق لكي
 بزرع التطبيق قبل التمهيد :في التغيير، حيث تتمثل مبادئ التطبيق وتتابع الكافيين تخصيص الجهد والوقت تبذل

 تؤمن ثقافة إلى المؤسسية الثقافة وتطوير العالي، التعليم مؤسسات في العاملين جميع لدى والقناعة التوعية
عطائها الجودة لمفاهيم تبني اإلدارة العليا ضرورة مع والتميز بالجودة يجاد وا   بيئة مناسبة تسهل األهمية المناسبة، وا 

 أنظمتها بمراجعة الجامعة العالي، وان تقوم التعليم بمؤسسات العاملين قبل من بها وااللتزام عملية تطبيقها
 والخدمات، والمرافق والمختبرات، األجهزة في نوعيا تطويرا يحقق ومهنيًا بما إدارياً  تطويرها على والعمل وقوانينها،
 استقبال، وسيلة مجرد من الطالب يتنقل أن والواجبات، وكما ينبغي االتصال، والحقوق ووسائل الوظيفي، والرضا

 إبداء الرأي على قادرة مستقلة علمية شخصية العلمية، وتشكيل المادة ومحاور منهج في تشكيل فعال عنصر إلى
 واستخدامهم أدائه، من ويطور المتسارعة العلمية التدريس التغيرات هيئة عضو يواكب اآلخرين، وأن ومحاورة
علمية،  ندوات ومؤتمرات في ومشاركتهم العلمي الرصين، وأعمال النشر التدريس، عملية في الحديثة للوسائل

والمعرفي  العلمي أدائهم وتطوير ههمتوجي بهدف التدريس هيئة ألعضاء تدريبية دورات وعلى أن تقوم الجامعة بعقد
 مع يتناسب العلمي بما محتواها تغيير أو تطويرها دفھب متخصصة لجان قبل المناهج من مراجعة وان تتم
 لتحسين وصوالً  الذاتي التقييم روح وتنمية اإلدارية، الرقابة من التخفيض نحو المتسارعة والسعي العلمية التطورات
ساء القرارات واتخاذ المشكالت تحليل في العلمي المنهج وتطبيق األداء  للعمليات المستمر للتحسين نظام وار 
 عوائده زيادة مع التعليم، تكلفة من التقليل علي األعمال والعمل ألداء المستمر للتحسين الكفيلة السبل عن البحث

المواصفات  قدرة مدى يعني وهو العالي، التعليم ميدان في الشاملة الجودة إدارة لتطبيق معايير المتوقعة ووضع
 (1)التكاليف. وتخفيض اإلنتاجية العملية كفاءة تحسين على للعمل العالمية القياسية
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فمن خالل ما تقدم يمكن القول إن هذه المبادئ المترابطة تمثل أرضية صلبة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
 لضمان تطبيقها.مؤسسات التعليم العالي والبد من األخذ بها 

 بالجامعات الشاملة الجودة إدارة تطبيق ثانيًا: مبررات

 معايير وضع خالل ومن الجودة، لمتابعة مركز متخصصة لها فأصبحت بالجودة الدول من الكثير اهتمت لقد
 التي األسباب وتعددت (6)عدة للجودة. مؤتمرات وكما عقدت نتائجها ومتابعة العالي التعليم مؤسسات في لتطبيقها
 أن بعد لها، الناجح التطبيق على الشاملة والحرص الجودة إدارة بمبادئ األخذ إلى العالي التعليم بمؤسسات دفعت
ويرجع  الهامة األمور من الشاملة الجودة إدارة تطبيق فأصبح (1)فقط، الصناعي القطاع على ينحصر تطبيقها كان
 التمويل ومحدودية العالي التعليم في المسجلين الطلبة إعداد العولمة وتعاظم نطاق اتساع منها: عدة لعوامل ذلك

 الشاملة الجودة إدارة لتطبيق وان من أهم المبررات والتعليم االلكتروني، الخاصة العالي التعليم مؤسسات وانتشار
 (9):العالي التعليم في

 الحديث العصر سمات من سمة. 
 المجاالت. كافة في الشاملة الجودة نظام ارتباط 
 باإلنتاجية الجودة ارتباط. 
 العالمية التحديات ظل في تنافسية ميزة على الحصول ضرورة. 
 العالم. دول معظم في المؤسسات من العديد في الشاملة الجودة نظام تطبيق نجاح  
 بالجامعة. للتعليم الشامل بالتقويم الشاملة الجودة نظام ارتباط 
 الجامعية المؤسسات داخل التعليمية العملية على التأثير في الكبرى الهيكلية اإلصالحات جدوى ضعف 

 .العالي التعليم مستوى على الجودة لمتغيرات االهتمام زيادة سببًا في ذلك كان
 النامية الدول في التعليمي وانخفاض العائد من التعليم وخاصة العجز. 
 واإلبداع. الكيف ثقافة والذاكرة إلى الكم ثقافة من والتحول العلمي البحث لتفعيل الضرورة 

 لبنائها األكاديمي الشمولي التصور خالل مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها من أداء بجودة االهتمام ومن دواعي
 هذه في واالستشارية األكاديمية والبحثية بالمؤهالت واالهتمام السلطة والمركزية النظم مدخل على المبني واإلداري
 في األساس القاعدة تمثل وهي وتفعلها التطوير عملية لقيادة المؤهلة بالكوادر ات، فالجامعة تزود المجتمعالمؤسس

والخدمية،  واإلنتاجية، واالقتصادية، السياسية بأبعادها اإلنسانية النشاطات لكل المدخل وهي وأهدافه بيئة التعليم
 فعااًل للنهوض أسلوباً  التعليم في الشاملة الجودة إدارة أسلوب تبني من جعلت األسباب ومن (6)والروحية. والمادية
  (1)منها: األهداف من لجملة لتحقيقه خصوصًا نتيجة العالي والتعليم عامة التعليم بمستوى

 التعليمية للمؤسسة اإلداري النظام في واضحة ومحددة أدوار وجود. 
 بالجامعة العاملين جميع بين السليمة اإلنسانية والعالقات والتعاون التفاهم تحقيق. 
 مستمرة بصفة األداء تحسين على والعمل الوقائية، اإلجراءات كافة اتخاذ. 
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 للوائح  والتفعيل واإلجراءات للبرامج التوثيق أساس على تقوم العالي التعليم عملية في نوعية نقلة تحقيق
 .الطالب بمستويات واالرتقاء والتوجيهات

 الجامعة. في والموظفين والطلبة لألساتذة األداء بمستوى االهتمام 
 سليمة علمية وبطريقة ومستمر متواصل بشكل والمشكالت الصراعات حل. 
 المستويات جميع وفي أشكاله بجميع االتصال مستوى تحسين. 
 البشرية للموارد األمثل االستثمار زيادة. 
 تكاليفها. وخفض التعليمية المخرجات نوعية تحسين 
 تخدمه الذي للمجتمع الحقيقية الحاجات إشباع. 
 للمجتمع متميزة خدمات من تقدمه لما والتقدير واالعتراف الجامعات سمعة زيادة.  

 اتجاه أفرادها تغيير سلوكيات على قابليتها يعني الشاملة الجودة إدارة تطبيق على منظمة أية قبل من االلتزام أن
 العالقات وتحسين الداخليين والخارجيين، العمالء تعاون في الشاملة الجودة إدارة أهمية تكمن بحيث الجودة، مفهوم

 وتنمية العاملين بين الروح المعنوية رفع على الشاملة الجودة إدارة تعمل كما والمنتجين، المجهزين بين المتبادلة
إدارة الجودة الشاملة  إن مزايا وفوائد تطبيق (9).بينهم االلتزام وغرس واالعتزاز بالفخر اإلحساس وخلق الفريق روح

ي تتسم بالتنوع والتعدد والتقتصر على جانب من جوانب العملية التعليمية الجامعية فهي في مجال التعليم الجامع
تمتد لتشمل كل االطراف ذات العالقة بالجامعة كالطالب، االستاذ، االدارة، القيادة، المنهج الدراسي، القاعة، نظام 

 (4)،طرق التعليم، وعمليات التعلم الجامعي بشكل عام، ولقد رصدت العديد من المنافع منها:التعليم ووسائله، ادواته
 .تسهيل عملية القيام باالنشطة التعليمية 
 .تحسين عملية االتصال داخل الجامعة 
 .نتاجية العملية التعليمية  تحسين جودة وكفاءة وفاعلية وا 
 .زيادة مشاركة العاملين وتحسن الروح المعنوية 
 حسين رضا عمالء الجامعة.ت 
 .زيادة االبتكارات والتحسين المستمر للعملية التعليمية 
 .ترشيد استخدام الموارد وتقليل الهدر 
 .تطوير  الخبرات والمهارات التعليمية لدى الطالب 
  التحول من التركيز على العملية التعليمية إلى التركيز على الطالب وتلبية حاجاته ورغباته زيادة جودة

 الخدمة التعليمية والوثوق بها. 
 .تقليل التكاليف 
 .مساندة ودعم اإلدارة العليا في تبني وتطبيق الجودة الشاملة في التعليم 
 .زيادة معدالت االستفادة من راس المال البشري والمادي 
 .تحقيق رضا عمالئها 
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 .إدارة مواردها المالية والبشرية بطريقة فعالة 
 إدارية وتعليمية جديدة. القدرة على ابتكار أساليب 
 .بناء نظم اتصال ومشاركة فعالة 
 .التواصل الفعال بين الجامعة وعمالئها الداخليين والخارجيين 
  .تحقيق القدرة التنافسية 

من خالل المبررات سالفة الذكر وأهمية وفوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وانعكاساتها االيجابية 
والمجتمع تتضح الحاجة الماسة والملحة لتطبيقها مما ال يترك المجال للتفكير حول العزم لتبنيها  على الفرد

 إيجابية.   تغييرات إحداث منه يتوقع شامل نظام وتطبيقها بإيجاد

 في التعليم العالي  الشاملة الجودة إدارة تطبيق ثالثًا: متطلبات

مجال التعليم الجامعي بشكل خاص والمجاالت األخرى بشكل عام تحتاج عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
إلى مجموعة من المتطلبات الرئيسية التي تسهم في تحقيق جودة التعليم الجامعي وتحسينها بصورة مستمرة إال إن 

 (4)متطلبات ذلك التطبيق متعددة ومختلفة وتقع ضمن نطاق المتطلبات التالية:
 –نظم  اتصاالت فعالة  –ياكل ونظم إدارية تتفق مع إستراتيجية إدارة الجودة الشاملة ه –وجود قيادة إدارية واعية 
  –تمكين العاملين  –التعليم والتدريب المستمر  –القياس والتقييم المستمر للجودة الشاملة  –تقدير ومكافأة العاملين 

إنشاء فرق العمل وتأسيس  –كار والتجديد حب اإلبداع واالبت –توفير اإلمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية 
 مجموعة الجودة. 

 (1)إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي يتطلب أيضا وجود التالي:

طاء القرارات، التخاذ األعلى القيادي المستوى ويمثلللجودة:  )أ( مجلس  عملية ودعم لتوجيه الالزمة السلطة واع 
 :التالية المسؤوليات والذي بدوره يتولى الشاملة، الجودة إدارة

 الجودة ثقافة لتنمية الالزمة الخطط وضع. 
 الشاملة الجودة إدارة لتطبيق المبذولة النشاطات كل وتوجيه قيادة. 
 الشاملة الجودة إدارة هدف لتحقيق الجامعة أفراد كافة جهود تفعيل. 
 الشاملة الجودة إدارة فلسفة لتنفيذ والبشرية المادية الموارد توفير. 
 الشاملة الجودة إلدارة السنوية األهداف وضع. 
 إليهم الموكلة المهام أداء في المتميزين األفراد لمختلف والمكافآت للحوافز نظام وضع. 

 وضع في األساسية مهمته وتتمثل الجودة، مجلس قيادة تحت ويعملوتنميتها:  الجودة تصميم )ب( فريق
 :هي مسؤولياته أهم و الجودة، نظام لتطوير إستراتيجيه

 وتطبيقاتها الشاملة الجودة مفاهيم دراسة. 
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 العمل وفرق الجودة لقيادات التدريبية البرامج تصميم. 
 اھوخارج الجامعة داخل الزبائن متطلبات تحديد. 
 عمل  وأماكن تجهيزات من يتطلبه وما األساسية خطواتها وتحديد بالجامعة، للعمل مبدئية خطة اقتراح

 .وغيرها
 الجامعة داخل الجودة تحسين. 

 :يلي ما مسؤولياتها وأهم الجودة، إدارة عملية مركز تعتبر :الجودة توجيه )ج( لجنة
 األخرى والمؤسسات الجامعة بين الصلة توثيق.  
 الجامعة داخل المستفادة والدروس الفائقة الخبرات ونشر الخوف إزالة. 
 الجودة دوائر برنامج لتطوير الالزمة الخطط وضع. 

 من والتأكد الجامعة، في الشاملة الجودة برنامج تقويم على اللجنة هذه تعمل :وتقويمها الجودة قياس )د( لجنة
 .الزبائن احتياجات مع الجامعة أهداف توافق مدى
 لتلك الكامل الفهم على بالتركيز تلبيتها تتم المستفيدين، حاجات أن من تتحقق أن الجامعات على يستوجب وكما

 جميع المعلومات وتوظيف الرجعية التغذية استخدام خالل من وذلك والبعيد، القريب األمدين على الحاجيات
دارتها، بحاجات المتعلقة  من ويمكن الجامعة والمستفيدين، بين فعال تعاون نظام إيجاد ضرورة مع المستفيدين وا 
 .المستفيدون هؤالء يواجهها التي المشاكل حل على والعمل الخبرات تبادل خالله

 إدارة دون تطبيق العالي تواجه مجموعة من المعوقات تحول التعليم ومع هذه المبررات والمتطلبات فان مؤسسات
الجوانب  معوقات القيادية، الجوانب معوقات (8)وهي: رئيسية أقسام خمسة تصنيفها إلى الشاملة ويمكن الجودة

 خدمة المجتمع. جوانب معوقات العلمي، البحث جوانب معوقات والمعرفية، التعليمية الجوانب معوقات التنظيمية،
وبطبيعة الحال إلنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستوجب التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تحول دون 

 ذلك بما يتالءم وطبيعة هذه المؤسسات.

 . الخالصة5

لمجتمعات ودورها الكبير على مستوى الفرد والمجتمع وارتباطه  الكبير بالتقدم ا في العالي ومكانة التعليم إن أهمية
وعالمية، وأعطت المبررات الكافية  محلية وتغيرات الديناميكي الكبير والتطورات الحالية جعلته يقف أمام تحديات

 أن الدول ح لزاما علىلألخذ بمتطلبات ومبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وأصب
 إلى أسس علمية تهدف على التعليمية من خالل تبني أسس ومفاهيم حديثة مبنية خدماتها لجودة كبيرة أهمية تولي
 مع مستدامة وشاملة، ومحاولة مواكبة هذه التطورات والتكيف تنمية الجودة الشاملة، والمساهمة في توفير تحقيق

 التغيرات التعليمية المتجددة، وتحقيق التفاعل االيجابي مع االحتياجات لتلبيةالمعلوماتية والتقنية  المستجدات
 االجتماعية والضغوط العلمي والتوسع والتكنولوجي العلمي واالجتماعية المالزمة لالنفجار واالقتصادية السياسية

  المختلفة. الجامعية الجامعات والرغبة المتزايدة على البرامج على
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 .التوصيات6

 خالل هذا البحث تم اقتراح التوصيات التالية:من 

 واألطراف المستويات جميع على ترسيخها أهمية على نشر ثقافة الجودة الشاملة في التعاليم العالي والتأكيد 
 المعنية وترسيخ القيم الموجهة لها.

 بشكل  الجودة وضمان األكاديمي لالعتماد أو المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة والمتخصصة الهيئات تشكيل
 وسوق المجتمع متطلبات مع مخرجاتها التعليمية ومواءمة ببرامجها ثقتها توطيد خاللها من تضمن دوري والتي

 العمل. 
 المناسبة  العمل لترسيخ مهارات الشاملة الجودة إدارة مجال في باالعتماد العاملين وتطوير التدريب الكافي

 .لتطبيقه المناسبة وتكوين القاعدة األساسية
  .العمل على اعتماد معايير عربية موحدة للجودة الشاملة في التعليم التعالي 
 الشاملة في التعاليم  الجودة إدارة وسائل طبقت التي والغربية العربية الجامعات من تجارب وخبرات االستفادة

 المجال. هذا في تجاربهم من مخرجاته واالستفادة ضمان بهدف العالي
 ت والندوات وورش العمل بشكل دوري على المستوى المحلي والعربي بهدف تبادل الخبرات عقد المؤتمرا

 والمعلومات وتوحيد المصطلحات وتجاوز الصعوبات ومواكبة التطورات في هذا المجال.
 .غرس روح التعاون ابراز قيمة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد 
 المادية والمعنوية المشجعة على إتقان العمل ودعم األعمال اإلبداعية  فزالحوا الجهود المبذولة وتقديم تقدير

 واالبتكارية.
 وتأكيد ومتابعة التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والبيئة الخارجية التعاون. 

 . المراجع9

رسالة "، جيجل جامعة حالة دراسة – العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارةعميرة، " أسماء (3)
 .2731، 2قسنطينة ماجستير، جامعة

 "، المؤتمرالعالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أهميةمحمد، " الدين، العابد نور حامد (2)
 .2012 سبتمبر،  2-3مصر، – التعليم، القاهرة في الجودة لضمان العربية الرابع للمنظمة السنوي

الجامعات"،  في الشاملة الجودة إدارة مبادئ تطبيق ضوء في البشرية الموارد علي، "تنمية شحادة عاصم (1)
 .2737 – 2777(، 9مجلة الباحث، العدد )

"، اليمنية الحكومية الشاملة بالجامعات الجودة إدارة تطبيق إمكانية تقييم" ,الكميم على ناصر جمال (4)
 .2735(، أكتوبر 32(، المجلد ).مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد )

 محمد جامعة "، رسالة ماجستير،تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العاليالعظيم، " عبد عابدي (5)
 .2014خيضر، بسكرة، الجزائر،
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إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين النظرية خالد احمد الصرايرة، ليلى العساف،" (4)
 ..277(، 3المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد ) "،والتطبيق

 التعليم مخرجات جودة ضمان في الشاملة الجودة إدارة وسائل استخدام مشنان، "أهمية بركة يحياوي، الهام (9)
 .2014  (، ديسمبر3االقتصادية، العدد ) للتنمية الجزائرية حالة"، المجلة دراسة - العالي

العضاضي، "معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي دراسة  على بن سعيد (.)
 .2732(، 7المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد ) ميدانية"،

 

( للمخاطر المحتملة  chek listعمل التحليل النوعي باستخدام مصفوفة التقييم النوعي  لقائمة الفحص )
 التشييد في ليبيا و ووضع اإلستراتيجيات الالزمة إلدارة المخاطرلمشاريع البناء و 

 ماجد عبد الجليل محمد . أ
 درنه. –محاضر مساعد بالمعهد العالي للمهن الشاملة 

 ليبيا -مدينة سوسه
 majedsusa81@gmail.comبريد الكتروني : 

 -ملخص :

يعالج البحث مسألة تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجه المشروع وترتيبها حسب األهمية فكثيرا ما تتغير      
مما يجعلها تحتوي على الكثير من المخاطر أبتداًء من مرحلة بدء المشروع  عند طول مدة المشروع الظروف

د وزيادة احتمالية وقوع الخطر مما يزيد من زمن وحتى التسليم النهائي للمشروع مما يؤدي إلى حالة من عدم الـتأك
 المشروع أو التكلفة أو الجودة .

لذا تم أتباع المنهج المكتبي والوصفي في توضيح الجانب النظري إلدارة المخاطر ثم بعد ذلك تم أتباع الجانب  
ع عن طريق للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشرو   Check Listالتطبيقي إلعداد د قائمة الفحص

المقابالت الشخصية ومراجعة التجارب والبحوث السابقة في المخاطر التي يتعرض لها المشاريع اإلنشائية ، وتم 
بعد ذلك ترتيب المخاطر حسب األهمية باستخدام مصفوفة التقييم النوعي وذلك حتى يستفيد منها المالك والمقاول 

   تراتيجيات المقترحة لزيادة الموثوقية .       ، ويطلب في المستقبل تحديث قائمة الفحص واإلس

  مقدمة : 

إن دور إدارة المشاريع الهندسية ال يقتصر على مرحلة معينة من مراحل تنفيذ المشروع بل تبدأ منذ بداية   
كذا المشروع وال تنتهي إال بنهاية المشروع ، وهنا على اإلدارة أن تحدد كافة المتطلبات لكل نشاط من األنشطة و 

األنشطة المتوازية أي التي تنفذ مع بعضها في نفس الوقت كما يجب تحديد نقاط االختناق والمعوقات المحتملة 
 .  لعالجها أو تالفيه

mailto:majedsusa81@gmail.com
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تحقيق  عملية تهديد شأنها من التي الشكوك الحاجات وتحديد استباق في المشاريع مخاطر إدارة جوهر يكمن 
 الجدول المالية، :(ثالثة فئات في المخاطر هذه تصب عادة ما .للمشروع المعدة الجداول في والعبث األهداف

 لتلبية حاجات الكافية المواد تسليم في والتأخر المواد حول جودة أسئلة أيضاً  تطرح وقد .الفني( الوقت،األداء
 األبحاث في تغطية النقص حتى أو والميزانية الموظفين مستوى تطرأ على التي التغييرات مع والتماشي المشروع

 وتجاوز تواريخ التسليم في تأخير إلى يؤدي قد النطاقات هذه على مستوى المخاطر فبروز واإلطالع عليها ،
 .المشروع مدير في الثقة وعدم نفسه فشل المشروع في يسّبب والذي الميزانية

 -مشكلة البحث :

واألزمات في المشاريع؟ وما هي أهم ما معنى المخاطر إن المشكلة التي يطرحها هذا البحث هي معرفة 
 مصادرها؟ وما هي طرق تشخيصها وترتيبها ؟ وما هي االستراتيجيات الالزمة لمواجهتها ؟  .

 -الهدف من البحث :

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أهم المخاطر التي تواجهها المشاريع الهندسية وترتيبها ووضع اإلستراتيجيات 
 -ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :الالزمة إلدارتها 

 . عرض المفاهيم الرئيسية عن إدارة المخاطر 
  . عرض للمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المشروع 
 . التعرف على أهم مراحل المشروع 
   . التعرف على أهم اإلستراتيجيات لمواجهة المخاطر 

   -منهجية البحث :

الوصفي بهدف توضيح الجانب النظري إلدارة المخاطر وأهم  لقد اعتمد الباحث األسلوب المكتبي والمنهج
والمقابالت الشخصية  Brainstormingاإلستراتيجيات المتبعة ، وتم االعتماد على أسلوب العصف الفكري 

ووضعا في  الهندسيةواألعتماد على البحوث والتجارب السابقة  في تحديد أهم المخاطر التي تواجه الشركات 
 وترتيبها حسب األهمية باستخدام تقنية مصفوفة التقييم النوعي للمخاطر .  check listقائمة الفحص 

 ثانيا :اإلطار النظري

 مفاهيم وتعاريف أساسية في إدارة المخاطر : 2-1

دارة  قبل البدء في الدراسة موضوع البحث البد من توضيح بعض التعاريف األساسية في المشروع الهندسي وا 
 المخاطر . 
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 مفهوم المخاطر :  2-3-3

 هناك عدة تعاريف للمخاطر ومنها :

 ( تعريفPMBOK ,2002,P127: ) 

 أو إيجابي على هدف المشروع. بيبأنه حدث أو ظرف غير مؤكد والذي ينتج عن حدوثه أثر سل

  ، ( :2771تعريف )حماد 

دف الرئيسي إلدارة المخاطر هي إمكانية حدوث أنحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة المتوقعة أو المأمولة وأن اله
 هو قياس المخاطر من أجل مراقبتها والتحكم فيها .

  ( تعريفSamuel , 1996 :) 

 أن المخاطر ضرورة حتمية اليمكن تجنبها في مشروعات البناء والتشييد .

 ( تعريفRodger and Jason: ) 

 عدم التيقن .بأنها أحتماالت الخسارة أو الربح المترتبة عن حالة عدم التـأكد أو 

ومن هذا المنطلق فإن التقييم األقتصادي لمشروعات البناء والتشييد يستخدم العديد من الفروض المستقبلية مثل ما 
هو متعلق بالمدة المفترضة لتنفيذ المشروع فالمخاطر عنصر رئيسي في المشروع فمع كل قرار تظهر المخاطر 

 أكثر . عندما يكون المطلوب المفاضلة بين بديلين أو 

 المخاطرة : 2-3-2

هي إمكانية حدوث شئ خطير نتيجة عدم توقع مخرجات العملية التي نقوم بتنفيذها بسبب عدم التأكد 
(UNCERTAINTY. المحيطة بالعملية قيد التنفيذ ) 

حيث يرجع سبب عدم التأكدية إلى تعدد المتغيرات المدخلة للعملية خالل مراحل التنفيذ وقد صنف العلماء 
 والباحثين عملية صناعة التشييد بأنها متعددة المتغيرات وذات طابع حاد التغير والتذبذب خالل مراحل تنفيذها.

 إدارة المخاطر : 2-3-1

هي محاولة لتحديد التهديدات المحتملة على المنظمة واحتمال وقوعها وينطوي ذلك على أتخاذ اإلجراءات الالزمة 
يد وتحليل وتلطيف وتقليل ومتابعة ومراقبة المخاطر للحد من حدوث هذه المخاطر وتتضمن تحد

(McNamara,2008   . وفيما يلي عرض ألهم مراحل إدارة المخاطر .) 
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 (2118الشاعري , :مراحل إدارة المخاطر )المصدر 

 : تحديد المخاطر 

االستبيان أو حيث يتم في هذه المرحلة اكتشاف والتعرف على المخاطر المحتملة للمشروع وذلك عن طريق 
المقابالت الشخصية أو قوائم الفحص أو أسلوب العصف الفكري أو طريقة دلفي أو عن طريق مراجعة المخاطر 

 الشائعة فالعديد من المؤسسات يوجد بها قوائم بالمخاطر الشائعة أو محتملة الحدوث .

 : تحليل المخاطر 

تقدير احتمالية وقوعها خالل بداية المشروع يستخدم التحليل النوعي لتحديد أولويات المخاطر من خالل 
 ومراجعتها خالل تنفيذ المشروع للتعرف على التغير في مستويات المخاطر وعمل الترتيب لها  .

ترتيب المخاطر مستمد من الفكرة الحدسية بأن المخاطر التي يكون لها أسوء النتائج يجب أن يكون لها أقل 
ند على االحتمال وشدة األثر  بينما أثر هذه المخاطر يقاس ب) التكلفة فرصة للحدوث ، فترتيب المخاطر يست

( وهناك تقنية مستعملة في ترتيب المخاطر وهي مصفوفة االحتمال واألثر   .277والوقت والجودة ( )الشاعري ، 
 :  3كما موضح بالجدول رقم 

 

 

 ( .277يمثل مصفوفة األحتمال واألثر )المصدر: الشاعري،  3الجدول 
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من الطرق النوعية األخرى نجد اسلوبًا آخر يقوم بتحديد ترتيب لألخطار بناء على تخصيص عالمات أو نقاط من 
عالمة يوزعها حسب األهمية  100قبل مجموعة من المقيمين لكل خطر من األخطار، حيث يخصص لكل مقيم 

التي يقدرها هو لكل خطر من األخطار ثم يتم بعد ذلك ترتيب األخطار وفق أهميتها النسبية وكما في المثال 
 التالي: 

عدد النقاط 
المخصصة 
 لكل مقيم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 المخاطر

 

 المقيمون

100 20 30 25 0 0 0 10 0 5 1
0 

A 

100 0 30 0 10 15 0 0 30 10 5 B 

100 20 5 0 5 0 0 20 15 25 1
0 

C 

100 0 0 0 0 10 33 15 17 20 5 D 

100 0 0 0 0 30 20 7 20 18 5 E 

500 40 65 25 15 55 53 52 82 78 
3
5 

مجموع 
 النقاط

 (2119)المصدر:العامري  ( : مصفوفة تقييم نوعي 2جدول ) 

 

 : تلطيف المخاطر 

صالح أثارها بعد حدوثها .   هي عبارة عن عملية تقليل احتمال وقوع المخاطر وتلطيفها وا 

 : مراقبة ومتابعة المخاطر 

وهي متابعة المشروع من بدايته أثناء الدراسات األولية واالستمرار أثناء تنفيذه ومراقبة ومتابعة أي أ انحرافات قد 
 تحدث .
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 (PMI,2000) :إستراتيجيات إدارة المخاطر  2-2
 عن طريق تغيير خطة المشروع لتجنب الخطر . تجنب الخطر : 
 ويكون ذلك عن طريق تحويل مسئولية الخطر إلى طرف آخر مثل  نقل الخطر من طرف إلى آخر:

خدمات التأمين أو االتفاقيات المسبقة مع الزبائن إلعادة تقدير التكلفة في حال حدوث ارتفاع في 
 قبلية .األسعار أو أي أحداث مست

  الهدف من هذه اإلستراتيجية هو تقليل احتمال الخطر أو عواقبه إلى حد التلطيف من حدة الخطر :
مقبول ، على سبيل المثال أختيار موردين معروفين بمصداقيتهم أو إضافة موارد أو وقت ألنشطة 

 المشروع .
  طر أو تشخيصة فعلى الشركة أن : في حالة عدم قدرة إدارة المشروع في التعامل مع الخالقبول بالخطر

( وعدم ترك هذا الخطر أمام ما يسمى بالقبول السلبي   Contingency Planتطور خطة موقفية )
( وهو عدم أتخاذ أي إجراء وترك فريق العمل في المشروع Passive Acceptanceللخطر )  

 يتعاملون مع الخطر بأنفسهم .
 ( : Check Listقائمة الفحص )  2-3

ارة عن قائمة تضم أهم المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المشروع وهي إحدى أدوات تحديد هي عب   
 المخاطر وعادة ما تكون مستخلصة من التجارب السابقة من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها .

 ثالثا: الجانب التطبيقي 

من خالل الخبرة و المقابالت الشخصية ومراجعة البحوث  ( Check List) لقد تم تحديد قائمة الفحص 
 :  وكانت على النحو التالي والدراسات السابقة

 المخاطر المحتملة م

 تجاوز كلفة المشروع للتكلفة المخطط لها  1

 وجود أزمة في توفير السيولة 2
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 الـتأخير في دفع المستحقات  3

 أرتفاع أسعار المواد الخام 4

 الوقت المحدد للمشروعتجاوز  5

 عدم وجود الخبرة الكافية لدى مقاولي الباطن 6

 عدم وجود تشاركيات وشركات محلية قادرة على التنفيذ 9

 قلة القدرة الفنية لمقاولي الباطن 8

 قلة القدرة المالية لمقاولي الباطن 9

 ندرة اليد العاملة في بعض األعمال الفنية  11

 للمشروع من قبل الجهة المالكة أخطاء في التخطيط 11

 ضعف في المكاتب األستشارية المحلية  12

 وجود أخطاء في التصميم 13

 ضعف التصميم وزيادة التكلفة على المالك. 14

 نقص المواد الخام 15

 الخطأ في حساب الكميات. 16

 تلف المعدات والمواد 19

 القصور في األسعار النمطية. 18

 وزيادة التكلفة من قبل األجهزة الرقابية .التعطيل  19

 تغيير التصميم أثناء التنفيذ . 21

 قلة الخبرة في األيدي العاملة . 21

 ظروف موقع العمل الجوية والمكانية. 22
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 العوامل السياسية. 23

 اإلضرابات العمالية . 24

 تغيير القوانين واللوائح والجهات المخولة. 25

 أهم المخاطر المحتملة التي تواجه المشروع )المصدر :الباحث(( يمثل 3جدول )
 

( الموضح أعالة عن 1بعد هذه الخطوة يتم إعداد مصفوفة التقييم النوعي لألخطار الموضحة بالجدول رقم )
طريق مجموعة من مهندسين ذوي خبرة في مجال اإلنشاءات ) مع المالحظة أنه لم يتم ذكر األسماء حتى 

 .   ء المهندسين تماشيا مع تقنية دلفي (لن تتأثر آرا

 المقيمين     

 المخاطر

A B C مجموع النقاط 

1 8 8 9 25 

2 11 8 9 25 

3 8 9 9 24 

4 8 8 11 26 

5 9 6 5 18 

6 6 9 3 16 

9 2 3 1 5 

8 3 2 1 6 

9 3 3 2 8 

11 4 4 5 13 

11 1 2 4 9 

12 3 1 3 9 
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13 3 1 4 8 

14 4 3 2 9 

15 5 4 6 15 

16 1 1 1 2 

19 3 5 5 13 

18 3 3 2 8 

19 2 4 3 9 

21 1 1 1 1 

21 3 4 2 9 

22 2 4 3 9 

23 6 5 9 18 

24 2 3 2 9 

25 3 4 5 12 

مجموع النقاط 
 لكل مقيم

111 111 111 311 

 ( يمثل مصفوفة التقييم النوعي للمخاطر4جدول رقم )

 للمخاطر بالجدول التالي :بعد ذلك يتم ترتيب المخاطر تنازليا 

 عدد النقاط الخطر التسلسل

1 4 26 

2 1 25 

3 2 25 
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4 3 24 

5 5 18 

6 23 18 

9 6 16 

8 15 15 

9 11 13 

11 19 13 

11 25 12 

12 14 9 

13 19 9 

14 21 9 

15 22 9 

16 9 8 

19 13 8 

18 18 8 

19 11 9 

21 12 9 

21 24 9 

22 8 6 

23 9 5 



132 
 

24 16 2 

25 21 1 

 ( يمثل ترتيب المخاطر حسب أهميتها.5الجدول رقم)

فمن خالل الجدول السابق تم ترتيب المخاطر المحتملة للمشروع على حسب أهميتها ويجب وضع اإلستراتيجيات 
ذات أهمية كبيرة جدا أو أن احتمالية حدوثها  4،3،2،1،5،21الخاصة لكل منها ، ويتبين أن كل من الخطر رقم

ذات احتمالية  33،32،24، .3، 4،35،37،34،37،23،22،7،31كبيرة نسبيا ، بينما كل من األخطار 
 هي مخاطر احتمالية وقوعها ضعيفة إلى حد ما . 9،34،27،.متوسطة بينما كل من المخاطر 

دول بناء على هذه المخاطر فقد تم وضع بعض اإلستراتيجيات إلدارة هذه المخاطر وهي كما موضحة بالج   
 -التالي :

 اإلستراتيجية الخطر م

تخمين التكلفة باستخدام التقنيات الحديثة مثل هندسة القيمة  تجاوز كلفة المشروع للتكلفة المخطط لها  1
@( وتوفير الكوادر risk softwareوأسلوب المحاكاة و)

 المالية للشركة وامتالك المعدات والتجهيزات الالزمة للعمل  

 زيادة التكلفة بناءًا على فرق السعر  توفير السيولة وجود أزمة في 2

القبول بالخطر مع حساب الفائدة مع تفعيل القوانين واللوائح  الـتأخير في دفع المستحقات  3
اإلدارية واستحداث قوانين إللزام الجهة المالكة من تنفيذ 

 التزاماتها المالية 

 الخام خالل بعد االتفاق مباشرةً شراء مواد  أرتفاع أسعار المواد الخام 4

أو  pertالتخطيط الجيد للمشروع باستخدام الحاسوب وشبكة  تجاوز الوقت المحدد للمشروع 5
planning software  وااللتزام بالبرنامج الزمني لكل نشاط 

وضغط األنشطة لتقليل مدة التنفيذ في حالة حدوث أي تأخير 
 في نشاط حرج

كافية لدى مقاولي عدم وجود الخبرة ال 6
 الباطن

تقييم المقاولين قبل التعاقد معهم واالهتمام بشهادات الخبرة  
 واألعمال المنفذة سابقا  
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عدم وجود تشاركيات وشركات محلية  9
 قادرة على التنفيذ

مكانياتها قبل البداية في تخطيط  التأكد من الشركات المحلية وا 
 المشروع

تقييم المقاولين قبل التعاقد معهم واالهتمام بشهادات الخبرة   الباطنقلة القدرة الفنية لمقاولي  8
واألعمال المنفذة سابقا  وعدم وجود مشاريع فاشلة سابقة 

 ودعاوى قضائية وشهادات حسن التنفيذ 

أخذ الضمانات المالية كخطاب الضمان قبل التعاقد معهم  قلة القدرة المالية لمقاولي الباطن 9
ووجود حسابات جارية في البنوك وأستمرارها والبيان التفصيلي 

 لألصول الثابتة وغير الثابتة في السنوات السابقة 

ندرة اليد العاملة في بعض األعمال  11
 الفنية 

 التأكد من الكادر الوظيفي ووجود التخصصات الهندسية وتوفير
 الكادر الوظيفي المتدرب جيدا 

أخطاء في التخطيط للمشروع من قبل  11
 الجهة المالكة

أو  pertالتخطيط الجيد للمشروع باستخدام الحاسوب وشبكة 
planning software  وااللتزام بالبرنامج الزمني لكل نشاط 

وضغط األنشطة لتقليل مدة التنفيذ في حالة حدوث أي تأخير 
 في نشاط حرج

 عمل دورات محلية وخارجية في المشاريع المشابهة ضعف في المكاتب األستشارية المحلية  12

التأكيد على التصميم من أشخاص متخصصين مع مراجعته  وجود أخطاء في التصميم 13
 بالتعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة 

ضعف التصميم وزيادة التكلفة على  14
 المالك.

يم من أشخاص متخصصين مع مراجعته التأكيد على التصم
 بالتعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة

الـتأكيد على المحاجر وقربها من الموقع ومدى إمكانية توفير  نقص المواد الخام 15
 المواد الخام أثناء فترة التخطيط ووضع البدائل 

التأكيد على الكميات من خالل االستعانة بالبرامج الحاسوبية  الخطأ في حساب الكميات. 16
الحديثة والتأكيد عليها ومراجعتها  أو يكون التعاقد على 

 الكميات المنفذة 

 توفير على درجة عالية من الخبرة في إدارة المخزون والصيانة.  تلف المعدات والمواد 19
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إعادة النظر من جهة الدولة في األسعار النمطية لعدم تطابقها  القصور في األسعار النمطية. 18
 مع الواقع وعدم مواكبتها للسوق 

التعطيل وزيادة التكلفة من قبل األجهزة  19
 الرقابية .

القبول بالخطر مع أخذها بنظر االعتبار في  زيادة وقت تنفيذ 
 المشروع

األتفاق المسبق بين المالك والمقاول على أي تغيرات في  تغيير التصميم أثناء التنفيذ . 21
 المشروع  

تدريب وتنمية وتطوير األيدي العاملة وتوفير الكوادر الجيدة  قلة الخبرة في األيدي العاملة . 21
 المحلية والخارجية

مطار االستعانة باألرصاد الجوية ومعرفة فترات هطول األ ظروف موقع العمل الجوية والمكانية. 22
 والجليد واألعاصير ومدى تأثيرها في تأخير العمل 

اإلطالع على األوضاع السياسية والتوقعات المستقبلية لمحل  العوامل السياسية. 23
 العمل 

 التعرف على قوانين العمل  اإلضرابات العمالية . 24

المخولة قانونيا لتوضيح وتحديد يجب االتفاق مع الجهات  تغيير القوانين واللوائح والجهات المخولة. 25
 اللوائح والقوانين في العقد.

 ( يمثل اإلستراتيجيات الالزمة لمواجهة المخاطر6الجدول رقم )

 رابعًا: التوصيات واالستنتاجات : 

نظرًا للطبيعة الخاصة للمشاريع الهندسية والعالقة التي تربطها بحالة عدم الـتأكد والمخاطر المتعددة مما يؤدي  
إلى انحراف المشروع عن أهدافه الرئيسية أال وهي الجودة والتكلفة والوقت وما يترتب على هذه العواقب من أثار 

وترتيبها حسب أهميتها  ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه سلبية مما يستدعي اإلدارة إلى تحديد هذه المخاطر 
المخاطر لتقليل األثر في حالة وقوعها .فمن هذه األسباب جاءت أهمية هذا البحث وتم الخروج بالتوصيات التالية 

:- 

 إدارة المخاطر في المشاريع اإلنشائية ووضع اإلستراتيجيات الالزمة ألدارتها . االهتمام بدراسة -3
 إدارة المخاطر حتى أثناء فترة تنفيذ المشروع .أن تستمر  -2
 االهتمام بتقدير األخطار كما ونوعا . -1



135 
 

االستفادة من تقنية المعلومات في تخزين البيانات وتحديد التقلب في األسعار للمواد واأليدي العاملة  -4
 وذلك ألنه ال يمكن االستفادة من البرامج الحديثة بدون وجود قاعدة بيانات .

وتدوين المخاطر التي يتم التعرض لها واإلجراءات التي تم أتخاذها للتغلب عليها أو التقليل من تسجيل  -5
 أثرها .

التخطيط الدقيق يقلل من أحتمالية المخاطر في المشروع ويكون ذلك باألستعانة بالخبراء في تشخسص  -4
 األخطار وكافحتها والحد من آثارها .

 

 خامسًا : المصادر والمراجع 

 ع العربية :المراج

 ، الدار الجامعية ، القاهرة . إدارة المخاطر( ، 2771حماد ، طارق عبد العالي ) 

 .2772، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، دليل إدارة المشروعات دنكان ، وليم ، 

دارة المخاطر( ، .277الشاعري ، فوزي أحمد حسين )  –ار ، كلية الهندسة / جامعة عمر المخت تحليل وا 
 ليبيا .

ستراتيجية اإلجابة( ، 2779العامري ، د. صالح مهدي العامري )  الخطر في المشاريع  : مفاهيم أساسية وا 
 األردن . –، قسم إدارة األعمال / كلية العلوم اإلدارية والمالية : جامعة البتراء 

 المراجع األجنبية :

Samuel G S, (1996), Estimation of the Financial Risk Public Enterprises 
Construction in Egypt, Cairo-University, Egypt. 

Rodger, C, and Jason P , (1999), Uncertainty and Risk Analysis, price water 
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McNamara, C., (2008), Authenticity Consulting, LLC Copyright 2008. 

Project Management Institute , " a Guide to the Project Management Body of  
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2000 .  
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 مدى مساهمة نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية
 دراسة ميدانية بمستشفى زليتن التعليمي
 أ.إيمان حسين محمد بن عروس.

 مساعد.محاضر 
 الجامعة األسمرية اإلسالمية. –كلية االقتصاد والتجارة بزليتن 

farag@asmarya.edu.ly 
 أ.حنان عبدالسالم علي سليم

 محاضر مساعد
 الجامعة األسمرية اإلسالمية –كلية تقنية المعلومات بزليتن 

hanan.saleem1984@gmail.com 
 أ.نجاة مختار أحمد بن عمران.

 محاضر مساعد.
 مسالتة. –كلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي 

frah251975@yahoo.com 
 المستخلص :    

الصحية هدفت  هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه نظام المعلومات في تحسين جودة الخدمات 
بمستشفى زليتن التعليمي بليبيا، وتقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة  هذه الخدمات، 
والتعرف على الصعوبات التي يمكن أن تواجه نظم المعلومات والتي يمكن أن تؤثر على الجهود المبذولة لتحسين 

على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام استمارة  جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى، واعتمدت الباحثات
( طبيبًا، ووزعت على عينة 277استبيان صممت كأداة لجمع بيانات الدراسة، وكان مجتمع الدراسة يبلغ)

(مفردة، اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وتم تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها 91حجمها)
 (، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:SPSSاإلحصائي )باستخدام البرنامج 

لنظام المعلومات أثر إيجابي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، فالتطور والحداثة في  -3
 نظام المعلومات المتبع داخل المستشفى سيرفع بنسبة عالية من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

عالقة طردية قوية بين نوعية المعلومات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، فعندما تتصف  هناك -2
المعلومات المتحصل عليها من نظام المعلومات المستخدم بالمستشفى بالدقة والموثوقية سوف يزيد بشكل 

 كبير من جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

ة نظام المعلومات المستخدم بالمستشفى وجودة الخدمة الصحية توجد عالقة طردية قوية بين خدم - 1
 المقدمة.

mailto:farag@asmarya.edu.ly
mailto:farag@asmarya.edu.ly
mailto:hanan.saleem1984@gmail.com
mailto:hanan.saleem1984@gmail.com
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ألداء المستخدمين لنظام المعلومات بالمستشفى دور إيجابي قوي في تحسين الخدمة الصحية المقدمة  -4
بالمستشفى ، فكلما تميز أداء المستخدمين لنظام المعلومات بالمستشفى بالحرفية و التخصصية كلما ارتفع 

وى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات: توصي الباحثات إدارة مست
المستشفى بالعمل على توفير نظام معلومات حديث بالمستشفى وتطويره من وقت ألخر، وعلى إدارة 

علومات، مما المستشفى تدريب الموظفين والكادر الطبي والطبي المساعد بالمستشفى على استخدام نظام الم
يساعد في التأثير الفعال في الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، وتوفير الدورات التأهيلية وورش العمل التي 

توصي الباحثات بضرورة إعداد وتصميم نظم معلومات َتْكُفل االستخدام األمثل لنظام المعلومات، وكما 
ة و إنشاء قاعدة بيانات في جميع األقسام وربطها مالئمة للخدمات الصحية للتسريع في تقديمها بأفضل جود

على المعنيين بتطوير الجودة في قطاع بشبكة داخلية، وذلك لتساعد في سرعة انسياب المعلومات، وأيضًا 
الخدمات الصحية بليبيا مواصلة البحث واالهتمام في مجال إدارة الجودة بما يتالئم مع التطورات العلمية 

 فضل الخدمات الصحية وذلك باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.والتقنية في تقديم أ

 المقدمة:
أصبحت نظم المعلومات تشكل القلب النابض في جسم وبيئة المنظمات الحديثة، فقد زادت أهمية الطلب     

على المعلومات من أجل مواجهة التحديات والحاجات المتزايدة عليها في ظل االنفتاح والمنافسة الشديدة 
لتي كانت سباقة في مجال تطوير والمتغيرات المتسارعة، إن المنظمات الرائدة في منتجاتها وخدماتها هي ا

وتطبيق نظم المعلومات المحوسبة، والتي استخدمتها لنسج عالقة تكاملية ومرنة في البيئة التنظيمية الداخلية 
 ولبناء عالقة ارتباط تفاعلية في األسواق المحلية والعالمية.

البيئة الداخلية للعمليات واألنشطة لذلك نجد أن أغلب المنظمات اليوم تعمل من أجل دمج نظم معلوماتها مع    
 التي من شأنها تحقيق رضا الزبائن من خالل تقديم خدمات بمواصفات تفوق توقعاتهم.

 أواًل: مشكلة الدراسة:
من خالل الدراسة االستطالعية التي قامت بها الباحثات وكذلك المقابالت الشخصية التي أجريت مع        

 تشفى قيد الدراسة تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل التالي :بعض أفراد الطاقم الطبي بالمس
س/ ما مدى مساهمة نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية بمستشفى زليتن التعليمي محل 

 الدراسة؟
 ثانيا: أهداف الدراسة:

الصحية بمستشفى زليتن التعرف على الدور الذي يلعبه نظام المعلومات في تحسين جودة الخدمات  -3
 التعليمي بليبيا.

تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى قيد  -2
 الدراسة.
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التعرف على الصعوبات التي يمكن أن تواجه نظم المعلومات والتي يمكن أن تؤثر على الجهود المبدولة  -1
 يقدمها المستشفى قيد الدراسة.لتحسين جودة الخدمات التي 

 ثالثا:أهمية الدراسة:  

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل العمل على موافقة العالقة بين نظم المعلومات ومدى مساهمتها في     
 تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنظمات الصحية حيث إن:

ي توضيح العالقة بين نظم المعلومات ومدى من الناحية العلمية: تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة ف -3
مساهمتها في تحسين جودة الخدمات الصحية، وذلك في القيمة التي يمثلها نظام المعلومات ومدى 
مساهمته في تقديم خدمات بمواصفات تفوق توقعات المستفيدين مع ثبات العوامل األخرى في الواقع 

 العملي.
الدراسات المتعلقة بنظم المعلومات على وجه العموم إال أن هناك األهمية العملية: على الرغم من تعدد  -2

العديد من القضايا العملية، والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة العلمية وذلك من أجل الوصول 
إلى نتائج ومقترحات عملية تساهم في تحديد العالقة بين مساهمة نظام المعلومات ودورها في تحسين 

 الصحية.جودة الخدمات 

 رابعًا: فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم وضع الفرضية الرئيسية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية:
 حيث تندرج هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 نوعية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية خدمة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية. -
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء مستخدمي النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية. -

 خامسًا: مجتمع الدراسة :

( طبيبًا موزعون 277اء في مستشفى زليتن التعليمي والبالغ عددهم )يتكون مجتمع الدراسة من األطب
 حسب األقسام في المستشفى .

 
 
 



139 
 

 سادسًا: عينة الدراسة :

( استبانة استرجع 91( طبيبًا وقد تم توزيع )277( طبيبًا والبالغ )91تم سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
( استبانة صالحة للتحليل 44( استبانة غير صالحة للتعديل لتبقى )4( استبانة واستبعد منها عدد ).4منها عدد )
 اإلحصائي .

 سابعا :حدود الدراسة:

 الحدود المكانية: تركزت الحدود المكانية في مستشفى زليتن التعليمي بليبيا. -3
 ..273الحدود الزمانية: انحصرت الحدود الزمانية في الفترة التي تم فيها إعداد الدراسة لسنة  -2
الحدود الموضوعية: تمثلت في بحث مساهمة نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية  -1

 بمستشفى زليتن التعليمي.

 ثامنًا: أداة الدراسة :

تم تصميم استبانة خاصة تحقيقًا ألهداف الدراسة، وقد تم االطالع على العديد من الدراسات واألبحاث السابقة 
 ما:وتتألف االستبانة من جزئين ه

 الجزء األول: يغطي المتغير المستقل " نظم المعلومات".

 الجزء الثاني: يغطي المتغير التابع " جودة الخدمات الصحية".

 تاسعًا: منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يتضمن استخدام األسلوب الميداني التحليلي في جمع 
المعدة لهذا الغرض وتحليلها إحصائيا الختبار صحة الفرضيات، باإلضافة إلى البيانات األولية بواسطة االستبانة 

 االعتماد على المصادر العلمية لتغطية الجانب النظري في الدراسة.

 عاشرًا: الدراسات السابقة :  

 من خالل االطالع على الدراسات السابقة وجدت الباحثات عددًا من األبحاث والدراسات التي تناولت      
 موضوعات ذات صلة بالموضوع محل الدراسة، ومن أهمها ما يلي:

 Bhargti and Berg :(2005 ,)دراسة  -3

هدفت هذه الدراسة من خالل إجابتها على إشكاليتها التي بينت فيها تأثير نظم المعلومات على جودة         
هذه الدراسة إلى أن جودة  الخدمة في المنظمة في وضع تصور يحكم العالقة بين المتغيرين، وتوصلت
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المعلومات، وجودة النظام وخصائص الموظفين تؤثر على أداء الموظفين التي بدورها تؤثر على جودة الخدمة 
 المقدمة.

 (: 2731) دراسة سويسي ،-2 

هدفت هذه الدراسة إلى معالجة مدى مساهمة نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية ودراسة واقع    
المعلومات في المنظمة، وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عجز في الربط بين أنظمة المعلومات المتوفرة  نظم

بالمستشفى قيد الدراسة باإلضافة إلى عدم االستخدام األمثل للموارد المتوفرة مما انعكس سلبًا على الخدمات 
 المقدمة والتي ال تلبي حاجات ورغبات المستفيدين.

 (: 2731وس، ) دراسة بن عر -1

اهتمت هذه الدراسة بالبحث والتحليل بدور وأهمية التدريب في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة     
 الخدمات الصحية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك دور للتدريب في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية.

 (: 2735 -2734) دراسة زواق،  -4

إلى بيان واقع نظم المعلومات المستخدمة على مستوى المنظمة قيد الدراسة والتي تساهم في  هدفت هذه الدراسة   
تحسين جودة الخدمة المقدمة، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التطورات الهائلة الحاصلة في مجال تكنولوجيا 

تقوم بها وحدات خدمات  المعلومات واالتصاالت فرص أمام المنظمة من أجل تحسين العمليات واألنشطة التي
جديدة تساعدها على تلبية االحتياجات المتغيرة، كما أوضحت أنه ألجل تكامل نظم المعلومات يجب أن يكون 

 (.EAT( ودمج بعدي )Potهناك دمج مسبق )

 (:2739-2734)دراسة ظيف اهلل، -5

أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتجلى في معرفة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تحسين     
جودة العملية التعليمية بعناصرها المختلفة ومعرفة معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحائلة دون 

لوجيا المعلومات أثر ايجابي وأولي في تحسين جودة العملية استخدامها الفعال، وقد توصلت الدراسة إلى أن لتكنو 
التعليمية، فقط اتفقت كل األطراف الثالثة المشاركة في العملية التعليمية األساتذة والطلبة واإلداريين على تأثير 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تحسين جودة العملية التعليمية.

 ه الدراسة على الدراسات السابقة :حادي عشر: ما يميز هذ

أن هذه الدراسة تناولت قطاعًا خدميًا واحدًا وهو مستشفى زليتن التعليمي، بينما الكثير من الدراسات  -3
السابقة قد درست عدة قطاعات، وهذا أثر على نتائج تلك الدراسات وبالتالي فإن العالقة بين نظام 

 إلى آخر .المعلومات وجودة الخدمات تختلف من قطاع 
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أن هذه الدراسة تناولت موضوع نظم المعلومات كمتغير مستقل، وجودة الخدمات الصحية كمتغير تابع،  -2
الذي يعد من المواضيع الهامة والذي يؤدي االهتمام بها أمر حتمي لخدمة ورفاهية المجتمع، وبالتالي 

 تغيرات الدراسة.تعد هذه الدراسة مختلفة عن غيرها من الدراسات السابقة في طرحها لم
نظرًا ألن معظم الدراسات السابقة تمت في بيئة غير البيئة الليبية؛ لذا تأتي هذه الدراسة استكمااًل لجهود  -1

 الباحثين من خالل تركيزها على المنظمات الليبية في القطاع الصحي التعليمي.
 :أواًل: اإلطــــــار النظـــــــــــــــــــــري للدراســـــــــــة 

 أواًل: نظم المعلومات:
 مفهوم نظم المعلومات: -3
 (: ,K.lauden et J.laudon , p.13) 2006تعريف  -

نظام المعلومات هو مجموعة من المكونات أو العناصر المترابطة والمتفاعلة معًا التي تتولى           
ت اتخاذ القرارات والتنسيق مهام جمع أو "استرجاع"، تشغيل، تخزين، وتوزيع المعلومات الالزمة لدعم عمليا

 والرقابة في المنظمة.
 (:R.Reix, P.4 ,1998تعريف  ) -

نظام المعلومات هو مجموعة منظمة من الموارد المادية والبرمجيات، البشرية، البيانات، اإلجراءات       
... التي تسمح باكتساب ومعالجة وتخزين المعلومات في شكل )بيانات، نصوص، صور، أصوات( من 

 داخل المنظمة وفيما بينها.
 أبعاد نظم المعلومات : -2

 حيث يتكون نظام المعلومات من عدة أبعاد :  
البعد اإلعالمي: تزويد المستخدمين بالمعلومات الالزمة التي تقدم في شكل إشارات ورموز تعبر عن  -3

 تمثيالت وصور.
نولوجيا المعلومات البعد التكنولوجي: الذي أصبح يستخدم من قبل المتخصصين بمصطلح تك  -2

 واالتصاالت؛ نظرًا الستناد معظم المنظمات الحديثة المعاصرة على التقنيات االلكترونية.
 البعد التنظيمي: والذي يمكن النظر إليه على زاويتين:  -1

 متعلقة بانسيابية العمل داخل المنظمة ومع محيطها. -        
 هيكلية متعلقة بالمعالم والصفات المشتركة التي تميز المنظمات. -       

 ثانيا: جودة الخدمات الصحية:  
 مفهوم جودة الخدمات الصحية: -3

 (25،ص3774()بن سعيد ،JCAHOالهيئة األمريكية المشتركة العتماد المنظمات الصحية) -
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للممارسة الجيدة، ومعرفة النتائج المتوقعة  " درجة االلتزام بالمعايير المعترف بها على وجه العموم
 لخدمة أو إجراء أو تشخيص أو أي مشكلة طبية".

في حين عرفت المنظمة العالمية للصحة على أنها" التمشي مع المعايير واألداء الصحيح، بطرق  -
آمنة ومقبولة من المجتمع، وبتكلفة مقبولة، بحيث تؤدي إلى إحداث تغيرات وتأثير على نسبة 

 الحاالت المرضية ونسبة الوفيات واإلعاقة وسوء التغذية.

 (11،ص2777أبعاد جودة الخدمات الصحية )المصري، إدارة تسويق األنشطة الحديثة، -2

 البعد الفني للجودة المدركة ويقصد به جودة الخدمة ذاتها.   -3
 البعد الوظيفي ويقصد به الكيفية التي تقدم بها الخدمة.  -2
 بعد الطابع ويقصد به الصورة التي يتلقاها العمالء عن المنظمة مما تقدمه من خدمات.  -1
بعد العمالء اآلخرين ويقصد به طريقة ونتيجة تقدير العمالء المنافسين لجودة الخدمة التي   -4

 تقدمها المنظمة.

 ثانيا: الجــــــانب العملي للدراســــــة:    

 أواًل : تفسير نتائج الدراسة:         

 تمهيــد : -1

تم استخدام بعض الوسائل اإلحصائية لمعالجة بيانات الدراسة واإلجابة عن التساؤالت المطروحة في الدراسة، 
 ومن هذه الوسائل المتوسط الحسابي واختبار الفرضيات اإلحصائية و تحليل االنحدار الخطي.

 دراسة في التالي :وتتمثل الفرضية الرئيسية لل

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية .
 وتندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية. -3
 نوعية خدمة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -2
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء مستخدمي النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية. -1

وبذلك قامت الباحثات وباستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة بتحليل بيانات استمارات الدراسة ، واختبار 
 توصيات .الفروض، للوصول إلى النتائج وال

 أدوات الدراسة :  -2
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اعتمدت الباحثات في جمع البيانات على أداة ) استمارة االستبيان (، حيث تم تصميم استمارة استبيان         
خاصة بالعاملين بالطاقم الطبي بمستشفى زليتن التعليمي، وذلك باستخدام مقياس ليكرت الخماسي الذي يأخذ 

 (، وذلك على النحو التالي : 3-5المدى من)

 ( : درجــة القيــاس3جدول رقم )                                  

 غير موافق على اإلطالق غير مواقق محايد موافق موافق تماماً  مستوى القياس

 1 2 3 4 5 الدرجات

( استمارة استبيان على مجموعة 91قامت الباحثات بتوزيع استمارة االستبيان على عينة الدراسة، حيث تم توزيع )
بالطاقم الطبي بمستشفى زليتن التعليمي وكانت نسبة استجابة عينة البحث الستمارات االستبيان على من العاملين 
 النحو التالي :

 ( : نسبة استجابة عينة البحث الستمارات االستبيان2جدول رقم )                     

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج البحث : -3

استخدمت الباحثات أسلوب اإلحصاء الوصفي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  واالنحدار الخطي     
البسيط لجميع أسئلة االستبيان، وذلك للتعرف على االتجاهات العامة إلجابات المستجيبين وأيضًا استخدمت 

ذلك باستخدام البرنامج الختبار فرضيات البحث و  ( One sample (T) test )اإلحصاء االستنتاجي 
 .( SPSS)اإلحصائي 

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة : -4

جراء أي تعديالت على هذه العبارات      لقياس ثبات وصدق االستبيان والتحقق من وضوح العبارات الواردة فيه وا 
 ، تم حساب معامل اختبار ألفا كرونباخ للصدق والثبات لجميع أسئلة االستبيان.

 المستجوبون
عدد االستمارات 

 الموزعة
 النسبة ليلالقابلة للتح عدد االستمارات المستلمة

هيئة الطاقم الطبي بمستشفى 
 زليتن التعليمي

91 4. 44 ..% 
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ثبات : هو المدى الذي يمكن فيه التحقق أو افتراض أن المقياس يعطي نفس النتيجة إذا أعيد إجراؤه مرة وُيعرف ال
( للصدق والثبات من االختبارات اإلحصائية المهمة لتحليل بيانات االستبانة وللقيام αثانية، واختبار ألفا كرونباخ )

( وهو اختبار يبين مدى مصداقية: إجابات αرونباخ )بأي تحليل لبيانات االستبيان يجب إجراء اختبار  ألفا ك
 مفردات العينة على أسئلة االستبانة : حيث
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 عدد األسئلة في االستبيان.

 
2

i
S  .مجموع تباينات العناصر : 

 2

T
S .تباين الدرجة الكلية : 

( ويبين مدى االرتباط بين إجابات مفردات العينة ، فعندما تكون قيمة ألفا  3إلى  7من ) ومعامل ألفا تكون قيمته 
( فذلك يدل على عدم وجود ارتباط مطلق ما بين إجابات مفردات العينة ، أما إذا كانت قيمة معامل ألفا واحد 7)

عروف أن أصغر قيمة مقبولة صحيح فإن ذلك يدل على وجود ارتباط تام بين إجابات مفردات العينة ، ومن الم
كان  ذلك  7..7( وكلما زادت قيمته عن  7..7إلى  7.97وأفضل قيمة تتراوح بين )  7.47( هي αلمعامل )

فيتم إجراء حذف اإلجابات األقل ارتباطًا،  7.47أفضل ، وفي حين ما إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أقل من 
األسئلة ذات العالقة والتي تؤثر في الدراسة حيث تصل قيمة معامل فيتم حذف  SPSSوذلك باستخدام برنامج 

 أو أكثر. 7.47ألفا إلى 

وعند تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على األسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة وكانت النتائج كما موضحة بالجدول 
 التالي 

 يبين قيمة ألفا كرونباخ على األسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة.

 ( يبين نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة1جدول )
 معامل ألفا كرونباخ الفقرة

 7.79 جميع فقرات االستبانة

( أعاله أن درجة الثبات الكلية لجميع فقرات االستبيان من الخدمات الطبية كانت 1يتضح من الجدول رقم )
االستبيان بدرجة عالية جدًا من الثبات وهذا يعني أن االستبيان ( وهي قيمة عالية جدًا وهي تشير إلى تمتع 7.79)

في صورته النهائية قابل للتوزيع ، وبذلك تكون الباحثات قد تأكدن من صدق وثبات استبيان الدراسة مما يجعلهن 
 ا.على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياته
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 تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة : -5
 اختبار الفرضية الرئيسية للبحث: -

 ((توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.))
H0.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

H1 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

 ( نتائج االنحدار للمتغير )نظام المعلومات( على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.4جدول )

المتغير 
 التابع

R 

معامل 
 االرتباط

R2 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة

Sig F* 

 مستوى

 الداللة

 معامل االنحدار

 Β البيان
الخطأ 
 المعياري

T 

 المحسوبة

Sig t* 

 مستوى

 الداللة

جودة 
الخدمات 
 الصحية

 المقدمة.

 

7.94 0.55  76.03 0.00 

نظام 
 المعلومات

0.681 0.078 ..937 0.00 

ثابت 
 االنحدار

3.757 7.271 1.439 0.001 

 

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )نظام المعلومات( على المتغير التابع )جودة الخدمة الصحية 
 (Sig = 0.00)(، وبمستوى داللة 76.03المحسوبة هي ) Fالمقدمة( هو أثر دال إحصائيًا، حيث كانت قيمة 

إلى العالقة بين المتغير التابع والمتغير  فيشير (r = 0.74)، في حين كان معامل االرتباط 0.05وهو أقل من 
% 55وهي تشير إلى أن  (r2=0.55)المستقل عالقة طردية قوية، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد كانت 

من التباين في متغير)جودة الخدمة الصحية المقدمة(، يمكن تفسيره من خالل التباين في متغير)نظام المعلومات(، 
 % من التباين في )جودة الخدمة المقدمة( يرجع لمتغيرات أخرى. 45تغيرات األخرى ثابتة بينما مع بقاء جميع الم

فهو يشير إلى أثر نظام المعلومات على جودة الخدمة الصحية المقدمة ) β7.4.3 = (أما قيمة معامل االنحدار
، وعليه نرفض فرضية (Sig=0.00)( وبمستوى داللة 937..عنده هي ) tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة 

 العدم ونقبل الفرضية البديلة، التي تنص على أنه:
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 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نظام المعلومات وجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى".

ومما سبق يمكن القول بأنه كلما ارتفع مستوى نظام المعلومات المستخدم بالمستشفى كلما ارتفع مستوى جودة 
 خدمة الصحية المقدمة.ال

 اختبار الفرضية الفرعية األولى: -

 ((توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية المعلومات وتحسين جودة الخدمات الصحية.))
H0.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية المعلومات وجودة الخدمة الصحية المقدمة : 

H1  نوعية المعلومات وجودة الخدمة الصحية المقدمة.: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 

 ( نتائج االنحدار للمتغير )نوعية المعلومات( على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.5جدول )

المتغير 
 التابع

R 

معامل 
 االرتباط

R2 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة

Sig F* 

 مستوى

 الداللة

 معامل االنحدار

 Β البيان
الخطأ 
 المعياري

T 

 المحسوبة

Sig t* 

 مستوى

 الداللة

جودة 
الخدمات 
الصحية 
 المقدمة.

 

7..3 0.65 116.1 0.00 

نوعية 
 المعلومات

0.860 7.7.7 37.99 0.00 

ثابت 
 االنحدار

7.411 7.274 3.447 0.147 

 
تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )نوعية المعلومات( على المتغير التابع )جودة الخدمات 

 = Sig)(، وبمستوى داللة 334.3المحسوبة هي ) Fالصحية المقدمة.( هو أثر دال إحصائيًا، حيث كانت قيمة 
شير إلى العالقة بين المتغير التابع في (r = 0.81)، في حين كان معامل االرتباط 0.05وهو أقل من  (0.00

% 65وهي تشير إلى أن  (0.65=  )والمتغير المستقل عالقة طردية قوية، وكانت قيمة معامل التحديد كانت 
من التباين في متغير)جودة الخدمات الصحية المقدمة( يمكن تفسيره من خالل التباين في متغير)نوعية 
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% من التباين في )جودة الخدمات الصحية المقدمة( 15ت األخرى ثابتة بينما المعلومات(، مع بقاء جميع المتغيرا
 يرجع لمتغيرات أخرى. 

فهو يشير إلى أثر ضغوطات العمل على جودة الخدمة المقدمة وهو أثر  )β7..47 = (أما قيمة معامل االنحدار
ه نرفض فرضية العدم ونقبل ، وعلي(Sig=0.00)( وبمستوى داللة 37.99عنده هي ) tمعنوي، حيث كانت قيمة 

 الفرضية البديلة، التي تنص على أنه:

 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية المعلومات وجودة الخدمة المقدمة الصحية المقدمة بالمستشفى".

مستوى بالتالي يمكن القول بأنه كلما زادت جودة ودقة المعلومات المتحصل عليها من نظام المعلومات كلما ارتفع 
 جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: -
 ((توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية خدمة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية.)) -4
H0.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية خدمة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

H1 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية خدمة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

 ( نتائج االنحدار للمتغير )خدمة النظام( على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.4جدول )

المتغير 
 التابع

R 

معامل 
 االرتباط

R2 

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة

Sig F* 

 مستوى

 الداللة

 معامل االنحدار

 Β البيان
الخطأ 
 المعياري

T 

 المحسوبة

Sig t* 

 مستوى

 الداللة

جودة 
الخدمات 
الصحية 
 المقدمة.

 

7.94 0.54 73.3 0.00 

خدمة 
 النظام

0.728  0.085 ..542 0.00 

ثابت 
 االنحدار

3.3.. 7.2.4 4.377 0.00 
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تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )خدمة النظام( على المتغير التابع )جودة الخدمات الصحية 
وهو  (Sig = 0.00)(، وبمستوى داللة 73.3المحسوبة هي ) Fالمقدمة( هو أثر دال إحصائيًا، حيث كانت قيمة 

ى العالقة بين المتغير التابع والمتغير فيشير إل (r = 0.74)، في حين كان معامل االرتباط 0.05أقل من 
% 54وهي تشير إلى أن  (r2=0.54)عالقة طردية قوية، باإلضافة إلى أن قيمة معامل التحديد كانت  المستقل

من التباين في متغير)جودة الخدمات الصحية المقدمة(، يمكن تفسيره من خالل التباين في متغير)خدمة النظام(، 
% من التباين في )جودة الخدمات الصحية المقدمة( يرجع 44ت األخرى ثابتة بينما مع بقاء جميع المتغيرا

 لمتغيرات أخرى. 

فهو يشير إلى أثر نوعية خدمة النظام على جودة الخدمات الصحية ) .β7.92 = (أما قيمة معامل االنحدار
وهو أصغر من  (Sig=0.00)( وبمستوى داللة 542..عنده هي ) tالمقدمة وهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة 

 (وعليه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، التي تنص على أنه:α=7.75مستوى الداللة المعتمد )

 " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نوعية خدمة النظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى".

 ى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.فكلما تحسنت خدمة نظام المعلومات كلما تحسن مستو 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -

 ((توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء المستخدمين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.))
H0.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء المستخدمين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

H1 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء المستخدمين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة : 

 ( نتائج االنحدار للمتغير )أداء المستخدمين( على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.9جدول )

المتغير 
 التابع

R 

معامل 
 االرتباط

R2 

معامل 
 التحديد

F 

 ةبالمحسو 

Sig F* 

 مستوى

 الداللة

 معامل االنحدار

 Β البيان
الخطأ 
 المعياري

T 

 المحسوبة

Sig t* 

 مستوى

 الداللة

جودة 
الخدمات 
الصحية 
 المقدمة.

 

7..3 0.66 120.87 0.00 

أداء 
 المستخدمين

0.829 0.075 37.77 0.00 

ثابت 
 االنحدار

7.445 7.2.. 3.544 0.127  
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تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )أداء المستخدمين( على المتغير التابع )جودة الخدمات 
 = Sig)(، وبمستوى داللة 120.87المحسوبة هي ) Fالصحية المقدمة( هو أثر دال إحصائيًا، حيث كانت قيمة 

شير إلى العالقة بين المتغير التابع في (r = 0.81)، في حين كان معامل االرتباط 0.05وهو أقل من  (0.00
% 44وهي تشير إلى أن  (r2=0.66)والمتغير المستقل عالقة طردية قوية، وكانت قيمة معامل التحديد كانت 

من التباين في متغير)جودة الخدمات الصحية المقدمة( يمكن تفسيره من خالل التباين في متغير)أداء 
% من التباين في )جودة الخدمات الصحية 44األخرى ثابتة بينما  المستخدمين(، مع بقاء جميع المتغيرات

 المقدمة( يرجع لمتغيرات أخرى. 

فهو يشير إلى أثر نوعية خدمة النظام على جودة الخدمات الصحية ) β7..27 = (أما قيمة معامل االنحدار
وهو أصغر من  (Sig=0.00)( وبمستوى داللة 37.77عنده هي ) tالمقدمة وهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة 

 ( وبذلك يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، التي تنص على أنه:α=7.75مستوى الداللة المعتمد )

" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء المستخدمين لنظام المعلومات وجودة الخدمة الصحية المقدمة 
 بالمستشفى".

ري ، وما انتهى إليه التحليل العملي ، خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من خالل ما تم بحثه في الطرح النظ
 والتوصيات ، يمكن إجمالها فيما يلي :

 أواًل: النتــــــــائج :

لنظام المعلومات أثر إيجابي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، فالتطور والحداثة في  -3
 سيرفع بنسبة عالية من جودة الخدمات الصحية المقدمة. نظام المعلومات المتبع داخل المستشفى

هناك عالقة طردية قوية بين نوعية المعلومات وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى، فعندما تتصف  -2
المعلومات المتحصل عليها من نظام المعلومات المستخدم بالمستشفى بالدقة والموثوقية سوف يزيد 

 ية المقدمة بالمستشفى.بشكل كبير من جودة الخدمات الصح
توجد عالقة طردية قوية بين خدمة نظام المعلومات المستخدم بالمستشفى وجودة الخدمة الصحية  -1

 المقدمة.
ألداء المستخدمين لنظام المعلومات بالمستشفى دور إيجابي قوي في تحسين الخدمة الصحية المقدمة  -4

ات بالمستشفى بالحرفية و التخصصية كلما بالمستشفى، فكلما تميز أداء المستخدمين لنظام المعلوم
 ارتفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.
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 ثانيًا: التوصيات :

توصي الباحثات إدارة المستشفى بالعمل على توفير نظام معلومات حديث بالمستشفى وتطويره من  -3
 وقت آلخر.

المساعد بالمستشفى على استخدام على إدارة المستشفى تدريب الموظفين والكادر الطبي والطبي   -2
نظام المعلومات مما يساعد في التأثير الفعال في الخدمة الصحية المقدمة داخل المستشفى، وتوفير 

 الدورات التأهيلية وورش العمل التي تكفل االستخدام األمثل لنظام المعلومات.
صحية للتسريع في توصي الباحثات بضرورة إعداد وتصميم نظم معلومات مالئمة للخدمات ال -1

تقديمها بأفضل جودة و إنشاء قاعدة بيانات في جميع األقسام وربطها بشبكة داخلية وذلك لتساعد 
 في سرعة انسياب المعلومات.

على المعنيين بتطوير الجودة في قطاع الخدمات الصحية بليبيا مواصلة البحث واالهتمام في مجال  -4
علمية والتقنية في تقديم أفضل الخدمات الصحية وذلك إدارة الجودة بما يتالئم مع التطورات ال

 باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 ثالثًا : المصادر والمراجع:

زواق خالد، مساهمة استخدام نظام المعلومات في تحسين جودة الخدمات البريدية، كلية العلوم  -3
 ،)رسالة ماجستير(. 2735 -2734االقتصادية، االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، قسم العلوم 

طيف اهلل بسمة، استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأثرها على تحسين جودة العملية التعليمية،  -2
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية العلوم االقتصادية 

 ،)رسالة ماجستير(.2739 -2734سم علم التسيير، والتجارة وعلوم التسيير، ق
محمد عبدالحسين الطائي، دور نظم المعلومات الجودة في تعزيز جودة خدمات كلية االقتصاد والعلوم  -1

 . .277اإلدارية، األردن، الزرقاء، 
ويت، بن سعيد، خالد، مدى فعالية برامج الجودة النوعية بمستشفيات وزارة الصحة السعودية، جامعة الك -4

 .3774، 3، العدد2الكويت ، المجلة العربية للعلوم اإلدارية، مجلة النشر العلمي، ، المجلد
طعامة ، محمد، إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي، حالة وزارة الصحة، ، مجلة أبحاث اليرموك،  -5

 .3، العدد 9منشورات جامعة اليرموك، األردن، المجلد 
 .2777ارة تسويق األنشطة الحديثة، اإلسكندرية، الدار الجامعية، المصري ، سعيد محمد، إد -4
9- Bharati Pratyush and Berg Daniel, "Managing Information Technology for 

ServiceQuality: A Study from the Other Side", Management Science and 
Information Systems Faculty Publication Series, Paper 9, 2005. 
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 البريقة -دور سياسات العمل في أداء العاملين بجامعة النجم الساطع

 إعداد
 أ. محمد محمود الشيخي

 محاضر مساعد بكلية اإلدارة
 البريقة -جامعة النجم الساطع 

 المقدمة

إن الحمد هلل نستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد اهلل فهو المهتد         
تمثل سياسات العمل في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية أهمية بالغة في تحسن  .ليًا مرشداً ومن يضلل فلن تجد له و 

التنافسية التى تمتلكها ، حيث اليمكن تحقيق أهداف المؤسسة  أداء العاملين فيها  ، وهى من أهم أصول الميزة
دخال الحاسبات  بدون إتباع سياسات عمل ناجعة ،كما أن التطور التكنولوجي وتغير مفاهيم وأساليب اإلدارة وا 
األلكترونية في سياسات العمل واإلنتاج ومع إتساع األعمال وزيادة التخصصات وتعدد الخبرات وزيادة حدة 

افسة زادت الحاجة إلى تفعيل الخبرات والقدرات البشرية بشكل مستمر و نوعي وهو مايؤدى إلى الرشد في المن
تخطيط القوى العاملة وربطه بإحتياجات المؤسسة التى تسعى من خالل الموارد المتاحة لديها والسيما البشرية منها 

ر سريع التغير وصعب التحكم فيه د بإعتبار هذا األخيإلى تحقيق ميزة تنافسية تكتسبها بالتخطيط الجيد لهذه الموار 
K  لقد حاولت التبسيط في عرض الموضوع قدر المستطاع ، وأدعو اهلل أن أكون قد وفقت في ذلك ن وفى إثارة

البريقة  بموضوع سياسات العمل وتطويرها ومعالجة أوجه القصور  –إهتمام اإلدارة العليا في جامعة النجم الساطع 
ما أرجو أن يكون ذلك مقدمة لبحوث ودراسات قادمة في ذات الشأن من أجل سد اإلحتياجات وتطوير فيها ،ك

                  بريقة  .                   ال -الموجود للرقى بأداء العاملين في جامعة النجم الساطع 

 واهلل ولى التوفبق

 الباحث / أ . محمد محمود الشيخي

 أواًل :ملخص الدراسة

تناولت الدراسة المتواضعة واحدة من المؤسسات الخدمية على الساحة الليبية وهى جامعة النجم الساطع           
البريقة ، فبالنظر إلى حداثة عهدها فى تقديم الخدمات التعليمية لطالبي العلم من الجنسين نجد أن هناك صدى  –

ليبي ، وتحاول هذه الجامعة أن تشق طريقها كما يرى لهذه الجامعة فى الوسط العلمى و الثقافى والتربوي ال
 المراقبون لتدخل فى ركاب أخواتها من الجامعات الليبية األخرى .

ولمعرفة مدى ما قامت به إدارة هذه الجامعة من سياسات عمل مختلفة من شأنها ان تؤدى إلى حصــول      
 ـــة عينة من العاملين فيها بلغتطفرة فى أداء العاملين فيها نحـــو األفضل قمنا بدراسـ



152 
 

موظف وموظفة حسب إحصائية  )537( موظف وموظفة المنهج الوصفي التحليلي من مجتمع دراسة يبلغ )2.) 
 .  .273من إدارة الشؤون اإلدارية بالجامعة لسنة 

جم الساطع وبين وأشارت  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين سياسات العمل المتبعة فى جامعة الن      
أداء العاملين فيها ، وذلك من خالل التقصي عن اإلجراءات والعالقات المتبعة بين مختلف اإلدارات واألقسام 
العلمية واإلدارية بالجامعة ، وما يترتب على تطبيق هذه السياسات من نتائج نجدها فى شكل مخرجات عمل من 

 جانب العاملين بالجامعة .  

 ة : سياسات العمل ، أداء العاملين ، تقييم األداء.الكلمات المفتاحي

 ثانيًا :مشكلة الدراسة

يرجع التقدم الهائل في سياسات العمل في السنوات األخيرة إلى األفكار المبتكرة التى قدمها المديرون         
لباحثين الذين يتتبعون لزيادة قيمة منظماتهم من وجهة نظر العاملين والمجتمع بصورة عامة ،كما يرجع إلى جهود ا

ويرصدون التحركات اإلدارية للمنظمات الرائدة ثم يحاولون تأصيلها علميًا وتنظيمها بطريقة يمكن اإلستفادة منها . 
 ( . 1997عوض ) 

ويقع على عاتق اإلدارة العليا في المؤسسة مسئولية توفير النظرة المستقبلية للمؤسسة من خالل قدرتها على        
تتبع األبعاد الجديدة للتغير من حيث سرعته وكثافته سواٌء على مستوى البيئة الخارجية أو البيئة الداخلية ، وحقيقة 

ح وأخرى للفشل ، وما يميز منظمة عن أخرى هو مدى إستفادتها األمر أنه توجد داخل كل مؤسسة مقومات للنجا
 (. 2007من مقومات النجاح في تحسين أداء العاملين فيها . العارف ) 

ويعتبر فهم آليات عمل المؤسسات ضرورة للعاملين فيها والمتعاملين معها ، فالمؤسسات تعتبر الوسيلة       
ما أنها تعتبر أيضًا السبب في كثير من اإلحباطات النفسية ، لذلك فمن األساسية إلشباع الحاجات اإلنسانية ، ك

األهمية أن يتعرف العاملون في المؤسسات على مشكالتها وأبعاد سلوكها ومحددات فعاليتها وأهدافها وأساليب 
 تقديم مخرجاتها حتى يستطيعوا اإلستفادة من وجودها . مسلم )ب . ت ( .

 ياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالى :ومن خالل ما سبق يمكن ص   

 هل هناك دور لسياسات العمل في تحسين أداء العاملين بجامعة النجم الساطع

 ثالثًا : تساؤالت الدراسة 

 هل هناك دور لسياسات العمل في تحسين أداء العاملين في جامعة النجم الساطع . - 1

 وأداء العاملين في جامعة النجم الساطع .ماهى طبيعة العالقة بين سياسات العمل  –2
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 رابعًا :أهداف الدراسة 

 توضيح دور سياسات العمل في تحسين أداء العاملين بجامعة النجم الساطع. –1

 توضيح طبيعة العالقة بين سياسات العمل وأداء العاملين في جامعة النجم الساطع .–2

 خامسًا : الفرضيات 

 في تحسين أداء العاملين بجامعة النجم الساطع.هناك دور لسياسات العمل  –1

 توجد عالقة بين سياسات العمل وأداء العاملين في جامعة النجم الساطع  –2

 سادسًا : منهج الدراسة :

تبنت هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلي ألنه يعتبر من أنسب المناهج المتبعة فى تحليل وتفسير       
 ع الدراسة ، كما يمكن من خالله توضيح وتفسير طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة.الظواهر المتعلقة بموضو 

 سابعًا : مجتمع وعينة الدراسة :

موظف وموظفة طبقًا  537البريقة وعددهم  –يتكون مجتمع الدراسة من العاملين بجامعة النجم الساطع        
  :وتم حساب حجم العينة بإستخدام جداول مورغان كما يلى، .273إلحصائية إدارة شئون العاملين بالجامعة لسنة 

 العينة المجتمع
577 .7 
557 .4 

 ( 3جدول رقم ) 

 ( . 1المصدر : جداول مورغان إلحتساب حجم العينة ) أنظر الملحق رقم 

موظف وموظفة فال يوجد حجم عينة يقابل هذا المجتمع موضوع   537وبما أن مجتمع الدراسة يتكون من       
 الدراسة ، فتم إحتساب حجم العينة بإستخدام القانون التالي :

مجتمع الدراسة      
      

  =       

     
 

 تمثل حجم العينة المطلوبة xحيث 

 ونستطيع بذلك حساب حجم العينة كما يلى :
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 الوسطين ...... تصبح المعادلة كالتالي :× بضرب الطرفين 

   (    )    =47 -   

 ... 57بقسمة الطرفين على 

 
   

  
 (    ) 

                                     -1.2= 80-x 

       X=1.2+80  فيصبح حجم العينةx  =.3.2 

 موظف وموظفة (  2.) بالتقريب يصبح حجم العينة 

 ثامنًا :اإلطار النظري

هى مجموعة من العبارات الموجزة التى توضع بقصد إرشاد المديرين عند تعاملهم مع  سياسات العمل :    
 المواقف المتكررة .

كأن تكون سياسة مؤسسة ما أنها تحرص على أن يشعر العاملون بالفخر واألمان واإلمتنان للعمل بالمؤسسة     
 الصراع والتنافس على أساس األداء . عوض ) ب. ت ( .وكذلك لترحيب المؤسسة ب

تعددت التسميات التى أطلقتها كتب اإلدارة على تقييم األداء ، فتارة تسمى بتقييم أداء  تقييم األداء :       
ها العاملين ، وتارة تسمى بقياس الكفاءة ،وآخرون سموها بتقييم الكفاءة ، وبإختالف المسميات إختلفت التعريفات ل

، ويمكن تعريف عملية تقييم األداء بأنها " عملية تقييم كل شخص من العاملين فى المنشأة على أساس األعمال 
التى أتمها خالل فترة زمنية معينة وتصرفاته مع من يعملون معه ، أو عملية يتم  بموجبها تقدير جهود العاملين 

جون وذلك باإلستناد إلى عناصر ومعدالت تتم على بشكل منصف وعادل لتجرى مكافأتهم بقدر ما يعملون وينت
 ( .2733أساسها مقارنة أدائهم بها لتحديد مستوى كفائتهم فى العمل الذى يعملون به.عدوان)

 الغرض من تقييم األداء : 

 تقوم المؤسسات بإستخدام أنظمة لتقييم أداء العاملين فيها وذلك ألن هذه األنظمة توفر معلومات مفيدة        
للمؤسسة ، وعلى األخص اإلدارة المسئولة عن األفراد وشئون العاملين والتى تستخدم هذه المعلومات فى معرفة 
مدى جودة وكفاءة العاملين فى أدائهم ألعمالهم ، وتحديد زيادات األجر والمكافآت والعالوات وأيضًا تحديد مدى 

وظيفة أخرى وربما اإلستغناء عنه ، إن لم يكن ذا كفاءة  مالئمة الوظيفة الحالية للفرد وتحديد إمكانية نقله إلى
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عالية فى وظيفته الحالية ، وتحديد إمكانية ترقية الفرد كمكافأة على أداءه المتميز ، وأيضًا تحديد أوجه القصور 
حتياجه إلى التطوير والتنمية وذلك من خالل جهود التطوير. حسن )                                                                                   ( .              2733فى أداء الفرد وا 

من أساليب العمل عملية تفويض السلطة وهى عملية تأسيس نمط السلطة التى توجد بين الرئيس وواحد أو       
يقوم الرئيس بإعطاء  أكثر من المروؤسين ، وبصفة خاصة فإن تفويض السلطة هى تلك العملية التى بمقتضاها

اآلخرين جزءًا من عمله الكلي لكلى يقوموا به ، بالتالي فإن التفويض يساعد على تنمية مهارات المروؤسين 
وتدريبهم عمليًا على عملية إتخاذ القرارات ، فمن خالل مشاركة المرؤوس فى عملية إتخاذ القرار وحل المشكالت 

اراته اإلدارية ولعل ذلك يسهم بشكل كبير فى خلق جيل ثاني من يتعلم المرؤوس  بشكل أفضل ويحسن من مه
اإلدارة والذي يمكن أن يشغل الوظائف اإلدارية الخالية فى المؤسسة مستقباًل ، وينظر إلى عملية تفويض السلطة 

ام بوضع من خالل مفهوم آخر هو " الالمركزية " ومن مزاياها أنها توفر الوقت للمديرين فى اإلدارة العليا للقي
سترتيجياتها ، وكذلك تنمي لدى المديرين فى المستويات الوسطى والدنيا للمؤسسة  الخطط الخاصة بالمؤسسة وا 

 المهارات الفكرية والتحليلية مما يسمح بتولي المناصب اإلدارية العليا فى المستقبل  .

رين فى المراكز اإلدارية العليا ، بمعنى والمركزية تعنى عملية منظمة لإلحتفاظ بالسلطة والقوة فى يد المدي      
أنه التوجد صالحية إتخاذ القرارات لدى المديرين فى المراكز الوسطى أو الدنيا وعليهم العودة دائمًا إلى اإلدارة 

 ( . 2772 – 2773العليا إلتخاذ القرار المناسب . الصحن ، السيد ، سلطان )

و جماعات العمل وتنبع أهميتها فى أن الفرد ينفق جزءًا كبيرًا من وهناك أسلوب آخر من أساليب العمل وه      
وقته فى العمل فى تفاعالت مع غيره من العاملين ، وينتج عن هذه التفاعالت الكثير من األداء التنظيمي وسلوك 

تخاذ القرارات ، إن سلوك األفراد داخل الجماعات وسلوك الجماعات يؤثر بصورة جوهرية على ت حقيق العمل وا 
داراتهم ، هذا باإلضافة إلى أن الجماعة توفر الفرصة لظهور عدد كبير من  المديرين ألهداف أقسامهم وا 

 التصرفات التى يطلق عليها السلوك الجماعى . ماهر ) ب.ت (.  

كذلك فإن التخطيط يعد ضرورة وليس ترفًا نظرًا ألنه يؤدي إلى الكفاءة فى األداء وهذا ما تجمع عليه  
جميع المؤسسات التى تستخدم التخطيط اإلستراتيجي الذى هو عبارة عن محاولة للتنبؤ باإلتجاهات المستقبلية 

ستقبل ، فهو إتخاذ قرارات مسبقة قبل المؤثرة فى المؤسسة وتحديد ما الذي يمكن عمله قبل أن يحدث ذلك الم
 (.  2779الحاجة إليها فعاًل . العارف ) 

كما أن للدافعية فى مؤسسات األعمال دور بارز فى توجيه السلوك اإلنساني نحو تحقيق األهداف العامة        
مفهوم الحاجة المرسومة ، وقد إختلفت وجهات نظر الكتاب فى تحديد مفهوم الدوافع ، فالبعض يرجعها إلى 

أوالشعور بالنقص ، ومن هنا كان اإلهتمام بالحاجات اإلنسانية بإعتبار أن لها تأثير على سلوكه ، وهناك 
تصنيفات متعددة للدوافع منها : الدوافع األساسية أو األولية والدوافع اإلجتماعية والدوافع النفسية .عبدالباقى 

(2773  . ) 
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لغة فى وضع رؤية ورسالة المؤسسة ، وهى العملية التى من خاللها يقوم القائد وتمثل القيادة أهمية با       
بالتأثير على اآلخرين ) المرؤوسين ( بغرض تحقيق هدف معين ، ومصادر القيادة مصدرين هما : مصادر 

 تنظيمية مثل الرسمية والمشروعية ، وكذلك تأتى القيادة من القدرة على اإلثابة و العقاب .

ك مصادر أخرى للقيادة وهى المصادر الشخصية وتأتى من الخبرة والمرجعية ، أما الخبرة فتكون بسبب وهنا    
والمرجعية فتأتى من من محبة األخرين خص لقدرات وخبرات ومعارف معينة .ثقة اآلخرين بسبب إمتالك الش

عجابهم بشخصية معينة . الصحن ، السيد ، سلطان )  ( .  2772 – 2773وا 
البريقة التى تم  –يتضح أن سياسات العمل المختلفة المعمول بها فى جامعة النجم الساطع  مما سبق 

البحث عنها بواسطة العينة موضوع محل الدراسة ، وكذلك ماتم تناوله آنفًا تؤدى إلى الرقى بأداء العاملين كون 
تيح للجامعة  سهولة القيام بتقييم هذه السياسات مجتمعة تؤدى إلى توجيه وترشيد العاملين بالشكل األنسب مما ي

 األداء من خالل وضع معايير تسهل عملية قياس هذا األداء .

 تاسعًا :نتائج الدراسة 
Correlations 

 a1 b1 
a1 Pearson 

Correlation 
1 .089 

Sig. (2-tailed)  .582 

N 41 41 
b1 Pearson 

Correlation 
.089 1 

Sig. (2-tailed) .582  

N 41 41 
 ( 2جدول رقم ) 

(  7.7.7( قد بلغ )  b1( وأداء العاملين )  a1( أن اإلرتباط بين سياسات العمل )  2يوضح الجدول رقم )     
وتعتبر هذه النسبة ضعيفة وتمثل عالقة طردية بين سياسات العمل المتبعة فى جامعة النجم الساطع وبين أداء 

العاملين فيها ، أى أن هذه السياسات تؤدي إلى إرتفاع أداء العاملين فيها ، ويرجع السبب فى ذلك إلى بيئة العمل 
 تسبة لدى العاملين فى الجامعة.المناسبة والثقافة اإلدارية المك

 ومن هذا المنطلق فإننا نقبل الفرضية القائلة بأن : 

 هناك دور لسياسات العمل فى تحسين أداء العاملين . -
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كما يتضح من الجدول نفسه أن طبيعة العالقة بين سياسات العمل وأداء العاملين هى عالقة طردية وبالتالي      
 يتم قبول الفرضية القائلة بأنه : 

 توجد هناك عالقة بين سياسات العمل وأداء العاملين فى جامعة النجم الساطع .  -

دى إدارة الجامعة فى الرفع من كفاءة العمل اإلداري وصواًل والسبب فى ذلك يرجع إلى وجود الرغبة واإلرادة ل   
 إلى تحقيق الفاعلية المطلوبة فى جميع المستويات اإلدارية .

وتعتمد الجامعة فى ذلك على اإلستفادة من الخبرات اإلدارية لديها ووجود بعض الصالحيات لدى العاملين      
 ئهم فى العمل .فى إتخاذ قرارات إدارية دون الرجوع إلى رؤوسا

كذلك يتضح وفق ما توصلت إليه الدراسة أن هناك قدر من اإلتصاالت األفقية بين مختلف اإلدارات       
واألقسام مما يسمح بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين هذه اإلدارات واألقسام ، ويؤدى ذلك إلى حدوث 

أهدافها الفرعية فينعكس ذلك إيجابًا على الهدف العام التكامل بين الوظائف المختلفة فى الجامعة فى تحقيق 
للجامعة وهو تقديم أفضل الخدمات الممكنة فى ظل ظروف بيئية تتسم بالتقلبات السياسية واإلقتصادية 

 واإلجتماعية .

فة كما إتضح من الدراسة أن هناك شئ من المسئولية يقع على عاتق العاملين فى المستويات اإلدارية المختل     
فى مايتعلق بالمحافظة على األموال والمعدات واآلالت والتقارير وهو مايسمح بحصول فهم للحقائق الخاصة 
بالعمل واإلعتبارات المؤثرة فيه ، وتحقيق التعاون والرغبة فى العمل مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين والمبادرة 

 بأفكار بناءة .

 ثامنًا :التوصيات 

 يه الدراسة من نتائج تصيغ التوصيات التالية:في ضوء ما توصلت إل

وضع خطط متكاملة لتدريب الموظفين على إتقان سياسات العمل بالشكل الذي يضمن تحقيق الجامعة  -
 ألهدافها.

االهتمام بالثقافة التنظيمية التي من شانها رفع كفاء الموظفين فى استخدم وتطبيق احدث سياسات  -
 العمل.

عاملين فى اتخاذ قرارات أكثر دون الرجوع لرؤساهم فى العمل ، مما يسمح إعطاء صالحيات أكثر لل -
 لإلدارة العليا بالتفرغ لوضع استراتيجيات أكثر أهمية.
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 دور التخطيط في ضمان نجاح االدارة الصناعية

 أ.عبد الرحمن حماد عبد الرحمن الزبير
 جامعة: النجم الساطع

 قسم: هندسة المواد والمعادن  
abdzubir1981@gmail.com 

 الملخص :

تناولت هذه الورقه دور التخطيط في نجاح المشاريع الصناعية حيت سلطة الضوء على اهمية تطبيق التخطيط 
التعريف بالدور الرئيسي للتخطيط على فاعلية المشاريع الصناعية . بشكل يضمن نجاح المشروع وهدفت الى 

ولكن السؤال الذي طرح نفسه عند الدراسة هل لتطبيق التخطيط الدور الواضح في نجاح المشاريع الصناعية ، و 
وصول المشكله هنا تقع في القصور للفهم الصحيح لتطبيق التخطيط، وقد تبنت هذه الورقه المنهج االستداللي لل

الى النتائج وقد دلت النتائج على الدور الفعال للتخطيط في نجاح المشاريع الصناعية ،حيت قسمت هذه الورقه 
الى ثالث محاور تناول المحور االول التعريف بالتخطيط بينما تناول المحور الثاني التعريف باإلدارة الصناعية  

 وأهدافها واحتوى الثالث على النتائج .

 ستداللية )االدارة الصناعية ، التخطيط للمشروع ، التخطيط ( الكلمات اال

 المقدمة :

اصبحت اليوم في بالدنا ) ليبيا ( المشاريع الهندسية وخصوصا منها الصناعية تعاني الكثير من المشاكل 
لى اهمية والصعوبات لالستمرار في عملها والكثير منها قد توقف عن العمل فعليا في الوقت الذي جميعنا يؤكد ع

هذه المشاريع للمجتمع ونفس السؤال يتكرر في كل مرة لماذا توقف المصنع عن العمل على الرغم من تواجده 
كمؤسسه صناعية ونقصد هنا المبنى و االالت وتواجد العاملين  بجميع المستويات ، وتكمن االجابة على هذا 

عية في بالدنا هو سوء التخطيط لهذه المشاريع السؤال في ان السبب الرئيسي في توقف اغلب المشاريع الصنا
وطبعا هنا ليس المقصود التخطيط االستراتيجي فقط ولكن المقصود التخطيط بجميع انواعه وهدا ما حاولت هذه 
الورقة تسليط الضوء عليه والتنبيه له حيت ان للتخطيط السيئ او عدم التخطيط عواقب وخيمة تؤدي الى الفشل 

ه هنا لكل مدير ليس لديه تخطيط واضح لعمله بان طريقه للفشل المحاله الن التخطيط الصحيح ويجدر بنا التنبي
 هو طريق النجاح الصحيح. 

 المشروع: تخطيط المحور االول :
 من الكثير ".أخططه أن ال المشروع أدير أن مني المدير طلب لقد .المشروع لتخطيط حاجتي وما" :تتساءل قد

 أن تدرك أن عليك.الورق من أهم العمل التخطيط،وأن من أهم التنفيذ أن بحجة الخطأ، نفس في المدراء يقعون
 في األفراد وتوجيههم  التحكم بل سيره خط تحديد أو المستقبل في التحكم ليس المشروع لتخطيط الحقيقي الهدف

mailto:abdzubir1981@gmail.com
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 تكون الخطة ذلك وعلى .المنفذين على وتوزعها والمسئوليات والمهام األدوار تحدد التي هي الجيدة فالخطة.
 .بالمشروع المشاركين العاملين ألدوار تفهمهو  المشروع مدير رؤية وضوح على دليل الواضحة

 
 التخطيط: أنواع

 :ثالثة هأنواع التخطيط
 ويختص.أكثر أو سنوات خمس لمدة األجل طويل وهو كل الشركاء، مستوى على ويكون :استراتيجي تخطيط . 3

 وتدوير بقرارات االستثمار االستراتيجي يتعلق التخطيط .العليا اإلدارة وهيئات العموم، مديري وتنفيذه بوضعه
إدارة  عن تختلف )وهي الموارد وتخصيص والعمالء والممولين الموردين مع والعالقات المنتجات وتسعير األرباح
 ).الموارد

 بوضعه وتنفيذه يختص ما وعادة جلاأل متوسط وهو األقسام والفروع، مستوى على ويكون :تكتيكي تخطيط . 2
 وبعض العامة والعالقات المنافسة ومناورات التسويق بعمليات التكتيكي التخطيط واألفرع يتعلق األقسام مديري

دارة وتقييمه األداء وقياس الموظفين وتعيين التشغيل اعتبارات  الموارد. وا 
 أساليب أفضل .التخطيط من النوع هذا أصحاب المشروعات،فهم مديري دور يأتي هنا :وظيفي تخطيط3 . 

 حياة لدورة تبعاً  المرحلة تخطط حيث قصير األجل، المرحلي التخطيط هو للمشروعات الوظيفي التخطيط
 وال .كل الشركاء استراتيجية على يرتكز أكثر مما المشروع فريق أداء على يرتكز مشروع كمدير المنتج،فدورك

 .مشروعك خالل من الشركاء استراتيجية على للتأثير تسعى أن لك ينبغي
 المشروع خطة
التنفيذ  خريطة هي الخطة .النهاية نقطة إلى للوصول البداية نقطة من السير طريقة الخطة تعني معانيها أبسط في

 ال التي المناطق أما .النهاية، إلى البداية نقطة الممتد من الطريق المدير يعرف أن يجب سليمة خطة ،ولوضع
  .فيها الخوض من بدالً  حولها االلتفاف بهدف مثاًل عالمة عليها يضع كان لها، يتحسب أن فعليه يعرفها
 :وذلك كاآلتي المشروع حياة دورة للمشروع المرحلية الخطة تتبع
دارة الذهني العصف عمليات يتضمن المرحلة هذه في التخطيط : الفكرة تطور مرحلة . 3 وطرح  االجتماعات وا 

 .للمشروع االستراتيجية المرئية واألهداف التنفيذ وأساليب المشروع بخصوص األفكار
 وتكلفة بعد التشغيل المتوقع والعائد المشروع لتكلفه المبدئية التقديرات تخطيط يتم وفيها :الجدوى دراسة . مرحلة2 

 مثاًل مشروع فلنأخذ .عدمه من المشروع جدوى تتحدد المرحلة هذه نتائج على بناءاً  .منها والعوائد المتاحة البدائل
 شيئاً  يخبو بريقها سليمة جدوى لدراسة إخضاعها بعد ولكن فكرة رائعة، تلك تبدو .ذهب منجم استغالل حق شراء
 الذهب واستخالص الخامة نقل تكاليف ثم الحفر تكاليف واالستكشاف ثم البحث تكاليف حساب فيجب .فشيئاً 
 وبعد شرائها؟ أم أخرى شركات من العمليات لهذه الالزمة المعدات تأجير على االعتماد األفضل من هل .منها
 سابق دون استغاللها حق إلغاء مثالً  الحكومة ماقررت إذا الشركة لها تتعرض التي المخاطرة حساب كله يجب هذا
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 عديد تحقيق في السبب هو الجدوى دراسات حسابات وفشل .الجدوى دراسة ضمن تدخل الحسابات هذه كل.إنذار
 فادحة. لخسائر الذهب مناجم من
 .وتوقيتاتها حدوثها وترتيب للمشروع األساسية العمليات تحديد فيها يتم :المبدئي التخطيط مرحلة .1
 وتحديد المترابطة المهام من مجموعات إلى العمليات تقسيم يتضمن :التفصيلي التخطيط مرحلة .4

 .للزمالء التنفيذية ومناولة المهام تسليم مواعيد تحديد ذلك في بما بالتنفيذ، المختصين
 من الكثير تظهر التنفيذ فأثناء .بالطبع التخطيط ؟ مراحل من مرحلة التنفيذ تعتبر هل :التنفيذ مرحلة . 5 

 مدير يضع أن وجب لذلك .الموضوعة في الخطة حساب لها يحسب لم والتي المتوقعة غير واألحداث المواقف
 على وبناءاً  تصحيحية، إجراءات تتطلب اتخاذ والتي التنفيذ أثناء الممكنة االحتماالت جميع اعتباره في المشروع

 .المرونة بسمة المشروع خطة يطبع ذلك
 فإذا.المنتج جودة درجة وتقرير المراجعة عن المسئولين األفراد سلطات تحدد هنا :والمراجعة االختبار مرحلة . 4
كل  ستجد المنتج، وضبط الجودة درجة عن المسئولين وصالحيات األفراد سلطات تحديد دون العمل الموظفون بدأ

نفس  األجزاء متضارب مشوهًا، النهائي المنتج زمالؤه ،فيخرج ينتجه ما مع تتالءم ال مختلفة قطعاً  ينتج موظف
 .الخدمة على ينطبق المعنى

 

 المشروع: تخطيط وسائل
 جانت (: ) خريطة :المبدئي التخطيط وسائل .1
 ابتكرها فقد .فعالية وأكثرها المبدئي التخطيط جانت( (خريطة" تعتبر " GANTT CHARTS طرق أسهل من

 توضيح بغرض األولى، الحرب العالمية أثناء األسلحة صناعة لمشروعات كمدير عمله جانت( أثناء (هنري "
 عمليات ضبط في ) جانت( الشاملة خريطة  الجودة خبراء يستخدم اآلن .والمديرين المشروع للمشاركين مراحل
  DEADLINE. رسمها طريقة كل مهمة وهاك إلتمام االخيرة المواعيد توضيح في )جانت( خريطة تفيد .الجودة

 .البياني الرسم لورقة األيمن الهامش على بالترتيب للمشروع األساسية المراحل اكتب كل . أ
 في اليسار إلى اليمين من الورقة أسفل في منه، تاريخ االنتهاء إلى بدايته منذ للمشروع الزمنية الفترة ارسم . ب
 .أفقي خط
 .انتهائه ميعاد إلى ويمتد بدايته ميعاد يوضح المشروع مراحل من مرحلة كل أمام أفقياً  مستطيالً  ارسم . ج
 للمراحل أما .واحداً  لوناً  استخدم زمنياً  بعضها على تعتمد والتي المترابطة للمراحل :("جانت" رهاكيذ لم خطوةد .   

 .مختلفة ألواناً  فاستخدم بعضها عن المنفصلة
 :المهام( تدفق التفصيلي )خرائط التخطيط وسائل .2
 تصبح العمليات تدفق خرائط فإن المشروع، وعمليات لمراحل مكبراً  منظاراً  جانت(( خريطة  اعتبرنا إذا

 تبين حين فعلى .والعمليات المراحل تلك تفاصيل أدق خالله من نرى الذي(  المجهر (الميكروسكوب
 المهام تدفق خرائط فإن بينها، الترابط عالقة وتوضح عملية وكل مرحلة لكل الزمني االمتداد )جانت(خريطة
 تبدأ كل مهمة أن يجب متى لك وتوضح مهام إلى العمليات تقسم التدفق خرائط .التفاصيل من المزيد تمنحك
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 تدفق خريطة رسم يمكنك .تحققها أن يجب التي واألهداف المهام هذه سير خط وماهو تنتهي، أن يجب ومتى
 :كاآلتي، بسهولة المشروع

 .مهام إلى للمشروع األساسية العمليات قسم أ .
 .مهمة لترتيب كل تبعاً  واحدة، مهمة منها كل داخل واكتب مستطيالت ارسم .ب
 .له المحدد اإلنتهاء وتاريخ االستالم وتاريخ بالمهمة، القائم اسم اكتب ج.
 أسم على بدوره يحتوي الذي -لها التالية المهمة مستطيل في ليدخل المهمة مستطيل من يخرج سهماً  ارسم د.

 .ومواقيتها المهمة متسلم
 .مهمة كل مع الشيء نفس كرر ه.
 .مهمة لكل طبقاً  للمشروع وقسمها الزمنية الفترة التدفق خريطة أسفل ارسم و.
 

 :اليوم أعمال جدول
 مهمة كل أمام التأشير مع بندًا، بنداً  به وتلتزم تنجزه أن نفسك تعود ثم يومي، عمل جدول تكتب أن المفيد من

 تستغرقه أن يمكن الذي الوقت قدر.بنجاح مشروع أي إدارة المستحيل من يصبح قد ذلك دون .عنها بمالحظاتك
 مشحوناً  جدولك إذ اوجدت المهام إنهاء مواقيت مراعاة مع اليوم، أعمال جدول على مهامك وزع ثم مهمة، كل
 بعض تفوض أن هو الحل للفشل فرصتك من أقل للنجاح فرصتك تكون فعندها بالتنفيذ، وتبدأ أمرك، تسلم ال بشدة
 يلزمك كل ما .مديرك مع قليالً  األمام إلى المشروع إنهاء توقيت إزاحة تناقش أن أو الزمالء، من لغيرك المهام
 معك. المنظم اليومي أعمالك جدول تواجد هو المدير إلقناع

 

 المحور الثاني : االدارة الصناعية. 

 الصناعية االدارة وأهداف اواًل: مفاهيم

 الثورة ضوء معطيات وفي ، المهمة اإلنتاج عناصر بين من بالمكائن المتمثلة ووسائله اإلنتاج أدوات تعتبر
 حيث من وكبير بشكل سريع تتطور تزال ال و اإلنتاجية المكائن تطورت التصنيع عالم عمت التي التكنولوجية

 إدارة ونظم العمل ومهارات بطرائق التصنيع تطورا مماثال يستدعي مما ، اإلنتاجية والطاقات والدقة اآللية نسب
 كلفة وخفض جودته وتحسين اإلنتاج وضمان زيادة للمكائن اإلنتاجية الطاقات إستغالل من التمكن بغية اإلنتاج
 ضروري أمر اإلنتاجية والمعدات المكائن مرادف لتطور بشكل الصناعية الهندسة نظم فتطوير لذا . تصنيعه
 اإلنتاجية المنشآت تعتمدها التي السنوية اإلنتاجية تنفيذ الخطط من والمستهدفة المرجوة األهداف تحقيق لضمان
 النظم ترجمة من لتمكينه والمباشر المتقدم للكادر والتقنية اإلدارية والفنية والدرايات المعارف تحديث بجانب

 بأفضل الصناعية المنشآت إنتاج إدارة ولضمان الممكنة النفقات وبأقل بالكفاءة المطلوبة الحالي للواقع المتطورة
 إلدارة نظم استحداث أو تكييف يتوجب ، المنتجة المطلوبة للسلع بالجودة المقرونة الكلف وبأقل أداء كفاءة

 وبما التكنولوجية المستجدات سرعة ووتائر اإلنتاجية المكائن والمعدات تطور لمستوى طبًقا التصنيعية العمليات



165 
 

 الهندسة نظم تطوير إن ، صناعًيا المتقدمة الدول في واألحداث أثبتت الوقائع وقد . متطلباتها مع ينسجم
عتماد الصناعية  التنظيم ونوع األداء أساليب من يحسن آليتها ونسب المكائن أتمتة ومستوى ديدة تتماشىج نظم وا 
 الصناعية الهندسة وفعاليات أنشطة فإن لذا. العمل إنتاجية بوتائر اإلرتفاع إلى مباشر وغير بشكل مباشر ويعمل
 المرادف السريع والتغير الديناميكية بصفة تتسم أن يتوجب للثورة التكنولوجية والكبيرة السريعة المستجدات ضوء في

 إنتاجية فعالية أو نشاط أي عملية ألحكام المتطورة الكمية األساليب وبإستخدام التكنولوجية بالنظم التغييرات لسرعة
 والمواد اإلنتاجية الطاقات هدر عليه يترتب قد تنظيم سوء أو إجتهاد أي إلستبعاد كمي مستهدف معيار ضمن

 الهندسة نظم تطور ولدراسة. المطلوبة بالصيغ إستغاللها وعدم العمل قوة إستخدام سوء عن األولية، فضال
 الثورة إندالع منذ اإلنتاجية المكائن لنسب آلية التأريخي التطور مراحل إلى التطرق من البد ومعطياتها الصناعية
ستخدامها 1775 عام واط في جيمس قبل من البخارية األالت بإختراع المتمثلة الصناعية  لتشغيل محركة كقوة وا 

 ، التصنيع إقتصاديات بخصوص أنذاك سائدة كانت المفاهيم التي تغيير إلى أدى مما ، النسيج و الغزل مكائن
 وبجودة اليدوية األالت مع بالمقارنة الزمن وحدة في اإلنتاج كبيرة من كميات حقق البخارية األالت إستخدام ألن

 بحقل العاملين األفراد لعدد كبيرمن الجسدي الجهد عن اإلستغناء ذلك أيًضا على وترتب أقل وبكلف أفضل
 العمل ومتطلبات المكائن تطور نسب مع ينسجم بما العمل ودرايات مهارات ملحة لتطوير ضرورة وخلق التصنيع
 .عليها
 ومواجهة التطورات هذه لمسايرة والصناعي اإلداري العمل نظم إستبدال أو تحديث من البد لذا

حتياجات مستلزمات  مرادف بشكل الصناعية الهندسة نظم تطورت عليه وبناًءا العملي الواقع في تطبيقاتها وا 
  :اإلنتاجية المكائن آلية لنسب التأريخي التطور مراحل من مرحلة كل ومميزات سمات وأدناه. التكنولوجية للتطورات
 إلدارةوتشغيل الصناعية الهندسة لنظم حاجة هناك تكن لم:  الصناعية الثورة قبل ما مرحلة : األولى المرحلة
 تغطي التي والمنازل العدد وقليلة الحجم صغيرة  المصانع بين مشترًكا كان اإلنتاج ألن الواضح بالمفهوم المصانع
 لقلة األسواق لغزو والمنازل المصانع بين منافسة والتوجد يدوًيا العمل وكان  السوق إحتياجات من األكبر الجزء
 الطلب وضعف السلعية التشكيالت ومحدودية اإلنتاج حجم

 ومسعركلف ومديره تصنيعه طرائق مصمم المصنع مالك يكون أن إلى أدى مما . المعيشة مستوى إلنخفاض
 الصناعية اإلداريةوفعالياته نشاطاته إدارة في والصواب الخطأ طريقة على معتمًدا المنتجات بيع وأسعار اإلنتاج
  والصناعية الهندسية الناحيتين من األخرى باألنشطة وعالقته ابعاده إطار ضمن نشاط كل يحكم نظام وبغياب
 والمعدات المكائن نوعية في وكبير سريع بتطور المرحلة هذه تميزت :  الصناعية الثورة مرحلة: الثانية المرحلة
 : إلى أدى مما اإلنتاجية

نتقال اآللي للعمل الواسع اإلنتشار 1.   الجزء المصانع على سيطرة ثم ومن المصانع إلى المنازل من اإلنتاج وا 
نخفاض المنتجات نوعية وتطور السوق إحتياجات من األكبر  منتجات وأسعار نوعية بالمقارنة مع أسعارها وا 
 : أهمها وصناعية إدارية عمل معوقات من جملة خلقت مما المنازل
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 أو العامل من قبل المبذول ثبات الجهد مع إنتاجيتها إرتفاع إلى أدى آليتها ونسب المكائن طاقات زيادة . أ 
 إلى أدى مما الزمن بوحدة اإلنتاج المبذول وكمية الجهد مع األجر تناسب بعدم هذا وتسبب ، سبق عما إنخفاضه
 بصيغة العمل بإنتاجية الجهد تربط وحوافز إجور نظم إيجاد مما أستدعى العمل وأرباب العمل بين خالفات ظهور
 القياسي الوقت لتحديد والوقت الحركة العمل دراسة على اإلعتماد ضرورة تطلب ا لذ ، الطرفين المتنازعين ترضي

 األطراف كافة قبل من وتطبيقاته مفهوم بأبعاده علمي بشكل الحافز ومقدار األجر تحديد بغية الصناعية للعمليات
 . اإلنتاجية بالعمليات المشتركة

 المعامل إلزام أصحاب أستدعى مما الصناعي العمل ومواقع بيئة في واإلصابات الحوادث نسب إرتفاع .ب
 المكائن على للعمل الالزمة المهارات إلكساب العمال المصانع داخل التخصصي المهني للتدريب شعب إستحداث

 ضد العاملين على والتأمين اإلصابات تعويضات ودفع األمان الصناعي ومستلزمات متطلبات وتوفير اآللية
 . الالذاتية الحوادث

قامة القائمة المصانع توسيع 2.   : إلى أدى مما كبيرة بحجوم مصانع وا 
قتصادية فنية دراسات إجراء ا. ضرورة  لتشغيله الضروريين األمثل للعاملين والعدد للمصنع األمثل الحجم لتحديد وا 

 .مربحة بصيغ
 األالت التصنيع ونوعية وطرائق اإلنتاج حجم مع المتناسب والتكنولوجي اإلداري إختيار التنظيم وجوب ب.

 التكنولوجية المسالك لتنفيذ وقت إتصال وأقل خطوط أقصر تأمين متطلبات توفير لضمان المستخدمة والمكائن
 . التصنيعية لألغراض المعدة

 قوانين تغيير وجوب --د. اإلنتاجية العمليات على والرقابة قوالتنسي التخطيط في العلمية األساليب ج.اعتماد
 . األجر دفع وطرائق والتعويضات والضمان العمل
 أدى مما النوعية والسعر أساس على األسواق لغزو مماثلة سلع تنتج التي المصانع بين شديدة منافسة ظهور 3 . 
 : استحداث إلى
 . اإلنتاج كلف لحسابات متكاملة نظم ا.
 . الجزئية اإلنتاجية احتساب وطرائق اإلنتاجية رفع أساليب ب.
 . الخزين على للسيطرة نظم ج.
 . كلفها لتخفيض والنقل المواد مناولة نظم د.

 االستفادة المثلى طرق وتطوير وتخطيطمن هنا  يمكن تعريف االدارة الصناعية على انها العلم الذي يهتم بتصميم 
 منتج. تطوير أو خدمة لتقديم اقتصاديا الطرق ألفضل أجل التوصل من وغيرها والموارد والعمليات األفراد من

 

 مميزات  المهندس الصناعي .

 .المؤسسة أهداف والمنتجات لتحقيق والعمليات الموارد بين يجمع متكامل نظام تصميم على قادر .3

 .الخدماتيةو  الصناعية المؤسسات في والجودة اإلنتاج لتحسين مؤهل . 2
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 .فيها من خالل التخطيط الجيد يعمل منشأة أي في التطوير فرص إليجاد مؤهل . 1
 .التطوير تطبيق التخطيط و تسهل التي األدوات يمتلك . 4
 .واإلدارة بين الهندسة تجمع التي المشاريع في واسع نطاق في للعمل الفرصة لديه . 5
 المختلفة. المؤسسة أقسام بين الوصل حلقة يعتبر . 4

 اين يعمل المهندس الصناعي.

دارة وتصميم وتخطيط,وتحليل دراسة يحتاج مكان أي في  في األساسية الموارد لتنظيم والعمليات المتكاملة النظم وا 
 محددة. أهداف لتحقيق ) والمعلومات الموارد،العمليات األفراد، ( اإلنتاج

 ثانيا: دور التخطيط في ضمان نجاح االدارة الصناعية: 
اكدت العديد من الدراسات ان من العمليات المهمة في نجاح المشاريع الصناعية هي التخطيط حيت بينت دراسة 

( ان للتخطيط دور رئيسي في تحديد الخطوات المهمة والالزمة لتنفيذ المشروع وفق جدول   3777)الشواربي 
 محدد مسبقا مما يضمن نجاح تلك المشاريع.زمني معين و 

( ان المشاريع التي تنفد وفق العمليات المخطط لها تضمن اكتمال  2772بينما اوضحت دراسة ) نبيل محمد 
انجازها وفق المعايير القياسية لتلك المشاريع في حين ان المشاريع التي لم يخطط لها التخطيط الجيد لوحظ 

، عاطف عيسى ( الى ان التخطيط البد ان يتم وفق Vollmann 3772هبت دراسة )انهيارها بشكل تدريجي وذ
( لكي يتم انجاز تلك المشاريع وفق  ISO  المعايير القياسية والمتعارف عليها والتي تحمل في طياتها الجوده  )

 ما هو مخطط لها .
م مراحل نجاح المشروع حيت ( على ان التخطيط االستراتيجي من اه 37.4بكر  مازن .كما اكدت دراسة )د

يعتبر التخطيط االستراتيجي هو الخطوه االولى للتنبؤ بنجاح المشروع ويعتبر من المؤشرات المهمة التى تضمن  
 ان العملية االدارية تسير ونحو النجاح.

 ( ان العملية االدارية تقوم فى االساس على التخطيط والذىStevenson W.J. , 1999بينما اكدت دراسة)
يمثل بدوره العصب الرئيسى لنجاح المشاريع حيث وجدت ان المشاريع التى يعطى فيها التخطيط االهتمام الكافي 

 تصل الى تحقيق اهدافها بأقل التكاليف الممكنة.
ومن هنا يمكن القول على ان للتخطيط بمراحله المختلفة والمهمة الدور االكبر في نجاح المشاريع الصناعية ادا  

اللتزام بمبادئ التخطيط السليم . حيت اليمكن اهمال أي نوع من انواع التخطيط ودلك لترابطها وتكاملها ما تم ا
 يبعضها البعض.

 

 النتائج :

 . للتخطيط دور فعال في نجاح االدارة الصناعية .3

 . للتخطيط الجيد مساهمه كبيرة في استمرار ونمو المشروع .2
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 افاق التطوير لعمليات التخطيط في المشاريع .. تطبيق االدارة الصناعية يفتح 1

 . للتخطيط دور في تنمية الكوادر البشرية العامله في المشروع.4

 التوصيات:

 في ضو ما توصلت اليه  الدراسة من نتائج نصيغ التوصيات االتية:

 . االلتزام بتطبيق االدارة الصناعية يضمن التخطيط الجيد للمشاريع .3

 ب الكوادر االدارية الصناعية يزيد من فرص نجاح التخطيط .. االهتمام بتدري2

 . تطبيق االدارة الصناعية يضمن الوصول للتخطيط الجيد والذي بدوره يضمن نجاح المشروع .1

 . للتخطيط الدور الرئيسي في فهم اهداف المشروع وتبديد الكثير من ضغوطات العمل .4

 الحرفيه داخل المشروع.. التخطيط الجيد يخلق نوع من التوافق و 5

 المراجع :

  .البصرة جامعة ، والنشر للطباعة الكتب دار ، الصناعبة الهندسة ( ، 2772،) " المالك عبد عادل ،. 3

 ( ،االدارة الحديتة نضريات ومغاهيم ،عمان ، دار الياوزي للنشر.   .277. العالق ، بشير ،) 2

 االدارية ، عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع.( ،العمليات 2737. عليان ، ربحي مصطفى ، )1

 (، مبادي االدارة النظريات والعمليات والوظائف ، عمان ،دار وائل للنشر.2774. القريوتي ، محمد قاسم ، )4

 ( ،االدارة االستراتيجية ، عمان ، دار اليازوي .2772. ياسين ، سعدغالب ، )5

4.  .., AMACOM (Getting a Project Done on (.)3774، ) Paul  B,، Williams 

9 .Federal , (2003),Transit Administration , Project and Construction.  
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 تقييم واقع ادارة المخاطر
 في مؤسسات االتصاالت وتقنية المعلومات بليبيا

 
 جامعة المرقب –كلية هندسة القربوللي – أ.د. محمد أحميدة العالم

 المعهد العالي لتقنيات الهندسية زليتن–اشميله أ.محمد حسين عمر 
m_eshamela@yahoo.com 

 773.547221\77255344.4 -هـ
 المعهد العالي لتقنيات الهندسية زليتن–ونيس ابراهيم شابيش 

wanissh@yahoo.com 
 المعهد العالي لتقنيات الهندسية زليتن–أ.منصور عمر شابيش 

Shabesh1977@gmail.com 
 الملخص-1
تميز قطاع االتصاالت بمنافسة قوية ومتطلبات بنية تحتية واسعة وأوقات قصيرة جًدا لتحديد التهديدات وتقييم   

والحد منها لتقليل وقت توقف عن العمل. تبحث المؤسسات في قطاع االتصاالت باستمرار المخاطر المرتبطة بها 
عن طرق وحلول لتبسيط عملياتها كوسيلة للحد من المخاطر التنظيمية. من خالل هذه الدراسة تم البحث في مدى 

ها المستقبلة  وما مدى  تبني مؤسسات قطاع االتصاالت في ليبيا مفهوم ادارة المخاطر في اعمالها الحالية وخطط
اهتمام االدارة العليا بهذا المفهوم من خالل ادخاله في عمليات التخطيط  المستقبلية ودراسة مدى اهتمام الشخصي 

 من الكادر اإلداري لهذه المؤسسات بمفهوم إدارة المخاطر 
ليبيا غير موجود وان  خلصت الدراسة الي ان تبني مفهوم إدارة المخاطر في مؤسسات قطاع االتصاالت في  

وجد اهتمام شخصي بدون تبي رسمي لهذا المفهوم في حدود ضيقة وكذلك خلصت الدراسة الي ان االطالع العام 
 في هذه المؤسسات غير موجود

 ليبيا -اتصاالت  –مؤسسات –مخاطر  –: ادارة  الكلمات الدالة
 المقدمة -2

الى عهد قريب بحثت إدارة المخاطر بحثًا مرتبطًا بعمليات تصنيعية في حدود ضيقة  ثم كان ان اتسع مفهوم     
المخاطر ليطال تلك األبعاد المرتبطة باألفراد، او تلك المرتبطة بالتصرفات غير الرشيدة داخل منظمة ما، بل بات 

مثل بقصور المنظمة معرفيًا اي عدم تسلحها بالمستجدات جليا اليوم ان الكثير من المخاطر مردها بعد معرفي يت
 المعرفية التى تكفل لها البقاء والديمومة، 

إن التطرق وتناول إدارة المخاطر على الصعيد المحلي حديث العهد مقارنة بنظيراتها المشابهة مثل إدارة الجودة 
دارة التكاليف ،إدارة الموارد .... الخ ، تناول إدارة المخاط ر ومدى القناعة بتبني مبادئها لم يحظى باهتمام واسع وا 

بل كان في وضعيات بسيطة من خالل تناول مخاطر مؤسسة او مخاطر نشاط ولم يكن هنالك اهتمام مباشر 
بواقع إدارة المخاطر في المؤسسات الليبية اإل في حاالت معدودة .من هذه الحاالت  اجريت دراسة لمخاطر 

mailto:m_eshamela@yahoo.com
mailto:m_eshamela@yahoo.com
mailto:wanissh@yahoo.com
mailto:wanissh@yahoo.com
mailto:Shabesh1977@gmail.com
mailto:Shabesh1977@gmail.com


171 
 

بيا ومن خالل هذه الدراسة كانت هنالك تخصيص جزء منها لدراسة واقع إدارة المخاطر في صناعة الكهرباء في لي
قطاع الكهرباء كمؤسسة ، خلصت هذه الدراسة هنالك قبول ضعيف جدا بالموافقة على استخدام تقنيات وأدوات 

 [.3ة في اإلدارة]إدارة المخاطر هذا القبول الضعيف ربما يعكس عدم المعرفة وقلة الخبرة وتدني المصداقي
 2733اما على  الصعيد الخارجي قامت شركة إرنست ويونغ ومؤسسة قطر بإجراء استبيان إدارة المخاطر في 

بدولة قطر لقياس مدى نضج إجراءات إدارة المخاطر المتبعة، ولتحديد التحديات التي تواجه الشركات القطرية 
% من 74ان ، الذي قامت بتنفيذه شركة إرنست ويونغ، أن فيما يتعلق بإدارة المخاطر، أظهرت نتائج االستبي

% فقط 57الشركات القطرية تؤكد على أن إدارة المخاطر تلعب دورًا هامًا في أولويات اإلدارة الراهنة. ولكن أشار 
جراءات إدار  ة من المشاركين في هذا االستبيان إلى أهمية توفر الموارد الكافية التي تساعد في تنفيذ أنشطة وا 

 [.1المخاطر]
 

 الجانب العملي-3
الجانب العملي يتمثل في استبيان بغرض إلقاء الضوء بصورة مباشرة مدى تطبيق برامج إدارة المخاطر في  

الشركة الليبية القابضة لالتصاالت والشركات التابعة لها وذلك من خالل جمع هذه المعلومات بأسلوب استبيان 
إدارات القطاع( ومن ثم تحليله وصياغة نتائجه للوقوف على الوضع الفعلي لواقع لمعرفة رأي ذوي العالقة) مديري 
 إدارة المخاطر في هذه الشركة  

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بهدف وصف ظاهرة واقع إدارة المخاطر في الشركة 
لها، والمتمثلة في ) شركة المدار الجديد ، شركة  الليبية القابضة لالتصاالت وتقنية المعلومات والشركات التابعة

ليبيانا ، شركة الجيل الجديد ، وشركات هاتف ليبيا وبريد ليبيا والبنية ، وشركة الخدمات الدولية ، وشركة ليبيا 
 لالتصاالت والتقنية (  

الدراسات السابقة هذه الدراسة مرت بمراحل رئيسية وهي المالحظة من خالل تجميع المالحظات والبيانات من 
ذات العالقة بالدراسة )إدارة المخاطر، صناعة االتصاالت( والزيارات الميدانية في مجتمع الدراسة ، و من تم 
كانت هنالك مقابالت مع أشخاص لهم ارتباط مباشر بالدراسة )أفراد في اإلدارة العليا ( ومن خالل ما خلصت إليه 

استمارة االستبيان لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك إلجراء مرحلتي المالحظة والمقابلة تم إعداد 
يختص بالمعلومات العامة المتمثلة في  -اختبار فرضيات الدراسة حيث تم تقسيم االستبيان الي قسمين قسم:

علقة بدراسة التخصص ، المؤهل العلمي ، العمر ، مدة الخبرة ، مجال الخبرة والقسم الثاني : يختص باألسئلة المت
 الفرضيات والتحقق من فرضيات الدراسة .اما بالنسبة لحدود الدراسة فكانت على النحو االتي:

: قطاع االتصاالت في ليبيا وهو الشركة الليبية القابضة لالتصاالت وما يتبع من مؤسسات  الحدود المكانية -
 تنطوي تحت هذه الشركة .

   17/4/2731إلي  3/3/2777: ستكون خالل المدة من  الحدود الزمنية -
:تتناول التطرق لواقع إدارة المخاطر في قطاع االتصاالت في ليبيا بناء على الحدود  لحدود الموضوعيةا -

 المكانية والزمنية المحددة سلفا.
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 وقد بنيت الدراسة على ثالث فرضيات هي
سة نظم إدارة المخاطر وآلية التعامل مع المخاطر تدار فيها بطرق :ال تتبنى المؤسسة قيد الدرا الفرضية األولى 

 تقليدية من خالل الخبرات العملية لموظفي هذه الشركة. 
: عدم وجود االهتمام الشخصي من موظفي اإلدارة العليا بأخر المستجدات والتطورات والدراسات الفرضية الثانية

 لمتعلقة بإدارة المخاطر .
مهما كانت طبيعة الثقافة التنظيمية اإلدارية للمؤسسة ال تقف عائق في تطبيق برامج إدارة  : الفرضية الثالثة

المخاطر ويشتق من هذا الفرض إن برامج إدارة المخاطر هي عبارة برامج داعمة لنجاح هذه المؤسسات مهما 
 كانت طبيعتها إنتاجية او خدمية

( 5 -3لعبارات محاور الدراسة ، حيث منح الدرجات من ) لتقدير درجة اإلجابة كرت الخماسيياستخدم مقياس ل
،  1، أحيانًا = 4، عادتًا = 5)نعم =  وأعطي  وزن لكل بديل، )ال، نادرًا، أحيانًا ، عادتًا، نعم( ابتداء بالبدائل

مستويات خمس ثم تم توزيع اإلجابات إلى ( والتي تقيس اتجاهات وآراء المستقصي منهم، 3، ال= 2نادرًا =
-5المقياس ) درجات بين المدى حساب خالل الخماسي ، من مقياس ليكرت في الخاليا طول تحديد تساوية وتمم
 ( وبعد ذلك..7=  5÷ 4الخلية أي ) طول على للحصول المقياس في ( ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة4=  3
األعلى  الحد لتحديد صحيح( وذلك )واحد وهي المقياس المقياس )بداية في قيمة أقل إلى هذه القيمة إضافة تم

 (. 3بالجدول التالي رقم  ) موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه
 )إجابات األسئلة وداللتها( (:يوضح المحك المعتمد في الدراسة3) جدول رقم
 اإلجابة على األسئلة

 )البديل(
القيم 
 )القياس(

 طول الخلية
 متوسط

 )درجة الموافقة(
 
 النسبي الوسط

 36.1 – 21.1 متوسط  معبر على درجة ال ..3  – 3 3 ال
 52.1 – 36.1 متوسط  معبر على درجة نادراً  2.4 – ..3 2 نادراً 
 68.1 – 52.1 متوسط معبر على درجة أحياناً  1.4 – 2.4 1 أحياناً 
 84.1  -68.1 متوسط  معبر على درجة عادتاً  4.2  -1.4 4 عادتاً 

 111  - 84.1 متوسط  معبر على درجة نعم 5  -  4.2 5 نعم
فيشير هذا على أن اإلجابة حول العبارة  1( . فإذا كان متوسط اإلجابة  1وبالتالي يكون متوسط هذه البدايل )   

ذا كان متوسط اإلجابة أكبر من  فيشير هذا إلى أن اإلجابة حول وجود العبارة  1من حيث الوجود بأحيانًا. وا 
فيشير هذا إلى أن اإلجابة حول وجود العبارة بعدم الموافقة.  1إذا كان متوسط اإلجابة أقل من  بالموافقة. أما

أم ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات  1وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الوجود تختلف عن 
 SPSS Statistical Package for Socialو إدخال البيانات باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة 

Science))  
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 محاور الدراسة 1-3
تحلياًل تفصيليًا وعرضًا للنتائج المتعلقة بمحاور الدراسة من خالل المعالجات اإلحصائية التي  يتضمن هذا البند 

 أجريت على عينة البحث.
 المحور األول : 

المخاطر تدار فيها بطرق تقليدية من خالل  مدى تتبنى المؤسسة قيد البحث نظم إدارة المخاطر وآلية التعامل مع
 الخبرات العملية لموظفي هذه الشركة.

لمعرفة إن كانت المؤسسة قيد البحث تتبنى نظم إدارة المخاطر .ومعرفة ما إدا كانت آلية التعامل مع هذه 
الحسابي ، المخاطر تدار فيها بطرق تقليدية من خالل الخبرات العملية لموظفيها أم ال تم حساب الوسط 

( 2واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتساؤالت المحور الخاص بإدارة المخاطر فكانت النتائج موضحة بالجدول )
 وفق يلي:

 ( حساب  الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري والوزن النسبي2جدول )

\
ور
مح
ال

 

 النسبيالوزن  μ  العبارة
الترتي
 ب

 اإلجابة

عها
ل م

عام
 الت
لية
 وآ
طر
مخا

ة ال
دار
م إ
لنظ
ث 
لبح
د ا
 قي
سة
ؤس
الم
ى 
 تبن

دى
 م

هل يوجد قسم يتعامل مع 
 إدارة المخاطر في الشركة

 نادراً  7 44.17 1.58743 2.2083

هل يوجد شخص مسئول 
متخصص في إدارة 
 المخاطر بالشركة

 ال 10 35 1.22474 1.7500

الشركة أدوات هل تستخدم 
وتقنيات إدارة المخاطر في 
 تقييم ومعالجة المخاطر

 نادراً  6 45.83 2.36789 2.2917

هل توجد برامج تأهيلية 
وتدريبية  للكوادر العاملة 
 تهتم بإدارة المخاطر

 نادراً  8 42.50 1.51263 2.1250

التعرف على المعوقات 
والمخاطر في الشركة يتم 

في   من خالل الخبرة
 مجال العمل

 عادتاً  1 70 1.69398 3.5000

 أحياناً  2 62.50 1.51263 3.1250التعرف على المعوقات 
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والمخاطر في الشركة يتم 
من خالل تجارب سابقة 
 من نفس مجال العمل
التعرف على المعوقات 

في الشركة يتم   والمخاطر 
السجالت  من خالل

 والوثائق

 نادراً  5 49.17 1.50302 2.4583

التعرف على المعوقات 
والمخاطر في الشركة يتم 

قوائم التدقيقمن خالل   
 أحيانا 4 52.50 1.63687 2.6250

التعرف على المعوقات 
والمخاطر في الشركة يتم 

طريقة  من خالل الخبر
 العاصفة الذهبية

 أحيانا 3 55 1.82376 2.7500

هل تستخدم االدارة 
طريقة قوائم بمؤسستكم 

 التدقيق )االختبار( كتقنية
وأداة للتحليل النوعي 

 للمخاطر .

 ال 13 28.33 92861. 1.4167

هل تستخدم االدارة 
طريقة بمؤسستكم 

المقابالت ) بمختلف 
وأداة  أنواعها( كتقنية

 للتحليل النوعي للمخاطر .

 ال 11 33.34 96309. 1.6667

هل تستخدم االدارة 
طريقة جلساتبمؤسستكم   

) العاصفة الذهبية(  
وأداة للتحليل  كتقنية

 النوعي للمخاطر .

 نادراً  9 38.33 1.34864 1.9167
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هل تستخدم االدارة 
طريقة الخبرة بمؤسستكم 

وأداة  الشخصية كتقنية
 للتحليل النوعي للمخاطر.

 ال 13 28.33 58359. 1.4167

هل تستخدم االدارة 
طريقة البيانات بمؤسستكم 
وأداة  كتقنيةالتاريخية 

.للتحليل النوعي للمخاطر  

 ال 12 30.0 72232. 1.5000

 نادراً   43.928 64413. 2.1964 الدرجة الكلية 
 

 المحور الثاني:  
مدى االهتمام الشخصي من موظفي اإلدارة العليا بأخر المستجدات والتطورات والدراسات المتعلقة بإدارة المخاطر. 

العليا بالشركة يهتمون بشكل شخصي بأخر المستجدات والتطورات والدراسات  لمعرفة إن كان موظفي اإلدارة
المتعلقة بإدارة المخاطر أم ال تم حساب الوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتساؤالت المحور 

 (.3الخاص بعالقة الموظفين بإدارة المخاطر فكانت النتائج موضة بالجدول )
 

 الوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري والوزن النسبي( حساب  1جدول )

   العبارة المحور
الوزن 
 النسبي

 اإلجابة الترتيب

ت 
جدا
ست
الم
خر 

ا بأ
علي
ة ال
دار
 اال
في
وظ
 لم
صي

شخ
م ال

تما
اله
ا

طر
مخا

ة ال
دار
ة بإ

علق
لمت
ت ا

سا
لدرا
 وا
رات
طو
والت

 

هل أنت متابع ألخر 
التطورات في مجال إدارة 

 المخاطر
1.8333 1.16718 

36.6
7 

 نادراً  4

بطريقة قوائم هل لديك إلمام 
 التدقيق )االختبار( كتقنية

وأداة للتحليل النوعي للمخاطر 
. 

1.5417 1.25036 
30.8

7 
 ال 10

بطريقة هل لديك إلمام 
المقابالت ) بمختلف أنواعها( 

وأداة للتحليل النوعي  كتقنية
 ال 8 32.5 1.34528 1.6250
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 للمخاطر .
بطريقة هل لديك إلمام 

جلسات ) العاصفة الذهبية( 
وأداة للتحليل النوعي  كتقنية

 للمخاطر .

 ال 7 35.0 1.29380 1.7500

بطريقة الخبرة هل لديك إلمام 
وأداة للتحليل  الشخصية كتقنية

 النوعي للمخاطر .
 نادراً  4 40.0 1.41421 2.0000

بطريقة هل لديك إلمام 
وأداة  البيانات التاريخية كتقنية

 للتحليل النوعي للمخاطر .
 نادراً  4 40.0 1.58800 2.0000

مدى علمك بتحديد المخاطر 
كنشاط له صلة بإدارة 

 المخاطر
3.5417 2.18650 

70.8
3 

 عادتاً  1

مدى علمك بتصنيف 
المخاطر كنشاط له صلة 

 بإدارة المخاطر
3.0417 1.57367 

60.8
3 

 أحياناً  2

مدى علمك بتحليل المخاطر 
كنشاط له صلة بإدارة 

 المخاطر
3.0417 1.60106 

60.8
3 

 أحياناً  2

مدى علمك باالستجابة 
للمخاطر كنشاط له صلة 

 بإدارة المخاطر
 احيانا 3 52.5 1.52693 2.6250

بتقنية تحليل ما مدى إلمامك 
للتحليل  الحساسية كتقنية

 الكمي للمخاطر .
1.5833 .97431 

31.6
7 

 ال 9

بتحليل ما مدى إلمامك 
للتحليل  االحتمال كتقنية

 الكمي للمخاطر 
 نادرا 5 37.5 1.36135 1.8750

 ال 31.69 77553. 1.5833بمخططات ما مدى إلمامك 
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للتحليل الكمي  التأثير كتقنية
 للمخاطر 

7 

بشجرة القرار ما مدى إلمامك 
للتحليل الكمي  كتقنية

 للمخاطر 
1.3333 .56466 

26.6
7 

 ال 12

 68225. 2.0981 الدرجة الكلية
41.9

6 
 نادرا 

 
 :المحور الثالث  

لمعرفة مدى العالقة و دراسة طبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية اإلدارية للمؤسسة و تطبيق برامج إدارة المخاطر  
اإلدارية للمؤسسة و تطبيق برامج إدارة المخاطر تم حساب الوسط الحسابي ، بين طبيعة الثقافة التنظيمية 

واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتساؤالت المحور الخاص بطبيعة الثقافة التنظيمية اإلدارية للمؤسسة فكانت 
ف طبيعة الثقافة ( ومن الجدول تم ترتيب العبارات من حيث تأكيد النفي لدرجة وقو 4النتائج موضحة بالجدول ) 

 التنظيمية االدارية للمؤسسة كعائق أمام برامج إدارة المخاطر حيث جاء ترتيب العبارات كما يلي:
 

 لتساؤالت محور طبيعة الثقافة التنظيمية اإلدارية للمؤسسة (4جدول رقم )
 

   العـــبـــــارة المحور
الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

 اإلجابة

ي 
قًا ف

عائ
ها 
قوف
و و

ة  
سس
لمؤ
ة ل
داري

 اإل
مية
نظي

 الت
افة
الثق
عة 

طبي
طر

مخا
رة ال

 إدا
مج
 برا
بيق

 تط

التنظيم اإلداري للشركة أو المنظمة 
ال يشكل عائق لتطبيق برامج إدارة 

 المخاطر
4.5012 

1.4237
9 

 نعم 2 90

من العقبات العامل الثقافي يعتبر 
الشركات من تطبيق التي تمنع 

 إدارة المخاطر
2.1000 

1.3187
6 

 نادراً  4 46

من يعتبر التركيب الهيكلي للمؤسسة 
العقبات التي تمنع الشركات من 

 تطبيق إدارة المخاطر
1.7700 

1.2150
9 

 ال 5 35.4

 نعم 3 1.377287.6 4.3750من يعتبر فلسفة االدارة العليا 
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العقبات التي تمنع الشركات من 
 تطبيق إدارة المخاطر

2 

يجب على اإلدارة استخدام نماذج 
إدارة المخاطر المستخدمة من 
طرف المؤسسات والهيئات ذات 

 العالقة

4.9133 
1.0179

5 
 نعم 1 98

 عادتا  91.438 1.4293 3.5919 الدرجة الكلية
 

 
 : المحور الرابع 

بغض النظر عن طبيعة الخدمة التي تقدمها معرفة ما إذا كانت برامج إدارة المخاطر داعمة لنجاح المؤسسات 
لمعرفة ما إن كانت برامج إدارة المخاطر هي عبارة عن برامج داعمة لنجاح هذه المؤسسات مهما هذه المؤسسات و 

، واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتساؤالت كانت طبيعتها إنتاجية أو خدمية أم ال  تم حساب الوسط الحسابي 
 ( وفق يلي:5المحور الخاص ببرامج إدارة المخاطر فكانت النتائج كما في الجدول )

 
حساب  الوسط الحساب ، واالنحراف المعياري والوزن النسبي لتساؤالت محور برامج أدارة  (:5جدول رقم )

 المخاطر

   العبارة المحور
الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

 اإلجابة

ذه 
ح ه

نجا
ة ل
عم
 دا
مج
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رة 
عبا
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ر ه
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ج إ
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عته
طبي
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 مه

ات
سس
لمؤ
 ا

تحديد المخاطر في مرحلة 
التخطيط تؤدي إلي تخفيف 
المخاطر أثناء مرحلة التنفيذ 

 والتشغيل

4.2500 
1.4218

8 
 نعم 5 85.0

استخدام الحاسوب في مرحلة 
الدراسة والتخطيط يقلل من 
المخاطر في مرحلة التنفيذ 

 والتشغيل

 نعم 1 93.33 91683. 4.6667

التعريف الجيد للمخاطر يمكن 
اإلدارة من زيادة الفهم للمخاطر 

 وتأثيرها
4.5833 

1.1389
0 

 نعم 2 91.67
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التعريف الجيد للمخاطر يمكن 
 دعم عملية اتخاذ القراراإلدارة من 

4.2500 
1.2938

0 
 نعم 5 85

التعريف الجيد للمخاطر يمكن 
المساهمة في تقدير اإلدارة من 

 االحتياجات لمواجهتها
4.2917 

1.3666
6 

 نعم 4 85.83

التعريف الجيد للمخاطر يمكن 
المساهمة في بناء اإلدارة من 

 بياناتقاعدة 
4.4583 

1.1412
9 

 نعم 3 89.17

المخاطر تؤثر بشكل مباشر على 
 متغير التكاليف

4.1250 
1.4540

0 
 عادتاً  6 82.5

المخاطر تؤثر بشكل مباشر على 
 متغير الجودة الزمنية

4.2500 
1.3593

5 
 نعم 5 85

المخاطر تؤثر بشكل مباشر على 
 متغير الجودة

4.3333 
1.2740

4 
 نعم 5 86.67

 نعم  87.2 0.177 4.36 الدرجة الكلية
 

  : المحور الخامس 
معرفة ما الذي يجب القيام به لتطبيق إدارة المخاطر بالمؤسسات ومن اجل ذلك تم طرح السؤالين التاليين عن عينة 

 الدراسة
 النتائج  المتحصل(  يوضح 3والشكل رقم ) حدد من الخيارات التالية األلية المناسبة لتطبيق إدارة المخاطر-3

 التدريب  
 قابلية الشركة للتغيير 
 استيعاب أهمية تطبيق إدارة المخاطر 
 إجراءات إدارة المخاطر الرسمية 
 استخدام نظم المعلومات لزيادة استثمار الخطر 
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 ( التمثيل البياني للحلول التي تساعد على تطبيق إدارة المخاطر3شكل )

تم تميل  تساعد المختصين أثناء الدراسة والتصميم من تخفيف المخاطر،رتب حسب األهمية العوامل التي -2
 ( كالتالي2ترتيب األهمية لكل عامل بالشكل البياني )

 المعرفة بأدوات  المخاطر 
 التواصل  بين اعضاء الفريق 
 مشاركة العميل اثناء التصميم 
 مراجعة التصميم 

 
 خفيف المخاطر( التمثيل البياني للعوامل التي تساعد في ت2شكل )

 مناقشة النتائج -4
سيكون هنالك تناول ألراء المشاركين وتحليل اإلجابات  للتعرف عن واقع تطبيق برامج إدارة المخاطر في 

 .المؤسسات قيد الدراسة ومن تم عرض توصلت إليه الدراسة عند تحليل فرضيات الموضوعة للبحث
يوجد كيان أداري محدد مختص بإدارة المخاطر أم ال  كان الهدف من السؤال األول تحديد بصفة مباشرة هل .1

%( يشير كمؤشر عام للفقرة بعدم وجود قسم 44.39( يتضح أن الوزن النسبي) 37-5،من خالل الجدول )
 يختص بإدارة المخاطر في المجتمع قيد الدراسة أي أن مفهوم إدارة المخاطر ال يدخل ضمن أولويات اإلدارة العليا.
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يل إجابات السؤال الثاني والمتعلقة بوجود شخص مسئول بإدارة المخاطر الذي ،الوزن النسبي عند تفريغ وتحل .2
( يشير بعدم وجود )بشكل مطلق( لشخص ما مسئول على إدارة المخاطر أي ان اإلدارة 37-5%( بالجدول )15)

 العليا في المجتمع قيد الدراسة ال تعطي اهتمام جزئي إلدارة المخاطر.
الثالث ما إذا كانت المؤسسات قيد الدراسة تستخدم أدوات وتقنيات إدارة المخاطر حتى ولو لم  تناول السؤال .3

يكون هنالك قسم مختص أو شخص مسئول يهتم بإدارة المخاطر ، من خالل النتائج المتحصل عليها الموضحة 
من أدوات وتقنيات إدارة  %( إن اإلدارة العليا ال تستفيد1..45(  والمعبر عنها بالوزن النسبي )2بالجدول )

 المخاطر بأي شكل من األشكال. 
من خالل السؤال الرابع تم استقراء ما إذا كانت هنالك خطط مستقبلية موضوعة إلدراج إدارة المخاطر من  .4

( تبين أن ال توجد 2%( بالجدول )42.5ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسات قيد الدراسة ، قيمة الوزن النسبي )
امج مستقبلية من قبل اإلدارة العليا تجعل من إدارة المخاطر ضمن أولويات التقسيم اإلداري لهذه نوايا أو بر 
 المؤسسات.

( . هذه الفقرات تعطي تحليل 2في الجدول )  5إلي  3إجابة السؤال الخامس تتمثل بفقرات اإلجابة المرتبة من  .5
التي تصاحب نشاط هذه المؤسسات ومن خالل  كامل لنوعية الوسائل المستخدمة في تحليل المعوقات والمشاكل

النتائج نجد أن طريقي " الخبرة في مجال العمل و تجارب سابقة من نفس مجال العمل " قد حصلتا على وزن 
( على الترتيب وهذا يعني ان المخاطر يتم التعامل معها وفق االجتهادات الشخصية 42.5( و )97نسبي )

 للموظفين دون إطار منظم.
( تعبر عن إجابات السؤال السادس هذه الفقرات إجماال حصلت 2( بالجدول )31، 32،  33،  7ت )الفقرا .6

ال تقوم ( وهذا الوسط يعطي إشارة  واضحة بأن اإلدارة العليا 14-27على وزن نسبي محصور بالوسط النسبي )
 بإجراء عمليات خاصة تتعلق بتحليل نوعي للمخاطر 

( من خالل الوزن النسبي 2كل على حدا وبالرجوع إلى الجدول ) 4إلى  3قرات من بمراجعة االستنتاجات من الف  
 : ( الذي يشير وبشكل واضح إلى أنه41.72الكلي )

 ال يوجد قسم خاص بإدارة المخاطر . 
 وال يوجد شخص مختص بإدارة المخاطر.  
 وال يوجد هنالك تعامل مع أدوات وتقنيات إدارة المخاطر.  
 تقبلية ودورات تهتم بإدارة المخاطر.وال يوجد برامج مس 
 التعامل مع المخاطر يدار بخبرات الموظفين السابقة. 

ال تتبنى المؤسسة قيد البحث نظم إدارة  مما سبق يعطى دالئل ومؤشرات واضحة بتأكيد الفرضية األولى "
 "  ة لموظفي هذه الشركةالمخاطر وآلية التعامل مع المخاطر تدار فيها بطرق تقليدية من خالل الخبرات العملي

السؤال السابع يعني بالوصول إلى نتيجة مباشرة ما إذا كان الموظف " متابع ألخر التطورات فيما يتعلق بإدارة  .9
( نالحظ إن اإلجابة عن هذا السؤال تشير إلى انه في الغالب ال توجد 1المخاطر أم ال " من خالل الجدول )
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( الذي عبر عن 14.49ارة المخاطر وهذا يتضح من خالل الوزن النسبي )اهتمامات من قبل الموظفين بمفهوم إد
 إجابة عامة بـ"عادتا".

( ، بمراجعة النتائج المتحصل عليها نالحظ 37،.،4،9( أخذت ترتيب )1إجابة السؤال الثامن بالجدول ) .8
طريقتي الخبرة الشخصية والبيانات التاريخية هما األكثر معرفة من قبل الموظفين وهما طريقتين ذات طابع سطحي 

 تراوحت وزنها النسبي في الوسط النسبي  تقليدي ، وعلى العموم فإن إجابة هذا السؤال بالكامل بجميع فقراته
 ( والذي يعبر عن عدم إلمام بالطرق سالفة الذكر من قبل الموظفين. 27-14)
السؤال التاسع مخصص لمعرفة ما مدى وعي الموظفين  قيد الدراسة ) مدراء إلدارات ( باألنشطة ذات   .9

بالترتيب )تحديد المخاطر،تصنيف المخاطر، ( وجاءت 1الصلة بإدارة المخاطر كانت اإلجابات موضحة بالجدول)
(. من ذلك نجد أن عمليات تحديد المخاطر اظهر الغالبية  4، 2،2، 3تحليل المخاطر ،االستجابة للمخاطر( )

جماال هنالك وعي نسبي يدرج في معدل إجابة باحيانا هنالك معرفة بهذه النشاطات وهذا مؤشر  معرفته بها ، وا 
 شجع اإلدارة على تبني مفهوم إدارة المخاطر بالمؤسسات قيد الدراسة.ايجابي نوعا ما وهذا ي

إعطاء السؤال العاشر مؤشر على مدى إدراك الموظفين ) مدار إدارات( لألساليب األكثر تطورا وأهمية     .11
( يوضح النتائج ، من خالل هذه النتائج نالحظ وجود شبه جزم 1والمتعلقة بالتحليل الكمي للمخاطر ، الجدول )

( ويرجع هذا 14-27سبي الذي يتراوح بين )من الغالبية بعدم معرفتهم لهذه األساليب وهذا يتضح من الوزن الن
الجهل لعدم وجود إدارة المخاطر من ضمن أبجديات اإلدارة العليا بهذه المؤسسات ولهذا لم يكن الموظفين ملزمين 

 بإعطاء أهمية خاصة لهذه األساليب .
لنسبي الكلي ( الذي يبين أن الوزن ا1( وبالرجوع إلى الجدول ) 9،.،37،7مما سبق ومن خالل الفقرات )

 ( نستنتج أنه:43.74)
 ال توجد اهتمامات من قبل الموظفين بمفهوم وأساليب إدارة المخاطر. 
 معرفة الموظفين قيد الدراسة بأدوات التحليل النوعي نادرة جدا. 
 معرفة عينة الدراسة بأنشطة إدارة المخاطر ليست جيدة. 
 ال توجد معرفة بتقنيات التحليل الكمي . 

عدم االهتمام الشخصي من موظفي اإلدارة العليا  ئل ومؤشرات واضحة بتأكيد الفرضية الثانية "هذا يعطى دال
 ".بأخر المستجدات والتطورات والدراسات المتعلقة بإدارة المخاطر

( نالحظ أن هنالك إجماع شبه كامل من غالبية أفراد 4من خالل السؤال الحادي عشر بالرجوع الي الجدول ) .11
التنظيم اإلداري للشركة أو المنظمة ال يشكل عائق لتطبيق برامج إدارة المخاطر" وهذا يبرز من " العينة على أن 

%( مما يشير إلي أن نشاطات إدارة المخاطر هي نشاطات 77خالل حصول هذه الفقرة على وزن نسبي يساوي )
 .ل دائم وبشك صالحيات والمسئولياتموازية وداعمة إلي نشاطات اإلدارة بدون تعارض في ال

تناول السؤال الثاني عشر تحديد العوامل المؤثرة بشكل مباشر وتمنع تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر في  .12
( إن مفاهيم وفلسفة أإلدارة العليا أكثر العوامل وقوف عائق في سبيل تطبيق 4الشركات ،كما نالحظ في الجدول )
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في حين جاء العامل الثقافي كامل مؤثر نوعا  %( ،9.4.مفاهيم إدارة المخاطر حيث حصلت على وزن نسبي )
ما يمنع من تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر وجاء عامل الهيكل التنظيمي في المرتبة األخيرة ليؤكد على محصلة 
السؤال السابق ، من خالل هذه النتائج نجد توافق من إفراد العينة على الدور الرئيسي اإلدارة العليا في مسئولية 

 يم إدارة المخاطر .تبني مفاه
اهتم السؤال الثالث بربط العالقة بين محصلة التجارب السابقة في تطبيقات إجراءات إدارة المخاطر و مدى  .13

مالئمة تلك التجارب لطبيعة المؤسسات وهل من الممكن االستفادة من تلك التجارب ، نالحظ من خالل محصلة 
( ان القيام بتبني التجارب السابقة والمعايير ذات العالقة بتطبيق 4%( بالجدول).7الوزن النسبي لهذه الفقرة وهو )

 إدارة المخاطر أمر مهم جدا لي مؤسسة تريد االستفادة بأكبر قدر ممكن من إجراءات إدارة المخاطر.
( الذي يعطي وزن نسبي كلي إلجابة 4( في قالب واحد وبالرجوع إلي الجدول ) 31،  32،  33بوضع الفقرات )

 ( يمكن القول:.93.41الفرضية )أسئلة 
 وجود اتفاق عام على انسجام إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي اإلداري أي مؤسسة. 
 وجود إجماع عام على مسئولية اإلدارة العليا في تبني مفهوم إدارة المخاطر. 
 طر.وجود قناعة من عينة الدراسة بأن التجارب السابقة عامل مهم لنجاح تطبيق إدارة المخا 

هما كانت طبيعة الثقافة التنظيمية اإلدارية مهذا يعطى دالئل ومؤشرات واضحة بتأكيد الفرضية الثالثة "    
 للمؤسسة ال تقف عائق في تطبيق برامج إدارة المخاطر".

( نالحظ انه هنالك 5بين السؤال الرابع عشر أهمية إدارة المخاطر في مرحلة التخطيط ، من الجدول ) .14
من غالبية عينة الدراسة أن وضع دراسة وافية للمخاطر ومن تم تحديدها في مرحلة التخطيط يلعب دور  قناعة تامة

مهم جدا في تقليل المخاطر أثناء عملية التنفيذ  وهذا يمكن التأكد منه من خالل الوزن النسبي للفقرة الذي كان 
 ( وهو يعبر عن اإلجابة عن السؤال  " بنعم".5.مقداره )

ال الخامس عشر على تأكيد استخدام التقنية المعلوماتية مثل تحليل المخاطر في عملية تحليل ركز السؤ  .15
المشاريع والنشاطات يقلل المخاطر في مرحلة التنفيذ والتشغيل هذا ما خلصت إليه محصلة اإلجابات لهذه الفقرة ، 

 فاق الكلي حول هذه النقطة.( ،هذا مؤشر واضح على االت71.11( نجد الوزن النسبي )5من خالل الجدول )
اعتنى السؤال السادس عشر بالخروج بنتيجة مفادها أن المخاطر جزء ال يتجزأ من أي نشاط أو مشروع   .16

وتأثيرها حتمي سوى كان التأثير سلبي في حالة كان التعامل مع بشكل ارتجالي وتقليدي وايجابي في حالة تم 
راءات وتقنيات مندرجة تحت مفهوم متطور إلدارة المخاطر ، التعامل مع هذه المخاطر بأسلوب علمي وفق إج

( تعبر عن إجابة السؤال ومن خالل األوزان النسبية يتضح 5(  بالجدول )5، 4، 1، 2، 3الفقرات ذات الترتيب ) 
 مدى تأثير المخاطر في اتخاذ القرار اإلداري.

رة الرئيسية ألي نشاط أو مشروع وهي السؤال السابع عشر يوضح مدى حجم العالقة بين المخاطر والمتغي .19
( تعبر عن أراء أفراد 5( بالجدول )4،5)التكاليف، الجدول الزمني ، وجودة المخرجات( ،الفقرات ذات الترتيب )
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العينة ومن خالل األوزان النسبية نالحظ وجود اتفاق واضح على تأثير المخاطر في المتغيرات المذكورة بشكل 
 العالقة بين الطرفين.كبير وهذا يدل على قوة 

( الذي يعطي وزن نسبي 5(وبالرجوع إلي الجدول )34،35،34،39خالل ما تم تحليله من إيجابيات بالفقرات )
 ( الذي يشير إلي أنه:9.2.كلي إلجابة أسئلة الفرضية )

 عملية تحديد المخاطر مهمة في التخطيط لتقليلها في التنفيذ 
 تقييم وتحليل المخاطروبرامج الحاسوب مهم في عمليات  
دارة المخاطر برامج داعمة للقرار اإلداري   وا 
 واالستثمار اإليجابي للمخاطر يعطب مؤشرات ايجابية جدا في )التكاليف، الزمن،الجودة(  

إن برامج إدارة المخاطر هي عبارة عن برامج  هذا يعطى دالئل ومؤشرات واضحة بتأكيد الفرضية الرابعة "  
 .ؤسسات في تأدية مهامها بطريقة المناسبةداعمة لنجاح الم

اختص هذا السؤال بتحليل أراء عينة الدراسة فيما يتعلق بوضع األلية التي تساعد الشركات في تطبيق إدارة  .18
المخاطر ، من خالل جدول نالحظ أن العبارة" استيعاب أهمية تطبيق إدارة المخاطر" أو بمعنى أخر اإليمان 

تمثلها إدارة المخاطر جاءت في المرتبة األولى او كخطوة أولى وبعد ذلك جاءت العبارة " بالقيمة الحقيقية التي 
قابلية الشركة للتغيير" في المرتبة الثانية من حيث األهمية أو كخطوة ثانية في حين كان " للتدريب" كخطوة ثالثة ثم  

" دام نظم المعلومات لزيادة استثمار الخطر" إجراءات إدارة المخاطر الرسمية" كخطوة رابعة وجاءت العبارة "استخ
كخطوة خامسة هذا الترتيب من ناحية إدارية وعلمية صحيح والوصول إلي هذا الترتيب يعطي نتيجة مفادها ان 

 مجتمع الدراسة مهيأ لتعامل مع مفهوم إدارة المخاطر بإيجابية.
المختصين في التعامل مع المخاطر من خالل السؤال التاسع عشر إيجاد العوامل المساعدة التي تساعد  .19

بصفة عامة ، نجد أن العامل "المعرفة بأدوات المخاطر " حصل على اكبر اهتمام  وقيمة عند عينة مما يشير إلي 
 انه هنالك رغبة مجتمع الدراسة العتبار إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من المنظمة اإلدارية لهذه المؤسسات.

 خالصة الجانب العملي 4 -1
خالل االستبيان  الذي تم طرحه على مدراء الوحدات بقطاع االتصاالت في ليبيا، والذي تم إعداده من 

دارة المخاطر للوقوف واقع إدارة المخاطر في  خصيصا بناءا على ما تم تناوله من جوانب تتعلق بالمخاطر وا 
تفادة منها بشكل أكثر بغرض تقديم قطاع االتصاالت في ليبيا وتحديد جوانب الضعف وكيفية معالجتها والقوة لالس

ومن خالل هذه توجهات أو توصيات لذوي العالقة في القطاع مع تقديم بعض المقترحات لبحوث مستقبلية، 
 يمكن الخروج بالنقاط التالية: الدراسة

ذا .يوجد اهتمام بالغ لدى المدراء بأهمية موضوع البحث من اجل تحسين األداء في قطاع االتصاالت ويتضح ه3
 %(.5.من نسبة الردود علي االستبيان التي كانت أكثر )

.هنالك إجماع من قبل عينة الدراسة إن المخاطر يتم التعايش معها من خالل طبيعة العمل اليومية لكل موظف 2
 في تخصصه.
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على أهمية . من خالل النتائج المتحصل عليها هنالك إجماع من أفراد العينة )مدراء الوحدات اإلدارية العليا( 1
إدارة المخاطر في المؤسسة ولكن مع هذا اإلجماع ال يوجد تبني لهذا المفهوم مما يدل على عدم وجود تواصل 

 بين المستويات اإلدارة سوى كان بشكل متوازي أو توالي .
. عندما ال يكون هنالك تبني لمفهوم مهم كإدارة المخاطر هذا يعطي مؤشر انه ال توجد سياسات لدى هذه 4

 الشركات تهتم بأخر التطورات والمستجدات في مجال اإلدارة الهندسية بصفة عامة.
. النتائج تعطي مؤشر عن البرامج التدريبية المقدمة من قبل هذه الشركات هي برامج تختص بالجانب الفني 5

 بأكبر قدر ممكن و ال تعطي الجانب التنظيمي اإلداري أهمية كبيرة .
ي لدى أفراد العينة حول مدى علمهم بمفهوم إدارة المخاطر ، يشير أن اإللمام ببرامج . وجود مستوى عام متدن4

 إدارة المخاطر ليس من اشتراطات القبول للعمل بهذه الشركات.
.عدم االهتمام الشخصي من قبل الموظفين بإدارة المخاطر، يدل أن الشركة ال توفر الحافز لدى الموظفين 9

 ت فيما يتعلق ببرامج إدارة المخاطر وببرامج اإلدارة الحديثة بصفة عامة.لإلطالع على أخر المستجدا
%( و مؤهالتهم بكالوريوس أو اقل . هذا ..97سنوات و) 5%( ذوي خبرة تزيد عن 9.5.. ما نسبته ).

االنطباع يشير إلى ان هذه الشركات عند تكليف مدراء للوحدات العمل ال تهتم  بالخلفية من جانب اإلداري 
نما تعطي لعامل الخبرة الفنية أولوية مباشرة.ال  هندسي وا 
 .من جانب أخر بالرجوع لخصائص عينة الدراسة  :7

 %( هندسة اتصاالت.42.5%( بكالوريوس وأعلى. والتخصص ما نسبته )9.5.الدرجة العلمية ما نسبته )
سنة. مجال الخبرة  47و  17%( بين ..97%( اكثر من خمس سنوات.العمر ما نسبته )9.5.الخبرة ما نسبته )

 هنالك تنوع في المجال وهذا مطلوب في إدارة المخاطر.
 هذه البيئة تتوفر فيها جميع الظروف المناسبة لتبني إدارة المخاطر كجزء من الهيكل التنظيمي لهذه الشركات.

اليف ، الجودة، والعامل .من خالل االتفاق العام من قبل أفراد العينة بأن المخاطر لها تأثير مباشر بـ) التك37
الزمني( . هذا التأثير يعطى داللة مباشرة بأن اإلدارة الجيدة للمخاطر ستعطي قيمة في االتجاه الموجب بالنسبة 

 العناصر الثالثة السابقة.
.يوجد إجماع بان الطبيعة اإلدارية للمؤسسة ال تقف عائق في تطبيق إدارة المخاطر وكذلك االستفادة من 33

السابقة فهذا المجال يعطي ضمانات أكثر لنجاح تطبيق إدارة المخاطر ، مما يسبق يشير الي ضرورة  التجارب
 التواصل بين كل األطراف يعطي قيمة مضافة إلدارة المخاطر.

 التوصيات 2-4
 من خالل ما تم تداوله من خالل هذه الدراسة المتمثلة بجنبيها النظري والعملي فأننا نوصي باألتي:

البرامج التدريبية لشركات االتصاالت بحيث يتم إدراج برامج اإلدارة الهندسية ضمن أولويات تطوير  .3
 البرامج التدريبية لمؤسسات االتصاالت بليبيا.
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إعطاء قيمة عملية إلدارة المخاطر في المؤسسات من خالل إنشاء وحدات تتولى اإلشراف المباشر  .2
 لمدير من ضمن مجلس اإلدارة بالشركة.على إجراءات وعمليات إدارة المخاطر ويكون ا

السعي إلنشاء مركز متخصص في البحوث ذات العالقة بإدارة المخاطر له استقاللية اإلدارية و  .1
 العلمية يكون مرجع في تقدير معدالت األداء بمؤسسات العامة والخاصة بهذا الخصوص.

 ات االتصاالت في ليبياالسعي إلصدار دليل محلي )مواصفة محلية( إلدارة المخاطر في شرك .4
 السعي إليجاد اليات واضحة  للمؤسسات لموائمة األطر والمعايير  المختلفة إلدارة المخاطر .5
ادماج اليات ادارة المخاطر من ضمن  معايير إدارة الجودة في الشركة الليبية القابضة لالتصاالت   .4

 وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها
دارة المخاطر في الشركة الليبية القابضة لالتصاالت وتقنية المعلومات والشركات التابعة .دراسة أهمية تطبيق إ1
 لها
 

 المـراجــع -5
[ إدارة المخاطر في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية بليبيا ،رسالة ماجستير، األكاديمية الليبية للدراسات العليا، 3]

 .2779مصطفى صوفيه 
 م37.7عبدالجليل آدم المنصوري ، د. محمود محمد المنصوري  [ اوليات اإلدارة .؛ د. 2]
[ إدارة المخاطر ، د. شقيري نوري موسى ، د. محمود أبراهيم نور ، د. وسيم محمد الحداد ، د. سوزان سمر 1]

 م 2732ذيب ، دار المسيرة    للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة األولى 
ة والمتوسطة ، رسالة ماجستر اعداد لمجد بوزيدي ، جامعة أمحمد بوقرة [ إدارة المخاطر في المؤسسات الصغير 4]

 م 2777بومرداس 
 2779[ تمهيد حول إدارة المخاطر من منظور اقتصادي ، د.رسلي جميل قدو، د.أحمد محمد مشعل ،5]
دكتورا .محمد علي [ إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصرية،كلية التجارة جامعة القاهرة ،رسالة 4] 

 م2775محمد علي ،
[ إستراتيجية إدارة المخاطر في المعامالت المالية ، د . بلعزوز بن علي ، جامعة الشلف . مجلة الباحث 9]

 2737-9/2777عدد
القاهرة ، –[ ادارة المشروعات الصناعية والتجارية واألصول العلمية.عيدالسالم ناشد محمود ودار الثقافة العربية .]

 .1، ص 37.7
 [ الخطر في المشاريع:مفاهيم أساسية واستراتيجيات االستجابة. د. صالح مهدي العامري 7]
 . 2779كلية العلوم اإلدارية والمالية جامعة البتراء  
[37 ]Vaughan, Emmett and another,” Fundamentals of Risk and Insurance”.             

   Johnwiley & sons,1999.P.7. 



186 
 

 ما مدى تأثير استخدام اساليب وأدوات ادارة الجودة في وضع خطة تشغيلية
 وتنفيذها وقياسها بشركة هاتف ليبيا بنغازي

 
 ماجستير ادارة هندسية -استاذ عبداهلل عبدالرازق اكويدير

 مكتب خدمات اتصاالت السالوي -منطقة اتصاالت بنغازي  -شركة هاتف ليبيا 
A.AKWEDIR@HLC.LY 

 
 المقدمة

يتصاعد االهتمام يوما بعد االخر باألساليب العلمية وخصوصَا اساليب ومفاهيم وادوات ادارة الجودة 
الشاملة وتطبيقها في رسم السياسات ووضع الخطط بما يتفق واالهداف مع ضمان االستخدام االمثل للطاقات 

ارد وبالنظر لمحدودية تلك الموارد وما تتطلبه من حساب دقيق للتكلفة والوقت لضمان االستخدام االمثل والمو 
وتحسين عمليات االداء. وما الحظته وعايشته من خالل خبرتي العملية المتواضعة بأقسام وادارات وشركات 

رتب عليه خروج خطط غير مستوفية او مختلفة من شركات القطاع من عدم استخدام لهذه االساليب العلمية مما يت
مستوردة او ان هدف المشروع لم يفهم بالشكل الصحيح لعدم مشاركة مدير المشروع وفريق العمل في كثير من 

 التفاصيل
  Balance scorecardعدم استخدام برامج لقياس االداء مثل 

If you cannot measure it you cannot manage it 
If you cannot measure it you cannot improve it 
لهذه االسباب جميعَا احببت ان اشارك بهذه الورقة لتأكيد انه يمكن ان يتم استخدام االساليب العلمية 

 لتحقيق االهداف ومتابعة وقياس االداء والخطط .
 الملخص

في ادارة الجودة هذه الورقة تقدم تطبيق بعض المفاهيم واستخدام بعض االساليب والنماذج المستخدمة 
الشاملة للنهوض بمؤسسات الدولة ووضع البنية التحتية لبناء مؤسسات تعمل وفق المعايير الدولية ولتضييق حجم 

 الفجوة بين الخطط االستراتيجية والخطط السنوية وكيفية متابعتهما وقياسهما 
عادةSOWT تم استخدام اداة  العصف الذهني  لتوليد االفكار وفق نموذج   SMARTصياغتها بطريقة  وا 

استغالل   SWOTهدف واختيار هدف البحث من االهداف لفرص المتاحة  39تم وضع الخطة والتي تتكون من 
 لجباية ديون مستحقة للشركة ADSLالخطوط المستفيدة من خدمة الـ 

 : تأثر المشتركين بفصل الخدمة والحضور لسداد الديون الفرضية
تم تحديد مجتمع الدراسة الخطوط العاملة بمقسم السلماني إلجراء التجربة وتنفيذها قبل تعميمها على باقي مقسمات 

 الشركة 

mailto:A.AKWEDIR@HLC.LY
mailto:A.AKWEDIR@HLC.LY
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مكانية  تم استخدام المنهج التجريبي والذى يتيح امكانية اقامت التجارب على مجموعات وفئات من الخطوط وا 
 على حسب قيمة الديون فئات  5التغيير تم تجميع البيانات وتصنيفها إلى 

 تم اجراء التغيير على المجموعة التجريبية ومتابعة التغييرات ومتابعتها مع المجموعة الضابطة 
على الزبون إلجباره   ADSLتوصل فريق العمل إلى ضرورة إلى فصل الخطوط من قائم التوزيع لفصل خدمة 

 على سداد الديون 
ات واالجراءات اليومية والشهرية للعام السابق ووضع خطة  لها اهداف تم وضع خطة لتنفيذ العمل وتصميم العملي

 محددة وقابلة للتطبيق ويمكن قياسها ولها بداية ونهاية 
  13/3/2739دينار بنهاية  127777خط بقيمة  3777جباية ديون عدد 

 للوصول الى الهدف الرئيسي ولقياس مستوى االداء  Targetsتم وضع المؤشرات و 
 :النتائج

 عدم الوصول إلى القيمة المرصودة لتحقيق الهدف  – 3
 أزمنة للقياس  1تحليل االسباب ومحاولة معالجتها من خالل اجراء  – 2
 Targetتعديل واضافة بعض االجراءات لتقليل نسبة الحيود عن الـ  – 1
 تحليل وفحص البيانات تبين أن هناك أخطاء بشرية في تجميع البيانات  – 4
 الوسائل واإلجراءات جيدة و فريق العمل نفذ الخطة باقتدار  – 5

 التوصيات:
 االهتمام بتحليل البيانات واعادة فحصها فبل وضع الخطة  – 3
 أمكانية تطبيق االساليب واالدوات والمفاهيم العلمية بمؤسسات الدولة  – 2
 تطوير الخدمات للمنافسة بالسوق  - 1
 في وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية مساهمة موظفي الشركة  – 4

 -ثانيًا مشكلة البحت:
مالحظة أن معظم الخطوط العاطلة التي يتم مراجعة مشرف الشبكات عنها لإلصالح هي خطوط مستفيدة 

عن طريق الخط الثابت السلكي وان أغلب الخطوط الجديدة التي يتم تركيبها حديثًا يتم  ADSLمن خدمة االنترنت 
وهى خدمة يتم تسويقها لصالح  ADSLعليها ، وهذا مؤشر على ارتباط الزبون بخدمة الـ  ADSL ربط خدمة

عن طريق شركتنا مقابل مبلغ رمزي أكثر من ارتباطه بخدمة االتصال الصوتي المقدمة من طرفنا مع  Lttشركة 
 ميزة  مجانية االتصال األمر الذي يهدد بفقد معظم الزبائن في حالة وجود بدائل .

 -ثالثًا : الفروض : 
 عدم استجابة المشتركين عند فصل خدمة االتصال. – 3
 . ADSLاستجابة المشتركين عند فصل خدمة  – 2
 عدم اهتمام المشتركين بالخط الثابت السلكي لعدم معرفتهم بمزاياه. – 1
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 قصور الشبكة ادى إلى عدم انتشار الخدمة .  – 4
 رابعًا:الهدف 

ب وادوات ادارة الجودة الشاملة بشركة هاتف ليبيا للمساهمة بإجراء التغيير بطريقة تطبيق مفاهيم وأسالي
 واسلوب العمل بالشركة وتطبيق أحد أهداف الخطة السنوية لجباية ديون مهملة تحت شعار

IF you con not measure it you con not improve it 
PDCA  

 -خامسًا: منهج البحث  : 
التجريبي والذى يتيح امكانية اقامت التجارب على مجموعات وفئات من الخطوط وامكانية استخدام المنهج 

التعبير عن قصد وعلى نحو منظم متغيرًا معينًا وهو المتغير التجريبي او المستقل واستخدام المنهج الميداني 
 إلمكانية جمع المعلومات مباشرة من الوحدات االدارية .

(( لمشاهدة ومتابعة مدى تأثيره على المتغير التابع  ADSL))  استغالل الخطوط المستفيدة من خدمة الـ 
 المضبوط )) جباية الديون المستحقة (( .

 باستخدام نفس المجموعة بعد تقسيمها إلى فئات. تصميم تجرية
ب لتصميم االجراءات وللتحقق من تصميم تجرية على مجموعتين مختلفتين. وذلك لحاجتي الى اجراء بعض التجار 

 الفروض
 -سادسًا : جمع البيانات :

خط  35777بمقسم  السلماني سعة  ADSLجمع البيانات وذلك بحصر الخطوط المستفيدة من خدمة الـ 
 خط . ADSL 1477عن طريق قائم توزيع الشبكة وتبين أن عدد الخطوط المستفيدة من خدمة 

 -سابعًا : تحليل البيانات :
انشاء قاعدة بيانات تحتوى على رقم الخط ورقم الخزان ورقم المسار المربوط عليه الخط واسم المشترك  تم

تم فرز المجموعة على حسب رقم الخزان حتى نتمكن من فصل الخطوط على المشتركين حتى نتمكن من جباية 
 الديون واتمام الدراسة .

 .باكات والتي يتعذر الوصول اليهمعة في مناطق االشتكما تم تجنب الخطوط المربوطة على الخزانات الواق
 -ثامنًا : اختيار العينة  :

بعد أن تم  ADSLتم اختيار عينة الدراسة ) عينة طبقية ( عشوائية من أرقام الخطوط المستفيدة من خدمة الـ  –أ 
 تصنيفها إلى فئات حسب قيم الديون .

 دينار 577الفئة االولى  أقل من 
 دينار 3777الى  577الثانية من الفئة 

 دينار  1777الى  3777الفئة الثالثة من 
 دينار  5777إلى  1777الفئة الرابعة من 
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 دينار  5777الفئة الخامسة أكثر من 
مجموعات  5أرقام لكل فئة واختيار العينة عشوائيًا ليصبح لدينا  37رقم  57تم تحديد حجم العينة من 

 تجريبية.
عينات من كل فئة من الفئات تم اجراء بعض التغيرات عليها ومتابعة كل فئة  37ار بعد أن تم اختي

ومالحظة التغيرات التي تحدث على المجموعتين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من خالل متابعة ردود 
 فعل المشتركين.
 التجربة االولى : 

لشبكة على المجموعتين لمالحظة ، نسبة تم فصل الخدمة عن طريق المقسم الرقمي دون المساس با
المستجيبين والمتأثرين بالتغير الذى حدث على احد العوامل المؤثرة وهى عدم أمكانية االتصال فقط مع بقاء خدمة 

 أيام ( . 5النت تم تحديد زمن التجربة ) 
 % .7الفئة الخامسة  % الفئة الثالثة الفئة الرابعة37% .الفئة الثانية 37وكانت النتيجة الفئة االولى 

 التجربة الثانية:
وبناًء على النتائج التى تم الحصول عليها قررنا االنتقال إلى اجراء تغير آخر على نفس المجموعات وذلك 
بفصل الخط من قائم التوزيع على العينة لجميع الفئات واالبقاء على باقي المجموعات على حالها السابق وبذلك 

 العينات الخمس .على  ADSLتم فصل خدمة 
كما تم تحديد زمن التجربة اسبوع وكانت النتيجة كالتالي لمالحظة نسبة استجابة المشتركين بعد فصل 

 وحضورهم لسداد ما عليهم من التزامات مالية . ASDLخدمة 
 وكانت النتيجة كالتالي

 %81الفئة االولى 
 %61الفئة الثانية 

 %91الفئة الثالثة   
 %11الفئة الرابعة 

 %7الفئة الخامسة 
 تم معالجة البيانات إحصائيًا وتفسير النتائج على النحو التالي .

% وهذا يؤشر على أن معظم المستفيدين من خدمة الـ 2كانت نسبة االستجابة للفئات الخمسة  التجربةاالولى
ADSL ل دولة ليبيا وهذا ال يستعملون الخط في االتصاالت الصوتية بالرغم من مجانية المكالمات االرضية داخ

 موضوع آخر يمكن إجراء بحث منفصل لدراسة االسباب التي ادت إلى عدم اهتمام الزبائن بالخط التابث السلكي .
% واذا ابعدنا الفئتين الرابعة والخامسة والتي قيمة ديونها  44كانت نسبة االستجابة للفئات الخمس التجربة الثانية  

 دينار . 1777اكبر من 
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% وهذا مؤشر على ان يمكن جباية جزء كبير من الديون عن طريق فصل 97بة االستجابة تصبح نس
 الخطوط من قائم التوزيع في اتجاه الشبكة .

لذلك تم اتخاذ قرار بإمكانية االستفادة من فرصة جباية ديون مستحقة للشركة من الزبائن المستفيدين من 
 م 2734وفق الخطة السنوية لسنة  ADSLخدمة 
 يم العمليات واالجراءات لتنفيذ الخطة  تصم

 فرز وتصنيف الخطوط حسب خزان التوزيع  -3
 فرز وتصنيف الخطوط حسب قيمة الديون  -2
 فصل الخطوط المحملة بقيم كبيرة . -1
 . Process designفصل باقى الخطوط تدريجيًا حسب خزان التوزيع وقيمة الديون  -4
وزيع الشبكة تم التركيز فيها على وضع آلية للعمل بين حسابات المشتركين وقائم ت -5

performanceobjectives من حيت جودة الخدمة والسرعة والمرونة والزمن واعداد المستجدات
 الألزمة لترجيع الخدمة إلى الزبون في اسرع وقت .

تكليف فريق عمل للتنفيذ الخطة واالجتماع بهم قبل بداية الخطة للتأكد من وضوح الهدف والية   -4
 ين الوحدات المنفذة للخطة .االتصال ب

 تحديد المهام والمسؤوليات .  -9
 الوسائل واالجراءات

 أنشاء قاعدة بيانات تتكون من الرقم/المسار/ الديون
 تحليل البيانات

 اعداد خطة لجباية الديون
 تكليف فريق عمل للمهمة

 تحديد الهدف
 والمتابعة(( للقياس targetsتقسيم زمن الخطة الى اهداف فرعية ) )

 تخطيط/ فحص/ قياس /تصحيح/ تنفيذ 
Targets 

 )شهريًا( targetsتقسيم زمن الخطة الى 
 الى ازمنة للقياس )كل اسبوعين( targetتقسيم كل 
 عند االنتهاء منه targetقياس كل 

Indicators  ))مؤشرات(( 
 سرعة استجابة العميل /يوم -3
 سرعة انجاز العملية الواحدة/دقيقة -2
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 جودة العملية /استبيان للزبون -1
 مرونة العمليات /التنوع )اليًا / ويدويَا( -4

 Pبداية تنفيذ الخطة 
 SMARTواعادة صياغة االهداف بطريقة  SWOTبعد االنتهاء من وضع الخطة باستخدام نموذج 

GOALS ة واختيار احد اهداف الخطة لتطبيقه وتنفيذه بأسلوب احدى ادوات ادارة الجودة الشاملPDAC  لتحسين
وتطوير العمليات والمدخالت واالجراءات للحصول على خدمات متميزة عن طريق التخطيط والفحص والتنفيذ 

 والقياس ووضع المؤشرات وازمنة القياس .
لتحديد االسباب التي ادت الى عزوف الزبائن عن تسديد ما عليهم  simple Brainstormingتم استخدام 

 وكانت االسباب الرئيسية كالتالي  من ديون لصالح الشركة
 عدم اعتماد الزبائن على خدماتنا في اجراء االتصاالت.-3
 عدم وجود خطط لتطوير الخدمات.-2
 محدودية الشبكة. -1
 عدم وجود برامج اعالمية ودعائية .  -4
D 

التعديالت تم اجراء بعض التجارب على المجموعات المستهدفة بالخطة لفحص الخطة واجراء بعض 
دينار  1777-377الالزمة للوصول ألفضل النتائج ومنها تم التركيز على فئات معينة والتي كانت ديونها من 

وعلى اجزاء معينة من الشبكة والتي ال تعاني من اعطال لتقديم خدمات اسرع للزبون ومنها استخدام ايصاالت 
 لكهرباء.يدوية في حالة تعطل منظومة التحاسب االلي او انقطاع ا

C 
مرحلة رصد تأثير تطبيق الخطة وايجاد تدابير  مضادة لزيادة تحسين الحلول ،في هذه المرحلة ومن خالل 
القياسات التي تم اجراءاها اثناء التنفيذ ومالحظة وجود فجوة كبيرة بين القيمة المستهدفة وبين ما تم تحقيقه تم 

لصيانة للتأكد من صالحية الخطوط وتوضيح الهدف تكليف فنيي ا -3ايجاد بعض الحلول للتحسين ومنها
 للمشتركين  

اعادة تحليل البيانات وتقسيمها وتوزيعها الى مجموعات اصغر واضافت اسم المشترك الى البيانات تبين ان -2
 هناك عدة اخطاء في جمع البيانات  مما ترتب عليه قيم اكبر للديون تم التصحيح وتعديل القيمة المستهدفة

A 
وتم فصل عدد صغير من  3/33/2734تنفيذ الخطة في التاريخ المحدد لها يوم الثالثاء الموافق  بدأ

مجموعات مختلفة وفئات مختلفة على حسب خزان التوزيع وقيمة الديون لتخفيف شدة االزدحام المتوقعة ولتقديم 
 خدمات افضل للزبائن.
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تنفيذ الخطة بأماكن تنفيذ الخطة لتذليل الصعاب األشراف المباشر من رئيس الفريق في األيام األولى من 
 ولدعم الفريق  وكانت نتائج االسبوع االول كالتالي 

 كانت على النحو التالي بالدينار الليبي 5/33الى3/33ايرادات االسبوع االول من 
 492-415-3325-3447-3744  

 االسبوع نالحظ ازدياد قيمة الجباية وبشكل يومي باستثناء يوم الخميس نهاية
لم تكن القيم التي تم جبايتها مرضية ولكنها معقولة اذا اخذنا في االعتبار الزمن الذي يستغرقه المشترك 

 لمعرفة سبب انقطاع الخدمة  لمراجعة القسم المختص كذلك عدم توفر السيولة وتأخر المرتبات 
 15/11/2116القياس االول 

 32741.944االيراد الذي تم جبايته حسب الخطة  •
 35.27.944اجمالي االيراد  •
 سرعة استجابة الزبون قي تزايد بشكل يومي •
سرعة انجاز العملية الواحدة كان بها خطاء في تصميم العملية)عدم احالة كشف الخطوط المفصولة الى  •

 وحدة الشبكات(  تم التعديل 
 خطاء في التنفيذ )عدم فصل عدد من الخطوط المستهدفة( تم التصحيح •
 والوسائل )جيدة(اإلجراءات  •
 قيمة االيرادات المحصلة غير مرضية •
حالتها الى الشبكات للتأكد من انها تعمل او اصالحها ودعوة المشتركين  • تم حصر االرقام التي لم تسدد وا 

 للحضور. 
 31/11/2116القياس الثاني 

     29244.793حسب الخطة    17/33الى 34/33اإليراد الذي تم جبايته من •
  47373.915   33ديون المحصلة حسب الخطة عن شهر اجمالي ال  

 زيادة بسيطة نسبيًا في االيراد عن القياس األول 
 تم مراجعة االجراءات والعمليات الخاصة بالخطة وتبين ان فريق العمل قائم بدوره على اكمل وجه.

 رةظهور مؤشرات وجود مشكلة في قاعدة البياناتمنها تكرار ارقام تحمل قيم ديون كبي
 15/12/2116القياس الثالث 

  23344.542-35/32الى 3/32االيراد الذي تم جبايته من  •
  279..4311- 35/32اجمالي الديون المحصلة حتى •
 يومًا ) نصف زمن الخطة (  45زمن فحص تنفيذ الخطة  •
البيانات لم نصل إلى القيمة المرضية لتحقيق الهدف وهذا مؤشر غير مرغوب فيه يجعلنا نبحث ونحلل  •

 ووسائل تنفيذ الخطة وتصحيح األخطاء إن وجدت.
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 317.777% 27  ≥  347.777القيمة المثالية  •
 279..4311القيمة  المتحصل عليها  فعليا من تنفيذ الخطة •
 % من القيمة المطلوبة 57أي ما يعادل  •
 -تحليل المشكلة  •
 اسبابها .تم تحليل المشكلة )عدم الوصول الى القيمة المثالية( وتحديد  •

 اسباب داخليه:
 3كما في جدول رقمأخطاء في قاعدة البيانات المستخدمة في وضع الخطة وتحديد الهدف. - 3
 الخطة.ووضع الهدف  تحديدإهمال ُمِعد الخطة لدراسة وتحليل البيانات قبل – 2
 عدم دراسة التأثيرات الخارجية على تنفيذ الخطة .-1
 اسباب خارجية : •
 ود اولويات اخرى غير خدمة النت لدى المشتركين.نقص السيولة ووج •
 نزوح العديد من المشتركين إلى خارج المدينة -2 •

 -االجراءات والحلول :
 إعادة تحليل البيانات. – 3
 فرز وتصنيف البيانات حسب قيم الديون. – 2
 االجتماع بفريق العمل ومراجعة العمليات واالجراءات المتبعة في تنفيذ الخطة  .  – 1

تم اعادة تحليل البيانات وتقسيمها الى مجموعات اصغر لتسهيل عملية التدقيق والفرز  ونتج عن ذلك  
 التالي:

 تكرار عدد من االرقام  بقيم الديون. – 3
 أرقام  بعض الجهات مربوطة على حساب واحد تم تكرار قيمة الديون على جميع االرقام . – 2
 عدد من تشاركيات االتصاالت والسفر والسياحة  وبعض الجهات العامة والغير مستفيدة من قرار التقسيط.  – 1
 3كما في جدول رقم ( نتيجة خطأ في االدخال 91,214وجود قيمة دين كبيرة وغير حقيقية ) -4
(  على خط مشترك )فرد( ومن شبه المستحيل دخوله في تسوية مع 23,257وجود قيمة دين كبيرة وحقيقية )-5

 . 3الشركة كما في جدول رقم
 تجميع االرقام المشار اليها في الفقرات السابقة بقيمة ديونها بملف لتحديد عددها وقيمة الديون ، واتضح التالي -4
% من قيمة المبلغ المستهدف من .4( وهذه القيمة تمثل 239777ديونها ) رقم وقيمة 377االرقام  دعد -ا

 الخطة  وال يمكن تحصيلها لألسباب السابقة 
  371777ه في الخطة يتبقى مبلغ وقدره ستهدفعند طرح هذه القيمة من القيمة الم -ب
 ( 371777له  )عدّ تم  تغيير قيمة الهدف الى القيمة المُ  -ج
 طة بعد تعديل وتصحيح االخطاء اعادة تقييم الخ -د
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% من القيمة المثالية وهذا يؤكد التقييم السابق 327القيمة المتحصل عليها في نصف زمن الخطة يمثل  -ه
للخطة وهو صحة االجراءات والعمليات ونجاح فريق العمل في تنفيذ الخطة وان الخطأ الرئيسي والجسيم كان 

 في تجميع  وتحليل البيانات 
وكانت نتائج تحليل  داد استبيان وتوزيعه على جميع افراد مجتمع الدراسة )من  استجاب لدفع الديون( تم اع- -و

 االستبيان قبول الفرضيات االربعة
 13/3/2739تم متابعة الخطة حتى نهايتها وكان اجمالي االيرادات حتى نهاية دوام يوم -ز

 (دينار594..7497)
 ادة من تطبيق الخطة:النتائج والتوصيات  والدروس المستف

مرحلة ما قبل التخطيط )تجميع البيانات وتحليلها( اهم مرحلة يجب التركيز عليها وعدم االستعجال في  -3
 لضمان صحة البيانات واستخدام ما يتناسب مع اهداف الخطة.وذلك  وضع الخطة

 المطلوب .تصميم العمليات بما يتناسب مع تحقيق االهداف وارضاء الزبون ضمن الزمن  -2
 مشاركة جميع الموظفين المنفذين للخطة في كل التفاصيل اثناء وضع وتنفيذ الخطة    -1
 ضرورة امتالك قاعدة بيانات تم تطويرها حديثا  -4
 القياس قبل الخطة للمقارنة مع القياسات اثناء تنفيذ الخطة وبعد االنتهاء منها . -5
 2لها في وضع دراسات وخطط جديدة كما في الجدول رقم االستفادة من البيانات الحديثة واستغال-4
 FTTHا لتوصية بأعداددراسة لوضع الخطط المناسبة لتوسيع وتحديث البنية التحتية للشركة-9

 االهتمام بالدور االعالمي للشركة
 1جدول رقم

 عينه من اخطاء قاعدة البيانات
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مالحظاتدين تحاسبديون قديمةالبيرالخزاناسم المشتركرقم الهاتف

خطأ في االدخال !!!!814R7-77873236صالح يوسف جهران3384532

   قيمة كبيرة 81621249.62261.538عبدالرحمن عبدالرازق الجاللي3384551

حساب مشترك5328.518خالص201R15-513مركز التقنية الرقمية لخدمات الحاسوب3373418

حساب مشترك5328.518خالص201R15-517مركز التقنية الرقمية لخدمات الحاسوب3373422

حساب مشترك5328.518خالص201R15-520مركز التقنية الرقمية لخدمات الحاسوب3373425

جهات عامة4857.039خالصR25-471ك الجالءمستشفي الجالء3380006

تشاركبات اتصاالت838R11-5454435.34824.967تشاركية حور العين لألتصاالت3388260

838R11-5443996.048824.968تشاركية حور العين لألتصاالت3388262

هاتف ليبياR29-7261862.16ك مباشرمكتب خدمات السالوي مشرف الشبكات3389910

جهات عامةبدون رسوم805R10-3565974قسم المرور والترخيص3381785

حساب مشترك596.955خالص203R30-389المصرف التجاري الوطني3373512

حساب مشترك596.955خالص203R30-392المصرف التجاري الوطني3373514

حساب مشترك596.955خالص203R30-390المصرف التجاري الوطني3373516

خطأ العنوان الصابري824R24-5262745.74691.63مفتاح صالح الشويهدي3382812
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 2جدول رقم 
 امكانية االستفادة من النتائج ألعداد دراسات وخطط جديدة

 لم يسدد السداد السعة الخزان
االجمال
 ى

قيمة الديون 
 المسددة

قيمة الديون 
 غير المسددة

نسبة 
القيمة 
المسددة 
من 

أجمالي 
 الديون %

نسبة 
المستفيدين 
من اجمالى 
مشتركى لـ 

ADSL% 

نسبة 
مشتركي ال 

ADSL 
لسعة الخزان 

% 

977 577 2 24 2. 323.797 4975.373 1 9 9 

.34 557 39 5. 95 975.772 4347.43. 37 21 34 

.35 277 34 24 42 2.42.924 949..524 2. 1. 23 

.34 447 4 24 12 134.794 57.3.437 34 37 9 

.39 147 24 13 59 1573.4.2 3.93.323 45 44 39 

273 597 .7 44 324 4.92..32 547..257 44 45 22 

271 477 47 32 52 199..427 773.975 97 99 31 

472 477 57 52 372 4744.445 .157.919 42 47 39 

.74 277 14 33 49 9115.434 2251.257 94 99 24 

.79 477 92 14 37. 17.7..31 3444.434 44 49 29 

.14 .77 97 99 354 .457.774 32449.7.2 47 53 27 

.19 477 52 52 374 1191.77. 1445.334 4. 57 39 

.1. 477 5. 51 333 34343..57 12474.752 4 52 37 

.17 477 92 14 374 
31.754.32

4 
37974.277 99 4. 29 

.24 177 21 17 51 2.77.535 .422.932 25 41 3. 

.47 377 37 34 11 937..97 751.74. 42 5. 11 

.72 377 7 3. 29 1449.497 2947.747 59 11 29 
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574 177 9 13 1. 451.3.2 3.74.3.2 37 3. 31 

.74 277 34 34 17 42..921 777.734 1. 49 35 

.75 477 2. 19 45 533..142 44.2.493 44 41 34 

االجما
 لى

 974 4.4 3177 7497..594 
3254.4.35

. 
19   

)التركيز والمحافظة  على اجراء الصيانة الدورية وتوسيع ADSLيوجد عليه اكبر عدد من مشتركى  14.الخزان  
 الشبكة(.
 .ADSLيوجد عليه اقل عدد من مشتركى  72.الخزان  
 )التركيز والمحافظة  على اجراء الصيانة الدورية وتوسيع الشبكة(. ADSLاكبر نسبة عدد مشتركي  79.الخزان 
 واقل قبمة  سداد )دراسة االسباب(.ADSLاقل نسبة عدد مشتركي  977ان الخز 

 حقق أكبر نسبة  سداد للديون  . )امكانية تسويق خدمات جديدة بهذه المنطقة( 271الخزان  
 حقق اقل نسبة سداد للديون  . 977الخزان 
 منطقة(حقق اكبر قيمة سداد للديون )امكانية تسويق خدمات جديدة بهذه ال .1.الخزان

يهدف االستبيان الى دراسة احتياجات الزبائن لتوفير خدمات أفضل وتحديد مستوى رضى الزبون إلنجاز الدراسة 
لذا نأمل منكم المساهمة معنا عن طريق اجابتكم على اسئلة االستبيان بكل مصداقية ونطمئنكم أنه ال توجد 

 مسئولية قانونية أو ادارية على اجابتكم .
 

 خط الثابت السلكي إلجراء المكالمات هل تستخدم ال
 قليآل ]   [    ال]   [    نعم ]    [

 هل تعلم أن االتصال من خالل الخط الثابت في جميع مناطق ليبيا مجانًا 
     ال]   [    نعم ]    [

 هل تعلم أن االتصال من خالل الخط الت الثابت آمن من الناحية الصحية 
     ال]   [    نعم ]    [

 هل أنت راضي على خدمة الهاتف الثابت السلكي 
 قليآل ]   [    ال]   [    نعم ]    [

 هل يوجد لدى اقاربك خطوط ثابتة سلكية  
     ال]   [    نعم ]    [

 هل ترغب في أن يتم توصيل الخدمات االرضية ألصدقائك وأقاربك حتى نتمكن من االتصال بهم مجانًا 
 ال ادرى ]   [   ال]   [    نعم ]    [
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 مالحظاتك عن سرعة االستجابة لتوصيل الخدمة 
 سيئة ]   [   جيدة]   [    ممتازة ]    [

 مالحظاتك عن خدماتنا من الناحية التجارية 
 سيئة ]   [   جيدة]   [    ممتازة ]    [

 
 هنـــــدسة القيــــمة وأهمية تطبيقها في مشاريع التشييد في ليبيا

 المرضي ابراهــيـــم حبيب اهلل م. ســــبنا
 شعـــبة ادارة التشــــييد -ماجـــستير ادارة المشاريع الهنــدسية 

 القسم المدنـــي -كليــة الهندسة  -جامعة بنغازي 
 
 772421.475تلفـــــون رقـــــــــم /  

 sarasara201311@yahoo.comالبريد اإللكترونـــي / 
 ملخـــص البحث

تعتبر مشاريع التشييد في ليبيا بمجاالتها المختلفة مقياسا لنمو النهضة العمرانية وتطور المجتمع المدني.  
وكثيرًا ما تواجًه هذه المشاريع مشاكل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة مسبقًا قد تزيد من التكلفة الكلية وتؤثر على 

ي الموازنة. ويتم تطوير هذه المشاريع بوضع برامج الجودة وقد تعوق تقدم المشروع إذا كان هنالك عجز ف
 الجودة والنوعية وتحسين القيمة.احتياجات ومتطلبات بواسطة مهندسين واستشاريين ولكن قلما نجد برامج لمراقبة 

وحيث إن منهج هندسة القيمة من أهم وأحدث هذه البرامج والتي تم تطبيقها اآلن في الكثير من البالد المتقدمة 
ومنهجية هندسية القيمة القائمة على  ا وتطبق حاليا في بعض الدول العربية منذ ما يزيد على العشرين سنة.تقني

االداء يمكن ان تساعد على ايجاد سبيل لحلول هذه المشاكل عن طريق توفير توازن مدروس في التكلفة والجدول 
 . الزمنى ، ونطاق عمل عبر كمية من البدائل المبتكرة

ه الورقة البحث عن مفهوم ومنهجية ونشأة علم هندسة القيمة وأهمية تطبيقها في مشاريع التشييد في ليبيا تتناول هذ
عبر استعراض ما كتبه خبراء ومدربين هندسة القيمة في الوطن العربي ودول العالم ومعرفة اسلوب عملها وتوقيت 

ها والمعوقات التي تواجهها ومقارنتها باألساليب تطبيقها وأثارها االيجابية ومتطلبات نجاحها وفوائد استخدامات
التقليدية من خالل تجاربهم وخبراتهم عند تطبيقها في مشاريع التشييد ، وكذلك يوضح موقف عقد االشغال العامة 

 .في ليبيا منها

ييم مشاريع نستخلص بنـاًء على دراسة البحث أن هندسة القيمة تعد من أحد أهم وأحدث اآلليات الفعالة لتقويم وتق
التشييد في جميع مراحلها ، وأن تبني تأصيل تطبيق منهجية دراسات القيمية في قطاع صناعة مشاريع التشييد في 
ليبيا كآلية مقنعة وواضحة لكيفية تقدير تكاليف وتحسين جودة المشاريع ، سيكون أسلوب فعال لالرتقاء النوعي 
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شراف ا وتشغيال وصيانة على مدى عمر تلك المشاريع لما له من بالمشاريع محل الدراسة تصميما وتنفيذا وا 
  اإليجابيات ويساهم في معالجة أسباب تعثرها ، وتوظيف الموارد التوظيف األمثل.  

كما أوصى البحث باتخاذ عدد من اإلجراءات بهدف االستفادة من تطبيق هندسة القيمة بمشاريع التشييد إضافة 
 هذا التطبيق. الى المقترحات التي تعزز نجاح 

 * المقدمـــة :1.1

تعتبر صناعة التشييد اللبنة األساسية للنهضة العمرانية في ليبيا من خالل مجاالتها المتعددة سواء كانت  
مشاريع البني التحتية او المشاريع اإلنتاجية او أالستثمارية ، وتعد مؤشرا مهما على تطور ورقي المجتمع المدني. 

، يتم تطوير مشاريع التشييد بوضع برامج احتياجات ومتطلبات بواسطة  مهندسين واستشاريين كما هو متبع حالياً و 
من الداخل أو عن طريق التعاقد مع استشاريين واختصاصيين أو بإسناد العمل إلى جهة استشارية، تبدأ بالبرمجة 

الجودة والنوعية وتحسين لمراقبة  والتصميم وتنتهي بترسية عقد تشييد المشروع. وفي كل الحاالت، قلما نجد برامج
القيمة على رغم أن هذه البرامج جزء ال يتجزأ من العملية اإلدارية واإلنتاجية في جميع القطاعات والسيما قطاع 

 صناعة التشييد.
جميع  في والمنتجات والخدمات المشروعات لتقويم وتقييم الفعالة االسباب أحد من وحيث أن هندسة القيمة تعد

 الدول العربية في م 1986 عام ومنذ العالم دول بعض عقود في مدى على النتائج خالل من ثبت فقد مراحلها ،
 تصميماً  الدراسة بالمشروعات محل النوعي لالرتقاء فعال اسلوب على مشاريع التشييد القيمية الدراسات تطبيق ان

شرافا وتنفيذاً   والجودة األداء من المطلوب تأمين الحد الوقت نفس وفي االمكان قدر التكلفة السعي لخفض مع وا 
 المشروع. لمتطلبات
 حقول الهندسية في العطاءات وكسب المنافسة شروط اللذان يحددان المعياران هما والتكلفة الجودة وبما أن
دارة مشاريع واإلشراف والتصميم الدراسات  لتحقيق وسيلة خير هي االعمال فأن هندسة القيمة من وغيرها التشييد وا 

 .البشرية والمادية للموارد االمثل االستغالل على الشاملة القائمة التنمية في بفعالية ، وتساهم ذلك
 * موضوع البحث: 2.1

كثيرًا ما تواجًه مشاريع التشييد في ليبيا مشاكل وعوائق غير متوقعة أو مدروسة مسبقًا قد تزيد من الكلفة  
تعوق تقدم المشروع إذا كان هنالك عجز في الموازنة مثل، استخدام لمواد بكلف الكلية وتؤثر على الجودة وقد 

عالية يمكن الحصول عليها بكلفة أقل ونوعية أفضل، أو استخدام بدائل متوافرة تقوم بعمل المواد المطلوبة نفسها 
 وبكلفة إجمالية قريبة أو أقل من الكلفة األصلية.

ي وقعت وتقع في معظم مشروعات التشييد في جميع المراحل وخصوصًا في كما أن هناك الكثير من األخطاء الت
المراحل األولى ومن النادر الحصول على مشروع تشييد متكامل يرضي المالك والمستفيد. ونتج من هذه األخطاء 

لقيمة معا تكاليف زائدة وتكاليف غير ضرورية، واليزال هناك الكثير من العوامل التي تساعد على رداءة الجودة وا
 (3) -ومنها :

 غياب المواصفات المحلية  - 
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 قلة المعلومات )األهداف ، المتطلبات ، التكاليف(  - 
 المبالغة في أسس التصميم والمعايير  - 
 Safety Factors ) المبالغة في معامل األمان )  - 
 عدم االستفادة من التقنيات الحديثة  - 
 الجهات المعنية باتخاذ القرارضعف العالقات والتنسيق بين  - 

 عدم تقدير وتحديد التكلفة في البداية  -  
 االعتماد على الفرضيات دون الحقائق -  
 التركيز على التكلفة األولية وليس التكلفة الكلية -  
 .ضيق الوقت المتاح للدارسات والتصميم  -  

على القيمة الجيدة لذلك كان البد من اتباع  إن هذه العوامل )موضحة أعاله( تعتبر عقبات في طريق الحصول
أسلوب ومنهج معين يقوم بإعادة النظر في مشاريع التشييد في ليبيا والعمل على تحسين طريقة العمل واختيار 
أدوات العمل بالشكل األمثل واألقل كلفة مع المحافظة على الشكل أو الدور أو الخدمة التي يقدمها هذا المشروع 

وأن أفضل طريقة للتغلب على هذه العقبات، هي استخدام أسلوب العمل الجماعي المتبع في هندسة في النهاية. 
 (3)القيمة بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات مكون من جميع األطراف ذات العالقة .

عها قابل كما إن االستغالل األمثل للموارد هو مطلب تزداد الحاجة له يومًا بعد يوم ألن معظمها إن لم يكن جمي
للنضوب ويزداد الطلب عليها باضطراد. ومن أجل هذا يصبح تطبيق منهج هندسة القيمة على مشاريع التشييد في 
ليبيا يساعد على موازنة الجودة والتحكم في التكلفة لألنظمة المختلفة باإلضافة الى حل التناقضات ومواجهة 

 . المنافسة العالمية الشديدةالتحديات الخاصة بالمشاريع ومطلب ملح للبقاء في ظل 

 * الدراسة البحثية :3.1

تتنــاول هــذه الورقــة البحــث عــن كينونــة ومفهــوم ومنهجيــة ونشــأة علــم هندســة القيمــة وأهميــة تطبيقهــا فــي  
مشــاريع التشــييد فــي ليبيــا عبــر اســتعراض مــا كتبــه خبــراء ومــدربين هندســة القيمــة فــي الــوطن العربــي ودول العــالم 

 عند تطبيقها في مشاريع التشييد. اليجابية ومتطلبات نجاحها وفوائدها من خالل تجاربهم وخبراتهمومعرفة اثارها ا
 * مفهوم هندسة القيمة :3.1

الجودة والنوعية وتحسين القيمة والتي تم تطبيقها مراقبة إن منهج هندسة القيمة من أهم وأحدث برامج  
اآلن في الكثير من البالد المتقدمة تقنيا وتطبق حاليا في الدول العربية منذ ما يزيد على العشرين سنة. وتعرف 

" جهد جماعي منظم ألجل تحليل وظائف المشروع ومطابقتها ألهداف ومتطلبات المالك هندسة القيمة بأنها 
من ثم ابتكار بدائل تؤدي تلك الوظائف وتحقق األهداف بأقل تكاليف ممكنة دون اإلخالل بالجودة والمستفيد و 

. فهي تقنية حديثة وعلم منهجي معروف أثبتت مكانتها ألنها تساعد على تقليل التكلفة  والوظائف األساسية"
 وتحسين الجودة في آن واحد. 
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صبح مستخدما بفعالية من قبل الكثير من الشركات إن أسلوب هندسة القيمة هو أسلوب علمي مدروس أ
والمؤسسات اإلدارية االستشارية والهندسية والصناعية العالمية. ونجاحها يعود إلى أنها تسهل على المالك اتخاذ 
القرار وتساعده على الحصول على أكبر عائد مادي وفي نفس الوقت تحقيق األهداف والمهام المطلوبة مع مراعاة 

على الوظائف التي يرغبها المالك مثل الجمال والبيئة والسالمة والمرونة وغيرها من العوامل الهامة التي الحصول 
 (3) تفي أو تفوق توقعات المالك والمستفيد .

 * نشأة هندسة القيمة :3.2
 أثناء الحرب العالمية الثانية ( Value Analysis ) نشأت هندسة القيمة بتأسيس التحليل القيمي 

الموارد  في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة شح ( General Electric ) بواسطة شركة جنرال الكتريك
م  3749االستراتيجية ، مما حدا بالشركة للبحث عن بدائل ساهمت في تقليل التكلفة وتطوير المنتج. وفي عام 

تقوم على تحليل الوظيفة أو األداء  التي( الذي يعمل في الشركة على تطوير األسس  (Miles  قام لورانس مايلز
 Value ) الذي ُعرف فيما بعد بهندسة القيمة  (VA) وليس على المواد ، وأطلق عليه أسلوب التحليل القيمي

Engineering )م .375األمريكية لمهندسي القيمة في العام  ، وقد تم تأسيس الجمعية ( SAVE )  ونتيجة
 3775دول أخرى عديدة ولنشأة منظمات أخرى مماثلة ، تم تغيير االسم في عام  فيالنتشار تطبيقات هذه التقنية 

وقد أدخلت هذه التقنية في مجال  ( SAVE International ) الدولية لمهندسي القيمة م لتصبح الجمعية
 في دولم. وفي بداية العقد السابع من القرن العشرين أخذ تطبيق هندسة القيمة ينتشر  3741عام  اإلنشاءات

  (2)العالم حيث انتقل إلى اليابان وأوروبا والهند وغيرها. 
 * منهج هندسة القيمة :3.3

 Problem Solvingأو إدارة القيمة هو أسلوب منهجي فعال لحل المشكالت )هندسة القيمة  
Methodology الفعالية ( ثبتت جدواها في معظم بالد العالم المتقدمة، حيث أنها تركز في البداية على

(Effectiveness( عن طريق تحليل الوظيفة )Function أو الوظائف المطلوب تحقيقها وتحديد األهداف )
( ومن Goals, Objectives, Needs, Requirements and Desiresواالحتياجات والمتطلبات والرغبات )

لتي تجعل من المنتج أكثر قبوال،  و ( اQuality( عبر تحديد معايير الجودة )Efficiency)ثم تبحث في الكفاءة 
 Life Cycleأخيرا تسعى للحصول على ذلك بأوفر التكاليف الممكنة. والتكاليف هنا يعنى بها التكاليف الكلية )

Cost, LCC .(3)( وليس التكاليف األولية فقط  
 
 
 
 
 

 (3( مكونات منهجية هندسة القيمة )3شكل )

الوظيفة

Function

التكلفة

 الكلية

LCC

الجودة

Quality
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 :باآلتي األخرى الجودة أساليب تحسن بتميزها عن المشكالت لحل علمي كمنهج القيمية الهندسة وتبرز اهمية
 المميزة الوظائف تحليل طريقة ( Function Analysis ) القيمية، الهندسة في المتبعة 
 للتطبيق، القابلة الجيدة األفكار من كبير عدد على الحصول 
 التطبيق، بمجرد سريعة نتائج على الحصول 
 منطقًيا، متسلسلة مراحل عدة من تتكون والتي المتبعة العمل خطة 
 القيمية، الدراسات في الجماعي العمل فريق تخصصات تعدد 
 بالمشروع العاقة ذات الجهات بين التنسيق ضمان. 
 في إال يتغير ال واحًدا القيمية يبقى الهندسة منهج فإن الدراسات تطبيق فيه تم الذي المجال عن النظر وبغض
                            (1).الدراسة لمراحل المخصص والوقت اإلعداد أسلوب
 * اسلوب العمل في هندسة القيمة:3.4

لهندسة القيمة اسلوب علمي محدد يحتوي على عدد من الخطوات التي تتبع لنصل الى الهدف المحدد  
تطبيق نظرية هندسة من الدراسة وهي خطوات ذات تسلسل منطقي تعتمد على بعضها والتي تعتبر هي مراحل 

 (3)-: القيمة لمشاريع التشييد وهذه المراحل هي
 * جمع المعلومات 
 * التحليل الوظيفي 
 * طرح األفكار 
 دراسة وتقويم األفكار * 
 تطوير األفكار * 
 التطبيق * 

  أوال : مرحلة جمع المعلومات
الذي ترتكز عليه الدراسة وفرق العمل  وهي من أهم المراحل على االطالق ألن المعلومات هي األساس الرئيسي

وفي حالة مشاريع التشييد والتي يمكن ان تكون الدراسات المبدئية والمواصفات والمقاييس والمخططات والقوانين 
 .التي تحكم االعمال والتقديرات األولية والموقع وغيرها من المعلومات الضرورية والمساعدة

  ثانيا : التحليل الوظيفي
عناصره أو جزء من  لخطوة يتم تحديد الوظيفة األساسية للمشروع ككل ثم تحليل وظيفة كل عنصر منفي هذه ا

الوظيفة التي يؤديها كل عنصر فيه وما مدى  أجزائه لمعرفة وتحديد الغرض الذي وجد من اجله المشروع وما هي
وظيفي هي الهدف من المشروع ونجد أن اساسيات التحليل ال دور هذه الوظائف في تحقيق الوظيفة األساسية.

والوظيفة التي يؤديها كل جزء والتكلفة الكلية ) الثمن شامال التشغيل والصيانة والعمر االفتراضي للمبني ( في ما 
 .يعرف في القيمية بدورة حياة المشروع
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  ثالثا : طرح االفكار
مناقشتها سواء كانت أفكار إبداعية أو  وفي هذه المرحلة فقط تطرح األفكار بأكبر كمية ممكنة دون تعديلها أو

تقليدية أو غيرها ويراعي احترام وتقدير كل األفكار مهما كانت بسيطة أو تقليدية ألنها من الممكن أن تكون أساس 
 لحل ابداعي أو ابتكار جديد.

  رابعا : تقويم األفكار
اد الغير مناسبة او التي ال تخدم هدف وهذه المرحلة تعتني فقط بتقويم األفكار وتحديد المناسب منها واستبع

المشروع لوجود كم كبير من األفكار المطروحة وذلك يعتمد على حداثة الفكرة وتكلفتها وسهولة تطبيقها أو الفائدة 
 التي تجني منها وال يتم استبعاد أي فكرة بدون عرضها على هذه األسس.

  خامسا : تطوير األفكار واالبتكار
هندسة القيمة على تطوير هذه األفكار او دمجها وتعديلها بما يتناسب مع تحويلها لخطة عمل وهنا يعمل منهج 

شاملة التكلفة والوفاء بمتطلبات المشروع وحتي كمية الوفورات الناجمة يمكن تحديدها ألن هذه المرحلة تناقش كل 
الستفادة من المشروع ويمكن أيضا أن التفاصيل في جميع المراحل من الدراسات األولية للمشروع وحتى التشغيل وا

 ينتج في هذه المرحلة عدد من الحلول المناسبة والمتكافئة وهنا يترك الخيار للمالك في تحديد ما يناسبه.
  سادسا : التطبيق

وهي المرحلة التي يتم فيها بداية التطبيق العملي لتنفيذ خطة المشروع التي تم وضعها وهي أيضا يتم متابعتها 
للتأكد من تنفيذها على الوجه األكمل وحسب المتفق عليه حتى ال ينحرف مسار التنفيذ عما هو مخطط له بدقة 

 ويتجاوز ما وضعت الخطة ألجله
 التقليدي: خفض التكاليف وأسلوب القيمية الهندسة بين الفرق3.5* 

 .بينهما جوهرًيا تمايًزا أن هناك مع التكاليف خفض وأسلوب القيمة إدارة أسلوب بين البعض يفرق ال قد 
لغاء تجزئة على مبني التكاليف خفض أن ذلك  مبنية القيمة إدارة بينما .تأجيلها أو األجزاء هذه بعض المشروع وا 
 هذه البدائل تكون وقد أقل ، وبتكلفة المطلوب الغرض تؤدي بدائل طرح ثم ومن وظائف المشروع تحليل على

 .األصلي التصميم في موجود هو ما عن تماًما مختلفة
 فقط ، طوابق ثمانية إال لبناء تكفي ال لدينا التي والميزانية طوابق عشر من مكون مبنى لدينا كان إذ فمثال

 مما مثال الطوابق أو المشروع أجزاء بعض كإلغاء مساحة المبنى خفض يستدعي قد التكاليف خفض فأسلوب
ألنظمة  تكلفة أقل بدائل عن تبحث القيمة إدارة بينما ، المشروع وظائف بعض الحال إلغاء بطبيعة عليه يترتب

 أجزاء من أي إلغاء دون من .إلخ ...الكهرباء نظام العزل ، نظام التكييف ، نظام اإلنشاء ، طريقة مثل المشروع
 (1) .خفضها أو المشروع وظائف أو
 مشاريع التشييد : في دراسات القيمة هندسة منهجية استخدام * فوائد3.6 
 (2):يلي فيما تلخيصها يمكن 

 عليها، تحسينات إلدخال المحتاجة المشروع عناصر تحديد 
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  بالوظيفة، التكلفة ربط 
 المالك، متطلبات تحقيق 
 المشروع، وأهداف برنامج متطلبات تحقيق من التأكد 
 بديلة حلول وتطوير توليد عن طريق الزمني الجدول وتحسين المشروع ميزانية مضاهاة. 
  يتم تطبيق هندسة القيمة :* متى 3.9

ويفضل تطبيق هندسة القيمة على مشاريع التشييد في مراحل التصميم األولية ، وقبل اعتماد أنظمة  
وخدمات وتصميم المشروع ، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الوفورات الكامنة في المشروع ، حيث يمكن في تلك 

أية مرحلة أخرى وتطبيق نتائج الدراسة القيمية دون عوائق المرحلة طرح المقترحات والبدائل بمرونة أكثر من 
تذكر. ولكن هذا ال يعني حصر التطبيق على المراحل األولية لتصميم المشروع ، ولكن باإلمكان إجراء الدراسة 

ل بل قد يص .القيمية في أي مرحلة من مراحل المشروع مرورا بالمراحل النهائية للتصميم ومراحل التنفيذ والتشغيل
األمر إلى أهمية التطبيق في تلك المراحل المتأخرة لحل مشكلة قائمة نتيجة زيادة في التكاليف ، أو ضعف في 
القيمة أو النقص في تحقيق المستوى المطلوب لألداء والجودة. والجدير بالذكر أن هندسة القيمة هي في األساس 

 (4) أداة لحل المشكالت وليست بالضرورة لتحقيق وفورات مالية.
يمكن إجراء وتطبيق دراسات هندسة القيمة من الناحية النظرية في أي مرحلة من مراحل تطور المشروع ابتداًء 
بمرحلة التخطيط وحتى مرحلة التشغيل والصيانة ، لكن هندسة القيمة كما ذكر سابقًا هي تحليل للوظائف لتحديدها 

بأساليب أخرى إبداعية تحقق التوازن المطلوب بين التكلفة وتصنيفها ومن ثم تحقيق تلك الوظائف المطلوبة 
والوظيفة واألداء والمظهر والجودة عن طريق طرح بدائل مغايرة ، مما يعني إحداث تغييرات جذرية على التصميم 

 إن هندسة القيمة .أو الخروج بتصميم جديد بالكلية يحقق الوظائف المطلوبة بأكمل وجه وبأقل التكاليف الممكنة
ليست استبدال عنصر بعنصر أو مادة بأخرى ، كما أنها ليست عملية ترقيع هنا أو تحوير هناك للتحسين الشكلي 
مع بقاء كما هو. لهذا يفضل أن يتم تطبيق دراسات هندسة القيمة في مراحل مبكرة فكلما كانت المرحلة التي 

فاديًا لتكلفة إعادة بعض األعمال أو التأخير أو تجرى فيها الدراسة مبكرة كلما كان المردود أعلى ألن في ذلك ت
إعادة التصميم بالكامل ، فربما تكون دراسة هندسة القيمة غير عملية بعد انتهاء التصميم وربما مستحيلة عند 
انتهاء التنفيذ إال في حالة يكون للمشروع صفة التكرار في التطبيق كالمدارس والمستشفيات مثاًل أو كان تطبيقه 

وقد تجرى دراسات هندسة القيمة على أكثر من مرحلة ، كإجراء دراسات القيمة أثناء برمجة  .تشغيل والصيانةفي ال
من التصميم أو  (Concept Stage) متطلبات المشروع ، ثم دراسة أخرى بعد االنتهاء من المرحلة المبدئية

حد األقصى من التوفير والتطوير مع الحد إن إجراء دراسات هندسة القيمة تهدف إلى تحقيق ال. المرحلة الالحقة
األدنى من بذل الجهد المادي والزمني ، وهذا ال يتحقق غالبًا إال إذا أجريت الدراسة في المراحل األولية كما ذكر 

  .سابقاً 
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 * تطبيقات هندسة القيمة : 3.8 
مشاريع التشييد والنظم تعتبر تقنية أو أسلوب هندسة القيمة من األساليب الفريدة في ظل ودراسة  

نفسها  (Methodology) واإلجراءات والمنتجات حيث ال تقتصر على تطبيق أو استخدام دون اآلخر ، والمنهجية
  -تشمل على ثالث فروع رئيسية وهي :

دارة القيمة   ويمكن تطبيقها في جميع المجاالت والسيما حين يكون الغرض هو تحليل القيمة ، وهندسة القيمة ، وا 
وهذا هو الذي يميز هذه المنهجية عن غيرها )التركيز على  (Basic Function) تحقيق الوظيفة الرئيسية

الوظائف( وليس على العمليات أو الوقت أو غيرها كما في إدارة المشاريع أو المقارنة المرجعية وهكذا ، ومن هنا 
، األنظمة اإلدارية ، الطرق والمواصالت  يمكن لهندسة القيمة أن تستخدم في مجاالت  الصناعة ، اإلنشاءات

 (4).وكذلك تشغيلها وصيانتها
 * كيفية االستفادة من تطبيق هندسة القيمة في مجال تشغيل وصيانة مشاريع التشييد :3.9

تلعب تقنية هندسة القيمة دورًا هامًا في مجالي التشغيل والصيانة وخصوصًا عند التفكير إبداعيًا في  
حاللها محل الطرق التقليدية والتقليل  إيجاد بدائل لعمليات التشغيل ، إدارة التشغيل وطاقم التشغيل في المحطات وا 

جراءات تحول دون االستخدام الغير مبرر  من الهدر والمصاريف الغير ضرورية وكذلك التفكير في أساليب وا 
لقطع الغيار والنظر في مدة استهالكها وعمرها الزمني وتحملها لألجواء المناخية الصعبة واللجوء دائمًا إلى طرق 

 Life )هناوأساليب أكثر مرونة وأفضل تكلفة وبالذات على طول عمر المشروع ) دورة حياة المشروع أو ما يسمى 
Cycle Costing)   حيث تكون التكلفة عالية إذا لم يتم النظر في البدائل وخصوصًا في مسالة الصيانة الدورية

وبالذات من ناحية إدارة محطات  (Systems) ومن شأن هذه التقنية أن تركز على األنظمة البديلة .للمنشأة
والتي ال تقل  Pipes بيبواألنا (Values) التشغيل والصيانة أكثر منها على إيجاد بديل أرخص للصمامات

أهمية أيضًا عن سابقتها ، ومن هنا كانت أهمية هذه التقنية لمهندسي التشغيل والصيانة في مجاالتها التحلية 
 (4).والبتروكيماويات والكهرباء والصناعات التحويلية وغيرها ، إليجاد بدائل لنظام التشغيل

 :* العوائق التي تواجه تطبيقات هندسة القيمة 3.11
 (3)يواجهه تطبيق منهج الهندسة القيمة على مشاريع التشييد العديد من العوائق اهمها :

 مقاومة البعض لمنهج ونتائج الدراسات القيمية، (3
 عدم تحري الدقة في كفاءة وخبرة أعضاء فريق العمل، (2
 قلة التدريب الخاص بهندسة القيمة،  (1
 تطبيق الدراسة القيمية في وقت متأخر،  (4
 قدم المواصفات المتبعة وعدم تجديدها،  (5
 عدم وجود آلية لتطبيق المقترحات القيمية،  (4
تاحة الفرصة ألكبر عدد منهم للتدرب واكتساب الخبرة،  (9  عدم إعطاء الثقة بالمهندسين والعاملين وا 
 قلة المعلومات أو عدم توافرها عند الحاجة،  (.
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 قلة اإلمكانيات المتوافرة لفرق العمل،  (7
 طباع سيئ عن هندسة القيمة من قبل بعض المسئولين،وجود ان  (37
 صعوبة تعديل مجال العمل الذي عادة يكون مجدد قبل بدء الدراسة،  (33
 عدم وضوح الغرض من المشروع أو أهدافه أو متطلباته.  (32

 * أسباب نجاح دراسة هندسة القيمة:3.11 
ان تتوفر لها مقومات وأسباب تمكنها وحتى تكون الدراسة القيمية لمشاريع التشييد ناجحة ومجدية يجب  

 (5)من ذلك وهي كاآلتي : 
 فريق منوع التخصصات والمهارات المناسبة 
 مهارات مدير الدراسة 
 خطة منظمة للدراسة 
 مقدار مناسب من المعرفة عن هندسة القيمة لدى المشاركين 
 حضور أصحاب القرار خالل الورشة 
 قدرة المشاركين على تحقيق نتائج الدراسة 
 التحضير قبل بدء الورش 
 جودة استخدام تحليل العمليات 
 دعم المشاركين واإلدارة العليا لنتائج الدراسة 
 وضع خطة لتطبيق النتائج 
 : العقود في القيمية الهندسة تطبيق * بند3.12

 الجودة بين للتوازن عالية محققة قيمة ذات مشروعات على الحصول إلى القيمية الدراسة تطبيق يهدف 
 :التالي النحو على القيمية الدراسة إجراء بند والتشغيلية ويصاغ الوظيفية للمتطلبات وتلبية والتكلفة ، واألداء
 :التصميم مرحلة
 مهندس يرأسه هندسي بواسطة فريق التصميم على القيمية بالدراسة بالقيام المصمم يلزم العقد في بنًدا تضمن
 .القيمية بالهندسة مهنية شهادة على حاصل
 :التنفيذ مرحلة
 صافي في خالله من يشارك دراسة قيمية بإجراء للقيام تشجيعي بند ) وصيانة تشغيل تنفيذ ،( المقاول عقد تضمن

 (1).البند منطوق يحددها بنسبة الوفورات
 * موقف عقد األشغال العامة في ليبيا من تطبيق هندسة القيمة :3.13

نظرا ألهمية تطبيق الدراسات القيمية ونتائجها الباهرة على مشاريع التشييد ، اشارت دراسة بحثية  
اكاديمية لنيل درجة الماجستير بعنوان "دراسة وتطوير عقد مشاريع التشييد في ليبيا" انه لم يتم تضمين مادة 

نهجية هندسة القيمة في المشاريع الكبرى في للهندسة القيمية تحفز المقاولين واالستشاريين على استخدام وتطبيق م
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( بخصوص الهندسة القيمية في 43عقد األشغال العامة الساري حاليا في ليبيا ووفقا لذلك تم استحداث البند )
"نموذج عقد التشييد المقترح في ليبيا" في نفس الدراسة البحثية ينص على احقية المقاول في اي وقت خالل تنفيذ 

دم مقترحاته بشأن تحسين اعمال التشييد او رفع كفاءة او تقليل تكلفة األعمال او تخفيض تكلفة األعمال ان يق
 (4الصيانة على ان يتم اقتسام المردود المادي الذي تم توفيره بنسبة يتم االتفاق عليها بين الطرفين .)

 * خالصـــة البحث :4.1
بنـاًء على دراسة البحث تعد هندسة القيمة من أحد أحدث اآلليات الفعالة لتقويم وتقييم مشاريع التشييد  

في جميع مراحلها ، وأن تبني تأصيل تطبيق منهجية دراسات القيمية في قطاع صناعة مشاريع التشييد في ليبيا 
، سيكون أسلوب فعال لالرتقاء النوعي كآلية مقنعة وواضحة لكيفية تقدير تكاليف وتحسين جودة المشاريع 

شرافا وتشغيال وصيانة على مدى عمر تلك المشاريع ويساهم في معالجة  بالمشاريع محل الدراسة تصميما وتنفيذا وا 
 أسباب تعثرها. 

 (9كما وجدت العديد من اإليجابيات لنتائج دراسات هندسة القيمة الدقيقة وتطبيقها في مشاريع التشييد ومنها : )
 * عرض األفكار وبدائل التنفيذ وتحليلها بأسلوب علمي من فريق متخصص،
 * تحديد األسلوب األنسب للتنفيذ والتشغيل والصيانة بأقل التكاليف الممكنة،
 * المساعدة على خفض تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة بشكٍل إيجابي،

 وع وجودته وعمره،* المحافظة على األهداف والغرض الذي أوجد من أجله المشر 
* تالفي اللجوء إلى تجزئة المشروع أو إلغاء بعض أجزائه بما يؤثر سلبًا على الغرض الذي 

 أوجد من أجله أو جودته أو تخفيض عمره نتيجة اإلخالل بأعمال الصيانة،
 * ضمان تحقيق االستثمار األمثل لموارد الدولة،

 * ترشيد اإلنفاق على مشروعات التشييد الحكومية.
هنا نرى كيف أن توظيف الدراسات القيمية يؤدي إلى آفاق جديدة في مجال التصميم والتشييد تؤدي إلى أفكار من 

خاّلقة ترتقي بالهندسة لمستويات إبداعية وراقية. وكيف أن الدمج بين العلوم اإلدارية والعلوم الهندسية له أثر بالغ 
ور البشرية والحفاظ على الموارد المادية وتوظيفها التوظيف في إثراء بعضهما بما يحتاجه كل منهما لخير وتط

  األمثل الذي نحن في أمس الحاجة إليه .

باإلضافة أن لها تأثير ايجابي على اعضاء فريق الدراسة من حيث تحفيز المهندسين لمتابعة ومواكبة المستجدات 
لدى المهندسين مما يعزز ويقوي اواصر والتقنيات الحديثة كل في تخصصه ، وتنمية روح فريق العمل الواحد 

التعاون والتكامل المهني البناء بينهم وهذا مطلب ضروري لنجاح العمل الهندسي وتالفي االختالفات وضعف 
 التنسيق بين التخصصات المختلفة والتي غالبا ما تصاحب العمل الهندسي.

 * التوصيــــات :5.1
هدف االستفادة من تطبيق هندسة القيمة ، وفيما يلي ويوصي البحث باتخاذ عدد من اإلجراءات ب  

 اإلجراءات المطلوب اتخاذها: 
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توفير المعلومات الكافية عن متطلبات المشروع أو البرنامج ، والغرض منه ، والمواصفات المعتمدة  -أ
 تالفيًا لالتجاه إلى التغيير أثناء مراحل التنفيذ.

بالتنسيق بين الوحدات المشرفة على التنفيذ والتشغيل والصيانة في إيجاد بيئة إدارية مرنة وفعالة تهتم  -ب
 جميع المراحل.

اعداد برامج تدريب عدد من المتخصصين والكوادر الوطنية على تطبيق هندسة القيمة وتأهيلهم في  -جـ
 هذه التقنية للحصول على نتائج ذات جودة عالية ومستوى متميز لمشاريع التشييد. 

 ة في اختيار فريق عمل كفؤ لكل مشروع وفقًا لمتطلباته ووظائفه.مراعاة الدق -د

تطبيق هندسة القيمة على الفئات التالية من المشاريع والبرامج والعقود وذلك من خالل تضمين عقود  -هـ
 التشييد شرطا بتطبيق هندسة القيمة خالل مراحل التصميم والتنفيذ:

 رر تنفيذهـا ، مثل المدارس والمستشفيات والمباني السكنية.  ( المشاريـع النموذجية التـي يتكـ3      
 ( المشاريع غير النموذجية الكبرى ذات تكلفة التنفيذ العالية .2              

 * المقترحـــات : 6.1
 التشييد في  عمل دليل استرشادي للمهندسين يشرح ويضبط اسلوب تطبيق هندسة القيمة على مشاريع

 .ليبيا
  لتنظيم مزاولة  لتوطين تطبيق دراسات هندسة القيمة وعمل جمعية محلية ليبية لمهندسي القيمةالسعي

 وممارسة هذه المهنة حتى ال يساء استخدامها.
 .اقامة المؤتمرات السنوية التي تبرز نشاطات هندسة القيمة 
 سة القيمة وضعها رصد جوائز سنوية ووظائف للعاملين في مجال القيمية وذلك لتحفيزهم حتى تأخذ هند

 الرائد في هذه الجهات.
 واالستفادة  التواصل مع الجمعية الدولية للهندسة القيمية لمواكبة التطور في مسيرة علوم هندسة القيمة

 منها محليا في ليبيا.
 * المراجــــع : 9.1 
الخامسة، مكتبة الملك  م،"إدارة القيمة المفهوم واألسلوب" ، الطبعة 2734( م. عبد العزيز سليمان اليوسفي،3)

 فهد الدولية، السعودية
م، المجلد الثامن ، العدد األول، يصدرها شعبة الهندسة القيمية بالهيئة  2735( مجلة الهندسة القيمية ، مارس 2)

 السعودية للمهندسين بالتعاون مع فرع الخليج للجمعية الدولية لمهندسي القيمة.
 م، األصدار الثالث، ، السعودية. 2739سة القيمية، ( الدليل اإلرشادي لدراسات الهند1)
 . نبيل عباس ،"استخدام الهندسة القيمية في ادارة المشاريع اإلنشائية"، نقابة المهندسين دمشق.( م4)
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(5 )The Value Management Benchmark: Researchresults of an international 
benchmarking study.  .موقع الكتروني 

 م، "دراسة وتطوير عقد مشاريع التشييد في ليبيا"، رسالة بحثية مقدمة لنيل 2733( م. سبنا المرضي ابراهيم ،4) 
 طرابلس. -جنزور  -درجة الماجستير في ادارة المشاريع الهندسية ، اكاديمية الدراسات العليا 

 (، السعودية 37/2/15247م( ،رقم ) 2773/اكتوبر/23( تعميم وزارة المالية، بتاريخ )9)
 

 بنغازي بجامعة للعاملين الوظيفي األداء في المؤثرة العوامل

 , ابتسام خليفة البركاوي, عبدالسالم مراجع معتوقالعقوري أمهيدي نجوي عثمان, محمد فرج مروة 

 المعلومات نظم قسم المعلومات، تقنية كلية بنغازي، جامعة

 ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم العوامل المؤثرة على الموظفين من أجل تحقيق المستوى المطلوب 

تركز الدراسة على عوامل التدريب والحالة االجتماعية والنفسية باإلضافة الى والُمرضي من األداء الوظيفي. ت
تمت دراسة وتحليل بعض التجارب السابقة ذات العالقة بالمشكلة قيد البحث لالستفادة منها في العامل المادي. 

إلدارية المختلفة.  يتكون مجتمع هذه الدراسة من موظفي جامعة بنغازي بجميع المستويات ا بناء أداة الدراسة. 
حيث اسُتخدم المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة. تكونت العينة الدراسية من 

 ( موظف وموظفة . خلصت الدراسة الى بعض النتائج المرضية والتوصيات الهامة.332)

 االداء الوظيفي، الموظفين، جامعة بنغازي الكلمات المفتاحية:

 المقدمة  .1
للعنصر البشري دور هام وحيوي داخل المنظمات والمؤسسات، بل ان الموارد البشرية هي حجر األساس في اي 
منظمة أيا كانت طبيعة عملها. أجريت العديد من الدراسات في هذا المجال و خصصت المنظمات والمؤسسات 

 ناخ مساعد يؤدي الى اداء مميز من ِقبل الموظفين.الناجحة ميزانيات ألجل توفير البيئة المناسبة لعامليها لخلق م

العمل الجماعي والتماسك وروح التعاون وغيرها من العوامل لها دور كبير وتأثير ايجابي على مستوى انتاجية 
 الموظف حيث ترتبط انتاجية الموظف بمستوى أدائه ارتباطا طرديًا.

ظمات والمؤسسات لتحقيق نجاح أعمالها يكون برعايتها مما تقدم ذكره نستطيع القول ان االتجاه الصحيح للمن
ومتابعتها للعوامل التي من شأنها رفع مستوى وتيرة العطاء واالداء لدى موظفيها وخلق بيئة ابداعية وبالمقابل 

 تسيير وتذليل صعاب كل ما قد يعيق االداء المتميز لكل موظف.

 

http://books.google.com.sa/books?id=9hcyDMQzk4YC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.sa/books?id=9hcyDMQzk4YC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.sa/books?id=9hcyDMQzk4YC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 مشكلة الدراسة .2
ل التطوير الداء الموظفين ورفع الكفاءة التركيز على الجوانب المادية من االعتقادات غير الصحيحة في مجا

والملموسة  على حساب الجانب االنساني للموظف . بمعنى التركيز على تطوير المنتج او ادخال مايستحدث من 
ء تم تكنولوجيا دون التركيز على احتياجات الموظف المعنوية. وعليه وفي خطوة لتصحيح هذا االعتقاد الخاطي

االتجاه الى االهتمام بالعالقات بين اإلدارة وموظفيها. ايضا االهتمام بالجانب النفسي والمعنوي للموظف وتوفير 
بيئة عمل محفزة ومساعدة على العطاء والتركيز على توفير التدريبات الالزمة وغيرها من األمور التي تساعد 

انتاجهم وأدائهم من خالل إدراك األهداف الشخصية  وتؤثر على مستوى رضا العاملين وبالتالي على مستوى
 والطموحات المستقبلية والتي قد تكون دافعًا لألداء المتميز.

هناك عوامل مهمة مثل العامل النفسي والعامل االجتماعي حيث ان التوافق بين عمل الموظف ووضعه النفسي 
دى الموظف والعكس صحيح بمعنى ان عدم واالجتماعي سينعكس ايجابيًاعلى اداءه بسبب الشعور بالرضا ل

التوافق سيؤدي الى ضغوطات ليست بالهينة ولها تأثيرها السلبي على األداء. كذلك هو الحال مع تدريب الموظف 
كعامل مساعد فقد ال يعطى للتدريب القدر الكافي من االهتمام رغم نتائجه االيجابية للموظف من اكتساب مهارات 

رفة الكافية التي يحتاجها في وظيفته او مهنته. ليس بأقل اهمية من ما ذكر العامل المالي، جديدة وتزويده بالمع
فبتوفير الحافز المالي سينتج أثر ايجابي لالداء. عليه تنحصر مشكلة الدراسة في اظهار دور تلك العوامل و 

 تأثيرها في اداء الموظفين.
 أهمية الدراسة .3

ى للمنظمات والمؤسسات لتنفيذ مختلف نشاطاتها وتحقيق اهدافها االمر لما للعنصر االنساني من اهمية قصو 
الذي  ادى الى اتجاه تلك المنظمات والمؤسسات الى توفير كافة السبل التي ينتج عنه أفضل االداء،  وهذا مايبرز 

غازي حيث تم اهمية هذه الدراسة المرتكزة على معرفة كل ماله تأثير على االداء الوظيفي للموظفين بجامعة بن
 التركيز على عوامل محددة وهي:

 عامل التدريب. .3
 العوامل االجتماعية والنفسية. .2
 العامل المادي. .1

حيث تهدف الدراسة الى توضيح دور كال من التدريب، العوامل االجتماعية والنفسية و المادية كعوامل هامة 
 ومؤثرة في األداء الوظيفي للموظف.

 تساؤالت الدراسة .4
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء الوظيفي والعوامل التي تم تحديدها؟   .3
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هذه العوامل؟ .2
 مصطلحات الدراسة .5

 في مايلي المصطلحات التي تضمنتها هذه الدراسة:
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  ،تمام المهام لوظيفة العامل او الفرد عاكسا الكيفية التي من خاللها يحقق األداء: ويقصد به درجة انجاز وا 
 (.2732هذا الفرد متطلبات الوظيفة )أمينة المسماري، 

  ،األداء الوظيفي: هو األثر الناتج من جهود الفرد في األداء لتفاصيل المهام التي تتطلبها وظيفته )إياد حماد
الفرد لتحقيقها )أحمد  (، ويمكن تعريف األداء بأنه سجل بالنتائج المحققة والسلوك المتبع من2777

(، وُعرف ايضًا على انه "النتائج النهائية من حيث الكم، النوع ، والتكلفة التي أسفرت عنها 2772مصطفي، 
الممارسة الفعلية ألوجه النشاط المختلفة خالل فترة زمنية محددة" )عبد الفتاح بو خمخم، عز الدين هروم، 

الوظيفي بأنه الكيفية التي يؤدي بها العاملون مهامهم أثناء  (، باحثون اخرون قدموا تعريف االداء2737
العمليات اإلنتاجية والعمليات المرافقة لها باستخدام وسائل اإلنتاج المتاحة لتوفير مستلزمات اإلنتاج، وإلجراء 

 (.2773التحويالت الكمية والكيفية المناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية )محمد بسكرة،
 د بهم في هذه الدراسة كل من يعمل في جامعة بنغازي وبجميع المستويات اإلدارية )أحمد العاملون: يقص

 (. 2772مصطفي، 
 الدراسات السابقة .6

( إلى تحديد طبيعة ضغوط العمل وأساليب عالجه حيث 2774تهدف دراسة )إسماعيل طه، الطاف ياسين، 
ردًا من قطاعات العمل المختلفة في المجال ( ف17طبقت الدراسة على مجموعة من الموظفين والبالغ عددهم )

التنظيمي والصحي والصناعي وقد طبق مقياس مصادر ضغط العمل والذي تناول أسباب الضغط المرتبطة 
بالعمل وتبين من نتائج الدراسة أن من يعملون في القطاع الصحي والتعليمي هم األكثر عرضة للضغط يليهم 

ي، أما عن عالقة الضغط ببعض المتغيرات اتضح أن الضغط يزيد بزيادة العاملون بالقطاع الصناعي والتجار 
العمر وأن المتزوجين يزيد الضغط لديهم بالمقارنة مع غير المتزوجين، واخيرا فأن انخفاض المؤهل العلمي يؤدي 

 الى زيادة في مستوى الضغط. 

معرفة مدى تطبيق الشركات المساهمة ( إلى .277في حين هدفت دراسة )عطا اهلل محمد، تحسين الطراونة، 
العامة الصناعية األردنية لألنشطة التي لها عالقة بوجود استراتيجية واضحة للتدريب وأثر ذلك على مستوى أداء 

شركة وتم التوصل إلي عدة نتائج أبرزها وجود عالقة ارتباط إيجابية  47العاملين فيها، وتكونت عينة الدراسة من 
ة بين تطبيق الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية لمراحل العملية التدريبية من منظور ذات داللة إحصائي

استراتيجي وبين مستوى أداء العاملين فيها. كذلك وجود عالقة ارتباط إيجابية بين مدى تبني اإلدارة العليا في هذه 
يضا عالقة بين استخدام التكنولوجيا الحديثة الشركات إلستراتيجية التدريب وبين مستوى أداء العاملين . هناك أ

لتطبيق برامج التدريب وبين مستوى أداء العاملين فيها. واخيرا اظهرت الدراسة وجود بعض المعوقات التي تواجهها 
 هذه الشركات عند تبني استراتيجية فعالة للتدريب أهمها عدم توفر الثقافة التنظيمية والمتدربين ذوي الكفاءة العالية.
أوصت الدراسة بتوفير مزيد من االهتمام والدعم من اإلدارة العليا لتبني استراتيجيات واضحة للتدريب، وكذلك 
ضرورة تنويع البرامج واالساليب التدريبية المقدمة ألفرادها، وأيضًا ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة لتطبيق البرامج التدريبية.
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في أداء العاملين بمديرية التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان سلطت الضوء عنه دراسة قياس أثر التدريب 
( فردًا من اإلداريين ورؤساء األقسام والموظفين، 91(، بعينة دراسة مكونة من)2777)علي يونس واخرون، 

تربية وزيادة كفاءة أدائها وبتطبيق االستبيان توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة منها أن نجاح عمل مديرية ال
يعتمد على مدى فعالية دائرة التدريب، وان التدريب يشغل دورًا مهمًا في عملية تطوير أداء العاملين. كذلك 

 اظهرت النتائج ان ارتفاع كفاءة أداء العاملين في المديرية يسهم في زيادة اإلنتاجية.

( إلى التعرف على واقع نظام الحوافز في هيئة 2777في حين تهدف دراسة )أنس عباس، عبد اهلل حمادي، 
نتاج النفط اليمنية وأثرها في تحسين األداء حيث تكونت عينة الدراسة من ) ( فرد، وأظهرت نتائج 127استكشاف وا 

الدراسة ضعفًا في مشاركة العاملين في اتخاذ القرار وأن معظم العاملين يشكون من تدني الحوافز المادية المتمثلة 
 جور والمكافآت وأوصت الدراسة بالعمل على تفعيل المكافآت والحوافز المادية مع ضرورة ربطها باألداء.في األ

(  العالقات اإلنسانية وطرق تحسينها وهل لها دور ايجابي في تحسين 2737تناولت دراسة )منال عبد المجيد، 
عينة الدراسة تم التوصل الى اتفاق جميع  األداء المنظمي للمنظمة.  من خالل أستخدام االستبيان الذي استهدف

أفراد عينة الدراسة على إن للعالقات اإلنسانية أهمية ودور في رفع األداء المنظمي للشركة وتم التوصية بضرورة 
االهتمام بالعالقات اإلنسانية من قبل القيادات اإلدارية في الشركة واالهتمام ببيئة العمل وتحسينها لما لها من دور 

 ابي في رفع الروح المعنوية. ايج

( فتهدف إلى تقصي أثر الحوافز في تحسين األداء والتعرف على مستوى 2731اما دراسة )غازي الحالبية، 
( موظف من المدراء ورؤساء األقسام 357األداء وتحديد العالقة بين الحوافز وتحسين األداء، وبعينة قدرها )

كبرى وتم تطبيق االستبيان واستنتاج وجود عالقة ترابطية قوية بين استخدام والموظفين اإلداريين في أمانة عمان ال
أبعاد الحوافز وتحسين األداء لدي موظفي األمانة واوصت الدراسة بضرورة دعم وتعزيز عالقات العمل اإليجابية 

خ ثقافة العمل بين الموظفين )الرسمية، وغير الرسمية( وتوجيهها بشكل ينسجم مع أهداف األمانة، وكذلك ترسي
 بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول لمستويات األداء المخطط لها. 

( إلى التعرف على نوعية الحوافز المقدمة للعاملين 2733في حين هدفت دراسة )بكر عواد، محمود عودة،
الحوافز ورضا بمستشفي نابلس التخصصي، ومدى رضا العاملين عن نظام الحوافز المتبع، والعالقة بين نظام 

العاملين، إضافة إلي دراسة أهمية تجديد نظام الحوافز من أجل رفع مستوى أداء العاملين. ولتحقيق أغراض 
( عاماًل، واظهرت النتائج تدني مستوى الحوافز 95الدراسة استخدم الباحثان استبانه وزعت على عينة قدرها )

ائية بين متغيرات الدراسة: )الحوافز المادية والحوافز المعنوية( المادية والمعنوية وعدم وجود ارتباط ذو داللة إحص
 وأداء العاملين في مستشفي نابلس التخصصي. 

( إلى معرفة اآلثار المترتبة على أداء العاملين في مطاحن الدقيق في 2731وتهدف دراسة )غازي الحالبية، 
امل، حيث اوضحت نتائج الدراسة إلى أن معظم ( ع47نيجيريا إذا ما تم تحفيزهم، وتكونت عينة الدراسة من )
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سياسات التحفيز في الشركة لم تكن كافية لتلبية احتياجات العمال، بل إنها لم تكن ذات صلة باحتياجاتهم. كما 
اظهرت النتائج إلى أنه فيما لو تم تعديل الحوافز بحيث تلبي احتياجات العاملين فإنه سيحدث تحسن كبير في 

 الدراسة بضرورة تعديل الحوافز بحيث تلبي احتياجات العاملين.أدائهم، وأوصت 

مما سبق يظهر وبوضوح االتفاق بين ماتهدف اليه هذه الدراسة وماقدمته االبحاث السابقة في سياق الموضوع 
محل البحث حيث ان الدراسة الحالية اكثر شموأل من حيث تسليطها الضوء على ثالث عوامل هامة وبشكل 

امل التدريب، العوامل االجتماعية و النفسية، العامل المادي. في حين ان الدراسات السابقة تناولت مفصل وهي ع
كاًل منها عامل بذاته مع االخذ بعين االعتبار االختالف في الحقب الزمنية للدراسات واالماكن الجغرافية المنوعة 

 اضافة الى التنوع في بيانات تلك الدراسات. 

 فروض الدراسة .9
 ض هذه الدراسة تشمل فئتين هما:فرو 
فروق ذات داللة إحصائية بين األداء الوظيفي والعوامل المرتكزة عليها الدراسة )عامل التدريب، العوامل  .3

 االجتماعية و النفسية، العامل المادي(.
 فروق ذات داللة إحصائية بين تلك العوامل وبعضها لبعض. .2
 حدود الدراسة  .8

 الحدود العلمية:  اقتصرت هذه الدراسة على تأثير ثالث من العوامل على االداء الوظيفي. 
 م2734الحدود الزمنية:  تم انجاز الدراسة عام 

 الحدود المكانية:  جامعة بنغازي، بنغازي/ ليبيا . 
 الحدود البشرية : موظفي جامعة بنغازي بالمستويات االدارية المختلفة .

 منهج الدراسة .9
المنهج الوصفي التحليلي هو ماتم انتهاجه لتحقيق االهداف المرجوة من هذه الدراسة حيث انه المنهج المناسب 
لهذا النوع من الدراسات كونه يساعد على تفسير وتحليل البيانات المتحصل عليها ومن ثم الوصول الى نتائج 

اهرة المدروسة العمل بها لتحسين الظ واستنتاجات هي الخالصة التي من خاللها توضع التوصيات المقترح
 ( .2737)الدوسري، 

 عينة الدراسة .11
دارات جامعة بنغازي من مختلف المستويات 332من ) تتكونعينة هذه الدراسة  ( فرد من العاملين بكليات وا 

اإلدارية. وقد تم تطبيق النسبة األكبر من العينة على اإلدارة العامة الحتوائها على أكبر عدد من الموظفين. في 
 ( التوضيح الدقيق لعملية التوزيع لجميع الكليات.3الجدول )
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 افراد عينة الدراسة حسب ادارة وكليات جامعة بنغازي توزيع(: 3الجدول رقم )
 

 العدد المستهدف اسم الكلية

 32 كلية تقنية المعلومات

 37 كلية الهندسة

 37 كلية العلوم

 35 كلية االقتصاد

 35 كلية اآلداب

 57 اإلدارة العامة

 332االجمالي : 

  
 معلومات ، صممت االستبانة من جزئين رئيسيين: تم استخدام االستبانة كأداة لجمع مايلزم الدراسة من

 )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة(الديمغرافية خاص بالمعلومات  الجزء األول:
 يتكون من ثالثة محاور وهي العوامل الثالثة المستندة اليها هذه الدراسة:الجزء الثاني: 

 عبارات باالستبانة ( 37تطبيقه في بالجامعة) مخصص له المحور األول: عامل التدريب وأهمية وكيفية  .3
 عبارات باالستبانة ( 22المحور الثاني: العوامل االجتماعية والنفسية)مخصص له  .2
 عبارات باالستبانة ( 4المحور الثالث: العامل المادي )مخصص له  .1

 وباعتماد مقياس ليكرت الخماسي لتقييم االجابات واالحتساب وفق التالي:
( لالجابة )محايد(، 1( لالجابة )موافق(، درجة التقييم )4( لالجابة )موافق بشدة(، درجة التقييم )5التقييم ) درجة

 ( لالجابة )غير موافق بشدة(.3( لالجابة )غير موافق( ودرجة التقييم )2درجة التقييم )
 خصائص عينة الدراسة .11

( لالنــاث. أمــا فيمــا يتعلــق بفئــات 42( للــذكور و)57)( يبــين أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بــالجنس وهــي بعــدد 2جــدول)
%( مــن اجمــالي أفــراد 52.9( بنســبة قــدرها )17-17العمــر فنجــد ان أكبــر عــدد مــن التكــرارات فــي الفئــة العمريــة )

( 1.العينة. اما في يتعلق بالمؤهـل العلمـي فالنصـيب االكبـر هـو لشـريحة حـاملي الشـهادة الجامعيـة بعـدد تكـرارات )
( سـنة 35( سـنوات الـى)5%( ، اما عـن سـنوات الخبـرة وجـد ان مـن لـديهم سـنوات خبـرة تتـراوح مـن )94.3ونسبة )

 (.52.9هم االكثر تكرارا بنسبة تفوق منتصف اجمالي عينة الدراسة وقدرها )
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 (: توزيع افرادعينة الدراسة حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة2الجدول رقم )
 

 النسبة المئوية % العدد المتغير

 الجنس .1
 %44.4 57 ذكر

 %55.4 42 انثى

 العمر .2

27-27 43 14.4% 

17-17 57 52.9% 

47-57  32 37.9% 

 المؤهل العلمي .3
 %37.9 32 ثانوي

 %94.3 1. جامعي

 %5.4 4 ماجستير

 %..7 33 مؤهل اخر

 سنوات الخبرة .4
 %15.9 47  5أقل من 

5-35 57 52.9% 

34-25 37 ..7% 

 %2.9 1 فأكثر 24

 %111 112 المجموع
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 صدق أداة الدراسة .12

يعنى بصدق االستبانة اداءها الصحيح لما اعدت لقياسه، ويعنى بالصدق " شمول االستمارة لكل العناصر التي 
يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومه لكل من 

(. تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل إجراء عينة استطالعية على الموظفين 2737يستخدمها )الدوسري، 
 % من العينة األصلية وكانت النتائج كاألتي :37بنسبة 
 معامالت الثقة   12.1
  = (7501.، الفا = 42، عدد العناصر = 32مايخص النسبة بشكل عام  )عدد الحاالت 
  = ( 3642.، الفا =   4مايخص المعلومات الشخصية )عدد العناصر 
  = (7871.، الفا =   37ما يخص عامل التدريب )عدد العناصر 
  = (6272.، الفا =   22مايخص العوامل االجتماعية والنفسية )عدد العناصر 
  (7833.، الفا =   4)عدد العناصر = العامل الماديمايخص 
 نتائج الدراسة .13

للنتائج المرجوة تم تفريغ االستبانات واجراء مايلزم من عمليات وتحليالت وذلك لجميع اسئلة االستبانة  للوصول
( التفاصيل كاملة لكل عامل من عوامل الدراسة 5( و)4(، )1( سؤال . توضح الجداول ).1والمكونة من )

 الثالثة:

 عامل التدريب 13.1

 كرارات والنسب(: عبارات عامل التدريب بالت1الجدول رقم )
 

 العبارة ت

 التقييم

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

3 
 اهتمام االدارة بالتدريب

31 
33.4% 

24 
21.2% 

39 
35.2% 

24 
21.2% 

17 
24..% 

تعتبر االدارة العليا التدريب خيارا  2
 استراتيجيا

37 
..7% 

17 
24..% 

37 
39.7% 

1. 
11.7% 

35 
31.4% 

يرتبط المسار الوظيفي في العمل  1
 بالمسار التدريبي

32 
37.9% 

27 
25.7% 

34 
32.5% 

13 
29.9% 

24 
21.2% 
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توفر االدارة ميزانية واضحة لبرامج  4
 التدريب

31 
33.4% 

15 
13.1% 

27 
39.7% 

2. 
25.7% 

34 
34.1% 

من مزايا عملي تحصلي على دورات  5
 تدريبية

24 
21.2% 

19 
11.7% 

34 
32.5% 

21 
27.5% 

32 
37.9% 

ينظر للموظفين المشاركين ببرامج  4
 التدريب بعين التقدير

34 
32.5% 

14 
17.4% 

25 
22.1% 

25 
22.1% 

34 
32.5% 

البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة  9
تساهم بشكل مباشر في سد الفراغات 

 الداء الموظف الحالي

37 
39.7% 

12 
2..4% 

22 
37.4% 

24 
23.4% 

35 
31.4% 

تشجع االدارة الموظفين على التطور  .
واالقبال على الدورات التدريبية 

 الخارجية

13 
29.9% 

14 
12.3% 

35 
31.4% 

34 
34.1% 

34 
32.5% 

يتم تزويدك بالتدريب المطلوب  7
 الحتياجك الوظيفي

24 
23.4% 

42 
19.5% 

34 
34.1% 

22 
37.4% 

. 
9.3% 

تم تحسين اداءك الوظيفي بعد  37
تدريبية في  الحصول على دورات
 العمل

22 
37.4% 

13 
29.9% 

21 
27.5% 

24 
23.4% 

32 
37.9% 

 العوامل االجتماعية والنفسية  13.2
 (: عبارات العوامل االجتماعية والنفسية بالتكرارات والنسب4الجدول رقم )

 

 العبارة ت

 التقييم

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

ظروفك الشخصية التي يقدر العمل  33
 تمر بها

39 
35.2% 

37 
39.7% 

34 
34.1% 

43 
14.4% 

37 
39.7% 

لديك مشاكل مرتبطة بالتعامل مع  32
 االخرين

24 
23.4% 

47 
15.9% 

25 
22.1% 

39 
35.2% 

4 
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5.4% 

تشعر بالملل اثناء العمل وقلة الفائدة  31
 والروتين المعتاد

25 
22.1% 

25 
22.1% 

39 
35.2% 

25 
22.1% 

27 
39.7% 

34 
 تشعر باالمان الوظيفي في العمل

34 
32.5% 

27 
39.7% 

22 
37.4% 

42 
19.5% 

34 
32.5% 

ضغوط العمل تؤثر على االداء  35
 الوظيفي

1 
2.9% 

37 
39.7% 

34 
34.1% 

4. 
42.7% 

24 
21.2% 

34 
 تشعر باالحباط في العمل

33 
7..% 

25 
22.1% 

24 
21.2% 

12 
2..4% 

3. 
34.3% 

39 
 يمتاز بالعدالةتوزيع العمل 

23 
3...% 

11 
27.5% 

14 
17.4% 

39 
35.2% 

9 
4.1% 

تناسب متطلبات وواجبات الوظيفة مع  .3
 مؤهالت وخبرات العاملين

39 
35.2% 

17 
14..% 

2. 
25.7% 

23 
3...% 

9 
4.1% 

التعاون مع فريق العمل النجاز  37
 المهام المطلوبة

4 
5.4% 

34 
32.5% 

23 
3...% 

53 
45.5% 

27 
39.7% 

ساعات العمل كافية النجاز العمل  27
 المطلوب

5 
4.5% 

35 
31.4% 

34 
34.1% 

54 
57.7% 

27 
39.7% 

تشعر برضا في طريقة تعامل االدارة  23
 والموظفين

37 
..7% 

17 
24..% 

2. 
25.7% 

11 
27.5% 

33 
7..% 

تؤخذ افكار و اراء الموظفين بعين  22
 االعتبار من قبل المدير

39 
35.2% 

24 
21.2% 

2. 
25.7% 

24 
21.2% 

35 
31.4% 

تشعر بالضيق لكثرة الضوضاء في  21
 العمل

2 
3..% 

37 
39.7% 

27 
39.7% 

19 
11.7% 

14 
17.4% 

24 
 توفر استراحات كافية أثناء الدوام

21 
27.5% 

24 
21.2% 

24 
21.2% 

24 
21.2% 

33 
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7..% 

25 
 المنافسة في العمل تعد ضرورية

4 
1.4% 

4 
1.4% 

22 
37.4% 

52 
44.4% 

17 
24..% 

24 
 تشعر بالرضا عن العمل

4 
1.4% 

35 
31.4% 

27 
25.7% 

42 
19.5% 

22 
37.4% 

تطمح ان تكون مديرًا او مسئواًل في  29
 عملك الحالي

3. 
34.3% 

24 
23.4% 

27 
39.7% 

17 
24..% 

27 
39.7% 

توفر االدارة مكانا للعبادة )مصلى(،  .2
 لتحفيز الموظف على االنتماء لعمله

34 
34.1% 

27 
39.7% 

33 
7..% 

13 
29.9% 

14 
17.4% 

مكان عملك )المكتب مثاًل( يؤثر  27
 على اداءك الوظيفي

. 
9.3% 

24 
21.2% 

33 
7..% 

19 
11.7% 

17 
24..% 

يحرص العمل على توفير جميع  17
الوسائل والمعدات مثاًل )االنترنت، 
اجهزة، حديقة، وغيرها من وسائل 
 الترفيه( لتحسين اداء الموظفين

11 
27.5% 

29 
24.3% 

24 
21.2% 

39 
35.2% 

7 
..7% 

توجد عالقة وثيقة بين راحتك النفسية  13
 مع الزمالء وبين اداءك الوظيفي

5 
4.5% 

37 
..7% 

27 
39.7% 

43 
14.4% 

14 
12.3% 

تشعر بأنك حققت طموحك الوظيفي  12
 في هذا العمل

31 
33.4% 

3. 
34.3% 

13 
29.9% 

19 
11.7% 

31 
33.4% 
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 العامل المادي 13.3
 (: عبارات العامل المادي بالتكرارات والنسب5الجدول رقم )

 

 العبارة ت

 التقييم

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

يفي الراتب بمتطلبات الحياة  11
 الضرورية

12 
2..4% 

29 
24.3% 

39 
35.2% 

29 
24.3% 

7 
..7% 

مع الراتب الذي احصل عليه يتناسب  14
 حجم العمل

24 
21.2% 

11 
27.5% 

29 
24.3% 

27 
39.7% 

4 
5.4% 

يحقق الراتب احتياجات الموظفين  15
 كافة

12 
2..4% 

43 
14.4% 

2. 
25.7% 

. 
9.3% 

1 
2.9% 

تحسن االدارة ضروف العمل المادية  14
باستمرار، مما يدفع الموظفين للتمسك 

 بالعمل

21 
27.5% 

29 
24.3% 

14 
17.4% 

39 
35.2% 

33 
7..% 

تشعر بأن الراتب عادل لمكانتك  19
 الوظيفية

24 
21.2% 

17 
14..% 

23 
3...% 

23 
3...% 

5 
4.5% 

لو تم زيادة راتبك مع بقاء نفس  .1
االعمال المطلوبة منك ستشعر 

 بحماس اكبر للعمل

4 
5.4% 

. 
9.3% 

33 
7..% 

14 
12.3% 

53 
45.5% 

 
)الجنس، العمر، المؤهل في مايلي توضيح الفروق في مستوى األداء تعزى إلى المتغيرات المستقلة في الدراسة 

وذلك للعوامل الثالثة، علما أنه إذا كانت القيمة االحتمالية للرفض أو القبول أقل من أو العلمي، سنوات الخبرة( 
 كس صحيح.فترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة والع 7.75تساوي 
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 اوأل: عامل التدريب 
 اختبار)ت( لمتغير الجنس(: 4الجدول رقم )

 مستوى الدالله قيمة )ت( االانحراف المعياري المتوسط العدد الجنس

 79474.7 1.7.47 57 ذكر
3.797 7.125 

 0..45.. 2.91.9 42 أنثي

 
درجات االداء تعزى لمتغير الجنس اذ  ( يوضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في4جدول )

 (.7.75( غير دالة احصائية عند مستوى )3.797ان القيمة )
 

 تحليل التباين االحادي لمتغير العمر(: 9الجدول رقم )
 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 2.737 19..5 بين المجموعات
1.451 7.715 

 45..7 .72.32 المجموعاتداخل 

 
( يبين وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير العمراذ ان القيمة 9جدول )

 (.7.75( دالة احصائية عند مستوى )7.715)
 

 تحليل التباين االحادي لمتغير المؤهل العلمي(: .الجدول رقم )
 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 .7.17 3.375 بين المجموعات
7.445 7.922 

 74..7 74.997 داخل المجموعات

 
( يوضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير المؤهل .جدول )

 (.7.75مستوى )( غير دالة احصائية عند 7.922العلمياذ ان القيمة )
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 تحليل التباين االحادي لمتغير سنوات الخبرة(: 7الجدول رقم )
 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 3.457 .4.79 بين المجموعات
3.729 7.327 

 43..7 72.7.9 داخل المجموعات

بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير سنوات  ( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية7جدول )
 (.7.75(غير دالة احصائية عند مستوى )7.327الخبرةاذ ان القيمة )

 

 ثانيًا: العوامل االجتماعية والنفسية 
 اختبار)ت( لمتغير الجنس(: 37الجدول رقم )

 مستوى الدالله قيمة )ت( انحراف المعياري المتوسط العدد الجنس

 .42319 1.1552 57 ذكر
1.7.9 7.291 

 ..4477 1.7723 42 أنثي

 
( يوضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير الجنس 37جدول )

 (.7.75( غير دالة احصائية عند مستوى )1.7.9اذ ان القيمة )
 تحليل التباين االحادي لمتغير العمر(: 33الجدول رقم )

 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.421 44..7 بين المجموعات
3.7.9 7.342 

 7.231 21.371 داخل المجموعات

( يبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير العمراذ ان 33جدول )
 (.7.75دالة احصائية عند مستوى )(غير 7.342القيمة )

 تحليل التباين االحادي لمتغير المؤهل العلمي(: 32الجدول رقم )
 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.237 .7.45 بين المجموعات
3.731 7.177 

 7.234 21.1.7 داخل المجموعات
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فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير المؤهل ( عدم وجود 32يظهر جدول )

 (.7.75( غير دالة احصائية عند مستوى )7.177العلمياذ ان القيمة )
 تحليل التباين االحادي لمتغير سنوات الخبرة(: 31الجدول رقم )

 الداللهمستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.444 3.112 بين المجموعات
2.332 7.371 

 7.237 22.974 داخل المجموعات

( يوضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير سنوات 31جدول )
 (. 7.75(غير دالة احصائية عند مستوى )7.371الخبرةاذ ان القيمة )

 ثالثًا: العامل المادي 
 اختبار)ت( لمتغير الجنس(: 34الجدول رقم )

 مستوى الدالله قيمة )ت( انحراف المعياري المتوسط العدد الجنس

 .97449 2.4547 57 ذكر
3.274 7.219 

 .4273. 115..2 42 أنثي

( يظهر عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير 34أما جدول )
 (.7.75( غير دالة احصائية عند مستوى )3.274الجنس اذ ان القيمة )

 تحليل التباين االحادي لمتغير العمر(: 35الجدول رقم )
 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.421 44..7 بين المجموعات
3.7.9 7.342 

 7.231 21.371 داخل المجموعات

( يوضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير العمراذ 35جدول )و 
 (.7.75(غير دالة احصائية عند مستوى )7.342ان القيمة )

 تحليل التباين االحادي لمتغير المؤهل العلمي(: 34الجدول رقم )
 مستوى الدالله )ف(قيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.177 3.731 7.237 .7.45 بين المجموعات
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 7.234 21.1.7 داخل المجموعات

 
( يتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء 34في حين أن من خالل جدول )

 (.7.75) ( غير دالة احصائية عند مستوى7.177تعزى لمتغير المؤهل العلمياذ ان القيمة )
 تحليل التباين االحادي لمتغير سنوات الخبرة(: 39الجدول رقم )

 مستوى الدالله قيمة )ف( متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

 7.444 3.112 بين المجموعات
2.332 7.371 

 7.237 22.974 داخل المجموعات

( يبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الموظفين في درجات االداء تعزى لمتغير سنوات 39أما جدول )
 (. 7.75(غير دالة احصائية عند مستوى )7.371الخبرة اذ ان القيمة )

 تحليل النتائج .14
 عامل التدريب 14.1
 اجمالي افراد العينة للدراسة يرون عدم كفاية مايتحصلوا عليه من دورات تدريبية  :3النتيجة 
( والتي اظهرت وجود معوقات .277هذه النتيجة تتفق مع دراسة )عطا اهلل محمد، تحسين الطراونة،  المقارنة:

الكفاءة العالية و أوصت تواجه الشركات عند تبني استراتيجية فعالة للتدريب ومن أهمها عدم توفر المتدربين ذوي 
 الدراسة بضرورة التنوع بالبرامج التدريبية المقدمة.

 افراد العينة للدراسة موافقين على عدم تزويدهم بالتدريب المالئم الحتياجات وظائفهم  :2النتيجة 
( والتي اكدت بأن التدريب يشغل دورًا مهمًا 2777هذه النتيجة تتفق مع دراسة )علي يونس واخرون،   المقارنة:

ن نجاح أي مؤسسة وزيادة كفاءة أدائها يعتمد على مدى فعالية  في عملية تطوير أداء العاملين وزيادة كفاءتهم، وا 
 دائرة التدريب. 

تدريب وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين الموظفين تعزي من حيث الفروق ذات الداللة االحصائية لعامل ال
 إلى متغير العمر. ولم توجد فروق ذات داللة احصائية لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 العوامل االجتماعية والنفسية 14.2
 يفياتفاق بأغلبية أفراد العينة على أن لضغوط العمل تأثير على األداء الوظ :3النتيجة 
( والتي اكدت نتائجها أن من يعملون في القطاع 2774هذه النتيجة تتفق مع دراسة )طه، ياسين،   المقارنة:

 الصحي والتعليمي هم األكثر عرضة للضغط يليهم العاملون بالقطاع الصناعي والتجاري.
ذات داللة احصائية من حيث الفروق ذات الداللة االحصائية للعوامل االجتماعية والنفسية لم توجد فروق 

 لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
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 في مايخص العامل المادي 14.3
 أظهرت النتيجة عدم تحقيق الراتب للمتطلبات الضرورية لحياة الموظف المعيشية :3النتيجة 
بأن معظم العاملين يعانون  ( والتي أظهرت نتائجها2777هذه النتيجة تتفق مع دراسة )عباس، حمادي  المقارنة:

من تدنى الحوافز المادية. وأوصت الدراسة بالنظر للمكافآت والحوافز المادية بعين االعتبار الرتباطها باالداء 
 الوظيفي. 
اتفاق بأغلبية أفراد العينة على ان لو تم زيادة قيمة رواتبهم مع الحفاظ على االعمال المنوطين بها فأن  :2النتيجة 
 طيهم الشعور بحماس أكبر ورغبة اكثر في العطاء هذا سيع
 ( والتي اشارت إلى أنه تعديل الحوافز لالفضل لتلبية 2731هذه النتيجة تتفق مع نتيجة )الحاليبة  المقارنة:

 االحتياجات يؤدي الى تحسن كبير في االداء.
لة احصائية لمتغيرات الجنس من حيث الفروق ذات الداللة االحصائية للعامل المالي لم توجد فروق ذات دال

 والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.
 التوصيات الخالصة و  .15

ي تلقي هذه الدراسة الضوء على العوامل المؤثرة على الموظفين من أجل تحقيق المستوى المطلوب واألداء الُمرض
تم وصف  . العامل المالي تم التركيز على عوامل التدريب والنشاط االجتماعي والنفسي باإلضافة إلىحيث 

تم استخدام المنهج   تكون مجتمع الدراسة من موظفي جامعة بنغازي. . وتحليل عدد من الدراسات ذات الصلة
  .( موظفاً 332تكونت العينة المستهدفة من ) حيث الوصفي التحليلي واالستبيان كأداة لجمع البيانات المطلوبة

 تائج للدراسة تم انبثاق عدد من التوصيات الهامة في مايلي تفاصيلها:استنادًا الى ما تم التوصل اليه من ن
وضع خطة لتدريب الموظفين بشكل يضمن االستفادة القصوى من التدريب ووفق االنواع المختلفة من  .3

 التدريب.
 توفير الدورات المناسبة للموظف حسب تخصصه والجل تحسين االداء. .2
اخرى وجوب تشجيع الموظفين لحضور الندوات والمؤتمرات لكل موظف التنويع بأساليب التدريب، ومن جهة  .1

 حسب تخصصه.
توضيح المهام والمسؤوليات للموظفين بشكل يبعد اللبس او التداخل الذي قد يؤدي الى ضياع بعض المهام  .4

 لعدم تحديد اطارها المناسب والقائم على تنفيذها.
الخبرات المتدنية واعطاء هذه الشريحة االهتمام الذي يكفل  التركيز على زيادة كفاءة الموظفين من ذوي شريحة .5

 االرتقاء بها وبالتالي االرتقاء بادائها.
 إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بتأثير ضغوط العمل على األداء الوظيفي. .4
مالئمة الوظائف تصميما وتوزيعا مع مؤهالت وخبرات الموظفين مما سيترتب عليه من تحسين األداء  .9

 وانخفاض مثبطات العطاء المميز.
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 خلق أنواع جديدة من الوظائف والنشاطات المختلفة في بيئة العمل. ..
مراعاة الراتب الذي يتقاضاه الموظف كامصدر مالي حيث توفر العالقة الطردية بين االجور و االداء  .7

 الوظيفي.
 الموظفين على مزيد من العطاء.توفير نظام حوافز عادل ومنوع وفق مستوى األداء المقابل له مما يشجع  .37
زيادة فاعلية االداء الوظيفي للمنظمة او المؤسسة بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ اعمالها مما يساعد  .33

في تقليل التكاليف والدفع بها الى المكانة التنافسية وسرعة انجاز الوظائف المختلفة وتحسين المخرجات النهائية 
 لالعمال.
 المراجع
( : الرضا الوظيفي لدي العاملين بجامعة بنغازي، جامعة بنغازي، كلية تقنية 2732أدم المسماري )أمينة 

 معلومات.
( : استراتيجيات إدارة األداء والتطوير الوظيفي، ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر 2772أحمد سيد مصطفي )

 التطوير الوظيفي األول / الكويت، جامعة بنها.
( : الحوافز وأثرها على األداء )دراسة ميدانية(، مجلة تنمية 2777عبد اهلل حمادي ) أنس عبد الباسط عباس،

 (.13( مجلد )71الرافدين، العدد )
 ( : أثر الرضا الوظيفي على أداء العاملين، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية االقتصاد.2777إياد حماد )

وعالقتها بالتوافق المهني لدي أساتذة الجامعة، جامعة  ( : الضغوط المهنية2774إسماعيل طه، الطاف ياسين )
 بغداد، كلية التربية للبنات، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد الثاني عشر.

( : تأثير الحوافز على العاملين في مستشفي نابلس، مشروع تخرج، جامعة 2733بكر عواد، محمود عودة )
 وم اإلدارية، قسم إدارة األعمال.النجاح الوطنية، كلية االقتصاد والعل

( : استراتيجية التدريب وأثرها على أداء العاملين في الشركات .277عطا اهلل محمد، تحسين أحمد الطراونة )
 المساهمة العامة الصناعية األردنية / فرع الكرك، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

( : قياس أثر التدريب في أداء العاملين بمديرية 2777الشامسي، ) علي يونس، صالح شيخ ديب، سالم راشد
التربية بمحافظة البريمي في سلطنة عمان، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية/ سلسلة العلوم 

 (.3(، عدد )13االقتصادية والقانونية، مجلد )
لوظيفي للمورد البشري في المؤسسة االقتصادية، ( : تسيير األداء ا2737عبد الفتاح بو خمخم، عز الدين هروم )

 (. 4كلية العلوم االقتصادية، مجلة االقتصاد والمجتمع، عدد )
( : أثر الحوافز في تحسين األداء لدي العاملين في مؤسسات القطاع العام في 2731غازي حسن عودة الحالبية )

 األردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط.
( : العالقات اإلنسانية وتأثيرها في تحسين األداء المنظمي، دراسة 2737الحميد عبد المجيد )منال عبد 

 استطالعية تحليلية في شركة ابن ماجد العامة.
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 ( : كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد األول.2773محمد بسكرة )
ضغوط العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لألفراد العاملين في مراكز  ( :2737مبارك بن فالح بن مبارك الدوسري )

 حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العلوم اإلدارية.
 

 االدارة البيئية وعالقتها بالتنمية المستدامة وأهميتها في مرحلة االعمارمابعد الحرب

 المرضي ابراهيم االميـرسهيلة 
 مــــركز البحوث والدراسات التباوية. -بكالوريوس هندسة معمارية 

 بنغازي -البركة  -شارع باب عكارة  -عمارة التيسر 
 suhilaelmardi@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 ملخص البحث

يركـز المعنيـون حاليـًا و  البيئـي والمحـيط اإلنسـان حيـاة علـى بالحفـاظ مباشـرة البيئـة االدارة موضـوع يـرتبط 
في أغلب البلدان تركيزًا واضحًا على المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خالل الدور المهم الذي تؤديه نظم اإلدارة 
البيئية ، لما تسهم به سـواء فـي الحفـاظ علـى البيئـة أم فـي دعـم التنميـة المسـتدامة. و بنـاء علـي هـذا سـلطنا الضـوء 

لى ماهية اإلدارة البيئية من خالل العالقة الكائنة بين عناصر اإلدارة و نظم اإلدارة البيئية لكونهـا في هذا البحث ع
و المـوارد الطبيعيــة و · تشـكل الدعامـة األساسـية ألي نشـاط بشــري اقتصـادي مـن خـالل الحفـاظ علــى المـواد الخـام 

اءمـة بـين االحتياجـات االقتصـادية و االجتماعيـة ترشيد استهالكها. تلبي احتياجـات التنميـة المتوازنـة مـن خـالل المو 
و قدرة النظام البيئي بعناصره األساسية علـى االسـتمرار مفهـوم التنميـة المسـتدامة مـن خـالل أبعادهـا و عناصـرها ، 

 لـإلدارة نظـام إطـار فـي بانخراطهـا إال هـذا يكـون وال لما تؤديه نظم اإلدارة البيئية مـن دور فـي التنميـة المسـتدامة ،
 المسـتدام أدائهـا مـن تحسـن وبـذلك مختلفـة ، عوائد خالله من تحقق ISO 14001 القياسية وفق المواصفة البيئية

فضـاًل عـن اآلثـار البيئيـة السـالبة  .وديمومتهـا تضـمن إسـتمراريتها وبـذلك تنافسـية إلنتاجهـا وتحقـق وبيئيـا ، اقتصاديا
للنمــو االقتصــادي المتســارع مــن خــالل تعــرف أبعــاد التنميــة المســتدامة علــى المســتويين الــدولي و المحلــي ، لوضــع 

  .رؤية مستقبلية متكاملة للعالقة بين نظم اإلدارة البيئية و التنمية المستدامة في ليبيا ما بعد الحرب
 المقـــدمة

 البحث : موضوع
كما هو معلوم أن وجود هيئات مختصة بحماية البيئة غير كاف مـا لـم تكـن هـذه الهيئـات متمتعـة بقـدر مـن 
السلطات والصالحيات الالزمة لحمايـة البيئـة وبـدونها تصـبح هـذه الهيئـات عـاجزة عـن ممارسـة أعمالهـا لـذلك يجـب 

ق بيئــة صــحية مالئمــة لتعــيش فيهــا جميــع االســتعانة بمفهــوم االدارة البيئيــة فــي جميــع المؤسســات وتطبيقــه ذلــك لخلــ
المخلوقـات الحيــة خاصـة بعــد مـا تعرضــت لــه البيئـة الليبيــة مـن تلــوث مــن اثـار الحــرب والملوثـات البيئيــة االخــرى ، 

 البيئيـة ، علـى االعتـداءات أنـواع كـل ضـد وقـائي سـلوك انتهاجوان التنمية والبيئة ال يمكن فصلهما عن بعضهما و 
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 المسـتقبلية األجيـال لحقـوق حمايـة الطبيعيـة المصادر على الحفاظ مع الميادين جميع في يةالتنم تحقيق خالل من
 .المستدامة بالتنمية يعرف ما وهو

 مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث في تزايد مشكلة التلوث البيئي في فترة مابعد الحرب وعدم الوعي بمخاطر مخلفات  

 عوائد لها يحقق بما البيئي ، المحيط على الصناعية لألنشطة السلبية التأثيرات من النهائي االسلحة والتخلص
ستمراريتها نشاطها على ديمومة ويحافظ اقتصادية  منظومة إنشاء فإن لذا المستدام ، باألداء يسمى ما خالل من وا 
المؤسسات  لهذه بالنسبة واألنسب األمثل الخيار يعد ISO 14001الدولية المواصفة القياسية وفق البيئية لإلدارة
 بالتنمية المستدامة. هامة اقتصادية عوائد لها ويحقق عام بشكل للمؤسسات البيئي الوضع تحسين في يساهم كونه

 اهـداف البحث :
 ضرورة وجود سياسات وخطط بيئية شاملة على مستوى الحكومات والدول. -3
جراءات عملي -2 ة قابلة للتطبيق والقياس بحيث يتم ضرورة ترجمة تلك الخطط والسياسات إلى ممارسات وا 

 الوصول إلى األهداف البيئية المنشودة من خالل تلك اإلجراءات.
إن إدارة البيئة عبارة عن تنظيم يتكون من أنظمة متداخلة وشاملة يتسع ليضم إدارات ذات اختصاصات عديدة  -1

دارة البيئية تتعامل مع مفهوم البيئة الواسع وأفرادا من خلفيات وخبرات متعددة، وهذا أمر طبيعى إذ أن منظمات اإل
 .الذى ينضوى عن أنظمة متداخلة وذات تفاعالت مستمرة تجرى فيما بينها

 .ضرورة وجود التنسيق والتعاون بين اإلدارة البيئية والمنظمات المختلفة ذات العالقة -4
يئة االمر الذي يرتب علي هذه االدارة إن عملية إدارة البيئة عبارة عن عملية تعايش وتكيف مستمرة مع الب -5

القيام بعملية مراقبة مستمرة تحسبا لظهور مشاكل بيئية جديدة ومنعا لحدوث اي اختالال في تطبيق الخطط 
 .الموضوعة

 خــطة البحث:
إلى ثالث فصول ، نتناول في  البحث تقسيم عمادها خطة انتهاج تقدم ما ضوء في الدراسة هذه تستلزم
التعريف بالبيئة واهم مصادر التلوث وأنواعه والملوثات واهم مصادرها ،  أما الفصل الثاني فيتحدث  الفصل األول

ونشأتها الفوائد  ISO  14001 الدولية عن االدارة البيئية ومفهومها وأهدافها واهم نظم االدارة البيئية والمواصفة
لتطبيقها ، اما الفصل الثالث عن التنمية المستدامة المترتبة على تطبيق نظم اإلدارة البيئية والخطوات الصحيحة 
 وعالقتها بالبيئية وعناصر التنمية المستدامة وكيفية تحقيقها.

 الفصــــــــــــل االول
 تعريف البيئة :

 هي عبارٌة عن الوسط المكاني الذي يعيش به اإلنسان وما يحيط به من جماد أو أحياٍء أو غازاٍت  
وتساعد في بقاء الكائنات الحية على األرض مثل الهواء يؤثر في هذه المكونات ويتأثر بها في الغالف الجوي ، و 
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 يعيش ، ويمكن أن يكون هذا الوسط ضيقًا ال يتجاوز البيت الذي والماء والتربة والمناخ والمعادن والكائنات نفسها
 .به اإلنسان وقد يّتسع ليشمل منطقة واسعة كالغالف الحيوي للبيئة

البيئة : مفهوم  
البيئة كلمة يونانية األصل تعني البيت أو المنزل وعلم البيئة المسمى بااليكولوجية يركز على عملية  

ذا اختل هذا التوازن ظهر االختالل البيئي ولذلك فإن هذا العلم يهتم بالخصائص  التوازن بين الكائنات الحية ، وا 
 المختلفة والمتداخلة بين الكائنات.

 البيئي :النظام 
هو عبارة عن تفاعل عناصر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي وهذه العناصر هو ما يحتويه أي  

مجتمع من موارد وكائنات حية وغير حية ولذلك فإن اختالل التوازن بين هذه العناصر يؤدي إلى اختالل النظام 
صابة البيئي مما يؤدي إلى المشكالت المجتمعية والطبيعية مثل  تلوث األنهار والبحار والمحيطات وتلوث الهواء وا 

 سكان األرض بالعديد من األمراض وغرق العديد من المناطق واختالل طبقة األوزون.
ان ما تعرضت له ليبيا من اسلحة الحروب بأشكالها المتعددة وما نتج عنها من تلوث وأثار جسيمة  حيث 

تحتية من تدمير كامل ومبرمج يستوجب العمل الكبير والمتواصل والمتسارع على البيئة الليبية وما لحق بالبنية ال
 لتنظيف البيئة الليبية من ويالت الحرب.

 التــــــــــلوث :
التلوث هو عبارة عن وجود مادة كيميائية أو مركب ما بنسب مرتفعة في المكان غير المناسب ، كما  

البيئة من ماء وغذاء وهواء وتربة ، حيث يؤثر هذا االختالل سلبا يمكن تعريف التلوث على أنه اختالل في أنظمة 
 (1).والكائنات الحية التي تعيش فيها بالبيئة الضررسواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما يلحق 

 أنــــــــــــواع التـــــلوث :
 تـلوث التـربة : -3

يعد تلوث التربة إحدى الظواهر المنتشرة خاّصًة بعد الحرب وذلك بسبب تلوثها بالمواد الكيميائية ونفايات  
من الحروب وأثارها حيث  المكونات البيئية من هواء وماء كباقيالحرب والمشتقات البترولية فقد تضررت التربة 

ونتيجًة لذلك فقد شكلت كل هذه  ُقِصفت األنابيب النفطية ، والمحطات الكهربائية وخزانات المواد الكيميائية ،
العوامل وغيرها تلوثًا للبيئة وباألخص التربة ، فقضى على العديد من النباتات مما أدى إلى حدوث خلل في النظام 

 . ظاهرة التصحر من النباتات وانتشرت تعرت التربة البيئي حيث
 ــــلوث المــــائي :التــ -2

يعد تجمع المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة في مصبات األنهار من صور تلوث المياه أما  
بالنسبة لمياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها من المدن القريبة من الساحل إلى الشواطئ فقد تؤدي إلى زيادة 

مياه الصرف الصحي غذاء لها ، وبهذا يزيد عددها بشكل هائل في العوالق في المياه حيث تتخذ هذه العوالق من 
                                                           

1 .39، ص مخاطر التلوث البيئي حمدي أبو النجا،  -  
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وقت قصير مما يسبب موت األسماك والكائنات البحرية بسبب نقص األكسجين الناتج عن استهالكه بشكل كبير 
ف ، كما أن مياه الصرف الصحي تؤدي إلى زيادة أعداد البكتيريا المسببة لألمراض في المياه ، ومما ذكر فقد ُعر  

التلوث المائي من قبل اللجنة االقتصادية األوروبية على أنه تغير يحدث على تركيب ومكونات المياه وخصائصها 
ن التلوث قد يكون ناتجًا ، كما أ المسطحات المائية نتيجة أنشطة بشرية خاطئة تؤدي إلى تقليل جودة وصالحية

 بفعل عوامل طبيعية ناتجة عن العمليات البيولوجية والفيضانات. 
 تلوث الهواء : -1

الملوثة ورذاذ السوائل الملوثة ُيعرَّف تلوث الهواء على أنه تغير تركيب الهواء الطبيعي نتيجة وصول الغازات 
ياتها على الغازات ، حيث يتسبب بأضرار خطيرة تؤثر في الكائنات الحية التي تعتمد في ح الغالف الجوي إلى

امة إلى الهواء عن نتيجة إطالق االنبعاثات الس تلوث الهواء الموجودة في الغالف الجوي بكميات مناسبة ، ويحدث
طريق األنشطة التي يقوم بها اإلنسان أو العوامل الطبيعية ، حيث ُتغّير العوامل الطبيعية كالبراكين مكونات 
الغالف الجوي ، نتيجة انبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة والغبار ، كما يؤثر سلوك اإلنسان في تلوث 

ومشتقاته أحد أهم مصادر تلوث الهواء  الوقود األحفوري ويعد حرق الهواء بشكل أكبر من العوامل الطبيعية ،
الناتجة عن األنشطة البشرية ، فعملية الحرق تؤدي إلى إطالق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم في الغالف 

  (2)الجوي بكميات هائلة ، مّما يسبب حدوث ظاهرة االحتباس الحراري.
 أنواع منها :  الملوثات تُقَسم إلى عدة

 تشتمل على األتربة والغازات وحبوب اللقاح والبراكين وبقايا الكائنات الميتة وظاهرة  : الملوثات الطبيعية
 البرق والرعد التي تتضمن تفريغًا للشحنات الكهربائية.

 : وغيرها.تشتمل على الحرارة واإلشعاعات بأنواعها والضوضاء واألصوات العالية  الملوثات الفيزيقية 
 : هي عبارة عن محصلة الكائنات الحية ونواتجها مثل : الفيروسات والميكروبات  الملوثات البيولوجية

 والكائنات الحية الدقيقة وغيرها.
 : يشمل هذا النوع جميع المبيدات وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة  الملوثات الكيميائية

الكيميائية أحد المسببات الرئيسة للتلوث ، حيث ينتج التلوث الكيميائي بفعل العمليات وغيرها وتعد المواد 
الصناعية واستعمال المبيدات الحشرية واألسمدة الكيميائية السامة والصناعات البترولية وغيرها من 

متفاوت حيث يعتمد  العوامل الملوثة ، أما بالنسبة لدرجة التأثير السلبي الذي تسببه المواد الكيميائية فهو
 (3)على نوعها فمنها ما هو سام ومنها ما هو مسرطن كما أن هناك أنواعًا مشعة مضرة بصحة أإلنسان

 أهم مصادر الملوثات وأضرارها :

                                                           
2 -

 
رف، بتص139،138ص  ، مخاطره وعالجه( ، أنواعه تلوث البيئة )أسبابه أ.د. جاسم محمد جندل،
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.، بتصرف139،138،137ص ،  مخاطره وعالجه( ، ، أنواعه تلوث البيئة )أسبابه أ.د. جاسم محمد جندل،
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للملوثات مصادر متعددة كما أن لها آثارًا سلبية خطيرة على البيئة ، وفيما يأتي بعض أهم مصادر  
 -واألضرار التي تسببها : الملوثات الموجودة في البيئة

هذه االسلحة وأضرارها  الحروب واألسلحة المستخدمة فيها : من االسباب االكثر خطورة على البيئة لتنوع - 3
هذه الحروب والصراعات  السلبية المباشرة وغير المباشرة على حياة االنسان والمخلوقات االخرى ، حيث ان

واإلشعاعية والنووية التي  منها االسلحة التقليدية والكيماوية والبيولوجيةتستخدم فيها انواع كثيرة من االسلحة و 
ان اجتماع الخاصيتين  تحتوي على اليورانيوم المنضب الذي يعتبر من العناصر الثقيلة والسامة جدا ، حيث

اتالف الخاليا  طويلة وتسبب  االشعاعية والكيماوية في جسم الكائن الحي يسببان امراض مختلفة تبقى اثارهما مدة
تتحول بتأثير الحرارة العالية الى  الحية وأنواع اخرى من السرطان ، حيث ان هذه القذائف عندما ترتطم بالهدف

المحيطة بالهدف ويسبب السرطانات واإلمراض اضافه  جسيمات دقيقة وتنتشر على شكل ضباب يلوث المنطقة
وما  المزارع والغابات وتلويث االنهر والمسطحات المائيةلما يحصل من تدمير شامل للبنى التحتية وتدمير 

تصاحبه من خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والسمكية و ما ينتج عنة من تلوث هائل للبيئة االرضية والجوية 
 (4)من هذا يتضح ما يقوم به االنسان من تلويث للبيئة بأشكال وطرق مختلفة. والبحرية،

حيث تتسبب بأضرار  المبيدات والكيميائيات أهم مصادرلنفايات الصناعية : من يعد الصرف الصحي وا - 2
 ومن آثاره السلبية التسبب بمرض األسماك والكائنات البحرية ونفوق العديد منها. على البيئة كبيرة
والصرف الصناعي :  من أهم مصادر المنتجات البترولية المسببة للتلوث إذ تدّمر النظام البيئي التسرب  - 1

  وتقضي على الكائنات الحية الدقيقة.

المخلفات الصناعية التعدينية : من مصادر المعادن الثقيلة كالزنك، والزئبق، والنحاس، والزرنيخ، وغيرها من  - 4
 اء والهواء، كما تسبب مرض السرطان.المعادن الملوثة للبيئة، حيث تسبب تلوث الم

 .تقنيات النفايات الطبية الخطرالمخلفات الصحية  -5
لقد أدى ظهور هذه المشاكل البيئية فى مناطق عديدة من هذا العالم فى وقت واحد ، مع تعدد وتشابك  

جهود التنمية الشاملة فى أسبابها ومكوناتها ، والتى ترافقت مع الزيادة السكانية المستمرة باإلضافة إلى تسارع 
جميع مناحى الحياة االقتصادية والصناعية والزراعية والعمرانية والتى تجاهلت األخذ بعين االعتبار الوضع البيئى 
الذى تراجع بازدياد رفاه اإلنسان إلى زيادة الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتوجيه مزيد من االهتمام 

 .الية التى أخذت تهدد المجتمعات والحكومات وحتى تنظيمات القطاع الخاص على حد سواءبمشاكل التلوث الح

 لــــــذا جــــــاء مفهــــــوم اإلدارة البيئيـــــــة كاســــــتجابة عالميــــــة لمواجهــــــة التراجـــــــع العــــــام فــــــى الظــــــروف البيئيـــــــة  
 .العالمية ، ويهدف توفير ظروف حياه مالئمة بالنسبة إلى اإلنسان والطبيعة فى الوقت نفسه

 
                                                           

4 - 
 www.m.ahewar.org/s.asp?aid=139825&r=0,   تلوث البيئة االسباب والمعالجات -رفعت نافع الكناني 
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 الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــاني

 اإلدارة البيئية السليمة هل توقف التدهور البيئي في العالم

 مفهوم اإلدارة البيئية

تتعدد المصطلحات التى تطلق على مفهوم إدارة البيئة فهى تسّمى أحيانا : إدارة الموارد الطبيعية ، أو إدارة  
تنمية المستدامة أو إدارة بيئة المستوطنات البشرية وغيرها من التسميات لكنها جميعا تصب النظام البيئى ، أو إدارة ال

دامة الموارد الطبيعية ألجيال قادمة ،  فى المفهوم نفسه ، وهو تحسين ظروف حياة اإلنسان واألحياء األخرى ، وا 
 .ومعالجة مشاكل التلوث ، توازن طبيعى

 ة:بشكل عام ماذا تعنى اإلدارة البيئي
يجاد السبل المناسبة   اإلدارة الفعالة للسياسات والمواصفات البيئية ، وتشمل عملية وضع األهداف البيئية وا 

لتنفيذها مثل حماية األنظمة الحيوية ورفع مستوى حياتها وخاصة المتضررة منها أو المهددة بالفناء ، العمل على 
ة لألقاليم والمناطق البيئية الغنية بالحياة الطبيعية وتصميم األنظمة التخفيف من األضرار البيئية وتقديم العناية الالزم

دارة المناطق الطبيعية الترفيهية والعناية  عادة التدوير ومعالجة النفايات والتخلص منها ، وا  الخاصة بتنظيف البيئة وا 
ت( حكومية بهدف توفير بيئة بها  وبذلك تعرف إدارة البيئة بأنها الجهود المنظمة المبذولة من قبل منظمة )منظما

 (5).صحية فيزيائيا وحيوية اقتصاديا
  :اهداف اإلدارة البيئية

 الوقاية من جميع أشكال التلوث البيئي أو األضرار البيئية. -3
 تنسيق العالقات بين التنمية االجتماعية االقتصادية وحماية البيئة. -2
 (6).أي االستخدام المستدام للبيئة وللموارد الطبيعية تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع واالقتصاد ، -1

 نــــــــــــــــــــظم اإلدارة البيئــــــــــــــــية
 :البيئية اإلدارة نظم تعريف

 من المنظمة تمكن بمرونة تتمتع فهي الصارمة اإلدارية األدوات بتلك ليست البيئية اإلدارة نظم إن 
 أفضل. بيئيا أداء يحقق وبما الحاالت ختلف  مع التعامل

علي انها دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين لألعمال  YARNELLET PATRICKفيعرفها  -3
  (7)التي تقوم بها المنظمات لإليفاء بالتزامات البيئة.

منها تأخذ صيغة بأنها مجموعة من االجراءات الموثقة والمهيكلة والقابلة للتحقق DE ARAUJO عرفها  كما -2
القانونية  والرعاية التقنيات إلى العمل ممارسات و اإلدارة من بدءا األمور كل وتعالج والمتكاملة المراحل المتعددة

دامة لتلبية تم وضعها والتي  .المنظمة وأهداف البيئية السياسات مستوى وتحسين وا 
                                                           

5-  
 العوضي -/جاسمhttps://www.facebook.com/publicد. جاسم العوضي , حماية البيئة , 

6 
 . 314,317ص ، عبد الصمد نجوى، اإلدارة البيئية للمؤسسات، سامية جالل سعد، الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي  -

7 - '' Implementing an ISO 14001'', Environmental management system, School of , Yarnell Patrick  
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إدارة  نظام من الجزء بأنها : ذلك 34773اإليزو  مواصفة حسب فتعرفها ISOللتقييس  الدولية المنظمة أما -1
دارة البيئية سياستها وتنفيذ لتطوير يستخدم المنشأة   (8)تفاعلها )تفاعالتها( مع البيئة. وا 

 وتقييم فهم على المنظمات تساعد مرنة، إدارية أداة عن عبارة البيئية اإلدارة نظم أن سبق مما نستنتج 
ألنشطتها او منتجاتها من خالل اطار تكاملي تحقيقا لإلدارة الكفأة للمخاطر والتأثيرات وتحسين الجوانب البيئية 

 .والمحتملة الحالية البيئية
 :المحلية البيئية اإلدارة نظم أهم

البيئية  األطراف رضا تحقق جزئية نظرة خالل من إال يكون ال البيئية القضايا معالجة أن المنظمات أدركت
 المحلية المنظمات اتجهت فقد البيئية، اإلدارة أنظمة تقدمها التي والميزات والتكاليف الفوائد عن النظر وبغض

 (BS7750) المحلية مثل : المواصفة  المواصفات هذه الجنسيات لتبني متعددة الشركات والدولية خصوصا
 دول يخص الذي (EMAS)  األوروبي والتشريع األمريكية المتحدة بالواليات (NSF110)ببريطانيا، والمواصفة 

 :األوروبي وهذه النظم كالتالي اإلتحاد
 :( BS7750) البريطانية المواصفة -3

البيئية  اإلدارة ألنظمة وطنية مواصفة كأول BS 7750)المواصفة ) (BSI) للمواصفات  البريطاني أصدر المعهد
 وشعبيتها المواصفة هذه نجاح أن كما ، 1994 عام ثاني كصيغة وصدرت تنقيحها تم وقد ، 1992 عام بداية

 .مماثلة وطنية مواصفات تصدر ألن الخ،...وبريطانيا ايرلندا فرنسا، : مثل الدول من دفع بالعديد
 مدخل توفير خالل من البيئي بأدائها للنهوض المنظمات تساعد فاعلة إدارية أداة المواصفة هذه فتعد 

 .عليها والمحافظة البيئية اإلدارية أنظمتها وتطوير بناء من المنظمات يمكن نظمي شامل
 : EMASاألوروبي  التنظيم -2

 حماية مجال في إلزامي غير تشريع اقتراح خالل من الطوعية سياسته بسرعة األوروبي االتحاد أظهر
 مجلس أصدر 1993 جوان 29 ففي المستوردة ، المنتوجات على أكثر بصورة يطبق الذي هذا التشريع البيئة

 مشترك نظام في الصناعية المؤسسات مساهمة كيفية يخص  1836/93رقم  تحت األوروبي تشريعا االتحاد
  .EMASالتدقيق  ونظام البيئة يسمى إدارة البيئي والتدقيق لإلدارة

الجديدة  النسخة أصدر 2001 أفريل وفي التشريع ، هذا بمراجعة األوروبي االتحاد قام 2001 سنة وفي 
وتدعيم  المؤسسات تسيير في البيئية باإلدارة االهتمام على النسخة هذه فساعدت  EMAS271/ 2001 والمسماة

 أصناف جميع طرف من تتابع  EMAS271/ 2001التحسين المستمر لألداء البيئي ، وبهذا اصبحت
 نحو تتجه المؤسسات جعل اإلقليمية حدودها بسبب غير ان متطلباتها الصارمة والشكوك حولها المؤسسات
 أن يشترط EMASفتنظيم  الوثيقة هذه لتحرير موحدة قاعدة توجد ال أنه كما  ISO14001الدولية  المواصفة

  العموم. لدى والمضمون مفهوم الشكل يكون

                                                           
8 - resource & Environmental management, Canada, 1999, P 14. 

Thomas Zobel, '' The Influence of organizational characteristics on the Environment
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 : ISO  14001 الدولية المواصفة -1
سهلت  وميزات خصائص من به تتميز لما نظرا البيئية اإلدارة نظم أهم ISO 14001 الدولية المواصفة تعد

 انتشارها الدولي.
 : ISOللتقييس  الدولية المواصفة نشأة -

 وتحدد (Equal)إيزوس  اإلغريقية الكلمة من مشتقة إيزو كلمة أن الواقع في ISOS يعادل أو يساوي تعني والتي
 الضغط فيه يتساوى الذي الخط أي Isobarمثل  كلمات في تظهر إذ (…ISO)الكالم  في كبداية كثيرة أحيان في

اختيار  إلى قاد القياس إلى التساوي من التفكير إن متقايس ، تعني التي Isométrieمعينة  فترة في البارومتري
 والمقاييس للمواصفات الدولية للمنظمة اختصارا إيزو كلمة أصبحت وبذلك ISO. دولية لمنظمة اإليزو كاسم

International(ISO) Organization for Standardization تأسست الدولية، المواصفات بإصدار تختص 
 الدولي. المستوى على الصناعية المواصفات وتوحيد التعاون لتسهيل جنيف بسويسرا في 1947 عام
 :14001 اإليزو مواصفة نشأة -
 ثم1996 سنة  ونشرت اإليزو منظمة أعضاء مجموع قبول 14001 اإليزو مواصفة من األولى النسخة لقيت لقد

تبسيطا  أكثر المواصفة ولتصبح خبراء فريق إجماع بعد اإليزو قواعد لتوافق سنوات، خمس بعد للمراجعة عرضت
 Projet  Final deالعالم وبهذا انهوا تحرير المشروع النهائي للمواصفات الدولية حول الفاعلين جميع من وتطبيقا

Norme (PFNI)International (9).2004 سنة  ونشر لنهائيةا للموافقة عرض والذي 
 الفوائد المترتبة على تطبيق نظم اإلدارة البيئية :

 تتعدد الفوائد التى يمكن أن تحصل عليها المؤسسات عند إتباع نظم اإلدارة البيئية ومنها :
 تطوير األداء البيئى. -2                                منع التلوث. -3
 تطوير االلتزامات. -4                            المزايا.التنافس على  -1
 قلة الحوادث. -4                                 تقليل التكلفة. -5
 خلق أسواق جديدة ومستهلكين جدد. -.     االهتمام بالعمالة وزيادة أداء العاملين.  -9
 اإليجابية العامة وتنفيذ القانون. السمعة بالنسبة للمجتمع وعامة الناس وزيادة الرؤية -7
 (10)تحذير العاملين من القضايا البيئية واإلحساس بالمسئوليات . -37

 وحتى يتم التعرف على حاجة المنشأة إلى نظم اإلدارة البيئية البد من معرفة ما يلى :
 مدى حاجة التزام المؤسسة بالقواعد والقوانين البيئية . -
 ألداء البيئى لها .مدى الحرص على تطوير ا -
 مدى اهتمام المؤسسة بالشئون البيئية . -

                                                           
9

 دهيمي ، دور نظام االدارة البيئية في تحسين االداء البيئي للمؤسسات ، جامعة فرحات عباس ، سطيف جابر .بروش ، أ الدين زين . د - 

 457.453,452،ص2733

10
 

 www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=666 . ، نظم االدارة الهندسية ، مجلة اسيوط للدراسات البيئية القاسم محمدمحمد أبو د. -
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 مدى ارتباط المؤسسة باألهداف البيئية واألهداف األخرى. -
األمر الذى يحتم عليها  وعلى المؤسسات أن تحدد أسباب المشاكل البيئية وتحاول إزالة هذه األسباب ،        

لى أن اتباع نظم اإلدارة البيئية يوفر مبالغ طائلة للمؤسسات إن أحسنت االلتزام نحو البيئة ، وتجدر اإلشارة إ
 طريقة التفكير بحيث تحقق السياسة التالية:

 توافر المواصفات والجودة المطلوبة إلنتاج المؤسسة من أول مرة خير من ضبطه بعد ذلك. -
 منع االنسكابات خير وأقل سعرًا وتكلفة من تنظيفها. -
 (11)يؤدى إلى تكلفة أقل من إدارتها بعد تولدها وانتشارها.منع الملوثات  -

 وحتى يتم توافر إدارة بيئية ذات كفاءة عالية فإن ذلك يرتبط بإتباع خطوات منظمة كما يلى:
   تطوير األداء البيئى. -4 القياس. -1  التحكم. -2  التخطيط. -3

 الفصـــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــالث
 مفهوم التنمية المستدامة

 هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها 
أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف باالستقرار وتمتلك عوامل االستمرار والتواصل وتتسم بالشمول والمدى  

 (12)األطول والديمومة.
والتنمية المستدامة :العالقة بين البيئة   

يرجع الفضل إلدراك العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة إلى مؤتمر ستوكهولم في توجيه األنظار إلى  
أن مشكالت البيئة والتنمية متداخلة ال يمكن فصلها عن بعض ومن ثم ظهر مصطلح التنمية المتواصلة والتنمية 

لزراعية والموارد المائية مما يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء المستدامة هي االستخدام األمثل لألراضي ا
 وذلك يستلزم في إطار مفهوم االستدامة عدم ألساءه إلى موارد الثروة الطبيعية واستخدامها بحرص.

 ما هو دور إدارة البيئة لتفعيل التنمية المستدامة ؟
 المشروعات المعنية تحل مشاكل مخلفات المناطق الحضرية. -3
 شروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الزراعي.الم -2
 المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي غير خطره. -1
 المشروعات المعنية تقوم بتدوير مخلفات النشاط الصناعي الخطر. -4
 (13)المشروعات المعنية تدعم اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. -5

                                                           
11

 
.، نظم االدارة الهندسية ، مجلة اسيوط للدراسات البيئية محمد أبو القاسم محمدد. نفس المرجع السابق ، -

 

12 -  
 2775بغداد، جامعة واالقتصاد االدارة ةكلي ، دكتوراه اطروحة النامية، الدول في االقتصادية العولمة ظل في المستدامة البشرية التنمية ، صالح يحي لورنس

 91،ص

13 - 
   d. -d8a7d8afd8a7d8b1d8a9-https://env304.files.wordpress.com/.../d985d984d8aed8b5احمد الكواري ، ادارة البيئة ،

 

https://env304.files.wordpress.com/.../d985d984d8aed8b5-d8a7d8afd8a7d8b1d8a9-d.
https://env304.files.wordpress.com/.../d985d984d8aed8b5-d8a7d8afd8a7d8b1d8a9-d.
https://env304.files.wordpress.com/.../d985d984d8aed8b5-d8a7d8afd8a7d8b1d8a9-d.
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: تتألف التنمية المستدامة من أربع عناصر رئيسية  وهي النمو االقتصادي واالجتماعي عناصر التنمية المستدامة 
 والبيئي وأخيرا البعد التقني واإلداري.

 أوال : البعد االقتصادي
ويستند هذا العنصر إلى أن المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر من 

 د الطبيعية على النحو األمثلخالل استغالل الموار 
 إيقاف تبديد الموارد الطبيعية )استهالك الدول المتقدمة للمنتجات الحيوانية المهددة لالنقراض(. -3
 تقليص تبعية البلدان النامية  )التحكم في األسواق العالمية(. -2
 مسئولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته. -1
 المساواة في توزيع الموارد. -4
 من التفاوت في مستوى الدخل.الحد  -5
 تقليص األنفاق العسكري. -4

 ثانيا : البعد اإلنساني واالجتماعي
ويشير هذا العنصر إلى العالقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبل الرفاهية من خالل الحصول 

 في المقدمة.على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير األمنية واحترام حقوق اإلنسان 
 ويعتمد هذا البعد على الجانب البشري بعناصره اآلتية:

 أهمية توزيع السكان. -2 تثبيت النمو السكاني.                -3
 دور المرأة. -1 االستخدام األمثل للموارد البشرية.     -2
 حرية االختيار والديمقراطية. -4 الصحة والتعليم.                 -1

يثالثا: البعد البيئ  
ويتعلق بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية والموارد المائية في العالم 

 وذلك من خالل األسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث االعتبارات البيئية وهي:
األرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها قاعدة مخرجات : وهي مراعاة تكوين مخلفات ال تتعدى فكرة استيعاب 

 على االستيعاب مستقبال ،  قاعدة مدخالت :
 الهواء. -المياه  -مصادر متجددة مثل التربة  -3
 مصادر غير متجددة مثل المحروقات. -2

 وهذه المصادر المتجددة يجب الحفاظ عليها عن طريق عدة أمور:
 حماية الموارد الطبيعية. -3
 الحفاظ على المحيط المائي. -2
 صيانة شراء األرض في التنوع البيولوجي. -1
 حماية المناخ من االحتباس الحراري. -4
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 رابعا : البعد التقني واإلداري :
هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل المجتمع إلى عنصر يستخدم أقل قدر من الطاقة 

تاج حد أدنى من الغازات والملوثات واستخدام معايير معينه والموارد وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إن
تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتعيد تدوير النفايات داخليا وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها ولكي يتم 

 تحقيق التنمية المستدامة يجب مراعاة أمور أهمها:
 الحد من انبعاث الغازات. -   استخدام تكنولوجيا أنظف. -
 استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي. -
 إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية وغيرها. -

والتكنولوجيا المدعومة التي تحافظ على البيئة هي تلك التكنولوجيا التي تقلل التلوث البيئي من خالل  
 يستفيد من التكنولوجيا التي تصون البيئة. التقدم التقني الكبير ونظرا ألن المجتمع برمته

 
 العناصر الواجب توافرها لتحقيق التنمية المستدامة :

 األبعاد االجتماعية واالقتصادية -3
 مكافحة الفقر. - التعاون الدولي.                     -
 السكان والتنمية المستدامة. - تغيير أنماط االستهالك.             -
 لتنمية المستدامة لمناطق االستقرار البشرية. -  ة البشرية.   حماية وتعزيز الصح -
 اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة. -
 المحافظة إدارة الموارد : -2
 اإلدارة المستدامة للموارد األرضية.-  حماية الغالف الجوي.                -
 ر والجفاف.مكافحة التصح - مكافحة القطع الجائر للغابات.                -
 التنمية الزراعية المستدامة والريفية. - تنمية المناطق الجبلية.                          -
دارة المحيطات.                        -  اإلدارة البيوتكنولوجي. -حماية وا 
دارة المياه العذبة.                     -  االستخدام اآلمن للمواد الكيماوية. - حماية وا 
 إدارة النفايات الصلبة والمياه المستخدمة. - إدارة المخلفات الخطرة.                      -
 التحكم في نفايات اإلشعاع النووي. -
 تقوية دور الجماعة : -1
 المرأة والتنمية المستدامة.-األهداف بعيدة المدى لتقوية الجماعات.               -
 تقوية دور المجتمعات الشعبية.-              األطفال والشباب والتنمية المستدامة.    -
 السلطات المحلية. -الشراكة مع المنظمات الغير حكومية.                 -
 رجال األعمال والصناعة. -العمال واالتحادات العمالية.                           -
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 لمزارعين.تقوية دور ا -العمالء والتكنولوجيا.                                 -
 وسائل التطبيق : -4
 التحول التكنولوجي. -تمويل التنمية المستدامة.                      -
 التعليم، التدريب والوعي العام. -استخدام العلم.                                -
 التنظيم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. -خلق القدرات لتحقيق األهداف.                -
 (14)المعلومات التخاذ القرار. -قانون الدولي.                              ال -

 نتــــائج وتوصيات البحث :
 الحرص علي تطبيق نظم االدارة البيئية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المؤسسات. -3
 ت بجميع انواعها.نقل الخبرات والتقنيات الحديثة التي تساعد علي السيطرة وتدوير النفايا -2
معالجة مياه الصرف الصحي بإنشاء محطات حديثة لتخليصها من التلوث وتصفيتها إلعادة استخدامها في  -1

 .الزراعة وتوسيع الغابات واإلغراض االخرى المناسبة
 معالجة مخلفات الزيوت والدهون والشحوم وفضالت المصانع من المواد الكيماوية والثقيلة السامة. -4
 معالجة القمامة وهي مخلفات االنسان مثل الفضالت وفوائض المواد عديمة الفائدة بإنشاء مواقع نظامية -5

  . للطمر الصحي وكما متبع في الدول المتقدمة للتخلص منها بعيدا عن المدن والمجمعات السكنية
ومواد  ة لصناعة االسمدة الكيماويةانشاء مصانع كيماوية لتصنيع المخلفات والمواد الثقيلة باعتبارها مواد اولي -4

 . البالستك ومعادن اخرى
عناية بالغابات واألشجار دائمة الخضرة والتوسع في زراعة االحزمة الخضراء والمصدات الطبيعية و تأهيل  -9

عادة الحياة اليها باعتبارها ملجأ ومأوى  المسطحات المائية والسماح بتدفق المياة الالزمة وا 
 ن الطيور البرية والمهاجرة ومنجم ثمين لثروة سمكية كبيرة ومراعي خضراء شاسعة.النواع كثيرة م

  تخليص االرض الليبية من ركام االسلحة المدمرة وبقايا المقذوفات الحربية واأللغام بكافة انواعها -.
والتوعية إلعادة  ومن هذا المنطلق نركز على وظيفة االعالم البيئي الذي يجب ان تتكفل به جميع الدول من خالل

 االعمار.
 المـــراجـــــــــع :

 ,، تلوث البيئة االسباب والمعالجات رفعت نافع الكناني - 1
                                                                           

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=139825&r=0                
د.محمد أبو القاسم محمد ، نظم االدارة الهندسية ، مجلة اسيوط للدراسات البيئية، -2                                                                               

www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=666 
 لبيئة ،د. جاسم العوضي ، حماية ا  -1

                                                           
14

 
.د. احمد الكواري ، نفس المرجع السابق -
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https://www.facebook.com/publicالعوضي    -/جاسم 
 تلوث البيئة االسباب والمعالجات ،   -رفعت نافع الكناني  -4
 www.m.ahewar.org/s.asp?aid=139825&r=0 
  احمد الكواري ، ادارة البيئة ، -5
-d985d984d8aed8b5https://env304.files.wordpress.com/.../
d.-d8a7d8afd8a7d8b1d8a9 
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 اطروحة النامية ، الدول في االقتصادية العولمة ظل في المستدامة البشرية التنمية ، صالح يحي لورنس -10
 91، ص 2775بغداد، جامعة واالقتصاد االدارة دكتوراه ، كلية

جامعة دمشق ،  . "و دورها في التنمية المستدامة مطانيوس مخول ،عدنان غانم  ، نظم اإلدارة البيئية -33
277.. 

دهيمي ، دور نظام االدارة البيئية في تحسين االداء البيئي للمؤسسات ،  جابر .بروش ، أ الدين زين . د -32
 457.453,452، ص 2733جامعة فرحات عباس ، سطيف 
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 نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة

 المهندس / حسن فتحي حسن الحداد
 بكالوريوس هندسة نفطية, كلية تقنيات الهندسة النفطية, بنغازي, ليبيا 

 hassanelhadad31@gmall.comالبريد الكتروني : 
  الملخص

نتيجة التطورات والتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي أدت  إلي زيادة مظاهر التلوث البيئي، منذ      
، ازداد الوعي العالمي بضرورة حماية البيئة. وكان إرساء وتعزيز منظومة .3النهضة الصناعية في القرن ال

دارة المؤسسة في ضل السعي للحصول  لإلدارة البيئية من المدركات أو االلتزامات الهامة في استغالل الموارد وا 
( بالنسبة للمؤسسات االقتصادية، واألعظم من ذلك، تعتبر اإلدارة البيئية وتحسين (ISO14000علي شهادة دولية 

 األداء البيئي للمؤسسة أو التنظيم من األدوات المهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم.

معنيون حاليا وفي أغلب البلدان تركيزا واضحا علي المسائل المرتبطة بشؤون البيئة من خالل كما يركز ال    
الدور المهم الذي تؤديه نظم اإلدارة البيئية، لما تسهم به سواء في الحفاظ علي البيئة أم في دعم التنمية 

 المستدامة، 

ة والتنمية المستدامة والرؤية المستقبلية لمجال وبناء عليه سنسلط الضوء في هذا البحث علي اإلدارة البيئي     
 البيئة والتنمية.

 المقدمة  3.3

تولي األوساط الدولية اهتماما متزايدا من خالل ما تطرحه المؤتمرات والندوات الدولية التي تعقدها وتشارك       
ور الذي تؤذيه نظم اإلدارة البيئية فيها معظم الدول وبرعاية منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المختلفة، لمعرفة الد

في التنمية المستدامة، الذي يتجلى في حماية البيئة وخلق فرص عمل يرتبط بالحد من الفقر والبطالة وتحقيق 
 العدالة والمساواة وغيرها.

جهة، كثر الحديث في السنوات األخيرة عن الضوابط التي تحكم العالقة بين التنمية المستدامة والبيئة من      
والعالقة القائمة بين الموارد البشرية والطبيعة من جهة أخري، علي الرغم مما توصل إليه العالم من أليات 

ية السلبية.) مخول، واستراتيجيات تقنية واقتصادية جديدة تخفف من حدة األثار البيئية واالقتصادية واالجتماع
 (.2777غانم، 

 مشكلة الدراسة واسباب اختيارها 2.3

حور مشكلة البحث في دراسة واقع نظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة، بسبب عدم اقتصار تتم
المشكلة البيئية علي مكان محدد، بل تخطته، لتصبح من المشكالت العالمية المعاصرة، والسيما عند استغالل 

mailto:hassanelhadad31@gmall.com
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عن الفعل الالبيئي المخل في جوهر  الموارد الطبيعية بشكل غير معتاد ومألوف، ودون أي اعتبار لما ينجم
 التوازن البيئي.

 أهداف الدراسة 1.3

 تحسين واقع اإلدارة البيئية من خالل إيجاد أساليب مالئمة إلدارتها. .3
الوصول إلي التزامات قانونية صريحة علي المستويين المحلي والدولي بهدف تخفيف األثار السلبية التي  .2

 تنجم عن تسارع النمو االقتصادي.
 إضفاء صفة االلتزام علي تحقيق األهداف البيئية، من خالل السياسات والتخطيط البيئي. .1

  Environmental Managementاإلدارة البيئية  4.3

يتداول المختصون عدة تعاريف لإلدارة البيئية، تهدف بالمحصلة إلي ما تهدف إليه اإلدارة البيئية التي هي       
عبارة عن " الجهود المنظمة التي تقوم بها المنظمات لالقتراب من تحقيق األغراض البيئية بوصفها جزءا أساسيا 

نظم المنشاة والمنظمات المختلفة، بحيث يكون االهتمام  من سياساتها" كما أنها تعني بالتعديالت المطلوبة في
بالبيئة مجااًل مؤثرًا وفعااًل فيها، ويبدو ذلك جليا في الهيكل الوظيفي للمنشاة من حيث المسؤوليات والمهام وتنفيذ 

ر، )بد الخطط والمراجعة للخطط البيئية، بهدف  تحسين أداء المنشأة وخفض أثارها البيئية أو منعها تماما
 (..277وهدان،

 
 : العالقة بين عناصر اإلدارة ونظم اإلدارة البيئية 1الشكل 

وقد بدأت الدول جميعها في العالم االهتمام باإلدارة البيئية، بوصفها الوسيلة المناسبة لتصحيح أوضاع       
ول استخدام هذه المقاييس الصناعة، مما دفع العديد من الحكومات إلي وضع مقاييس تشريعية لإلدارة البيئية، وتح

من أساس تطوعي إلي أن أصبح شرطا مهما في التعامل بين كثير من الشركات والهيئات والمنظمات، وصوال إلي 
 (.2773( التي من أدواتها المستخدمة االتي )الصرن،EMSتطبيق نظم اإلدارة البيئية )

,  الكائنات الحية,الطاقة , الموارد الطبيعية,  التربة, الماء, الهواء•
 البيئة .االنسان

  -المسؤوليات والممارسات -( التنظيم)التخطيط  -الهيكل الوظيفي •
 .خفض األثار البيئية السيئة -مراجعة السياسة البيئية ومتابعتها 

 اإلدارة

 المواجهة تساعد اإلدارة البيئية المنظمة أو المنشأة علي تحقيق أغراض البيئية•
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 :زمة للمنظمات واألفراد جميعهم في عبارة عما تصدره الحكومات من تشريعات وقوانين مل التشريعات
المجتمع في أثناء قيامهم بالعمليات اإلنتاجية والصناعية والزراعية المختلفة، فضال السياسات واللوائح 
المنظمة للعمل عند إنشاء المشروعات الصناعية أو إدارتها، لتقوم الجهات الحكومية من ممارسة 

يقاف العمل في تلك المنشآت المخلة بشروط صالحياتها في إطار تلك التشريعات بفرض الع قوبات وا 
 الترخيص للنظم والمعايير البيئية.

  مجموعات الضغط: عبارة عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تعني بحماية البيئة
والحفاض عليها، وتسعي في تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات والبرامج الصناعية والزراعية 

لتنموية، التي تلتزم بالتشريعات واللوائح واالتجاهات الحديثة في المحافظة علي البيئة، فضال عن وا
ضغوط المجتمع والضغوط األدبية واالجتماعية، من خالل عالقة االنسان بالمحيط البيئي، كما تسعي 

 حماية البيئة.إلي زيارة الوعي باالثار البيئية السيئة علي صحة االنسان في حالة عدم اهتمامه ب
  ،المعايير)معايير الجودة والمنافسة(: وهي المعايير البيئية التي تلتزم بها المؤسسات والمنظمات المختلفة

فضال عن مفاهيم الجودة الحديثة، التي تؤدي دورا كبيرا في المنافسة بين الشركات والهيئات المنتجة، 
 ومدي مراعاتها للشروط البيئية.

  ما تسعي إليه أغلب الشركات المنتجة في استهالك الطاقة النظيفة، بعيدا عن التلوث التمويل: ويقصد به
البيئي، األمر الذي يؤذي إلي توفير في تكاليف العملية اإلنتاجية وفي زيادة الفرص التسويقية، لذا 
 أعطت الجهات الممولة عناية واهتماما قبل دراسة تمويل المشروعات، من خالل تخفيض االلتزامات
البيئية، حتي ال يؤدي إلي ارتفاع التكلفة وصعوبة في استرداد األموال مرة أخري، أن أهم  ما يتميز به 

(، يمكننا تصورها في الشكل رقم .277يتجسد في أدوات، )بدر، وهدان، (EMS)نظام اإلدارة البيئي 
(2.) 

 

 : أدوات تطبيق اإلدارة البيئية2الشكل 

 ( بأنه:1بيان ميزات نظام اإلدارة البيئية، كما في الشكل رقم )ويمكننا بناء علي ما سبق، 

 األدوات المستخدمة في تطبيق اإلدارة البيئية

 التمويل
معايير الجودة 

 والمنافسة
مجموعة 

 الضغط
 التشريعات
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  من أكثر األنظمة اإلدارية فاعلية في تحقيق أداء بيئي متميز، يسمح للمنظمة أو للمؤسسة بمراجعة
نشاطات التي تقوم بها، والتي لها تأثير في البيئية والعمل علي توفيق أوضاعها لها، بما يتناسب 

 سية.والمتطلبات القيا
  يساعد المؤسسة أو المنظمة في تحسين كفاءة األداء البيئي ذاتيا، من خالل التعاون مع الجهات المعنية

 بالشأن البيئي.
  يتضمن تحديد الهيكل التنظيمي والمسؤوليات واإلجراءات والموارد الالزمة لتحقيق السياسة البيئية

 المرجوة.
 يتطلب الحصول علي نظام الجودةOMS) وشهاد ،)( 34777ات المواصفات القياسية البيئية ISO )

 كمؤشر علي مدي االهتمام بنشاطات حماية البيئة علي المستويين المحلي والدولي.
  يؤذي من خالل تطبيقه إلي توحيد المصطلحات والمفاهيم المتداولة، عند إجراء المقارنات في مجال

 (..277الحفاظ علي البيئة )بدر، وهدان،

                       
 : كيفية تبيان نظام اإلدارة البيئية 3الشكل 

 Sustainable Developmentمفهوم التنمية المستدامة  5.3

، حيث عرفت 37.9ورد مفهوم التنمية المستدامة أول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام       
التنمية المستدامة في هذا التقرير بانها: تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر، دون المساومة علي قدرة األجيال 

 (.37.7ة والتنمية، المقبلة في تلبية حاجياتهم )اللجنة العالمية للبيئ

( بانها: تلك التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح (webesterوجاء تعريفها في قاموس      
 (.3777باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا )بروان، وبيستر وأخرون، 

 التحسن

 المراجعة

 مراجعة التصميم

نظام اإلدارة البيئية   EMS 

 وضع االهداف البيئية

 وجود سياسات بيئية واضحة وملزمة
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ية ، بأنها: تلك العملية التي ( مدير حماية البيئة األمريكW. Ruchelshausكما عرفها وليم رولكز هاوس )     
تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم والقدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية، والمحافظة 

 (.,Church, 1998علي البيئة، هي عمليات متكاملة وليست متناقضة )

ة، بحث ال يتجاوز هذا االستخدام للموارد بناء عليه، يمكننا القول: إن استخدام الموارد الطبيعية بطريقة عقالني
معدالت تجددها في الطبيعة، وال سيما حالة الموارد المتجددة، أما في حالة الموارد غير المتجددة، فإنه يجب 
الترشيد في استخدامها، إلي جانب محاولة البحث عن بدائل لهذه الموارد، لتستخدم رديفا لها بهدف اإلبقاء عليها 

ية ممكنة، ألن الموارد الطبيعية ليست فقط من حق األجيال الحاضرة، بل أيضا من حق األجيال أطول مدة زمن
  (.Geis, D, Kutzmark, T, 1998,P.2القادمة )

التنمية المستدامة، هي تنمية ال تركز علي الجانب البيئي فقط، بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية واالجتماعية، 
ة، مترابطة ومتداخلة فيما بينهما، وكل منها يتكون من مجموعة عناصر، كما في الشكل  أي أنها تنمية بأبعد ثالث

 االتي. 4رقم 

                

 

 : أبعاد التنمية المستدامة وعناصرها4الشكل 

ولكي تقوم هذه التنمية علي قاعدة صلبة، البد من أن تعتمد علي واقع مخزون رأس المال الذي يديمها، ورأس 
 يقصد به رأس المال بمفهومه المحاسبي النقدي، بل هو مقدرات المجتمع ومحتوياته ومكوناته كلها أبعاد هنا، ال

 .,G.1998. (Kozlosiki , J, Hillتؤثر في التنمية )

 أبعاد التنمية المستدامة

 البعد االقتصادي

النمو االقتصادي 
 المستديم

 كفاءة رأس المال

إشباع الحاجات 
 االساسية

 العدالة االجتماعية

 البعد االجتماعي

 العدالة في التوزيع

 الحراك االجتماعي

المشاركة الشعبية 
 والتنويع الثقافي

 استدامة المؤسسات

 البعد البيئي

اإليكولوجيةالنظام   

 التنوع البيولوجي

 اإلنتاجية البيولوجية

 القدرة علي التكيف
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 لذلك يمكن القول أيضا: محتوي التنمية المستدامة يتمثل في منطلقين:

  وتدميرها.إنساني أخالقي : حيث ال يجوز فيه إفساد البيئة 
  اقتصادي : إذ إن كل ما تحويه البيئـة مـن مـوارد يشـكل رأس المـال الطبيعـي الـذي هـو أحـد عناصـر

ــــه  الحقيقــــي  العمليــــة اإلنتاجيــــة، وال يجــــوز أن يســــتهلك اإلنســــان فــــي أي نشــــاط اقتصــــادي رأس مال
 (.3779)موسشيت، دوجالس،

 واقع التنمية المستدامة علي المستويين الدولي والمحلي 4.3

أدت سيطرة النزعة المادية علي سلوك األفراد والشركات والحكومات في السنوات األخيرة إلي زيادة معدالت       
الربح، ومعدالت النمو االقتصادي، من خالل خطط وبرامج ومشاريع تنموية كانت غير رشيدة، ال نها قامت علي 

كن من المكاسب والمنافع، األمر الذي جعلها أساس التخطيط الجزئي وقصير المدي، بهدف تحقيق أقصي حد مم
عاجزة من المحافظة علي التوازن الطبيعي، بسبب استنزافها المتسارع للموارد الطبيعية )الحمد، وأخرون ، 

3797.) 

وباختصار، يمكننا القول إن التنمية في الدول العالم، بشقيه الفقير والغني، لم تنتج إال مزيدا من النمو        
صادي المشوه في توزيعه المكاني والطبقي، الذي خلف مجتمعات غنية وأخري فقير، فضال عن كم هائل من االقت

المشكالت البيئية التي وقف العالم عاجزا عن وضع الحلول المناسبة لها، رغم إمكاناته التكنولوجية والمادية 
 الهائلة. وتشتمل عملية تقييم االثار البيئية، العناصر االتية: 

 ديد مدي الحاجة للمشروع من النواحي االقتصادية.تح .3
 الوصف التفصيلي لبناء المشروع ومكوناته، والرسومات التوضيحية. .2
فحص التقرير لتحديد هل يتطلب المشروع التقييم الشامل لألثار البيئية، والتأكد من األثار البيئية  .1

 –رمادية -درجة خطورة االثار) بيضاءالمطلوبة تقييمها، وفقا لنظم القوائم المعمول بها في تصنيف 
 (.3779، )الصالح ،5سوداء( كما موضح في الشكل 

 وصف البيئة المحيطة. .4
دارسة النطاق، وتشمل جمع المعلومات والبيانات الالزمة لتعرف االثار المهمة، بحيث تهدف إلي تحديد  .5

 لبيئة المحتملة إلمكان تقييمها.المشكالت الحالية والمتوقعة، وتحديد البدائل الممكنة، ورصد االثار ا
 التقييم لتحديد التأثيرات البيئة المهمة وتحليلها. .4
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تخفيف االثار الضارة، من خالل رسم خطط التخاذ مجموعة من اإلجراءات التي تؤدي إلي تخفيف  .9
عية االثار البيئية السالبة، ومنها تغير الموقع، تغيير في التخطيط، تغير في تقييم البناء تغير في نو 

 المعدات، تحسين عملية الرصد، تحسين اإلدارة البيئية للمشروع، وغيرها.
خطة الرصد البيئي وتحسينها، من خالل تحديد النظام المتبع في اختيار العينات، ونظام البيانات  ..

 (..277المستخدم لحفظ المعلومات وتداولها، ونظام التحليل واستخراج المؤشرات )بدر، وهدان ، 

                      
 : التقرير النهائي لعملية تقييم االثار البيئية 5الشكل 

 الرؤية المستقبلية في مجال التنمية والبيئة 9.3

 الرؤية في مجال التنمية المستدامة 3.9.3      

  سيعافي تطبيق التنمية المستدامة من صعوبات وعراقيل، والسيما في ظل أليات السوق الحر القائم علي
لعدالة في توزيع عائدات النمو، وفي ظل غياب أليات اقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة لتوزيع عدم ا

 هذه العائدات.
  ،يتطلب تطبيق التنمية المستدامة وجود رؤية دولية جديدة، تتضمن تغييرا في قيم السكان، واتجاهاتهم

ا هو الطريق الوحيد لتطبيقها وعاداتهم وتقاليدهم، سواء أكانوا أفراد أم مؤسسات أم حكومات. وهذ

 تحديد مدي الحاجة

 وصف المشروع

 الفحص

 رمادية سوداء

 وصف البيئة

 دراسة النطاق

 التقييم لتحديد التاثيرات البيئية المهمة

 الخطة لتخفيف من االثار

 خطة الرصد البيئي

 التقرير

 بيضاء
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في قمة األرض في ريودي جانيرو  23بمفهومها ومحتواها، وأبعادها التي أقرتها دول العالم في أجندة 
 .3772عام 

  جاءت التنمية المستدامة لنقل الثقل في العالم من التقدم الذي يعبر عنه بمنطق االقتصاد إلي التقدم
 (.3777)ثاراجونا،الذي يعبر عنه بمنطق الثقافة 

 الرؤية في مجال البيئة 2.9.3

  دعم نظم اإلدارة البيئية كأحد األطراف المهمة في العملية البيئية، التي يعتمد علي كفاءتها نجاح النظم
القائمة فيها، وذلك لكونها تعد األطر الموجودة لديها، علي تنمية قدراتهم من خالل التدريب المستمر 

 والمتطور.
 اس علي االلتزام الطوعي، كمنهج أكثر فاعلية، للوصول وضع بيئي أفضل، والعمل علي تشجيع الن

 إقناع الناس بجدوي ضرورة تحسين األداء البيئي، وخفض التلوث.
  إقناع إدارة المنشآت بالجدوى االقتصادية التي سوف تعود علي المنشأة عند اتباعها أسلوب منع التلوث

سلوب إلي خفض التكاليف الخاصة بمعالجة المخلفات الناتجة، استهالك عند المنبع، حيث يؤذي هذا األ
 المواد، إصابات العمل.

  توجيه المنشآت إلي برامج الدعم الفني والمالي، كأليات فعالة من شأنها دفع منهج االلتزام الطوعي، وقد
 توجه هذه البرامج ضمن إطار جهاز شؤون البيئة، أو وزارات وهيئات أخري.

 ن التشريعات والقوانين الخاصة بتحديد مستويات التركيز القصوى للملوثات المسموح بها، ضرورة س
والعمل علي إدماج األبعاد البيئية عند وضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية، ودراسة حياة 

عي المنتجات المختلفة بما بضمن الحد من المخلفات الصناعية وحدوث التأملية في اإلنتاج الصنا
مكان إعادة التصنيع  الموسع للحد من المخلفات الخطرة، واالستفادة الكاملة من مخرجات الصناعية، وا 

 (.2773لملوثات المنتجات بعد انتهاء عمرها االفتراضي )حافظ ،
  حث الحكومات علي القيام كل منها علي حدة أو بصفتها الجماعية بالعمل التصحيحي الذي يكفل

 اعها وتحسينها.حماية البيئة واسترج
  تغير أنماط اإلنتاج واالستهالك المخلة بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية، وتبني مبدأ االستدامة في توظيف

هذه الموارد واستغاللها، عبر المسؤولية المشتركة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع األهلي 
، وتطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في كافة، من أجل المحافظة علي الموارد البيئية المتاحة

 (.2773-2774عملية التنمية القائمة علي ضمان حق األجيال القادمة )الخطة الخمسية العاشرة، 

 االستنتاجات 3..
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  بناء القدرات المؤهلة والمتخصصة في البيئة، و إنشاء مراكز البحث العلمي وتزويدها باألجهزة واألدوات
لوث البيئي، فضال عن مراقبة تأثير الملوثات للبيئة واتجاهاتها، وتوفير إنذار مبكر عن المعدة لقياس الت

 أي تدهور خطير.
  سن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة، اخذين بالحسبان أهمية قوانين العقوبات الرادعة، لمن

 يتعدى عليها.
 فة، إلي مراحل متقدمة، من أجل الحفاظ علي رفع مستوي الوعي البيئي والسلوك التطوعي للمواطنين كا

البيئة، والمطالبة بإدخال البعد البيئي ضمن مناهج التعليم، واستخدام وسائل األعالم المختلفة لتوعية 
 المواطنين بقضايا البيئة ومشكالتها وسبل الحفاظ عليها.

 ة والطاقة الكهربائية في جميع التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسي
 نواحي الحياة، بدال من مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والبترول.

  إدراج البعد البيئي كمتغير أساسي في خيارات المجتمع، لتخطيط مشاريع التنمية وتنفيذها وتقييمها من
مع المنظمات اإلقليمية  منظور االرتباط الوثيق بين مستوي المعيشي والوضع البيئي، وذلك بالتعاون

 والدولية.

 التوصيات 7.3

التزام اإلدارة العليا للمؤسسة بتطبيق منظومة لإلدارة البيئية يظل منقوصا، إن لم نؤسس للمحاسبة البيئية  .3
 والمراجعة البيئية في كيانها الذي تشرف عليه.

ميزة تنافسية في األسواق إدماج البعد البيئي في تخطيط وتنفيذ البرامج الصناعية للمؤسسة، لخلق  .2
 .ISO14000المستهدفة، في ظل االتجاه العالمي نحو الحصول علي مواصفة  

تنظيم وظيفة مختصة بالشؤون البيئية في المؤسسة، وارساء نظام تقارير يرصد تغيرات البيئة بفعل  .1
 أنشطة المؤسسة.

لحفاظ علي البيئية وتحفيزهم علي تدريب القيادات علي طرق اإلدارة البيئية، وتوعية العمال بضرورة ا .4
 المبادرات الطوعية لمكافحة التلوث.

التعجيل في استخدام التكنولوجيات الحديثة النظيفة، كذا استخدام تقنيات وتكنولوجيات تساعد علي  .5
 معالجة المخالفات والنفايات.

بالنظافة والتجميل وضع إرشادات ولوحات موحدة بين المرافق العمومية للدولة والمؤسسات الخاصة  .4
 وحماية البيئة.

 المراجع العربية
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، سلسلة 37.7اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، ترجمة محمد كامل عارف،  .3
 نوفمبر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 342عالم المعرفة، عدد 

وشكاالتها، سلسلة عالم المعرفة، عدد  ، البيئة3797الحمد، رشيد، وصباريني محمد سعيد،  .2
 ، شهر فبراير، لمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت.2

دارة الكوارث، الفصل الثامن عشر، 2773-2774الخطة الخمسية العاشرة،  .1 ، قطاع البيئة وا 
 .475-492هيئة تخطيط الدولة، سورية،

 دار الرضا، دمشق.، 34777، نظم البيئية واإليزو 2773الصرن، رعد، .4
 ، التلوث البيئي، دار جفرة، دمشق.3779الصالح، فؤاد،  .5
، المؤتمر السنوي الثامن والثالثون لقضايا السكان والتنمية )الواقع .277بدر، ع، وهدان، ز، .4

 والتحديات(، المركز الديموغرافي بالقاهرة.
 زيع، عمان. ، أوضاع العالم، األهلية للنشر والتو 3777براون، وبيستر واخرون،  .9
ثاراجوثا، فيديركو، نظرة في مستقبل البشرية، قضايا ال تحتمل االنتظار، ترجمة محمد مكي،  ..

 ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة.3777
 ، اإلنسان والبيئة، دار حواء، القاهرة.  2773حافظ، سحر،  .7

للعلوم االقتصادية والقانونية، العدد ال مطانيوس مخول، عدنان غانم، مجلة جامعة دمشق  .37
 .2777ثاني،

، الدار الدولية 3779موسشيت، دوجالس، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين،  .33
 لالستثمارات الثقافية القاهرة.
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 اإلدارة البيئية لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام ُنظم خزانات التحليل
 في التجمعات السكنية الصغيرة  

 الهنشير  م. أسماء عبد اهلل
 الهندسة، قسم الهندسة الكيميائية، جامعة طبرقكلية 

as0o0o0om1941993@gmail.com  
 

 Abstract ملخص البحث 
أجريت هذه الدراسة على معالجة مياه  الصرف الصحي للتجمعات السكانية الصغيرة والريفية، بهدف ايجاد حلول 
لمعالجة مياه الصرف الصحي في هذه المناطق، وتحديد أفضل الطرق للتخلص منها بشكٍل آمٍن، ومدى إمكانية 

ر باستخدام خزان التحليل الهوائي ذات المرشح االستفادة منها وتدويرها، وذلك خالل فترة زمنية استغرقت ستة أشه
الحجري، حيث جرى تصميم الخزان وفق المواصفات الهندسية التي تخضع لمعدالت التدفق اليومية والتي تعتمد 
في األساس على التعداد السكاني للتجمع، حيث ال يمكن في مثل هذه الحاالت استخدام محطات المعالجة نظرًا 

 لة التعداد السكاني وتدني معدل التدفق. لتكاليف إنشائها وق

في المياه الداخلة والخارجة من الخزان مثل األكسجين الحيوي  الكيميائية لقد أشارت نتائج تعيين المعامالت
، األمونيا (COD)األكسجين الكيميائي المطلوب ،  (TSS)، والمواد الصلبة المعلقة الكلية(BOD5)المطلوب 

(NH4) الفوسفور ،(PO4-P)  والنيترات(NO3)   وكفاءة اإلزالة لبعض هذه العوامل خالل مرحلة المعالجة مقارنة
لمعايير  EPA (2002)من حيث تدوير المياه،  EPA (2006)بالمعايير العالمية حسب وكالة حماية البيئة 

وكالة حماية البيئة المياه المعالجة بخزانات التحليل، بانخفاض قيم هذه المعامالت عن القيم المنصوص عليها ل
EPA (2006) وتمشيها مع بعض القيم المنصوص عليها لـ ،EPA (2002) أما بالنسبة للعوامل الفيزيائية .

فقد أظهرت تباينًا خالل مرحلة  EC، والتوصيلية الكهربائية pH، الرقم الهيدروجيني ToCوهي درجة الحرارة 
 قة. الدراسة وتمشيها بشكل عام مع قيم الدراسات الساب

  Introduction . مقدمة 3
لقد تطور في السنوات القليلة الماضية وبشكل متسارع تقنيات وأساليب جديدة في معالجة مياه الصرف الصحي، 
وأن التقدم والتطور لألمم ال ينتج من وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل في تحقيق أفضل استخدام بما يخدم هذه 

mailto:as0o0o0om1941993@gmail.com
mailto:as0o0o0om1941993@gmail.com
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الصحي  الصرف مجال في المنعزلة والمناطق القروية للتجمعات المقدمة بالخدمات السريع التوسع الشعوب. إن
 الناجم عن والقلق المياه ندرة ظل في خصوصاً  و الملوثة المياه عن الناجم التلوث بسبب القلق تزايد رافقه

 الملوثة المياه وأنمعالجة  دون من الصرف الصحي مياه لصرف المرافقة التحليل( )خزانات الصحية األحواض
 المنازل لعشرات عن تجمع ينتج ربما أو وسياحي تجاري تجمع أو واحد بيت عن تنتج أن يمكن الالمركزية
 . القرى في كما صحي صرف بشبكة المخدومة غير أو المخدومة

عادة ومعالجة تجميع في الالمركزية الملوثة المياه إدارة تتمثل  عن المنازل الناتجة الملوثة المياه استخدام وا 
 المياه إدارة أهداف من العموم فإن وعلى التلوث. مصدر قرب والصناعية التجارية والمنشآت الصغيرة والتجمعات

 :يلي كما تلخيصها يمكن والمنعزلة الصغيرة المناطق في الملوثة
 . العامة الصحة حماية  -
 . التلوث من المحيطية البيئية الحماية  -
 . الملوثة التلوث وتخفيف الحموالت مصدر قرب المنزلية الصرف مياه حجز بواسطة المعالجة تكاليف تخفيض -
 Material and Methods . المواد وطرق البحث 2

 . منطقة الدراسة  3.2
أجريت الدراسة على إحدى المناطق الريفية المنعزلة ذات التعداد السكاني البسيط. وقد وضع تصور عام ألسلوب 

عالجة المتبعة من خالل مخطط يوضح مراحل المعالجة، حيث تمت الدراسة على خزان التحليل الذي يعمل الم
 .(3بنظام المعالجة الهوائية )شكل 

 
 ( خزان التحليل الذي يعمل بنظام المرشح الحجري 3شكل )

استغرقت الدراسة ستة أشهر أجريت خاللها الدراسة على خزان التحليل الذي يعمل بنظام المعالجة  .1
الهوائية بواسطة المرشح الحجري، فهو بمثابة مرشح بيولوجي من شأنه التخلص من المواد الصلبة 

هندسية ، حيث تم تصميمه وفق المعايير الDissolved organicsالعالقة والمواد العضوية المنحلة 
ألساليب المعالجة للحصول على أفضل النتائج بعد أن تبين أن خزانات التحليل الالهوائية لم تكن 
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بالكفاءة المطلوبة لمعايير المعالجة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الطرق في عملية المعالجة في 
قة الترشيح نظم خزانات التحليل. من جانب آخر يتم التخلص من تصريف خزان التحليل عبر طب

 (.2للتخلص من الملوثات المتبقية الخارجة منه )شكل 
 
 

 . الهدف من الدراسة  2.2
معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية في التجمعات السكنية المحدودة بأقل التكاليف والوصول بالمياه إلى درجة 

 العامة أو البيئة. عالية من المعالجة يمكن استخدامها وتدويرها دون أن تؤثر سلبًا على الصحة

 

 
 ( تصريف المياه الخارجة من خزان التحليل على طبقة الترشيح2شكل )

 Sampling Method. جمع العينات 1.2
ُجمعت عينات الدراسة من مياه الصرف الصحي الغير معالجة الواردة إلى الخزان ممثلة على مدار اليوم أسبوعيًا، 

جمع عينات من مياه الصرف المعالجة في اليوم التالي من أخذ  أي بمعدل أربع عينات شهرية. بالمثل تم
 العينات. بعد ذلك تم إجراء االختبارات الالزمة للعوامل اآلتية:

 درجة التوصيل الكهربائي.و  pH درجة الحرارة،وتشمل : . العوامل الفيزيائية1
 . العوامل الكيميائية: وتشمل العوامل التالية:4

وهي كمية األكسجين  Biochemical Oxygen Demand (BOD5):. قياس األكسجين الحيوي المطلوب 3.4
  .المستهلك من قبل الكائنات الحية الدقيقة في أكسدة المواد العضوية

وهي كمية األكسجين  Chemical Oxygen Demand (BOD5):. قياس األكسجين الكيميائي المطلوب 2.4
 د العضوية المتبقية كيميائيًا. الالزمة لتفكك الموا

ُيعــد هــذا االختبــار مــن االختبــارات الهامــة لتحديــد طبيعــة ميــاه الصــرف : (SS). قيــاس المــواد الصــلبة المعلقــة 1.4
 (.Lowe, et al. 2009الصحي) 
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يعتبـر الفوسـفور مـن المركبـات الهامـة فـي العمليـات : Total Phosphours (TP). تعيـين الفوسـفور الكلـي 4.4
 .(Gillion, and Patmont, 1983)البيولوجية، فمن خالله يمكن معرفة مدى كفاءة المعالجة لمياه الصرف 

ُيعد النيتروجين أحد المؤشرات الهامة على العديد من المركبات مثل األمونيـا : (TN). تعيين النيتروجين الكلي 5.4
النيتريــت والنيتــروجين العضــوي واليوريــا، يــؤدي وجودهــا فــي البيئــة المائيــة إلــى نمــو الطحالــب والكائنــات والنتــرات و 

 .(Metcalf  & Eddy, 2007) المائية األخرى الغير مرغوب فيها 
 
  Septic Tanks Treatment Systems. المعالجة بنظم خزانات التحليل4

لصرف الصحي عادة في حالة عدم وجود محطات معالجة وذلك في تستخدم نظم خزانات التحليل لمعالجة مياه ا
عامًا على مستوى العالم، وتعتبر هذه الطرق ضمن  327المناطق الريفية والمجتمعات الصغيرة منذ أكثر من 

طرق المعالجة التقليدية مع إمكانية استخدام بعض وسائل التقنية الحديثة التي ُأدخلت عليها، كما ُتعد هذه النظم 
أيضًا بمثابة حلول مؤقتة أو دائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد يتشكل الخزان من جزٍء واحٍد أو من أكثر 
من جزء، فالخزان األحادي أو الذي يتكون من قسمين يستخدم عادة في نظم معالجة مياه الصرف الصحي للمنازل 

التحليل عبر مواسير الصرف. وبعد المرور  الفردية، حيث يتم تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية إلى خزان
يبدأ انفصال المواد الصلبة عن السائل بمجرد تدفق مياه الصرف بشكل بطئ خالل  Baffleعبر الحاجز المعلق 

على السطح،  Scumالخزان. بعض المواد الصلبة تترسب على قاع الخزان والبعض اآلخر يطفو في طبقة الزبد 
. إن المواد الصلبة المتبقية بالخزان يتم تحللها Karen, (2008))جزئيًا بفعل البكتيريا  ثم يتم تحلل المواد الصلبة

بواسطة البكتيريا الالهوائية المتواجدة بمياه الصرف الصحي، ويتم هذا التحلل بكفاءة عند درجات الحرارة العالية، 
زان ومدى سهولة هضم هذه المواد. ومن هذا باإلضافة إلى أنه يعتمد على كمية المواد الصلبة القادمة إلى الخ

الممكن إضافة بعض المواد الكيميائية في الخزان لكي يتم ترسب الفوسفور مثاًل، ونتيجة ذلك يزداد ترسب الحمأة 
 .  (About Septic Tanks, 2012)مما يلزم تفريغ الخزان كثيرًا عادة  

 . تصميم خزان التحليل9
  ومن ثم حجمه الكلي هناك طريقتان:لمعرفة السعة المناسبة للخزان 

التي تحدد كمية المياه باللترات التي  BS 6297 : 1983 : استخدام المواصفات البريطانية. الطريقة األولى1
 :(Toor, et al. 2011)يجب أن يسعها الحوض حسب المعادلة التالية 

C= 180 P + 2000 
 : حيث

 C هي سعة الخزان من المياه باللتر =. 
P  = هي عدد األشخاص الذين يستخدمون شبكة الصرف الصحي 

 لتر في اليوم ويختلف ذلك المقدار من بلد آلخر. 3.7إن معادلة المواصفة البريطانية تعتبر معدل نصيب الفرد 
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: أخذ المعلومة من إدارة المياه بالمنطقة التي سيشيد فيها الحوض عن معدل نصيب الفرد من الطريقة الثانية. 2
 المياه باليوم باللترات )أي لتر/فرد/يوم( وذلك من خالل:كمية 

 حساب معدل التدفق اليومي لمياه الصرف الصحي للقرية -أ
 أو نظام تدفق المياه المتاحة إلى القرية -ب
 أو باستخدام متوسط قيم االستهالك اليومي -ج

يتبع نظم المعالجة باستخدام خزانات إن النظام المتبع في تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة األبيار 
التحليل وذلك من خالل تجميع المياه من كافة المنازل ليتم تفريغها في خزان عمومي واحد، وهذا ما ُيعرف بالنظام 

( كيفية تصريف مياه الصرف الصحي في المدينة ومن ثم 1. ويوضح المخطط )Cluster systemالعنقودي 
( نموذج لخزان التحليل، باإلضافة إلى 4تتم عملية المعالجة. كما يبين المخطط )تفريغها في خزان التحليل حيث 

 نماذج من المرشحات سواء كانت داخلية أو خارجية أو في حالة استخدام حقل الصرف.

 
 

 ( مخطط يوضح كيفية النظام العنقودي لتصريف المياه بالمجمع السكني إلى خزان التحليل1شكل )

 

 التصريف حقلو نموذج لخزان التحليل يوضح( مخطط 4شكل ) 

 الصرف 
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 Results and Discussion . النتائج والمناقشة 8
 . حساب سعة خزان التحليل..3

 لمعرفة السعة المناسبة لخزاني التحليل ومن ثم حجمه الكلي فقد تم حسابهما بهاتين الطريقتين:
التي تحدد كمية المياه باللترات التي يجب  BS 6297 : 1983 : استخدام المواصفات البريطانيةالطريقة األولى

  أن يسعها الحوض حسب المعادلة التالية:
                                  C= 180 P + 2000                                                     

متر مكعب،  277المياه التي ُتزود بها  نسمة، وأن كمية 3777إذا كان التعداد السكاني للمجمع السكني    
 بالتالي يمكن حساب ما يستهلكه الفرد الواحد

 لتر   277متر مكعب =  7.2=  3777÷  277نصيب الفرد الواحد =  
 ( يمكن حساب سعة الخزان التالي:3.2وبالتعويض في المعادلة )

               C = 120 x 1000 + 2000 = 122,000 liter = 122 m3 
 متر مكعب.  322وبالتالي تكون سعة الخزان المطلوبة لعملية المعالجة حوالي 

 
تم حساب حجم الخزان على أن يكون مساويًا لحجم مياه الصرف الصحي اليومي وحجم الحمأة الطريقة الثانية:  

% من 7.المترسبة. حيث تم حساب حجم مياه الصرف على أساس معدل صرف الشخص والذي يساوي 
كه اليومي مضروبًا في عدد التعداد السكاني للمجمع السكني. وقد تمت الحسابات باعتبار أن متوسط استهال

يكون معدل  7..7لتر/اليوم وبضربه في معدل صرف الشخص  327استهالك الفرد اليومي من المياه العذبة 
ومًا واحدًا واألخذ في لتر/اليوم، مع األخذ في الحسبان أن زمن المكث ي 74الصرف اليومي للشخص يساوي 

شخص الذي يخدمهم الخزان، بالتالي يكون إجمالي المياه  3777االعتبار التعداد السكاني الذي ًيقدر بحوالي 
 المصروفة على الخزان هو:

 متر مكعب/يوم. 74لتر =  74,777=  3777×  74كمية المياه المتدفقة = 
تنظيف مرة كل سنة، وأن متوسط الحمأة الناتجة عن الشخص إن حجم الحمأة المترسبة بالخزان باعتبار معدل ال

 لتر/السنة، بالتالي يمكن حساب الحجم الالزم من الخزان لترسيب الحمأة كالتالي: 17الواحد 
 متر مكعب/سنة. 17لتر/سنة أو  17,777=  3777×  17الحجم الالزم للحمأة =  

 متر مكعب    394لتر =  394,777=  17,777+  344,777الحجم األدنى للخزان = 
سم، بالتالي فإن  327تم حساب أبعاد الحوض الداخلية وذلك بفرض أن ارتفاع الماء أسفل الماسورة الخارجة 

 الحجم الذي تشغله المياه من الخزان هو:
 1سم 394,777,777=  3777× لتر  394,777الحجم الفعلي للمياه داخل الخزان = 

 قاعدة الخزان على النحو التالي:وعليه فقد تم حساب مساحة 
  2سم 9777.االرتفاع =  277÷  394,777,777مساحة القاعدة = 
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 3:1فإذا كانت نسبة الطول إلى العرض = 
 متر فإن: 5.4سم =  547وبفرض العرض = 

 متر  35.5سم =  355.4=  547÷  9777.طول القاعدة =  

سم،  217يصير ارتفاع الحوض من القاع ألسفل السقف سم  17وبإضافة احتياطي الرتفاع الحوض الداخلي 
 : فمن ثم تكون أبعاد الحوض الداخلية وفق الحسابات هي

متر،  33.25 ≈متر )ُيّقسم إلى قسمين األول   35.5الطول الصافي )بدون عرض الفواصل( =  -
 متر(. 5.5 ≈والثاني  

 متر 2.2 ≈متر،  االرتفاع   5.5 ≈العرض   -
عين قيد الدراسة يشتمالن على نفس التعداد السكاني تقريبًا فقد تم تصميم الخزانين بنفس السعة وبما أن كال الموق

 الحجمية حتى يستوعبا كمية مياه التدفق الوافدة إليهما. 
 Leaching bed. طبقة االرتشاح ..2

نسيجها معلومًا من  بمعرفة خواص التربة لكي أمكن حساب وتصميم طبقة االرتشاح، فعندما يكون بناء التربة أو
حيث سعة االمتصاص يمكن من خالله حساب المساحة المطلوبة لحقل الترشيح. وعليه تكون المساحة المطلوبة 

 لطبقة الترشيح طبقًا للمعادلة التالية.
              A = Daily sewage flow/Absorption capacity                                  

                
                 = 144077/100 = 1447 m2   

 Physical Parameters. العوامل الفيزيائية  ..1
تم رصد وتسجيل بعض القياسات الفيزيائية على مياه الصرف الصحي الداخلة إلى والخارجة من خزاني التحليل 

 هي: 
 (pH). األس الهيدروجيني ..3.1
مقياسًا لدرجة الحامضية وقد تم قياسه خالل التدفق الداخل لخزان التحليل، حيث كانت قيم المتوسطات  pHيعتبر 

(. إن هذه القيمة تقع المدى المنصوص عليه من قبل 3)جدول  4..4والخارجة  9.27الشهرية للمياه الداخلة هي 
EPA (2006) ( 9-4.4لمواصفات التصريف الخارج من خزان التحليل وهو...) 

  Temperature(oC. درجة الحرارة )..2.1
تلعب درجة الحرارة دورًا هامًا في إتمام بعض التفاعالت، ومن ثم فقد تم تسجيل درجات الحرارة بشكل دوري حيث 

 (. 3درجة مئوية على التوالي )جدول  39.4و  7..3بلغ متوسط القيم للمياه الداخلة والخارجة 

 Electrical Conductivity (EC).التوصيلية الكهربية  ..1.1
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على التوالي )جدول  3377و  3273في المياه الداخلة والخارجة هي  ECلقد أظهرت الدراسة أن متوسط قيم 
بشكل عام في مياه الصرف الصحي قد ُيعزى لعدم وجود تصرفات  EC(. من جانب آخر ُيالحظ انخفاض قيم 3

 ت كيميائية.صناعية على شبكة الصرف الصحي وعدم وجود ملوثا

 

 

 Chemical Parameters. العوامل الكيميائية  ..4
في تحديد درجة  BOD5 ،COD ،SS ،NH3-N ،NO2-N ،NO3-N  ، PO4-Pتم تعيين العوامل الكيميائية 

المعالجة ومعرفة كفاءة حوض التحليل، هذا باإلضافة إلى حساب الكفاءة أو نسبة اإلزالة لبعض العوامل ذات 
 (.3األهمية، وسجلت النتائج في الجدول )

 (BOD5). تركيز األكسجين الحيوي المطلوب ..3.4
في المياه الداخلة  BOD5( أن متوسطات القيم المسجلة لتركيز 3لقد تبين من خالل النتائج المدرجة بالجدول )

مجم/لتر على التوالي متقاربة إلى حد ما وهذا يعكس  377مجم/لتر ،  232والخارجة من خزان التحليل وهي 
 المنصوص عليها في وكالة حماية البيئة األمريكية انخفاض كفاءة المعالجة. إال أن هذه القيم ُتعتبر أعلى من القيم 

 ( العوامل الفيزيائية والكيميائية للمياه الداخلة والخارجة في خزان التحليل 3جدول )

  مرحلة الدراسة
 يناير

 
 فبراير
 

 
 مارس

 
 أبريل

 
 مايو

 
 يونيو
 

  
  Ẋ 
 

  *EPA 
0062 

** 
EPA 
2002 

 الكفاءة
% 

 العوامل

Ph 9.21 9.21 9.19 9.82 9.15 9.11 6.94 الداخلة -  -  - 
 9.8-6.4 - 6.84 9.51 6.82 6.45 6.14 9.21 6.93 الخارجة 

Tem. 
◦C 

 -  - - 18.1 26.9 24.5 19.1 16.5 14.5 13.3 الداخلة
 - - 19.6 26.5 23.2 18.1 16.4 14.2 14.1  الخارجة

EC 
 mohs/cm 

121 1191 1219 1311 1411 1141 1166 الداخلة
1 

- - - 

119 1131 1199 1291 1361 1121 1145 الخارجة
1 

- - 

BOD5 
mg/l 

 3.52  - 111 229 142 123 291 299 318 212 الداخلة
 156-46 21 219 135 131 285 261 315 199 الخارجة

COD 
mg/l 

 5.42  - 251 416 425 355 481 411 399 391 الداخلة
 - 31 384 411 351 412 391 381 361 الخارجة

NH4-N  
mg/l 

 5.59 - 12 44.9 52.1 33.6 43.8 31.9 68.5 41.2 الداخلة
  45.9  28.8 41.4  32.1 65.9 41.1 الخارجة

42.4 
1 - 

NO3-N 2.58 - 1 11.6 5.8 11.4 8.9  14.3 12.9  16.5 الداخلة  
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 X- average value 
* EPA 2006 characteristic of treated water for irrigation 

**EPA 2002 characteristic features of septic tank effluent 
 

EPA/2006  مجم/لتر، كما أنه أعلى من قيم  27وهيEPA/2002  لمواصفات المياه المعالجة بخزانات
مجم/لتر. مما يدلل على تدني كفاءة المعالجة والتي بلغت نسبة اإلزالة لـ  354-44التحليل والتي تتراوح بين 

BOD5  (  لقيم التركيزات الداخلة والخارجة من خزان التحليل. 9%. ويتضح ذلك من الشكل )5..4إلى 

 

 في المياه الداخلة والخارجة  BOD5( تغير تركيز 9شكل )

 (COD). تركيز األكسجين الكيميائي المطلوب ..2.4
أحد العوامل الهامة في تحديد كفاءة المعالجة لمياه الصرف  CODُيعد تركيز األكسجين الكيميائي المطلوب 

أجريت والمدرجة بالجدول  الصحي، لذا فقد تم تقديره قبل وبعد عملية المعالجة. ووفقًا لمتوسط القيم المختبرية التي
مجم/لتر، حيث تشير هذه القيمة بأنها تفوق القيم  474( خالل الدراسة للمياه الداخلة قبل المعالجة كانت 3)

مجم/لتر للمياه غير المعالجة بكثير، كما أن  257وهي  EPA/2006المعيارية لوكالة حماية البيئة األمريكية 
مجم/لتر، للمياه  1.4المعالجة قد تجاوزت قيم وكالة حماية البيئة إذ بلغت بعد عملية  CODمتوسط القيم لتركيز 

مجم/لتر. في حين بلغت كفاءة اإلزالة في المرحلة  17وهي  EPA/2006الخارجة من خزاني التحليل مقارنة بقيم 
وضح الشكل ، وهي في حد ذاتها نسبة ضعيفة. ويBOD5 % ، فقد تدنت نسبة اإلزالة مقارنة بنظيره 21الثانية 
 ( ، التركيزات الداخلة والخارجة لألكسجين الكيميائي المطلوب خالل مرحلة المعالجة..البياني )
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 المرحلة األولى

  BOD5التركيزات الداخلة 

 BOD5التركيزات الخارجة 

mg/l 1.1 1 11.3 6.2 11.5 9.9 15.2 13.2 15.3 الخارجة-
1.16 

PO4-P 
mg/l 

  11.1  4 9.1  6.8 8.2  9.3  11.1  8.4 11.2 الداخلة
 19-9.2 5 8.1  5.4  9.6  8.9  9.5  6.6  11.8 الخارجة

TSS 
mg/l 

 2.89  - - 299 189 216 315 312 318 345 الداخلة
 351-41 31 291 189 199 312 299 319 331 الخارجة
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 في المياه الداخلة والخارجة COD( تغير تركيز .شكل )

 (TSS. تركيز المواد الصلبة العالقة )..1.4
تبين من النتائج أن متوسط تركيز المواد الصلبة العالقة في مياه الصرف الصحي قبل المعالجة خالل الدراسة 

مجم/لتر، وهذه القيمة ُتعتبر أعلى مقارنًة بالقيم الدولية لوكالة حماية البيئة األمريكية  297لرصد النتائج كانتا 
EPA/2006  التي تنص عليها قيم مجم/لتر. أما بالنسبة للمواصفات  227وهيEPA/2002  لمواصفات المياه

مجم/لتر. لكن الكفاءة منخفضة  157-47المعالجة بخزانات التحليل نجد أنها تقع ضمن المدى والذي يتراوح بين 
بشكل تدريجي منذ بدية الدراسة في المرحلة األولى  TSSفي عملية المعالجة. لقد أظهرت النتائج تناقص تركيز 

 (.7)شكل 
 PO4-P. تركيز الفوسفور ..4.4

مجم/لتر ، حيث  7.7للمياه الداخلة لخزاني التحليل خالل المعالجة هي  PO4-P( أن قيم 3يشير الجدول )
مجم/لتر، بينما  4وهي  EPA/2006تجاوزت هذه القيم القيمة المسموح بها من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية 

مجم/لتر، بفارق بسيط عن قيم وكالة حماية  3..ة من خزان التحليل هي كانت متوسطات القيم في المياه الخارج
 EPA/2002مجم/لتر، كما أنها تقع في المدى المنصوص عليه من قيم  EPA/2006 5.7البيئة األمريكية 

%. 24.2مجم/لتر بكفاءة تصل إلى  39-9.2لمواصفات المياه المعالجة بخزانات التحليل والتي تتراوح بين 
 قبل المعالجة. PO4-P(  تركيزات 37الشكل البيانية )ويوضح. 

 

 في المياه الداخلة والخارجة  TSS( تغير تركيز 7شكل )
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 المرحلة األولى

   CODالتركيزات الداخلة 

 CODالتركيزات الخارجة 
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 المرحلة األولى

 TSSالتركيزات الداخلة 

 TSSالتركيزات الخارجة 
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 في المياه الداخلة والخارجة  PO4-P( تغير تركيز 37شكل )

 NO3. تركيز النيترات ..5.4
تعتبر النيترات من أهم مكونات المخلفات السائلة العضوية، كما تعد أيضًا مؤشرًا هامًا للداللة على جودة المياه  

 وذلك ألنها ُتعتبر الناتج النهائي في سلسلة تحلل المركبات النيتروجينية في المخلفات السائلة.

مجم/لتر،  33.4فمن خالل النتائج المتحصل عليها تبين أن متوسط تركيز النيترات خالل مرحلة المعالجة  
(. وهذه القيم ُتعتبر أعلى من 3مجم/لتر في المياه الداخلة والخارجة من خزان التحليل على التوالي )جدول  33.1

مجم/لتر، كما أن متوسط تركيز النيترات أعلى  3 وهي EPA/2006القيم القياسية لوكالة حماية البيئة األمريكية 
مجم/لتر، ومن ثم  7.34-7.73لمواصفات المياه المعالجة بخزان التحليل والتي تتراوح بين  EPA/2002من قيم 

 (.33%. إن التغير في تركيز النيترات خالل مرحلتي الدراسة يتضح في الشكلين )23فإن   الكفاءة وصلت إلى 

 NH4مونيا . تركيز األ..4.4
( الذي يبين تركيز األمونيا في المياه الداخلة والخارجة لخزاني التحليل، حيث كان متوسط القيم 3من الجدول )
مجم/لتر، وهذه القيم أعلى من القيم القياسية لوكالة حماية البيئة األمريكية  42.4مجم/لتر ،  44.7المسجلة هي 
EPA/2006  يتضح مدى التباين في تركيز األمونيا في مياه الصرف  (32مجم/لتر. ومن الشكل ) 32وهي

 الصحي.

 

 في المياه الداخلة والخارجة NO3-N( تغير تركيز 33شكل )
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 في المياه الداخلة والخارجة في المرحلة األولى NH4-N( تغير تركيز 32شكل )

 Conclusion. الخالصة  33 
 النحو التالي:ما خُلصنا إليه في هذه الدراسة نستعرضه على 

أن نوعية المياه الواردة إلى خزانات التحليل مطابقة إلى حد كبير لمواصفات مياه الصرف الصحي  -
 المنزلية.

أقل من الحدود المسموح بها في تحديد نوعية المياه  pH, EC, Tمتوسط قيم العوامل الفيزيائية مثل  -
عادة استخدامها.  المعالجة وا 

باإلضافة لبعض العوامل األخرى  SS, COD, BOD5الكيميائية لكل من انخفاض نسبة إزالة العوامل  -
في المياه المعالجة وتدني نسبة كفاءة التخلص منها لتصبح مستوياتها أقل من الحدود المسموح بها وفق 

 .(EPA, 2006)المقاييس والمعايير الدولية 
والنيتروجين، األمر الذي قد يصاحبه نمو لبعض الزيادة النسبية لبعض العناصر المغذية مثل الفوسفور  -

 أنواع البكتيريا والطحالب والكائنات األخرى غير المرغوب فيها.
اتضح من خالل هذه النتائج أيضًا الوصول بمستوى المعالجة إلى مستويات مقبولة في التخلص من  -

 حجري.بعض العوامل الكيميائية من خالل استخدام الخزان الهوائي ذات المرشح ال
عليه يتم تصريف المياه الخارجة من خزاني التحليل على طبقة االمتصاص أو الترشيح بعد عملية  -

 المعالجة إلزالة ما تبقى من ملوثات سواء كانت كيميائية أو بيولوجية.
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 نظم إدارة الجودة ودورها في تحسين أداء المؤسسات الهندسية

 (EFQM)دراسة ميدانية باستخدام النموذج األوربي للتميز المؤسسي
 أ. محمد احمد السليني              أ. ايهاب بن عيسى محمد                         

 بنغازي-بنغازي                  المعهد العالي لمهن البناء والتشييد-المعهد العالي لمهن البناء والتشييد
 ماجستير هندسة مدنية                                    ماجستير إدارة هندسية
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 أ. عالء احميدي الكاسح
 بنغازي-ناء والتشييدالمعهد العالي لمهن الب

 ماجستير إدارة هندسية
 ملخص الدراسة: .1

تتمثل مشكلة الدراسة في أن أغلب المؤسسات الهندسية تفتقر إلى امتالك مؤشرات التميز المؤسسي بحسب 
المحددات المذكورة في المواصفات العالمية للتميز المؤسسي ونظم الجودة المؤسسية، ولكن ليس هناك أية 

لمدى الفجوة ما بين متطلبات التميز المؤسسي وواقع المؤسسات الهندسية، لذا فإن هذه  قياسات حقيقية
الدراسة تسعى لوضع آلية مناسبة تتماشى مع هذه المؤسسات لتحقيق اإلصالح المؤسسي باالستناد على 

 التجارب االقليمية في صناعة التميز المؤسسي من خالل المواصفات والجوائز التنافسية.

تصميم أداة البحث لتتضمن عددًا من العبارات بهدف الوصول إلى قياس حقيقي لمدى وجود محددات  لذا تم
األداء المتميز في عدد من المؤسسات الليبية الهندسية ووضع تصور للمواصفة الليبية األولى للجودة 

كون أداة لتحقيق المؤسسية بالمواءمة مع المعايير الموصوفة في بعض الجوائز العالمية واإلقليمية لت
 اإلصالح المؤسسي.

كما سيتم تحديد أهمية محددات التميز بحسب آراء المشاركين المتخصصين في تطوير األعمال وقياديي 
المؤسسات الهندسية، ثم تتضمن الدراسة ترتيب األولويات للتطوير المؤسسي باالستناد إلى العناصر المفقودة 

جراءات وطرق عمل المؤسسا ت التي تم دراستها كعينة تمثل المؤسسات الهندسية في مدينة في هياكل وا 
بنغازي مع وضع عدد من الممارسات الجيدة التي تم تطبيقها في المؤسسات الهندسية المتميزة عربيًا واقليميًا 

 والتي من شأنها تحقق التطوير المنشود والمالئم للمرحلة القادمة.

نموذج وطني للتميز المؤسسي يحاكي النماذج العالمية  كما ستضع الدراسة توصياتها بخصوص تصميم
ومالئم للوضع الراهن وبيئة األعمال الليبية وكذلك ايجاد اآلليات المناسبة لبذر مفاهيم اإلصالح والتميز 
المؤسسي ليتم إطالقها مع انطالق مشاريع إعادة اإلعمار العمراني مع التأكيد على خلق القيادات الفعالة 

سات الليبية لتنبني هذه األفكار الساعية لتحقيق الرفاهية المجتمعية من خالل خدمات متميزة في داخل المؤس
 بيئة تنافسية نزيهة.

 الجودة –التميز المؤسسي  -الكلمات المفتاحية : تقييم األداء 

 المقدمة -1
اآلخرين بما يحقق التفرد إن التميز المؤسسي هو االتيان بالجديد المختلف، واألفضل الصعب تقليده من قبل 

وضعف المنافسين وبهذا ُتخلق الفجوة بين المؤسسة المتميزة الرائدة وبقية المؤسسات بحيث تصبح مكانتها السوقية 
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هي األكبر وبما يحقق لها الريادة والتوسع واالنتشار، ويظهر التميز المؤسسي في إدارة وتنفيذ العمليات واستثمار 
 المنشودة لكل األطراف المعنية بالمؤسسة. الموارد لتحقيق النتائج

األداء المتميز مسؤولية جماعية ينتج عن جهود كل مكونات المؤسسة ، كما أنه ال يتحقق إال عبر رحلة من 
الممارسات و المبادرات والمشاريع واألنظمة اإلدارية بما يكون لها عائد وأثر ايجابي على مستوى أداء المؤسسة ، 

تتطلب وجود عدد من الممكنات التي تدعم نجاحها متمثلة في القيادة، االستراتيجية، الموارد وهذه اإلجراءات 
البشرية، الشراكات، زيادة الكفاءة، تحسين العمليات، تحسين تقديم الخدمات ، خدمة المجتمع ، تعزيز التعاون بين 

تعليم ، التوطين، استخدام التكنولوجيا الجهات، ترشيد استهالك الطاقة، الصحة ، االقتصاد، البنية التحتية، ال
 (4)الحديثة وغيرها.

وفي هذا اإلطار تم تدشين العديد من جوائز الجودة واألداء المتميز في العديد من الدول والمؤسسات العالمية 
بهدف تحسين مستوى األداء وتحقيق التميز من خالل التنافسية البتكار كل ماهو جديد ، وتم تكريم المؤسسات 

لتي طبقت الممارسات التي تضمن جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تحسين األعمال واالرتقاء بها وتحقيق تنمية ا
مستدامة للمجتمع  حيث تعد جوائز الجودة المحركات الفعالة والتي تطلق كل الطاقات واالمكانات المؤسسية 

( والذي سيتم EFQMي للجودة المؤسسية )وتوجهها نحو الريادة ، ومن أهم هذه النماذج هو النموذج األورب
استخدامه كمعيار لألداء المتميز في المؤسسات الهندسية الليبية ، وقد تضمنت الدراسة شرحا مبسطًا لمحتويات 

 اإلطار النظري للدراسة. (5الفقرة رقم )هذا النموذج في 

 مشكلة الدراسة: -2
المنافسة العالمية وذلك بسبب العديد من األخطاء في إن أداء المؤسسات الليبية يبين ضعف لقدرتها على 

اإلجراءات والعمليات المؤسسية مثل ضعف التخطيط، وغياب القيادة الفعالة عن أغلب المؤسسات، وكذلك بسبب 
ضعف إدارة الموارد المالية، غياب الوالء الوظيفي، ضعف برامج صناعة القدرات البشرية، اإلحساس المفرط 

ى إلى ضعف الرغبة التنافسية بين المؤسسات، وكذلك عدم تبني نظام عالمي إلدارة الجودة باألمان مما أد
 المؤسسية لتحسين األعمال بها.

( عن عدد شهادات الجودة الممنوحة للمؤسسات الليبية بين التقرير أن ISOوفي تقرير لمنظمة المقاييس العالمية )
( شهادة بينما عدد الشهادات الصادرة في عام 553كان )م(  2735إلى  .377عدد هذه الشهادات منذ عام )

( مما يبين عزوف المؤسسات الليبية عن تقديم أداء متميز من خالل تأسيس نظام 1,034,180م( بلغ )2735)
 (8) إدارة الجودة يهتم بالعمليات واإلجراءات والتخطيط المؤسسي.

عن تبني نظام عالمي إلدارة الجودة بينت أن اهم  وفي دراسة أخرى أجريت عن أسباب عزوف المؤسسات الليبية
األسباب هو عدم الفهم الصحيح لمتطلبات بناء نظام إدارة الجودة بالمؤسسات وكذلك االعتقاد بأن نظام إدارة 
الجودة المؤسسية يتطلب العديد من اإلجراءات التي ممكن أن تأخذ الكثير من الوقت، وكذلك عدم امتالك 

على تطبيق المتطلبات للحصول على االعتماد، وكذلك التكلفة المالية العالية التي يطلبها تأسيس المؤسسات القدرة 
 (1) النظام، باإلضافة إلى صعوبة الحصول على االعتماد لعدم وجود جهات مانحة في ليبيا.
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ام إدارة الجودة لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى البحث في مدى قدرة المؤسسات الهندسية الليبية على تأسيس نظ
بالبحث عن وجود ممكنات النموذج االوربي للجودة المؤسسية الخمسة وذلك من خالل عينة من المؤسسات 

 الهندسية العاملة في قطاع اإلعمار. 

 منهجية الدراسة: -3

وكذلك  تم في هذا البحث دراسة واستعراض عدد من معايير التميز المؤسسي والمذكورة في جوائز التميز االقليمية
المواصفات العالمية ألنظمة إدارة الجودة والتميز مثل جائزة مالكولم بولدريج الوطنية للجودة، النموذج األوربي 

، معايير جائزة الملك عبد العزيز الوطنية للجودة، برنامج دبي 7773:2735للجودة المؤسسية، مواصفة األيزو 
أن النموذج األوربي هو أفضل معيارية يمكن المقارنة بها وذلك لألداء الحكومي المتمّيز وقد بين هذه المقارنة 

 بسبب تشابه معايير التميز المذكورة فيه مع معايير التميز المذكورة في بقية النماذج.

بعد تحديد النماذج المعيار تم االتصال بالمؤسسات الهندسية المراد تطبيق الدراسة عليها للبدء في تجميع البيانات 
د تحديد حجم العينة المشاركة في المسح والتي كانت خمسون مؤسسة هندسية، وثم تم تصميم أداة الالزمة بع

المسح االستقصائي متضمنة عشرون عبارة بحث ضمن استبانة، وهذه العبارات هي الترجمة التي قامت بها 
يمكن القيام بها سعيًا الهيئات االقليمية لمواصفات وجوائز التميز المؤسسي كإجراءات عملية وأفضل ممارسات 

 لتطبيق متطلبات هذه المواصفات بشكل مقبول وحسن.

ومن ثم تحويل هذه اإلجراءات إلى أسئلة استفسارية عن مدى تطبيق هذا اإلجراء في المؤسسة موضوع الدراسة من 
ممارسات  - ممارسات ضعيفة  -خالل وضعها في أداة المسح لكون اإلجابة عليها بتقييم وصفي هو )غير مطبقة 

ممارسات نموذجية( وثم تم تغيير التقييم الوصفي إلى كمي بحيث كانت درجة غير  - ممارسات ممتازة -جيدة 
( والممارسات النموذجية 1( والممارسات الممتازة )2والممارسات الجيدة ) (3(، والممارسات الضعيفة )7مطبقة )

 نقطة(. X4 = 477مؤسسة  377(، والقيمة النهائية للتطبيق هي )4)

ثم تم تحليل البيانات إحصائيًا وصواًل إلى معلومات عن معدالت توفر ممكنات التميز في المؤسسات الهندسية 
المدروسة والموافقة على أن هناك إجراءات تم القيام بها من شأنها تعزيز جودة األداء وهناك تماشيًا مع متطلبات 

رجة المتوسطة لرأي كل المشاركين عن كل عبارة ومن ثم الدرجة النموذج األوربي للتميز المؤسسي بحساب الد
المتوسطة التي منحها المشاركين كموافقة على وجود ممارسات تحقيق الممكن، ثم تم حساب الدرجة المتوسطة 

 للموافقة على وجود الممكنات الخمسة للنموذج األوربي للتميز المؤسسي.

 محددات الدراسة: -4

سة على المؤسسات الهندسية والمسجلة ضمن غرفة التجارة والصناعة كمؤسسات متخصصة في تم تطبيق هذه الدرا
األعمال الهندسية والمقاوالت والتي كانت تنفذ مشاريع هندسية قائمة منذ فترة زمنية ال تقل عن سنة قبل موعد تنفيذ 

م و مايو 2739شهري أكتوبر  بين ما الفترة في الدراسة هذه إجراء تم الزمنية للدراسة فقد هذه الدراسة ، والحدود
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 على )مائة شركة هندسية( بمدينة بنغازي  ، والحدود الدراسة المكانية فقد اقتصرت الحدودم ، أما .273
وقياس مدى توفر الممكنات الخمسة للتميز المؤسسي بحسب النموذج  تحليل على اشتملت الدراسة الموضوعية

( وهي  مؤشر القيادة المؤسسية ، و مؤشر التوجه االستراتيجي ، مؤشر القدرات EFQMاألوربي للجودة المؤسسية )
دارة الموارد ، مؤشر العمليات ونظم المعلومات ، و وقد كانت المؤسسات المدروسة  البشرية ، مؤشر الشراكات وا 

قاوالت % شركات م54) –% شركات مقاوالت عامة( 32) –% شركات تصاميم هندسية ( 12) مقسمة كاآلتي:
 خاصة(.

 (EFQMاإلطار النظري للدراسة: التعريف بالنموذج األوربي للتميز المؤسسي ) -5

م( وعملت على بناء إطار ومفاهيم نموذج للتميز المؤسسي ..37تم تأسيس المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة عام )
م( وبعد ذلك تم إجراء التعديالت عليها ليتم 3772( عام )EFQMلتنطلق أول دورة لجائزة الجودة األوروبية )

( عدد  تسعة معايير رئيسة ، EFQMم( يتضمن النموذج األوربي للتميز المؤسسي )2777إطالقها من جديد عام )
حيث تمنح جائزة الترتيب األول للمؤسسة األفضل اداء في كل المحاور ثم تنمح جوائز فرعية ألحسن أداء في كل 

 -االستراتيجية –العاملين  –رعي ، حيث خمسة من هذه المحاور تسمى باقة الممكنات هي )القيادة محور ف
( أما بقية محاور التقييم فهي ضمن باقة  نقطة 577العمليات والخدمات( والتي ُحددت لها )  -الشراكات والموارد 

نتائج األداء  –نتائج المجتمع  –ستفيدين نتائج الم –نقطة( وهي )نتائج العاملين  577النتائج ومجموع نقاطها )
نقطة( إشارة إلى أهمية التركيز على  357الرئيسة( ، أكبر عدد من النقاط ُخصص لمحور المتعاملين بمجموع )

رضا المتعاملين للوصول إلى التميز المؤسسي ، كما تضمنت الجائزة عدد من المحاور الفرعية لكل محور رئيس 
ون ، ونقاط التقييم موزعة على المحاور التسعة بأوزان مختلفة حسب أهمية كل محور في بلغ عددها اثنان وثالث

 (9)الـتأثير على تميز أداء المؤسسة.

قيمة  إضافةهي والذي ينص على ثمانية مدارات للتميز المؤسسي  المؤسسيوقد تم تبني نموذج رادار للتميز 
سعادهم للمتعاملين النجاح بقدرات الموارد البشرية بناء مستقبل مستدام، تنمية القدرة المؤسسية، استدامة النتائج  وا 

 المتمّيزة، اإلدارة بالكفاءة والتكيف مع التغيير، تسخير االبتكار واإلبداع.

 الدراسات السابقة:  -6

، حيث كان هدف الدراسة التعرف على  أهمية إدارة الجودة وأنظمتها في نجاح المؤسساتفي دراسة سابقة عن 
أهم المفاهيم اإلدارية الحديثة المتعلقة بالجودة المؤسسية وعرض أهم نظمها باإلضافة إلى تحديد عالقة نظام إدارة 
الجودة المؤسسية مع بقية األنظمة المساندة له بغرض رفع مستوى أداء المؤسسة مما يساعد في تقديم منتج أو 

ممكنة، وخلق مزايا تنافسية استجابة للتغيرات االقتصادية واإلدارية المتالحقة في بيئة األعمال خدمة بأعلى جودة 
محليًا وعالميًا ، حيث تبين أن تشجيع ثقافة الجودة على مستوى المؤسسة على شكل برنامج شامل تكون مسؤوليته 

والتفوق للمؤسسة ،  كما اقترح الباحث  جماعية مع التأكيد على التحسين المستمر للوصول إلى استمرارية التميز
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عدة أسس البد من توفرها لتحقيق التميز المؤسسي كان من أهمها تعظيم دور القيادة في المؤسسات ومشاركة 
العاملين في عملية صنع القرار تشجيع نهج الشفافية و المصارحة في النظام و طرحه بشكل واضح و تشجيع و 

 (5)المتبادلة مع الموردين ومع العمالء ومعاملتهم كشركاء في العمل واإلنتاج.تنمية العالقات ذات المنفعة 

" هدف الباحث فيها إلى إيجاد أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على اكتساب القدرة التنافسيةوفي دراسة أخرى بعنوان "
إلى تحقيق األداء المتميز، كذلك  عالقة بين تبني إدارة الجودة المؤسسية وبناء الميزة التنافسية للمؤسسة وبما يؤول

سعى الباحث إلى إظهار التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة المؤسسية بما يناسب ظروف المؤسسة وطبيعة 
الخدمات التي تقدمها ومدى انعكاس تطبيق هذه التقنيات في تحسين األداء للمؤسسات وصواًل لتقديم بعض 

الشأن. وقد أوصت الدراسة بضرورة احترام المنهج العلمي في تطبيق إدارة الجودة  االستنتاجات والمقترحات بهذا
للوصول إلى التحسين المستمر في جميع أنشطة المؤسسة والقيام بالممارسات العملية لنشر ثقافة الجودة في مختلف 

إلدارة العليا وينتهي بأخر فرد المستويات اإلدارية ، كذلك أوصت الدراسة بجعل إدارة الجودة هدف استراتيجي يبدأ با
 (2)في المؤسسة ، وكذلك االنفتاح على التجارب العالمية في مجال الجودة لالستفادة من تطبيقها. 

والتي ضمت  معادلة لتقييم أداء مؤسسات اإلسكان والتعميروفي دراسة أخرى كان يسعى فيها الباحث إلى تكوين 
( مؤشرًا وتبين من نتائج 22تصور لألداء من خالل استبيان ضم ) فيها العديد من المؤشرات المهمة في وضع
( من خالل حساب المعدل الموزون لنتائج السؤال حيث تمت 33االستبيان أن عدد المؤشرات المفضل هو )

االستعانة بنتائج االستبيان للتوصل إلى عدد من المعلومات المطلوبة للوصول إلى معادلة األداء مع تقييم 
في الشركات لها باعتبار خبرتهم الشخصية التي تستطيع أن تعطي تقييمًا أوليًا يمكن اعتباره نقطة  المختصين

البداية في عملية التقويم لتتلوها عمليات التطوير لهذا النموذج ، أما المؤشرات التي تضمنتها المعادلة هي الجودة 
نجازات والشراكات ، المورد البشري ، عائد االستثمار ، المؤسسية، البنية التحتية وتطويرها، القيادة المؤسسية ، اإل

المتابعة المالية ، االنتاجية ، نسبة تطور األرباح ، انتاجية الفرد ، تقويم األداء ، حيث كانت المعادلة هدف الدراسة 
 2,424( + )4س 9,1.4( + )1س 1,493( + )2س 7,243( + )3س 5,457كاآلتي: قيمة االداء % = )

 4,422( + )37س 49.,2( + )7س 7,499( + ).س 1,925( + ) 9س 5,544( + )4س 7,349( + )5س
هي المؤشرات المذكورة أعاله بالترتيب ، كما بينت الدراسة أن ممكنات  33إلى س 3، من س63,435 (+33س

ؤشرات التي تؤثر التميز المؤسسي المتمثلة في الجودة المؤسسية ، القيادة المؤسسية ، وتقويم األداء هي من أهم الم
 (3)في عملية تقييم األداء المؤسسي. 

في دراسة أخرى عن مؤشرات األداء األكثر مالءمة لمتابعة وتحسين أداء مشاريع التشييد باالعتماد على معايير 
لكمي بعد اإلجراءات( والذي تناول التحليل ا-بعد العمالء -بعد النمو -بطاقة األداء المتوازن األربعة )البعد المالي

لعشرين مؤشرًا تم اقتراحها بعد مراجعة الدراسات واألدبيات ودراسة الواقع الحالي لشركات التشييد ، حيث تم تصميم 
إطار المؤشرات للحصول على البيانات من خبراء في التشييد وتحديد المؤشرات التي تناسب واقع صناعة التشييد 

عامة للبناء والتعمير هي السعي نحو إدارة وتطوير الموارد البشرية بدقة ، وحيث إن التوجهات الحالية في الشركة ال
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واستنادًا على أن مؤشر النمو المالي يعطي رؤية واضحة عن التدفقات النقدية للشركة فقد تم اختيار تسعة مؤشرات 
لبشرية، فعالية هي األهم لتحسين األداء لديهم وهي: الربحية، النمو، رضا العمالء ،اإلنتاجية، إدارة الموارد ا

التخطيط، التحفيز، تطور الموارد البشرية. حيث يمكن استخدام هذه المؤشرات نتائج الدراسة التحليلية كأساس لبناء 
 (6)نموذج أو نظام لقياس األداء.

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أن تقييم األداء صار من بديهيات العمل المؤسسي ، وفي مجال 
الهندسية وقطاع اإلسكان واإلعمار هناك العديد من المؤشرات التي يجب النظر إليها باعتبار أنها مفتاح المؤسسات 

دارة الموارد البشرية والتخطيط الفعال ، لذا فإن هذه الدراسة  النجاح واستمرارية البقاء من ضمنها الجودة المؤسسية وا 
سسات الهندسية الليبية والبحث في مدى قدرة هذه المؤسسات تهتم بمدى وجود االمكانات التي تحقق التميز في المؤ 

بكفاءة تضاهي المؤسسات على التنافس والتميز والقدرة على تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار في المرحلة القادمة 
 العالمية.

 نتائج الدراسة -7

قياس المطلوب قياسه وقد تم  تم التأكد من صدق االستبانة وثباتها لتحديد مدى قدرة األسئلة التي تضمنتها على
التأكد من صدق االستبانة بطريقتين ، األولى هي صدق المحكمين حيث تم عرض االستبانة على مجموع من 
جراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات  المحكمين ، وقد تم األخذ بعين االعتبار آلراء المحكمين وا 

النهائية والطريقة الثانية هي قياس صدق المقياس من خالل االتساق  المقدمة ، وبذلك خرج االستبيان في صورته
الداخلي والتأكد من مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة ، وقد تم حساب 

ت االستبانة االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاال
والدرجة الكلية للمجال نفسه ، وكذلك تم قياس الصدق البنائي كأحد مقاييس صدق األداة لقياس مدى تحقق 

 األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجاالت الدارسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

،  (SPSS) ليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائيأما المعالجة االحصائية فقد تمت بتفريغ وتح
واستخدام االختبارات اإلحصائية الالمعلمية ، وذلك بسبب أن مقياس االستبانة هو مقياس ترتيبي من )غير مطبقة 

رارات نموذجية(  وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية المكونة من النسب المئوية والتك –ممتازة  –جيدة  –ضعيفة  –
والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير 

 ما ويفيد الباحثين في وصف عينة الدارسة واختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

ها بعناصر الممكنات الخمسة بالنموذج تم تقييم المؤسسات المدروسة من خالل الممارسات التي قامت بها وربط
الفرعية والتي من شأنها تحقيق الممكن، تم  التطبيقاتاألوربي للجودة المؤسسية، حيث كان لكل ممكن عدد من 

الجدول رقم تجميع النقاط الممنوحة لكل تطبيق فرعي ومن ثم حساب متوسط تقييمه ضمن المؤسسات، وقد بين 
%( من الممكنات الخمسة للنموذج االوربي كما هو 42.295متلك ما قيمته )، أن المؤسسات المدروسة ت(1)
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ن أقل الممكنات توفرًا هو التوجه االستراتيجي وأكثر الممكنات توفرًا هو القدرات  (2الشكل رقم )موضح في  وا 
 البشرية.

التميز مع جميع المؤسسات بغض النظر عن اختالفها في األحجام أو طبيعة النشاط أو كونها  إدارةتنسجم مفاهيم 
منظمات حكومية أو شركات خاصة ويقع العبء األكبر على نجاح المؤسسة في الممارسات القيادية بها ومن خالل 

ندسية الليبية بتبين أن هذه هذه الدراسة والبحث في وجود ممكنات التميز في القيادات المؤسسية بالمؤسسات اله
الشكل رقم %( وهو رقم جيد نسبيًا مقارنة ببقية المؤشرات المدروسة وبالرجوع إلى 49.57المؤسسات تمتلك فقط )

يبين أن المؤسسات المدروسة تمتلك ممارسات تقارب الجيدة في التفاعل مع العمالء، والموردين، والشركاء و  (3)
االستماع للعاملين وتشجيعهم بينما ممارسات ضعيفة في االهتمام بالرسالة والرؤية  المجتمع ، وممارسات جيدة في

 والقيم المؤسسية.

 ( : نتائج تقييم المؤسسات المدروسة بحسب ممكنات النموذج األوربي للتميز المؤسسي1جدول )

 المعيار الفرعي المعايير الرئيسة

 تقييم الممارسات بالمؤسسات المدروسة
درجة 
ر المعيا
 الفرعي

النسبة 
المؤية 
للمعيار 
 الفرعي

درجة 
المعيار 
 الرئيس

النسبة 
المؤية 
 للمعيار

غير 
 مطبقة

ضعي
 فة

 نموذجية ممتازة جيدة

7 3 2 1 4 277 377.7 .77 377 

مؤشر القيادة 
 المؤسسية

 23.7 42 3 1 . 31 25 االهتمام بالرسالة والرؤية

1.7 49.57 

تصميم وتطبيق وتقييم 
 وتطوير نظم العمل.

37 7 37 4 4 .7 44.5 

التفاعل مع العمالء، 
والموردين، والشركاء و 

 المجتمع.
3 . 34 39 . 321 43.5 

 41.7 324 7 31 24 1 3 االستماع للعاملين وتشجيعهم

مؤشر التوجه 
 االستراتيجي

 5..3 19 3 1 4 32 .2 خطة استراتيجية شاملة معلنة 

399 22.31 

 21.5 49 3 4 7 31 21 وضع األهداف التشغيلية 

المؤشرات الرئيسة للخطة 
 االستراتيجية 

24 31 7 1 3 44 22.7 

تخصيص  الموارد والقدرات 
 لضمان نجاح الخطة

29 . 4 9 2 47 24.5 

 المؤسسي( : نتائج تقييم المؤسسات المدروسة بحسب ممكنات النموذج األوربي للتميز 1تابع جدول )
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المعايير 
 الرئيسة

 المعيار الفرعي

 تقييم الممارسات بالمؤسسات المدروسة
درجة 

المعيار 
 الفرعي

النسبة 
المؤية 
للمعيار 
 الفرعي

درجة 
المعيار 
 الرئيس

النسبة 
المؤية 
 للمعيار

غير 
 مطبقة

ضعي
 نموذجية ممتازة جيدة فة

7 3 2 1 4 277 377.7 .77 377 

مؤشر 
القدرات 
 البشرية

هيكل تنظيمي و  
 93.7 342 32 27 2 1 4 وصف وظيفي 

434 53.95 

توفير البيئة 
والفرص المشجعة 

على المبادرة 
 واإلبداع 

21 31 7 4 3 49 21.5 

تحديد االحتياجات 
التدريبية وتطوير 
 القدرات البشرية 

37 32 33 7 . 71 44.5 

تشجيع اإلنجازات 
المتمّيزة لألفراد 

 العمل وفرق
3 2 22 34 33 312 44.7 

مؤشر 
الشراكات 

دارة الموارد  وا 

بناء شراكات فعالة 
لتحسين األداء 

 وتحقيق األهداف 
4 1 2 27 32 342 93.7 

147 41.41 

االلتزام المجتمعي 
ودعم  الشراكات 
مع المؤسسات 

 المحلية 

21 31 7 4 3 49 21.5 

نظام متكامل 
للحوكمة المالية بما 

الشفافية  يحقق
 والمساءلة

39 32 39 1 3 57 27.5 

االستخدام األمثل 
للممتلكات والمرافق 
 و الصيانة الفعالة

1 4 12 5 4 373 57.5 

مؤشر 
العمليات 

ونظم 
 المعلومات

تصميم العمليات  
ووضع دليل 

 ألنظمة العمل 
4 1 2 27 32 342 93.7 

193 44.1. 

إدارة المستندات 
 51.5 379 4 . 25 7 2 والمعلومات

التسويق والخدمات 
 االلكترونية

37 23 4 1 3 44 21.7 

نشر مفاهيم 
المحافظة على 
 البيئة والترشيد

7 34 23 4 2 94 1..7 

من خالل اإلطالع على تقارير التميز المؤسسي وكذلك متطلباته ، تبين أن المؤسسات المتميزة قامت من أجل 
ن الخطوة األولى في بناء مؤسسة متميزة هو التحديد الدقيق والواضح للغايات واألهداف  تحقيق غايات وأهداف، وا 
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لنشاط بالمؤسسة واعتبارها المقياس األهم للتعرف المرجوة واعتمادها كأساس للتخطيط والتوجيه في كافة مجاالت ا
على مستويات اإلنجاز وتقويم النتائج ومن هذا المنظور فإن المؤسسات الهندسية الليبية فقيرة في ممكن التوجه 

 ، حيث تمتلك المؤسسات الهندسية ( 4بالشكل رقم)%( كما هو موضحًا 22.31االستراتيجي بنسبة وقدرها )

في وضع خطة استراتيجية شاملة معلنة للجميع ووضع األهداف التشغيلية لكافة المستويات ، تطبيقات ضعيفة 
وأداء ضعيف في وضع المؤشرات الرئيسة للخطة االستراتيجية مع فقر في تخصيص  الموارد والقدرات لضمان 

 نجاح الخطة.

تحقيق غايات وأهداف المؤسسات هم إن األداة الحقيقية والقوة الفاعلة في  (1الجدول رقم )بينت الدراسة من 
الموارد البشرية الذين تم اختيارهم بعناية فائقة من العاملين ذوي المعرفة والذين تتم تنميتهم باستمرار وتدريبهم 
لزيادة قدراتهم وتستثمرهم المؤسسة من خالل توظيف قدراتهم في تطوير األداء وتمكنهم دائمًا من مقدرات العمل 

لمشاركة في تحمل المسئوليات واتخاذ القرارات فإدارة التميز هي في األساس إدارة متميزة للموارد وحرية الحركة وا
باختيار مؤشر القدرات البشرية كأعلى مؤشر توفرًا في المؤسسات  (5الشكل رقم )البشرية وهذا يظهر في 

ة تمتلك ممارسات ممتازة في حيث أن المؤسسات الهندسية المدروس%( 51.95)الهندسية الليبية بنسبة وقدرها 
وضع هيكل تنظيمي ألعمالها ، ووصف وظيفي للعاملين بها ، كما تمتلك ممارسات ترتقي إلى الجيدة في تشجيع 

 اإلنجازات المتمّيزة لألفراد.

دارة الموارد عنصرًا أساسيًا في نماذج التميز المؤسسي إذ  تسمح  تمثل عملية الشراكات المجتمعية واستثمار وا 
مؤسسات بتحسين صورتها الذهنية والحصول على الدعم المعنوي من المكونات المجتمعية ، إضافة إلى أهمية لل

الموارد واستدامتها التي تحقق استمرارية بقاء المؤسسة ، بينت الدراسة في هذا الممكن أن المؤسسات الهندسية 
جود ممارسات تقارب الممتازة في عنصر بناء %( من تطبيقات التميز في هذا الممكن مع و 41.41الليبية تمتلك )

الشراكات الفعالة لتحسين األداء وتحقيق األهداف ، بينما قامت المؤسسات بممارسات أقل من ضعيفة في عنصر 
 (.6الشكل رقم )االلتزام المجتمعي ودعم  الشراكات مع المؤسسات المحلية بالمجتمع كما هو موضح في 

د مواصفات قياسية للمنتجات والخدمات التي تنتجها المؤسسة ، ولكنها مظلة شاملة التميز المؤسسي ليس مجر 
تضم كل ما يحدث داخل المؤسسة من أنشطة ومهام وأعمال وهو صفة أساسية مالزمة تتصف بها كافة 

المؤسسية المدخالت والعمليات والمخرجات في المؤسسة حيث أن التميز ال يتحقق إال بعد أن يعم االلتزام بالجودة 
كاختيار أول ووحيد عند تأدية العمل وفقًا للمعايير الموضوعة للتميز ، وفي هذا السياق فإن المؤسسات الهندسية 

، ( 9بالشكل رقم)%( كما هو موضحًا .44.1الليبية تمتلك من ممكنات التميز في نظم العمليات بنسبة وقدرها )
ي تصميم العمليات ووضع دليل ألنظمة العمل بينما تفتقر إلى حيث تمتلك المؤسسات الهندسية تطبيقات ممتازة ف

 %(.21الممارسات الجيدة في التسويق والخدمات االلكترونية حيث كانت نسبة األداء في هذا العنصر )
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 االستنتاجات والتوصيات – 8
يقوم القطاع الهندسي بدور هام في إعادة اإلعمار و تحقيق التنمية ومن خالل ما تم مراجعته أثناء إعداد هذه 
الدراسة فإن المؤسسات الهندسية بحسب العينة المدروسة تفتقر المتالك ممكنات التميز المؤسسي ولعل أهم ممكن 

مؤشر )لتوجه االستراتيجي( ومن ثم )الشراكات والموارد( بينما مؤشر )القدرات البشرية( هو األكثر حظًا مفقود هو 
نما يتطلب الكثير من الجهد واإلعداد ،  من بقية المؤشرات، وحيث أن التميز المؤسسي ليس باألمر السهل وا 

ق التميز المؤسسي ال يعود بالمنفعة فقط إضافة إلى الطموح الجامح والسعي بنية صادقة لتحقيقه ، كما أن تحقي
نما يحقق الرفاهية المجتمعية لكل مكونات المجتمع.  على المؤسسات أو المستفيدين من خدماتها وا 

نما  من خالل ما تم مراجعته أثناء إعداد هذه الدراسة فإن التميز المؤسسي وريادة األعمال ليس باألمر السهل وا 
داد، إضافة إلى الطموح الجامح والسعي بنية صادقة لتحقيق الريادة، كما أن تحقيق يتطلب الكثير من الجهد واإلع

نما يحقق الرفاهية المجتمعية  التميز المؤسسي ال يعود بالمنفعة فقط على المؤسسات أو المستفيدين من خدماتها وا 
 لكل مكونات المجتمع وعليه، لتحقيق هذه الهدف فإن الدراسة توصي باآلتي:

دات المؤسسات كافة لمبادئ وأسس الجودة المؤسسية كموجه استراتيجي نحو تحقيق ريادة تبني قيا .3
 األعمال والسعي إليها وتسخير كافة الموارد نحوها.

االستفادة من تجارب المؤسسات والدول التي اتخذت خطواتها نحو التميز المؤسسي وحققت أعلى  .2
 معدالت التنمية والرفاهية.

 يادات المؤسسية تكون قادرة على استشراف وصناعة المستقبل وبلوغ الغايات.ضرورة السعي لخلق الق .1
 بناء توجه استراتيجي واضح يراعي االمكانات المتاحة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة. .4
 بناء ثقافة تنظيمية داخل المؤسسات قائمة على مفاهيم التميز المؤسسي. .5
طالقها سعيًا إلعادة اإلعمار المؤسسي تصميم )جائزة ليبيا للتميز المؤسسي( والب .4 حث عن ممول لها وا 

 قبل التفكير في إعادة اإلعمار العمراني الهندسي.
العمل على تحسين امكانات المؤسسات الهندسية لتصبح قادرة على تحقيق التميز المؤسسي متمثاًل في  .9

الجودة المؤسسية كموجه برامج التخطيط االستراتيجي على أن تتبنى قيادات المؤسسات مبادئ وأسس 
 استراتيجي نحو تحقيق اإلعمار المؤسسي الفعال والسعي إليها وتسخير كافة الموارد نحوها.
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بداعية غير محدودة من خالل  .. االستخدام األمثل للموارد وخاصة المورد البشري باعتباره طاقة فكرية وا 
 التدريبي والتأهيل ونشر المعرفة.

مؤشرات قياس لألداء لكل مكونات المؤسسة وتحليلها للمتابعة وعالج  ضرورة البناء المؤسسي ووضع .7
مواقع القصور وتحديد أماكن وفرص التطوير والتحسين المستمر مع التأكيد على ضرورة االهتمام 

 بالمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات نحو خدمة المجتمع.
 

 المراجع: 

،  الليبية عن تطبيق أنظمة إدارة الجودة أسباب عزوف المؤسسات،  2779الطبال ، محمد ،  .3
 مؤتمر الجودة ، طرابلس ، ليبيا

،رسالة  , أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على اكتساب القدرة التنافسية 3777 المدهون، محمود، .2
 ماجستير، جامعة آل البيت، األردن، 

،  ات االسكان والتعميرايجاد معادلة لتقييم االداء في شركم ، 2737المحسن ، محمد عبد الزهرة ، .1
 ، األردن. 3، العدد  .2مجلة الهندسة والتكنولوجيا المجلد 

، مؤتمر األساليب الحديثة في قياس األداء، العربية للتنمية إدارة األداء ، 2774مازن، شريف،  .4
 اإلدارية، القاهرة.

دار وائل للنشر،  ،2، الطبعة إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات،  2774محفوظ أحمد جودة،  .5
 عمان، األردن

تحديد مؤشرات األداء األكثر مالءمة لمتابعة وتحسين أداء مشاريع التشييد في ،  2734ميا ، رنا،  .4
( العدد 14، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الهندسية المجلد )2734سورية , 

 .123الثاني ، ص 
9. EFQM, 2013m Business Excellence Matrix-User Guide – EFQM 

Model 2013 Version, Brussels, Belgium 
.. International Organization for Standardization, 2015, Secretariat of 

ISO/TC, ISO 9000 User Survey Report, London. 
 
 

 االبداع""التميز المؤسسي كأداة من أدوات الجودة الشاملة ودوره في زيادة 
 دراسة حالة "شركة شيماء للصناعات الغذائية المحدودة"

 د.أحمد عمر كردش                                      حسين الشيباني انويجي  أ.
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mailto:Anwigi80@gmail.com
mailto:Anwigi80@gmail.com
mailto:kardash852010@hotmail.com


275 
 

 الملخص

زيادة هدفت الورقة البحثية الى توضيح اثر تطبيق مبادئ التميز المؤسسي كأحد سمات إدارة الجودة الشاملة على 
اإلبداع واالبتكار للعاملين من خالل الدراسة الميدانية التي طبقت على شركة شيماء للصناعات الغذائية المحدودة 

 وتم اختيار مجتمع البحث بناء على الدراسات السابقة.
 وكانت الفروض كالتالي:

 ميز المؤسسي./ هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الت3
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و ضبط اتجاهات العاملين.2
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي وتنمية الدافعية لدى العاملين.1
 وتحفيز العاملين للتحسين المستمر./ هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي 4
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و زيادة اإلبداع.5

( لتحليل SPSSاستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )
 (.البيانات التي تصدر عن أداة الدراسة )االستبانة

 ( استبيان صالح للتحليل.12( استبيان على العينة المذكورة وتم استرجاع عدد )15تم توزيع عدد )
 وأوضحت النتائج التالي:

 أن تبني المؤسسات إلدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحقيق سمات التميز المؤسسي.
 ان العاملين لزيادة اإلبداع واالبتكار .أن االلتزام بإدارة الجودة الشاملة وتطبيق مبادئ التميز المؤسسي يحفز 

أن لمبادئ التميز المؤسسي في حال نجحت المؤسسات في تطبيقها دور كبير في ضبط اتجاهات العاملين وتوحيد 
أهدافهم ودفعهم نحو التحسين المستمر مما يؤدي لتحقيق نتائج غير عادية عن طريق اإلبداع واالبتكار في 

 األعمال.
 الدراسة:ومن أهم توصيات 

 على إدارة شركة شيماء للصناعات الغذائية المحدودة االستمرار في تطوير وتطبيق مناهج وأساليب التميز.
على إدارة شركة شيماء للصناعات الغذائية المحدودة االهتمام بصورة اكبر بالدوافع واألفكار الخالقة للعاملين مما 

 فرق العمل واللجان والمناسبات الخاصة بالشركة. يدفعهم للمشاركة في كل الفعاليات واألنشطة مثل
 مقدمة

في عصر اتسمت فيه بيئة األعمال العالمية بعدم االستقرار والتغير السريع مما حتم على المؤسسات ضرورة 
التسلح بكافة سمات االمتياز المتاحة لها لتستطيع أن تضمن موطء قدم لها في أسواق تتسم بالمنافسة الشديدة ، 

سمات التي تتيح لهذه المؤسسات أن تكون أكثر مرونة لتستجيب للتغيرات الطارئة في بيئة األعمال المحيطة هذه ال
والتي تستطيع أن تساعدها على االستجابة للتحوالت الالزمة في التغيير التنظيمي والهيكلي الذي تفرضه التحديات 

العالقة بالمؤسسات وغيرها من المميزات الغير عادية  المتالحقة وتحييد مقاومة التغيير المتوقعة من األطراف ذات
 التي تقدمها مبادئ ومرتكزات امتياز األعمال للمؤسسات.
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وحقيقة فان اكبر تلك المميزات وفق اعتقاد مقدمي الورقة هي تلك التي تقدمها مبادئ ومرتكزات امتياز األعمال 
ن المورد البشري أصبح القوة األكثر تأثيرا في نجاح )في حال تبنيها( للمورد البشري المؤسسات ...لماذا ؟ ال

المؤسسات في عصرنا الحاضر ذلك في ظل تضاعف قيمة المالية الهائلة اإلبداع واالبتكار قياسا بالقيمة المالية 
 المقدمة من الوفرة اإلنتاجية أو ندرتها أو التوسع واالنتشار في أجزاء مختلفة من العالم.

ئ والمرتكزات يجعل البيئة التنظيمية داخل المؤسسة مهيأة لتوحد اتجاهات األفراد نحو الن تطبيق هذه المباد
أهداف المؤسسات وتغيب االتجاهات السلبية كما تدفع العاملين إلى التطور والتحسين المستمر وتحفزهم بصورة 

 مستمرة ليخرجوا أفضل ما لديهم بل وتعظم قيمة  االستمتاع باألعمال التي يؤدونها.
 أهمية البحث :

في ظل تزايد اهتمام المؤسسات بالوصول إلى مستوى عالي من التميز والذي ينعكس على زيادة إنتاجية المؤسسة 
خاصة في بيئة المنافسة التي أصبحت فيها المؤسسات تهتم بالعوامل التي تحقق لها ذلك والتي من ضمنها تطبيق 

لورقة في أنها تسلط الضوء على تلك المميزات التي يوفرها تبني مبادئ الجودة الشاملة، وهنا تأتي أهمية هذه ا
 إدارة الجودة الشاملة ومبادئ االمتياز كمدخل لزيادة اإلبداع في المؤسسات.

 أهداف البحث:
 تهدف هذه الورقة لتحقيق مجموعة من األهداف:

 /تسليط الضوء على أهمية إدارة الجودة الشاملة وكمدخل إداري تنظيمي شامل.3
 / التعريف بمصطلح الميز المؤسسي وما له من دور في تحقيق نتائج غير عادية للمؤسسات.2 
 / توضيح أهمية مبادئ التميز المؤسسي لزيادة اإلبداع.1
 / تسليط الضوء على دور مبادئ التميز المؤسسي في تحفيز المورد البشري لإلبداع.4
                                                                                    تحقيق االستقرار والسعادة للعاملين.                                                                                            / تسليط الضوء على دور مبادئ التميز المؤسسي في5

 مشكلة البحث:
لبيئة األعمال الحالية المتسمة بالتقلب وبتدفق لكم هائل للمعلومات على مدار ال يخفى على الدارسين و المتابعين 

الساعات والدقائق إضافة إلى تضاعف الزخم المعرفي والتكنولوجي وتعددت النظريات واألساليب التي تطرح نفسها 
 كبدائل وحلول ناجعة وزورق نجاة لهذه المؤسسات لعبور هذه المرحلة.

أن الكثير من المؤسسات أصابها العطب والتقهقر بسبب عدم اتخاذه إلجراءات وخطط  وهنا الحظ الباحثون 
مالئمة ، من ناحية أخرى فقد نجح البعض اآلخر ألنه استعان بمبادئ إدارة الجودة الشاملة وسمات التميز 

ير متوازنة، ولكن المؤسسي )التي هي تطور طبيعي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة( ولكنه حقق في النهاية نتائج غ
المعضلة الحقيقية هي التي الحظها الباحثين أن اغلب المؤسسات أهملت  جانب المورد البشري فاتجهوا لتطبيق 
مبادئ الجودة الشاملة على اإلنتاج والتسويق والمبيعات وغيرها من المجاالت ولم ينتبهوا إلى أن هذا المورد 

ع التميز طريق لها وهو االستثمار الناجح الذي يؤدي إلى البشري هو رأس المال الحقيقي ألي شركة تض
 اإلبداعات واالبتكارات التي أصبحت المصدر األهم لتحقيق أرباح عظيمة غبر متوقعة ووفورات مالية هائلة.
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 الفروض:
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحقيق التميز المؤسسي.3
 ة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و ضبط اتجاهات العاملين./ هناك عالق3
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي وتنمية الدافعية لدى العاملين.2
 المستمر./ هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي وتحفيز العاملين للتحسين 1
 / هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبادئ التميز المؤسسي و زيادة اإلبداع واالبتكار.4

 منهجية الورقة البحثية:
يقوم البحث بدراسة دور مبادئ ومرتكزات التميز المؤسسي في حال تبنيها بالمؤسسات على تطور وتحفيز المورد 

خالل جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية المختلفة مثل المراجع البشري لإلبداع االبتكار وذلك من 
 والدوريات واألوراق والبحوث العلمية والشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( .

 ومن المصادر األولية من خالل أداة الدراسة وهي االستبانة والتي تتمثل في وجهة نظر مجتمع الدراسة .
( هي: أداة لجمع البيانات، وتتمثل في مجموعة من األسئلة المكتوبة تتعلق Questionnaireواالستبانة )

 (15)بظاهرة ما يطلب من المستجوب اإلجابة عليها.
فهي إذا ورقة علمية تستخدم المنهج الوصفي حيث تصف مردود هذه المبادئ والمرتكزات على المورد البشري 

( SPSS)برنامج حزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية بالمؤسسات ، ثم يأتي التحليل اإلحصائي باستخدام 
. 

 المصطلحات اإلجرائية في البحث :
فيما يلي توضيح بعض المصطلحات اإلجرائية التي وردت في عنوان البحث أو تلك التي ذات صلة وثيقة 

 بالبحث:
تميزة تكون قادرة من :"هي إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عالي من الجودة الم الجودة -3

خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئها، بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم وتحقيق الرضا والسعادة 
يجاد صفة التميز  لديهم ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وا 

 (16)فيهما".
خذ شكل نهج او نظام إداري شامل قائم على أساس تغييرات : "فلسفة إدارية حديثة، تأ الجودة الشاملة -2

 (17)ايجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة".
: " عرفها جون اوكالند بأنها " القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المنظمة وتشغيلها  التميز المؤسسي -1

جات الذي يحقق في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت الفعالية والوصول بذلك إلى مستوى المخر 
 رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب الشأن المرتبطين بالمؤسسة" .

                                                           
15

 .123(، ص2115جامعة النيلين،-،)الخرطوم: كلية التجارة1، طمناهج البحث العلمي في المحاسبةعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن،  

 
17

 .31، ص2111. القاھرة . دار وائل للطباعة والنشر. 1عقيلي. المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة "وجهة نظر". طعمر وصفي 
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وعرفته المنظمة األوروبية إلدارة الجودة وامتياز األعمال بأنه " مناهج مدهشة في إدارة المؤسسات تحقق نتائج 
باالعتماد على عوامل التميز غير عادية في اتجاهين هما نتائج المؤسسة واألساليب التي تتحقق بها هذه النتائج 

 األساسية .
اإلبداع المؤسسي على أنه "هو القدرة على ابتكار أساليب وأفكار يمكن أن تلقى التجاوب األمثل من  -4

 العاملين وتحفزهم الستثمار قدراتهم ومواهبهم لتحقيق األهداف التنظيمية".
 الدراسات السابقة:

 (18)دراسة موسى محمد يعقوب: / :1
ث إلى التعرف على اثر تطبيق التميز وأخالقيات األعمال على نتائج أعمال الشركات العاملة بنظم هدف البح

الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية وذلك استنادا على معايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة ولتحقيق أهداف 
( 339ية من وحدة التحليل المكونة من )( فقرة لجمع المعلومات األول57البحث تم تصميم استبيان مكون من )

فقرة ، وبناء على ذلك حللت البيانات التي جمعت واختبرت فرضيات البحث باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 ( وقد توصل البحث إلى نتائج عديدة أهمها:SPSSاالجتماعية )

بنظم الجودة والتميز بمدينة  إن مستوى أهمية معايير التميز وأخالقيات األعمال في الشركات العاملة (3
 جياد الصناعية من وجهة نظر المبحوثين كان مرتفعا .

أن مستوى أعمال الشركات العاملة بنظم الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية من وجهة نظر  (2
 المبحوثين كان مرتفعا.

لعاملين، الموارد، الشراكات، وجود تأثير ذي داللة معنوية لتطبيق معايير التميز )القيادة، اإلستراتيجية، ا (1
العمليات( على نتائج أعمال الشركات العاملة بنظم الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية عند مستوى 

 (.7.75داللة )
وجود تأثير ذي داللة معنوية لتطبيق معايير التميز)القيادة، اإلستراتيجية، العاملين، الموارد، الشراكات،  (4

أعمال الشركات العاملة بنظم الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية عند مستوى  العمليات(على أخالقيات
 (.7.75داللة )

 وكانت أهم التوصيات  البحث بما يلي:
إنشاء جائزة خاصة بالتميز في المؤسسات الصناعية، تستند على أخالقيات األعمال، لتشجيع الشركات  (3

 سي والتنافس عليه .الصناعية في السودان ودفعهم نحو التميز المؤس
إشراك الشركات الصناعية العاملة بنظم الجودة بمدينة جياد الصناعية عامليها على وضع وتطوير  (2

 إستراتيجيتها والسياسات الداعمة لها، وذلك لضمان الحصول على التزامهم عند تطبيقها.
لبشري في المنظمات غير / دراسة أسماء رشاد الصالح، بحث بعنوان"اإلبداع المؤسسي وتنمية المورد ا2

 الحكومية"
                                                           

18
اثر تطبيق معايير التميز وأخالقيات العمل على نتائج األعمال دراسة واقع الشركات العاملة بنظم الجودة والتميز بمدينة جياد 

 م.2112راه الفلسفة في إدارة األعمال،الصناعية، بحث لنيل درجة دكتو
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وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن العاملين في المنظمات غير الحكومية )األهلية ( يدركون 
العاملين في المنظمة  بشكل جيد مفهوم اإلبداع المؤسسي وأهميته بالنسبة للمنظمة غير الحكومية )األهلية(، أن

في تنميتهم مما   اإلدارة معهم بطريقة ايجابية ومتميزة األثر الكبيرة( يرون أن  لتعامل  غير الحكومية )األهلي
ينعكس إيجابا على قدرتهم على المساهمة في تحقيق اإلبداع المؤسسي لمنظمتهم وبالتالي تطورها ونموها 

المورد البشري في المنظمات لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلبداع المؤسسي في تنمية واستمرارها، 
غير الحكومية)األهلية(، استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وقد تم االعتماد على االستبانة كأداة 
لجمع البيانات باإلضافة للمصادر الثانوية من كتب ودوريات، حيث تم توزيع االستبانة على عينة عشوائية مكونة 

 ة )أهلية ( في مدينة عمان.(  منظمة غير حكومي33من)
 النشأة والمفهوم:–أوال :التميز 

ظهر مفهوم التميز استجابة للحاجة الماسة إلى مدخل متكامل يجمع مقومات بناء المنظمات على خلفية متفوقة 
تحقيق تحقق لها المقدرات الالزمة لمواجهة المتغيرات البيئية المحيطة بها من ناحية ، وتكفل لها من ناحية أخرى 

الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدرتها األساسية والتفوق بها في األسواق وتحقيق 
 (19)الفوائد / المصالح لذوي المصلحة.

عرف قاموس اوكسفورد كلمة االمتياز بأنه" االحتفاظ بجودة ذات درجة غير عادية تتفوق على الجدارة والمهارة 
 (20)ق والثروة الخ ، مما يحقق السمو والدرجة العالية الرفيعة".واألخال

امتياز األعمال بأنه" القدرة على توفيق وتنسيق عناصر المنظمة  2773كما عرف جون اوكالند 
وتشغيلها في تكامل وترابط ، لتحقيق أعلى معدالت الفاعلية، والوصول بذلك إلى مستوى المخرجات الذي يحقق 

وتوقعات أصحاب الشأن المرتبطين بالمؤسسة" ، وعرفت المنظمة األوروبية إلدارة الجودة رغبات ومنافع 
EFQM2010  امتياز األعمال بأنه" نماذج مدهشة في إدارة المؤسسات تحقق نتائج غير عادية في اتجاهين

 (21)ية".نتائج المؤسسة واألساليب التي تحقق بها هذه النتائج، باالعتماد على مبادئ التميز األساس
لتحديد مبادئ EFQM مبادئ االمتياز األساسية في دراسة قامت بها المنظمة األوروبية إلدارة الجودة  -ثانيا

من خالل دراسة أفضل المؤسسات في  Fundamental Concepts Of Excellenceاالمتياز األساسية 
 (22):العالم، وجد أن هذه المؤسسات قد اتفقت على المبادئ اآلتية

 ( اإلدارة بالعمليات.4( القيادة عن طريق الرؤية.1( إضافة قيمة للمتعاملين.2نتائج متوازنة. تحقيق (3
 (تحمل المسئولية لمستقبل مستدام. .( بناء الشراكات. 9( رعاية االبتكار واإلبداع.4( النجاح من خالل األفراد.5

 سمات االمتياز: -ثالثا
 (23)ذكرها الباحثون وكتاب اإلدارة:وفيما يلي سنذكر أهم سمات االمتياز التي 

                                                           
19

بجامعة السودان للعلوم  بحث لنيل درجة الدكتوراه بعنوان اثر تطبيق معايير التميز وأخالقيات األعمالموسى محمد يعقوب ،  
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 السرعة في حلحلة ومعالجة المشكالت وبدون أي تسويف. (3
 االهتمام بالعميل والتلبية الفورية لمتطلباتهم. (2
 تعمل المنظمات المتميزة على تشجيع كافة العاملين بها على تقديم األفكار الخالقة. (1
عزاز العاملين واالعتراف بمجهوداتهم. (4  تقدير وا 
 والتوسع من خالل عمل الشركة األساسي.النمو  (5
 االهتمام بالقيم التنظيمية وترسيخها في نفوس العاملين. (4
 تبسيط الهياكل واإلجراءات . (9
 سرعة ووضوح االتصاالت . (.

 : األداء التنظيمي والثقافات القوية -رابعا
أن المنظمات األكثر نجاحا هي المنظمات  deal and Kennedyفي دراسة ألداء ثمانين منظمة وجد الباحثان 

التي لديها ثقافات قوية . وقد تم اختيار مجموعة من الثقافات القوية التي تعبر عن مدى نجاح وتميز هذه 
 (24)المنظمات ومنها ما يلي: 

 ( إن فلسفة اإلدارة بالمشاركة منتشرة على نطاق واسع .3
 لتنظيمي.( تركز االهتمام باألفراد لتحقيق النجاح ا2
 لالحتفال باألحداث )او المناسبات( الخاصة بالمنظمة. Ceremoniesوالمراسم  Rituals( تشجع الطقوس 1
 ( تحديد األفراد الناجحين وتكريمهم .4
 ( لديها قواعد غير رسمية للسلوك .5
 ( لديها قيم قوية.4
 ( تضع معايير أداء مرتفعة .9
 ( لديها ميثاق محدد وواضح للجميع..

 النموذج األوروبي للتميز المؤسسي: -خامسا 
 قاعدة أساسية على يقوم حيث المعاصر العالم في استخدامه الشائع التميز نماذج ابرز من النموذج هذا يعد

 تأسست إذ ‚ االتحاد األوربي فعاليات من النموذج هذا نتج قد و ‚ التميز وهي أال الشاملة الجودة فكر من استمدت
 في European Organization for Quality ( EOQC Control)) الجودة على للسيطرة األوربية المنظمة

 الشاملة الجودة إدارة وجعل الزبون لتحقيق رضا أوربا في المنظمات لتحفيز أوربية دول سبع بعضوية ..37 عام
 (25)التنافسية العالمية. للوصول األول العامل هي
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 األوربية مع المنظمة الجودة إلدارة األوربية الهيئة باشتراك 1993 عام في النموذج عن الرسمي اإلعالن وتم
 بروكسل البلجيكية العاصمة األوربي من النموذج جوائز تمنح التي المنظمة وتتخذ األوربية، والمفوضية للجودة
 العالم. أنحاء شتى ينتشرون في منظمة 733 من ألكثر أعضاء وتضم لها مقرا 

 (32)على ثمانية معايير نلخصها في الجدول اآلتي:  EFQMيقوم نموذج التميز األوروبي 
 :يتم حيث القيادة األول المعيار
 تطوير الرسالة والرؤية والِقَيم وتجسيد ثقافة التميُّز 
 تأكيد تطوير أنظمة العمل وتطبيقها وتحسينها باستمرار 
  وممثلي المجتمعالتواصل مع المتعاملين والشركاء 
 تحفيز العاملين ودعمهم وتقديرهم 

 تحديد ودعم التغيير. 

 العمليات حيث يتم:-المعيار الخامس

 تصميم ومعالجة العمليات بطريقة علمية ومنتظمة. 
   تحسين العمليات حسب الحاجة، باستخدام األفكار

 .المبتكرة لتحقيق رضا العمالء وغيرهم من الجهات المستفيدة
 صميم وتطوير المنتجات والخدمات وفقا الحتياجات ت

 .وتوقعات العمالء
 إعداد وتقديم المنتجات والخدمات. 
 إدارة خدمة العمالء وتطويرها 

 السياسات واالستراتيجيات والتي تقوم باالتي: الثاني المعيار:
 تحديد االحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية. 
   المستنبطة من قياس األداء والتعلم تحديد المعلومات

 .واإلبداع
  تطوير السياسات واالستراتيجيات ومراجعتها وتحديثها. 
  تعميم السياسات واالستراتيجيات وتطبيقها 

 
 :مثل العمالء: نتائج السادس: المعيار
 مقاييس انطباعات العمالء وآرائهم 
  مؤشرات األداء 

 ينبغي اآلتي:المعيار الثالث العاملون حيث 

 دارتها وتطويرها  .تخطيط الموارد البشرية وا 
 تحديد معارف العاملين وقدراتهم، وتطويرها وتنميتها. 
 إشراك العاملين وتمكينهم. 
 التواصل والحوار بين العاملين والمنشأة. 
 مكافأة العاملين وتقديرهم ورعايتهم 

 :مثل المجتمع: نتائج السابع: المعيار
 مقاييس رضا المجتمع 
 مؤشرات األداء المتعلقة بالمجتمع 

 :مثل والموارد: الشركات الرابع: المعيار
 إدارة الشركات الخارجية. 
 إدارة الموارد المالية. 
إدارة المواد والمباني والممتلكات. 
 إدارة التقنية. 
 إدارة المعلومات والمعرفة 

 :مثل الرئيسية: األداء نتائج الثامن: المعيار
 مخرجات األداء الرئيسية 
 مؤشرات األداء الرئيسية 
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امتياز األعمال من خالل العاملين: -سادسا  
 المشاركة والمسئولية العامة: -أوال

مبدأ النجاح من خالل العاملين احد أهم مبادئ االمتياز يقوم هذا المبدأ على جانبين أساسيين األول 
المشاركة العامة للعاملين في اتخاذ القرار والثاني المسؤولية العامة في تنفيذ القرارات ، تأتي المشاركة من خالل 

أداء العمل أو بيئة العمل أو غير ذلك( حيث مبادرات التحسين )هي مقترحات يقدمها العاملين لتحسين طرق 
ذلك بنصها "العاملون على كل المستويات هم جوهر المؤسسة وتعاونهم  ISOوصفت الهيئة الدولية للمقاييس 

 (26)الكامل يمكن من االستخدام الكامل لكل مقدراتهم لفائدة المؤسسة".
 تطبيق مبدأ النجاح من خالل العاملين: -ثانيا

 (27)مؤسسات االمتياز تطبق هذا المبدأ من خالل اآلتي: EFQM 2010حسب ما وضحت 
 فهم المهارات والكفاءات الالزمة لتحقيق الرؤية، الرسالة واألهداف اإلستراتيجية . (3
بداعهم. (2  إيجاد ثقافة تعمل على تطوير وتقدير تفاني العاملين، مهاراتهم، مواهبهم، وا 
 مساهمتهم في نجاح المؤسسة المستمر.ضمان أن األفراد يدركون ويستطيعون إظهار  (1
 مواءمة أهداف األفراد وفرق العمل مع مستهدفات المؤسسة ومراجعتها وتحديثها في الوقت المناسب. (4
 تبني منهجيات تضمن توازنا معقوال بين عمل الموظف وحياته. (5
 ضمان وتشجيع تنوع العاملين . (4
 المساءلة،أخالقيات وثقافة المؤسسة وثقافة الثقة واالنفتاح.دعم التطوير المؤسسي من خالل القيم المشتركة،  (9
 تحديد مستويات أداء العاملين المطلوبة بشكل واضح لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. (.
 تشجيع موظفيها على أن يكونوا صانعي وسفراء النجاح المستمر للمؤسسة . (7

 فوائد تطبيق مبدأ النجاح من خالل العاملين: -ثالثا
 (28)مبدأ النجاح من خالل العاملين فوائد نذكرها في اآلتي:لتطبيق 
 مشاركة مالك المؤسسة في الغايات واألهداف. (3
 االلتزام والوالء والتحفيز لقوة العمل. (2
 قيمة عالية لرأس المال الفكري. (1
 التحسين المستمر للقدرة واألداء الفردي. (4
 زيادة القدرة التنافسية من خالل تعزيز الصورة. (5
 ة الكامنة للعاملين.يصل للقو  (4

 إدارة الجودة الشاملة:
 التعريف بالمفهوم: -أوال
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يعرفها هتشنز بأنها "مدخل اإلدارة المنظمة الذي يرتكز على الجودة ويبنى على مشاركة جميع أعضاء 
 المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى من خالل إرضاء العميل وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة والمجتمع" .

بأنها "شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من  J.R.Jablunskiكما يعرفها جابلونسكي
 (29)اإلدارة والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق العمل".

 أهمية إدارة الجودة الشاملة: -ثانيا 
مدخل إدارة الجودة الشاملة في المنظمات في تطوير وتحسين جودة منتجات هذه يتمثل الهدف الرئيسي من تطبيق 

المنظمات من السلع والخدمات وتخفيض كل من الوقت والجهد الضائعين وتحسين الخدمات المقدمة للعمالء كسبا 
 لرضائهم باإلضافة إلى تخفيض التكاليف.

اسية إلدارة الجودة الشاملة يمكن إلقاء الضوء عليها وبناء على ذلك فان الهدف الرئيسي يبرز ثالثة مزايا أس
 (30)بإيجاز فيما يلي:

 تحقيق الجودة. (3
 تخفيض انجاز المهمات للعميل. (2
 تخفيض التكاليف. (1

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة: -رابعا
الجودة  في إطار سعي إدارة الجودة الشاملة تحقيق أهدافها في تحسين وتطوير األداء داخل المؤسسة ككل وتحقيق

 في المنتجات فانه يرتكز على عدة مبادئ نفصلها في اآلتي:
 تحقيق الرضا للعمالء. (3
دعم دور القيادة من خالل تدريب القادة وتأهيلهم وتمليكهم للمعرفة الالزمة والمهارات الكافية للقيام باألدوار  (2

 المنوطة بهم.
 لشاملة.والتأكد من اقتناع اإلدارة العليا بمنهجية إدارة الجودة ا

( تفعيل دور العاملين بالمشاركة المستمرة في اتخاذ القرارات وحل المشاكل التي تواجههم أثناء أداء مهامهم وال 1
رضاء العمالء يقع على العاملين .  يخفى على أن العبء الحقيقي في تحقيق الجودة وتحسين األداء وا 

 ( التطوير والتحسين المستمر.4
 يم المنظمة .( وضوح أهداف ورسالة وق5

 اإلبداع المؤسسي:
 (31)يمكن توضيح مفهوم اإلبداع واالبتكار المؤسسي فيما يلي:

 التعريف بالمفهوم:  –أوال 
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أن اإلبداع المؤسسي هو "اإلتيان بشيء جديد ومفيد قد تكون فكرة أو خدمة أو سلعة أو عملية أو نشاط يتم داخل 
ه الفرد كتبني التغيير وتشجيع االبتكار واستخدام طرق وأساليب المنظمة، ومن خالل التصرف المميز الذي يمارس

حديثة في مجال العمل ومحبة التجريب والمناظرة وعدم االنصياع لألوامر التي تحد من تفكيره، والقدرة على 
( أن اإلبداع في المؤسسة يكون من خالل 2774التكيف والمرونة والمساهمة في حل المشاكل، بينما يرى عباس )

نفيذ األفكار الخالقة للعاملين إلى حقائق، وأن اإلبداع يكون من خالل منتج جديد أو من خالل اإلجراءات ت
(أن اإلبداع المؤسسي يتمثل باإلتيان بأفكار أو آراء أو  2779وعالقة العاملين فيما بينهم، في حين يرى العديلي)

 حلول أو منتجات  أو اكتشاف عالقات لم يسبقك إليها أحد.
 ثانيا : أنواع اإلبداع المؤسسي :

 نوعين رئيسين من اإلبداع على مستوى المؤسسة وهما:
: وهو اإلبداع المتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات والمتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج أي اإلبداع الفني -

 بنشاطات المنظمة األساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدمات.
إلبداع المتعلق مباشرة بالهيكل التنظيمي والعملية اإلدارية في المنظمة ، وبشكل غير : وهو ااإلبداع اإلداري -

 مباشر بنشاطات المنظمة األساسية.
 ثالثا: أهمية اإلبداع المؤسسي للمؤسسات:

 أو المنظمة بقاء البقاء، وألن أجل من جوهرياً  واالبتكار اإلبداع أصبح التغير، سريعة األعمال بيئة وفي اليوم
 ستواجه عملها مجال في واالبتكار اإلبداع على تمتلك القدرة ال التي فالمنظمة رئيسي، هدف االقتصادية المؤسسة

وخدماتهم  لمنتجاتهم المستمر والتحسين باالبتكار يقومون منافسيها ألن وذلك كبيرة وصعبة، تحديات – بالتأكيد –
 أجل من استثناء المجاالت بال جميع في المنظمات اهتمام أولويات من واالبتكار اإلبداع فإن لهذا .وعملياتهم

 السوق. في البقاء
 يعوضه ال ( المبدعين من أي ) األولى المرتبة ( من واحداً  عالماً  إن ” : فيقول المبدعين أهمية كونانت إلى يشير
 مشكلة حل مهمة الثانية الفئة من رجل إلى يسند أن الجدوى لعديم إنه . في العلوم الثانية الدرجة من رجال عشرة

 تهدد البشرية التي المشكالت حل في األكبر األمل هم اآلن والمبدعون الموهوبون فان ولذلك.األول من المستوى
 والرقي؛ الحضارة نحو الدافعة القومية والطاقة الثروة هم مجتمع أي في الموهوبون وصار ونوعا، كما تعددت التي
 (32)والرقي، والتطور عوامل التغيير من ا أساسي عامال البشرية الثروة تمثل إذ

 تحليل بيانات الدراسة : 
 التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضيات الدراسة :

تناول هذا الجانب من التحليل اختبار فرضيات الدراسة للوصول إلى قرار  بشأن فرضية الدراسة وذلك       
باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من االستبيانات الموزعة على المشاركين في الدراسة وذلك باستخدام 
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ار أن البيانات شاملة لجميع مجتمع الدراسة وذلك التحليل اإلحصائي المناسب وهو التحليل الوصفي للبيانات باعتب
 عن طريق الوسط الحسابي والوزن النسبي واالنحراف المعياري، وقد أعطيت البيانات القيم والرتب التالية :

 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة  البيان

 5 4 1 2 3 الرتبة

 5 – 4.2 4.37 – 1.4 1.17 – 2.4 2.57 – ..3 3.97 – 3 الوسط

الوزن 
 النسبي

27 %- 15..% 14 %- 53..% 
52 %- 49..% 4. %- .1..% 

.4 %- 377% 

 وكذلك تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين محور التمييز المؤسسي ومحور اإلبداع واالبتكار.
 أوال : دراسة محور الجودة الشاملة :

  العبارة
شدة

ق ب
أواف
ال 

 

 ال
فق
أوا

 

حايد
م

فق 
أوا

شدة 
ق ب

أواف
 

 الوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
 

الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام

للجودة الشاملة دور 
كبير في تحسين 
 األداء الوظيفي

 21 7 7 7 7 العدد
4.7188 .45680 

74.194
% 

أوافق 
 7 7 7 النسبة بشدة

28.
1 

71.9 

لتطبيق مبادئ 
الشاملة دور الجودة 

في تحقيق االستقرار 
 الوظيفي

 34 39 7 3 7 العدد
4.3750 .65991 .9.5% 

أوافق 
 7 النسبة بشدة

1.
3 

7 53.1 43.8 

للجودة الشاملة دور 
في دعم مبادئ 
 التميز المؤسسي

 33 .3 1 7 7 العدد
4.2500 .62217 .5% 

أوافق 
 14.4 54.1 7.4 7 7 النسبة بشدة

مناهج ساعدت 
الجودة الشاملة في 
جعل األعمال أكثر 
متعه بالنسبة 
 للعاملين

 . 37 33 1 7 العدد

3.7188 .95830 
94.194

% 
 أوافق

 7.4 7 النسبة
14.
4 

13.1 25 

ساعدت مناهج 
الجودة الشاملة إدارة 
الشركة في تحقيق 

 أهدافها

 34 35 3 7 7 العدد
4.4688 56707 

.7.194
% 

أوافق 
 57 44.7 1.3 7 7 النسبة بشدة
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 42498. 4.3063 - - - - - - الكل
.4.324

% 
أوافق 
 بشدة

من خالل الجدول السابق نجد أنه من خالل قيمة الوسط الحسابي و الوزن النسبي نستنتج أن االتجاه العام 
 لإلجابة على هذه العبارات بالموافقة مما يدل أنه يوجد معيار الجودة الشاملة.

 دراسة محور التمييز المؤسسي : ثانيا :

  العبارة

شدة
ق ب

أواف
ال 

 

فق
 أوا
ال

 

حايد
م

فق 
أوا

شدة 
ق ب

أواف
 

 الوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
 

الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام

لمبادئ التميز 
المؤسسي دور في 
تحقيق نتائج غير 

 عاديه

 33 39 1 3 7 العدد
4.3.9
5 

 أوافق 1.95%. 7.919.7
 7 النسبة

1.
3 

7.4 
51
.3 

14.4 

تطبيق التميز المؤسسي 
 ساعد في زيادة اإلبداع

4.474 .3 7 5 7 7 العدد
1 

7.95472 
...324

% 
أوافق 
 54.1 3..2 35.4 7 7 النسبة بشدة

لمبادئ التميز 
المؤسسي دور في زيارة 

 االبتكار

 34 31 4 3 7 العدد
4.257
7 

7..7122 .5% 
أوافق 
 7 النسبة بشدة

1.
3 

32.5 47.4 41.. 

تحفز سمات التميز 
المؤسسي الشركة علي 
تحقيق اعلي مستويات 

 األداء

 35 34 1 7 7 العدد
4.195
7 

7.45773 .9.5% 
أوافق 
 44.7 ..41 7.4 7 7 النسبة بشدة

تلعب مبادئ التميز 
المؤسسي  دور كبير 
 في تحفيز الموظفين

 37 .3 4 7 7 العدد
4.3.9
5 

 أوافق 1.95%. 7.44444
 13.1 54.1 32.5 7 7 النسبة

 - - - - - - الكل
4.2.3
1 

7.514.9 
.5.424

% 
أوافق 
 بشدة

 
من خالل الجدول السابق نجد أنه من خالل قيمة الوسط الحسابي و الوزن النسبي نستنتج أن االتجاه العام 

 معيار التمييز المؤسسي.لإلجابة على هذه العبارات بالموافقة مما يدل أنه يوجد 
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 ثالثا : دراسة محور اإلبداع واالبتكار :

  العبارة

شدة
ق ب

أواف
ال 

 

فق
 أوا
ال

 

حايد
م

فق 
أوا

شدة 
ق ب

أواف
 

 الوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
 

الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام

تعمل مبادئ التميز 
المؤسسي علي ضبط 
 اتجاهات العاملين

 7 39 5 3 7 العدد
4.442
5 

7.95715 71.25% 
أوافق 
 7 النسبة بشدة

1.
3 

35.4 51.3 2..3 

تنمي مبادئ التميز 
المؤسسي الدافعية لدي 

 العاملين

 4 37 4 3 7 العدد
1.719
5 

 أوافق 95%..9 7.93543
 7 النسبة

1.
3 

3... 57.4 3... 

تدفع مبادئ التميز 
المؤسسي العاملين 
 للتحسين المستمر

 9 37 5 3 7 العدد
4.777
7 

 أوافق 7%. 7.93.42
 7 النسبة

1.
3 

35.4 57.4 23.7 

تساعد مبادئ التميز 
المؤسسي في زيادة 
 اإلبداع واالبتكار

 34 7 . 3 7 العدد
4.325
7 

 أوافق 2.5%. 7.77474
 ..41 3..2 25 1.3 7 النسبة

تولي الشركة اهتمام 
بمشاركة آراء 

 الموظفينومقترحات 

 37 . 32 7 2 العدد
1.957
7 

 أوافق 95% 3.37934
 النسبة

4.
1 

7 19.5 25 13.1 

 - - - - - - الكل
1.795
7 

 أوافق 97.5% 7.47475

من خالل الجدول السابق نجد أنه من خالل قيمة الوسط الحسابي و الوزن النسبي نستنتج أن االتجاه العام 
 بالموافقة مما يدل أنه يوجد معيار اإلبداع واالبتكار.لإلجابة على هذه العبارات 
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 رابعا : دراسة العالقة بين محور التمييز المؤسسي ومحور اإلبداع واالبتكار:
 تمت دراسة العالقة بين محور التمييز المؤسسي ومحور اإلبداع واالبتكار عن طريق معامل ارتباط بيرسون 

Pearson Correlationئج كالتالي :وكانت النتا 
 قيمة معامل ارتباط بيرسون

Pearson Correlation 

 مستوى المعنوية المشاهد

P-value 

7.957 7.777 

 7.75وهي أقل من  7.777تساوي P-value من خالل الجدول السابق نجد أن قيمة مستوى المعنوية المشاهد 
بيرسون يتضح أن هذه العالقة طردية مما يدل مما يدل على وجود عالقة معنوية ومن خالل قيمة معامل ارتباط 

 على أن التميز المؤسسي له دور في زيادة اإلبداع وأنه كلما زاد التميز المؤسسي زاد اإلبداع واالبتكار.
 هذا وكانت نتائج الورقة العلمية على النحو التالي:

 المؤسسي. أن تبني المؤسسات إلدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحقيق سمات التميز -3
 أن االلتزام بإدارة الجودة الشاملة وتطبيق مبادئ التميز المؤسسي يحفزان العاملين لزيادة اإلبداع واالبتكار .-2
أن لمبادئ التميز المؤسسي في حال نجحت المؤسسات في تطبيقها دور كبير في ضبط اتجاهات العاملين  -1

يؤدي لتحقيق نتائج غير عادية عن طريق اإلبداع واالبتكار وتوحيد أهدافهم ودفعهم نحو التحسين المستمر مما 
 في األعمال.

 عليه يوصي الباحثان باالتي:
على إدارة شركة شيماء للصناعات الغذائية المحدودة االستمرار في تطوير وتطبيق مناهج وأساليب  -3

 التميز.
ملين مما يدفعهم للمشاركة في كل على إدارة الشركة االهتمام بصورة اكبر بالدوافع واألفكار الخالقة للعا -2

 الفعاليات واألنشطة مثل فرق العمل واللجان والمناسبات الخاصة بالشركة.
على إدارة الشركة زيادة االهتمام بالفعاليات التنشيطية والدورات التدريبية بما يبعث في الموظفين روح  -1

 اإلبداع. 
 المراجع:

 الكتب: -أوال
 .. 2777. المنصورة . المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.3الشاملة. ط احمد محمد غنيم. إدارة الجودة -3
. الخرطوم.. شركة مطابع السودان للعملة. 3مصطفى الحكيم. الجودة الشاملة وامتياز األعمال. ط -2

2733 
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-. الخرطوم.  كلية التجارة3عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن. مناهج البحث العلمي في المحاسبة. ط -1
 .2735ن.جامعة النيلي

 (.2733، )القاهرة :مركز الخبرات المهنية ،3، ط الجودة الشاملةعبدالرحمن توفيق،  -4
. القاهرة . دار وائل  3عمر وصفي عقيلي. المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة "وجهة نظر". ط  -5

 .  2773للطباعة والنشر.
 البحوث والدراسات: -ثالثا

وتنمية المورد البشري في المنظمات غير الحكومية )األهلية(،جامعة  أسماء الصالح، اإلبداع المؤسسي -3
 سعد دحلب البليدة،االردن.

موسى محمد يعقوب. اثر تطبيق معايير التميز وأخالقيات العمل على نتائج األعمال دراسة واقع  - -2
الفلسفة في إدارة الشركات العاملة بنظم الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية. بحث لنيل درجة دكتوراه 

 م.2732األعمال.
دراسة واقع الشركات العاملة بنظم  اثر تطبيق معايير التميز وأخالقيات العمل على نتائج األعمال -1

 م.2732الجودة والتميز بمدينة جياد الصناعية، بحث لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال،

 عنوان اثر تطبيق معايير التميز وأخالقيات األعمالبحث لنيل درجة الدكتوراه بموسى محمد يعقوب ،  -4
 .2732بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ، الخرطوم ،

م.د نادية لطفي عبدالوهاب،سناء محمود سليمان استخدام نموذج التميز االوروبي في تقييم اداء  -5
 .2734المنظمات بحث تطبيقي في مستشفى النعمان العام جامعة بغداد 

ن حسين محمد، دور االبتكار واإلبداع المستمر في ضمان المركز التنافسي للمؤسسات د. نيفي -4
 م2734االقتصادية والدول"دراسة حالة دولة اإلمارات"أغسطس

 صفحات من الشبكة العنكبوتية: -رابعا
3- tec.com-http://www.iso/  25/37/273مدير عام شركة ايزوتك تم سحبه بتاريخ–ربيع الزواوي. 

 الساعة الثالثة عصرا.
 

 إعداد دليل تنظيمي لتقديم الخدمات الهندسية في القطاع الخاص 

 إبراهيم أحمد المختار الحضيري
 ماجستير هندسة مدنية

 جامعة سبها –كلية العلوم الهندسية والتقنية 

 الملخص :

http://www.iso-tec.com/
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تتناول هذه الورقة إجراءات تنظيم الخدمات الهندسية التي تقدمها المكاتب الهندسية واالستشارية لزبائنها في     
القطاع الخاص ، حيث أن أغلب هذه الخدمات وفي مقدمتها التصاميم واإلشراف على مشاريع البناء اتسمت 

يمكن أن يسير بموجبها العمل بشكل دقيق  بالدقة والتعقيد مما يتطلب ضرورة وضع أسس وقواعد لتنفيذها ،
وواضح وبصورة فنية مالئمة ، لتكون هذه األسس والقواعد معيارًا فنيًا يتم من خالله متابعة ومراقبة تنفيذ أي عمل 
هندسي أو تقديم أي خدمة بدءًا من حضور صاحب العمل إلى المكتب وحتى استالمه له والتأكد من مطابقته 

 ءات المتعارف عليها في الوسط المهني الهندسي . للمواصفات واإلجرا

وذلك وفقًا إلطار علمي تّم وضعه في صورة دليل يشمل إجراءات تقديم هذه الخدمات بشكل يؤدي إلى الرفع     
من مستوى األداء عن طريق السعي لتوحيد أسس العمل ووضع المعايير النموذجية التي تنظم العالقة التعاقدية 

 مل والمكتب وتضمن حقوق الجميع . بين صاحب الع

يتناول الدليل التعريف ببنود الخدمات الهندسية الرائجة في القطاع الخاص ، والمراحل والقواعد األساسية 
 الالزمة لتقديمها ، باإلضافة إلى النماذج التي يحتاجها المهندس لتحقيق ذلك. 

 اإلشراف -التصميم  -اريع المش -الخدمات الهندسية  -الدليل الكلمات المفتاحية : 

 المقدمة : - 1

نظرًا للنمو الكبير الذي شهده قطاع العمل الهندسي مؤخرًا ، والذي تمثل في ازدياد عدد المكاتب الهندسية     
واالستشارية بصورة الفتة ، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم ممارسة المهنة خاصة في مجال تقديم الخدمات 

ذا كا ن العمل الهندسي في القطاع العام قد تم تنظيمه إلى حد ما ، فإنه في القطاع الخاص ال زال الهندسية . وا 
يحتاج إلى مزيد من الضبط والتنظيم والتدقيق ليصل إلى مرحلة يمكن الرضى والركون إليها . ومن هنا جاءت 

بصورة فنية مالئمة لتقديم الحاجة إلى وجود إجراءات محددة يمكن أن يسير العمل بموجبها بشكل دقيق وواضح و 
يجاد تقادير مناسبة لمقابل أتعابها ، بحيث توضع في قالب أو دليل يمكن االستعانة به في تقديمها   تلك الخدمات وا 
للعمالء أو الزبائن وتسهيل إنجازها والتقليل أو الحد من المشاكل التي من الممكن أن تحدث بين أصحاب العالقة 

توى أدائها عن طريق السعي لتوحيد أسس العمل ووضع المعايير النموذجية التي تنظم ، وبالتالي الرفع من مس
 العالقة التعاقدية بين صاحب العمل والمكتب الهندسي وتضمن حقوق الجميع . 

وضبط هذه المعايير من كافة جوانبها قد يكون أمرًا صعبًا ولكنه ضروري لتقديم الخدمة في وقتها المحدد     
وضمن تكلفتها المقدرة وبالجودة المطلوبة والوضوح الالزم للمقاول المنفذ . ويتطلب النجاح في ذلك أمورًا أساسية ، 

المؤسسة الهندسية في كثير من األحيان ، ويأتي في مقدمة  النقص فيها ينعكس سلبًا على أداء المهندس وبالتالي
دارية إلنجاز العمل بجوانبه المختلفة اإلدارية والمالية والفنية ، وحيازة هذه  هذه المتطلبات معرفة وخبرة هندسية وا 

 المعارف والخبرات ليس باألمر الهين ، ومع ذلك فإن توفرها الزم للقيام بالعمل على أكمل وجه .
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إن المكاتب والشركات الهندسية المصنفة والمعتمدة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإعداد المخططات     
وتقديم الخدمات الهندسية وفق الضوابط والشروط الموضوعة ، وهذا يضمن للمواطن الحصول على عمل هندسي 

عن صحة المخططات ومطابقتها ألصول سليم ومتكامل من جانب ، ويتحمل المكتب المسئولية القانونية والفنية 
وأسس العمل الهندسي من الجانب اآلخر . كما أن سالسة العمل وتنظيمه وتسهيل الحصول على الخدمات 
الهندسية المقدمة من قبل هذه المكاتب تجعل المواطن أو الزبون راغبًا في االرتباط بها والرجوع إليها في التصميم 

عمل الهندسي ، وهذا بدوره يجعله بعيدًا عن مواطن الغش والخداع ، خاصة في ظل واإلشراف وكل ماله عالقة بال
هذا االزدحام لسوق العمل بالعمالة الوافدة الغير متخصصة ، والتي اقتحمت عالم البناء بحثًا عن الربح المادي 

التنفيذ . باإلضافة لذلك ،  على حساب الجودة والمهارة واستغالل عدم دراية المواطن بالنواحي الهندسية والفنية في
 فإن الحصول على مستندات ووثائق التنفيذ يعطي قيمة إضافية للعقار خاصة عند تثمينه لغرض البيع أو الرهن .

وقد تّم إعداد الدليل المشار إليه عن طريق تحديد وتصنيف الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية عادة ،    
 ها المالي ووضعها في اإلطار الفني الالزم إلخراجها بالشكل الهندسي المطلوب . ومن ثّم توصيفها وتقدير مقابل

 منهجية إعداد الدليل : - 2

تمّ  تقسيم الدراسة الالزمة إلعداد الدليل إلى جزئين نظري وعملي ، حيث تّم من خاللها إعداد مسودة مبدئية     
ا ومن ثّم إعطاء المالحظات حولها للنظر فيها عرضت على عدد من المهندسين والمكاتب المختصة لدراسته

 وتطويرها وبالتالي إصدار الدليل بصورة نهائية بعد إجراء التعديالت عليه وفقًا لما ورد من تلك المالحظات .

 الدراسة النظرية : - 1.2
تم إجراء الدراسة النظرية من خالل اإلطالع على عدد من المراجع متمثلة في جداول مقابل األتعاب   

صادرة عن بعض نقابات المهن الهندسية األساسية ، وبنود األعمال لبعض المقايسات ، وبعض النماذج 
دسي لبعض النقابات واألعمال المنفذة من قبل بعض المكاتب ، باإلضافة إلى لوائح مزاولة العمل الهن

 الهندسية .

 تّم الحصول على جانب من المعلومات والبيانات المطلوبة من خالل :الدراسة العملية :  - 2.2

  المقابالت الشخصية مع بعض المهندسين العاملين لحساب أنفسهم بالمكاتب الهندسية والعاملين ببعض
 ب األعمال المترددين على بعض المكاتب .الجهات العامة ، باإلضافة إلى عدد من المقاولين وأصحا

  الزيارات الميدانية لعدد من المشاريع الهندسية المنفذة خاصة في مجال البناء وأعمال المساحة والتقاسيم في
 القطاع الخاص .

  االعتماد على الدراسة األولية المشار إليها والتي تم من خاللها عرض مسودة الدليل موضوع البحث على
لمهندسين المهتمين و المقاولين وأصحاب األعمال لبيان آرائهم حول كفاءة الدليل وشموليته ، وقد عدد من ا

 ترك المجال أمامهم مفتوحًا لتعديل أي بند أو إضافة فقرات جديدة .
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 محتويات الدليل : - 3

 اشتمل الدليل بعد االنتهاء من إعداده على ما يلي :    

 تعريف الدليل : - 1.3

إرشادي لتنظيم الخدمات الهندسية في القطاع الخاص ووضعها في إطار فني إلخراجها بالشكل الهندسي  هو دليل
المطلوب ، باإلضافة إلى تقدير أتعابها وتحديد مقابلها المالي وتوضيح اإلجراءات والخطوات المفترض اتباعها 

 عند تقديمها للعمالء .

 أهداف الدليل : - 2.3

جراءات  .3 تقديم الخدمات الهندسية والمخططات والخرائط ومواصفاتها ومقابلها من األتعاب توحيد أسس وا 
يضاح الشروط والتعليمات المتعلقة بذلك .  المالية في القطاع الهندسي الخاص ،  وا 

تسهيل إنجاز األعمال والخدمات الهندسية وخاصة في مجال البناء وسرعة تجهيزها على الوجه المطلوب ،  .2
ل المواطن أو الزبون راغبًا في اإلرتباط بالمكتب الهندسي والرجوع إليه في التصميم األمر الذي يجع

 واإلشراف وهو المكان أو الجهة المخولة قانونًا بكل ماله عالقة بالعمل الهندسي .
ورفع مستوى جودة تقديم الخدمات الهندسية التي ينعكس إيجابًا على تنفيذ األعمال والمشاريع الهندسية ،  .1

لتالي التقليل من تكاليف الصيانة والتشغيل لها ، وضمان الحصول على مشاريع هندسية ذات طابع مميز وبا
 المتطلبات الفنية والبيئية . –على األقل الحد األدنى من  –تتوفر فيها 

تسهيل مهمة اإلشراف وتحديد مسؤوليات المهندس المشرف ، وتحديد المراحل األساسية واإلجراءات  .4
 المتبعة في عملية اإلشراف على تنفيذ أعمال البناء .الضرورية 

الحد من بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث بين الزبون ) المالك ( والمهندس أو المكتب الهندسي المقدم  .5
 للخدمة ، وخلق جو من الثقة وروح التعاون بين عناصر المشروع الثالثة ) المالك / المكتب / المقاول ( .

وتطبيق المواصفات الهندسية واالسس التصميمية والكودات المعتمدة وتوحيدها كمرجعية في  العمل على اتباع .4
 ممارسة مهنة الهندسة على المستوى المحلي .

 حدود ومجال تطبيق الدليل : - 3.3

يقتصر هذا الدليل على تنظيم العالقات التعاقدية والعمليات والخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية للعمالء     
وأصحاب األعمال ، وال يشمل اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإنشائها أو تراخيص القيام بأعمالها ولمعرفة متطلبات 

 ( .3لة بتلك اإلجراءات . أنظر الشكل رقم )وتفاصيل ذلك يتم الرجوع إلى الجهات المختصة المخو 
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 ( : مخطط حدود تطبيق الدليل3رقم )الشكل 

حيث تضمن الدليل في جزئه العام على تبيان واجبات المهندس وأخالقيات المهنة والعالقة التي تحكم عناصر     
المشروع الهندسي الثالث : االستشاري ) المكتب ( والمقاول ) المنفذ ( وصاحب العمل ) المالك ( وتنظيمها من 

دية التي ينص عليها مضمون العقد والمسؤولية الفنية التي تبينها وتوضحها الشروط الفنية خالل المسؤولية التعاق
 ( .2أنظر الشكل رقم )  العامة والخاصة واألعراف الهندسية .
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 ( : العالقة بين عناصر المشروع الثالثة2الشكل رقم )

كما تّم تصنيف وتبويب األعمال والخدمات الهندسية المقدمة للعمالء حسب طبيعتها ، وتّم توصيفها لغرض     
االبتعاد عن عمليات التحايل أوالغش والتضليل . ومن ثّم اقتراح مقابل أتعاب تقديم تلك الخدمات وفق استطالع 

ب المكاتب ، باإلضافة لوضع النماذج الالزمة ودراسة تّم من خاللها مقارنة لألسعار المعمول بها عند أغل
 ( . 1إلخراجها بالشكل الفني المطلوب . أنظر الشكل رقم )

                               

الجهاااات المخولاااة 
بماااااااانح   ونااااااااات 
مزاولاااااااة العمااااااال 
الهـناااااااااااااااااااااااـدسي 
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  واألعمال الهندسية( : خطوات تنظيم الخدمات 1الشكل رقم ) 

 : مسؤوليات المهندس وأخالقيات المهنة - 4.3
 : مسؤولية المهندس تجاه الزبائن - 4.3.1
تعتبر عالقة المهندس بزبائنه هي الركن األهم في ممارسة مهنة الهندسة ، إذ إنهما يمثالن طرفي التعاقد في     

تمامه علي  أداء العمل الهندسي. والثقة المتبادلة بين هذين الطرفين هي الضمان األوحد في نجاح العمل الهندسي وا 
زها هو التزام المهندس بمسئولياته األدبية وتمسكه بمبادئ الوجه األكمل . والطريق إلي بناء هذه الثقة وتعزي

وأخالقيات الممارسة ، بجانب التزامه بأداء مسئولياته العلمية والقانونية الواردة في بنود العقد واتفاقية الخدمة مع 
 الزبون ، وكذلك التي تنص عليها القوانين واللوائح الخاصة بممارسة مهنة الهندسة .

لمهندس اإللتزام بالحيدة والموضوعية مع كافة عناصر المشروع اآلخرين : الزبائن والمقاولين ، وأن كما أن علي ا
يتخذ قراراته في هذا الشأن باستقالل تام عن أي طرف من أطراف التعاقد ، وأن تكون هذه القرارات مبنية فقط علي 

 .منهم وهو الزبون صاحب المشروع ف واحد فقطخبرته وحكمته وتقديره المهني السليم . رغم تقاضيه أتعابه من طر 

 وعلى وجه الخصوص ، عليه مراعاة ما يلي :
 العمل أو الخاصة بالمشروع بصاحب المتعلقة والبيانات التي تتاح له أثناء تأديته لعمله ، المعلومات سرية حفظ 

 ونشرها إال بعلمهم وموافقتهم .   إفشائها وعدم
 تطبيقها ال يمكن التي الوعود إعطاء وعدم العمل صاحب مع وشفافية بصدق التعامل. 
 فنيا واقتصاديا ، ويجب عليه  المناسبة الحلول أفضل وتقديم العمل صاحب لخدمة المهنية الجهود أقصى بذل

إخطار الزبائن إذا ما تبين له بعد الدراسة أن تنفيذ المشروع قد تكون له أو لبعض جوانبه آثار سلبية أو 
 فنية أو غيرها .مخاطر بيئية أو 

 وعلي المهندس إخطار  . النجازه  المحددة والمدة والجودة التكلفة حيث من المقدم بالعمل يتعلق ما كل إيضاح
 –الزبون بصورة دورية بتطور مراحل إعداد المشروع ، كما يجب عليه عدم إجراء أي تغييرات علي مشروع 

قد تؤثر علي حجمه أو تكلفته أو مدة تنفيذه بدون الحصول علي موافقة الزبون بأي  –سبق االتفاق عليه 
 طريقة إثبات .

 فقط  ختصاصها مجال في الخدمات تقديم المهندس على . 
 ذا ما كانت في أفعال وتصرفات الزبائن ما يمكن أن . للتشريعات  مخالفة لمشاريع الخدمة تقديم بعدم االلتزام وا 

علي اآلخرين أو ال يتفق مع الصالح العام ؛ أن يستنفد كافة الوسائل إلثنائهم  –أو محتمال  –يمثل ضررًا واقعا 
 اههم .عن ذلك قبل أن يتحلل من مسئولياته تج

  يجــب علــي المهنــدس ؛ إذا مــا أدخــل الزبــون أي تعــديالت أو تغييــرات علــي العمــل الهندســي األصــلي مــن شــأنها
التــأثير ســلبا علــي هــذا العمــل ؛ أن يبلــغ الزبــون بــذلك، مــع توضــيح أوجــه الخطــورة الناتجــة عــن هــذه التعــديالت 

 والتغيرات وأن لم يستجب الزبون فعليه إبالغ السلطات المختصة .
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 واجبات المهندس تجاه عمله وأخالقيات الممارسة المهنية : - 2.4.3

يتوجب على المهندس عند ممارسته لمهنته أن يراعي بشكل عام بعض األمور التي تتعلق بأدائه لعمله     
 الهندسي وهي : 

 الهندسية األعمال جميع في بها المعمول المواصفات المعتمدة باستعمال االلتزام. 
 الهندسية األعمال تقديم في واالقتصادية الفنية األساليب أفضل الستخدام بالسعي االلتزام . 
 الهندسية  الحلول في إيجاد اإلبداعية القدرات االلتزام بتوظيف. 
 وتوطينها  العالمية الهندسية والخبرة المعرفة نقل على بالعمل االلتزام. 
 الهندسية  األعمال في والموضوعية بالدقة االلتزام المهندس على . 

كما أن مراحل إعداد المشروعات تمثل سلسلة متتالية من النشاطات المهنية ، تبدأ بإعالن المهندس عن قدراته      
سعيا للحصول علي أعمال ، وانتهاء بتنفيذ هذه األعمال وتسليمها لمستخدميها في صورتها النهائية . وتشمل كل 

ناصر ؛ تتحد مع بعضها البعض لتكّون النشاط المهني في هذه المرحلة بصورة مرحلة من المراحل عدة مكونات وع
 متكاملة .

وفيما يلي ما يتعين علي المهندس أن يلتزم به من القيم األخالقية المهنية في كل مكون من مكّونات هذه     
 المراحل :

 : السعي للحصول علي أعمال - 1.2.4.3

وفي سعيه للحصول علي أعمال أن يستخدم الوسائل الكريمة التي تتفق علي المهندس عند اإلعالن عن نفسه  -أ 
مع كرامة و شرف ممارسة مهنة الهندسة ، و أن يبني سمعته المهنية علي أساس الكفاءة في تنفيذ الخدمات 

 الهندسية ، كما يحظر المنافسة غير الشريفة و غير العادلة مع زمالء المهنة .
ن عن نشاطه المهني أال ينسب لنفسه إال األعمال التي قام بها. و في األعمال يجب علي المهندس عند اإلعال -ب 

التي شارك فيها غيره عليه أن يقدم بصورة أمينة ودقيقة مدي مسؤولياته في إعدادها، و أن يذكر إنجازات 
 اآلخرين الذين شاركوه في هذه األعمال.

مؤهال له ، و لديه القدرات المعرفية و الخبرات  يجب علي المهندس أال يقبل القيام بأي عمل إال إذا كان -ج 
العملية و اإلمكانات التقنية الالزمة ألداء هذا العمل علي الوجه األكمل و عليه فيجب أال يتولي القيام 

 بمشروعات تتجاوز حدود قدراته الفنية و خبراته المهنية و أمكانته التقنية 
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ة عن العمل الموكل إليه أداؤه أو تحت إشرافه ، وعليه يحب علي المهندس أن يتحمل المسؤولية الشخصي -د 
فيجب التأكد من القدرات المهنية و كفاءة العاملين تحت رئاسته و استعدادهم لتحمل مسؤولية ما يقومون به من 

 أعمال . 

 اعتماد مستندات األعمال : - 2.2.4.3

يجب علي المهندس أال يقوم باعتماد أي تصميمات أو مخططات أو وثائق أو مستندات هندسية في مجال  -أ 
غير تخصصه، أو ينقصه فيها الكفاءة و الخبرة المهنية، أو أنها لم تتم تحت إشرافه الفني و اإلداري الكامل. 

المتخصصة من األعمال فيجب وفي حالة قيام استشاريين أخصائيين بمساعدة المهندس في إعداد األجزاء 
حتى يكونوا متضامنين في المسؤولية عن جودة وسالمة هذه  ;عليهم أن يعتمدوا هذه األجزاء كل في تخصصه 

األعمال . وطبقا لهذه القواعد فال يجوز أن يعتمد أي مستندات هندسية ما لم يكن قاصدا قبول المسؤولية 
 المهنية و القانونية الكاملة عنها.

ي المهندس أال يقوم باعتماد رسومات أو أعمال لم يراع في إعدادها المواصفات القياسية المعتمدة يجب عل -ب 
والمعايير الهندسية الصحيحة . كما يجب عليه أال يعتمد أي تقارير أو بيانات تأكد له عدم دقتها أو عدم 

 سالمتها هندسيًا وفنيا.
ية في العروض التي يتقدم بها للحصول علي أعمال ، و يجب علي المهندس أن يراعي الدقة و األمانة المهن -ج 

 يجب أن تكون العروض واضحة ومحددة ، وعلي مستوى مهني عال .
 يجب علي المهندس عند التفاوض علي عقود األعمال أال يقدم تنازالت تمس األداء المهني .  -د 

 االلتزام بتصحيح األخطاء :  - 3.2.4.3

ح الفوري ألية أخطاء قد تمت لسبب أو آلخر مخالفة ألصول الممارسة يجب علي المهندس ان يقوم بالتصحي -أ 
 المهنية السليمة ، وأن يجيب بصدق عن أي تساؤالت في هذا الشأن . 

يجب علي المهندس أن يعترف بأخطائه ، و أن يتقبل نتائجها ، و أال يقوم بتحريف أو إخفاء الحقائق في  -ب 
 ية عليها.محاولة منه لتبرير هذه األخطاء أو التغط

 االشتراك مع المكاتب األخرى في إعداد المشروعات :   - 4.2.4.3

يجب علي المهندس أن يحرص علي أن يتم التعاون مع المكاتب االستشارية األخرى علي أساس المشاركة  -  
ن اختلف دور كل منهم من حيث حجم ونوعية األعمال ، علي أن يؤدي كل مشارك دوره المتفق عليه دون  وا 

 سعي الي تعزيز موقفه علي حساب مشاركيه.أن ي
يجب علي المهندس أن يتسم بالموضوعية والحيدة والدقة في إعداد التقارير الفنية والبيانات والشهادات  -ب 

الرسمية التي تصدر عنه . ويجب أن تشمل مثل هذه التقارير والبيانات والشهادات الرسمية كافة المعلومات 
 ا بأمانة وصدق.والحقائق المتصلة بموضوعاته
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أن يخطر كافة  –كليًا أو جزئيًا  –يجب علي المهندس إذا لم يؤخذ بقراراته الهندسية وتوصياته الفنية  -ج 
األطراف المعنية بالنتائج السلبية المترتبة علي ذلك ؛ والتي قد تمثل إضرارًا بأمان المواطنين أو خطورة علي 

 ج.سالمة المنشآت والممتلكات أو غيرها من النتائ
يجب علي المهندس المحافظة علي البيئة : الماء و الهواء و التربة و التي تمثل المجال الحيوي لالنسان ، و  -د 

يجب عليه إدراك اآلثار السلبية لألنشطة الحياتية علي البيئة ، و ان يسعي إلي تجنب هذه اآلثار و عدم 
لتشريعات الخاصة بحماية البيئة . واستخدام نظم اإلخالل بالنظام البيئي الطبيعي . كما يجب عليه االلتزام با

و مواد بناء متوافقة مع البيئة المحلية و تعظيم معطيات الطبيعة في خلق حيز معيشي سليم ، يمارس فيه 
 اإلنسان نشاطاته الحياتية في راحة وأمان  بتكلفة اقل ووفر في استخدام الطاقة والمياه .

ت التنمية المستدامة ، والتي تعني تلبية متطلبات الحاضر دون يجب علي المهندس أن يلتزم بمقتضيا -ه 
التضحية باحتياجات المستقبل . وفي هذا الشأن يجب علي المهندس االلتزام باإلدارة المستدامة للموارد 

 الطبيعية ، وذلك بمراعاة اآلتي :
 االستخدام األمثل للموارد الطبيعة وتقليل الفاقد منها بقدر اإلمكان . -
 ل علي حسن إعادة االستخدام و تدوير المخلفات .العم -
 علي الطاقة الجديدة والمتجددة . -ما أمكن  -تقليل استخدام الطاقة التقليدية واالعتماد  -

 الخدمات الهندسية : - 5.3

تتنوع الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية واإلستشارية ، وذلك ابتداًء من األعمال داخل المكتب )     
اإلستشارية ( وحتى الخروج إلى ميدان العمل والمعاينة على الطبيعة ) الزيارات الميدانية ( . وفيما يلي استعراض 

أنظر  -ل والبنود التفصيلية تم وضعها في جداول للخدمات األساسية والتي تندرج تحتها مجموعة من األعما
 حسب كل خدمة  :  -( 4الشكل رقم )
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 ( : جدول يوضح البنود التفصيلية إلحدى الخدمات4الشكل رقم )

 

 : تقديم االستشارات الهندسية واألعمال المكتبية - 1.5.3

الخدمة االستشارية بشكل عام هي عالقة تفاعلية بين خبير استشاري مؤهل بحكم تكوينه العلمي وتجربته     
العملية ومقدرته الفنية وعميل يحتاج إلى هذا الخبير لإلستشارة المكتبية أو الميدانية أو القيام بأعمال مكتبية ، 

أو تقديم دراسة فنية اعتمادًا على خبرته في  مثل وضع الشروط التعاقدية لمشروع هندسي أو حساب كميات
مجال هذه الدراسة أومن خالل المعلومات التطبيقية ) من كتالوجات ومواصفات ( أو بناًء على دراسات سابقة 

. ومن أهم مواصفات  والتي ستساعد المستخدم في الوصول الى النتيجة النهائية بأقصر وأفضل وأرخص الطرق
 االستشاري ما يلي :

 لمقدرة العلمية والعملية والفنية .ا .3
 القدرة على التعامل مع اآلخرين وفهمهم وكسب ثقتهم . .2
 سعة األفق ، والقدرة على عرض األفكار بطريقة واضحة. .1
 ال يدفع الزبون للتغيير في االتجاه الذي يريده هو بل يدفعه إلى االتجاه الصحيح أيا كان مصدره. .4
ظريات المجردة . واستخدام النظريات العلمية كنماذج مقدسة يوجه الزبون البعد عن التفكير المقولب في الن .5

 إليها ولكن يستخدمها ليسترشد بها في تصنيف المالحظات وتشخيص المواقف وتحليل الظواهر .
 المرونة في التحليل والتقييم واالستعداد لتصحيح األحكام والتوصيات إذا ثبت عدم صالحيتها . .4

 : المساحيةاألعمال  - 2.5.3
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وهي القيام بجميع أعمال الرفع والتوقيع المساحي لغرض انشاء المشاريع الهندسية المختلفة مثل  المباني والطرق 
والمجاري والتقاسيم السكنية وغيرها . وعمل الميزانيات ورسم الخرائط المساحية للعقارات سواًء داخل المخططات 

ي الفضاء موضحًا بها حدود األرض ومساحتها والشوارع المحيطة المعتمدة أو خارجها مثل المزارع واألراض
  والمجاورين واالرتدادات والمناسيب واالرتفاعات المطلوبة ، وكذلك أي اشتراطات خاصة أخرى .

 تصميم خرائط  المباني : - 3.5.3
  األعمال المعمارية : - 1.3.5.3

والتي يتم من خاللها توضيح جميع األبعاد والمناسيب وتحديد اإلتجاه على المخططات أو اللوحات المعمارية     
 بمقياس رسم مناسب .

 اللوحات المعمارية المطلوبة : - أوالً 

o مخطط الموقع العام موضحًا عليه حدود األرض وموقع البناء ونسبته والمجاورين ، ومواقف السيارات والمداخل 
   والمخارج ، وعروض الشوارع واالرتدادات والمناسيب المختلفة لألرضيات المحيطة بالمبنى .

o  المساقط األفقية لألدوار المختلفة موضحًا عليها جميع األبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات
   الالزمة.

o . كامل واجهات المبنى موضحًا عليها االرتفاعات وأنواع مواد النهو الخارجي   

o  قطاعات معمارية توضح األفكار التصميمية على أن يكون أحدها مارًا بالدرج ، وتوضح على هذه القطاعات
 المواد المستخدمة لتشطيب األرضيات واألسقف والحوائط وكذلك األبعاد والمناسيب . 

o الخ ( .… عمارية الالزمة ) مثل تفاصيل الساللم واألرضيات والحمامات التفاصيل الم   

o . )متطلبات خاصة )مثل المناظير والمجسمات   

   إعتبارات التصميم : -ثانيًا 

o  نسبة البناء  -االرتدادات  -االستخدام  -مطابقة التصميم للمعايير الخاصة بأنظمة البناء ) االرتفاعات- 
   مطلوبة (.مواقف السيارات ال

o . مالئمة المداخل والمخارج للمبنى مع حركة السير في الشوارع المحيطة   

o . توفير اإلضاءة الطبيعية والصناعية وكذلك التهوية لكافة الفراغات   

o  مراجعة الواجهات من حيث الشكل الجمالي لها والمواد المستخدمة واأللوان بما يتالءم مع الطابع المعماري
 لمدينة التي تقع بها . للمنطقة أو ا

o . ) مراعاة اشتراطات السالمة ) إطفاء الحريق ـ اإلنذار بالحريق.. الخ   

o  الخ ( .…التأكد من مطابقة المعماري مع اإلنشائي ) المحاور واألبعاد ـ مواقع األعمدة   

o  . ) مراعاة المتطلبات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة ) المعوقين 
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o  . مراعاة استخدام العوازل الحرارية حسب التعليمات المنظمة لذلك 

o  . توفير الخصوصية للمجاورين 

  األعمال اإلنشائية : - 2.3.5.3

 يتم توضيح جميع األبعاد والمناسيب بمقياس رسم مناسب على جميع المخططات .

  اللوحات اإلنشائية المطلوبة : - أوالً  

o  اللوحات اإلنشائية لألساسات والميد والجدران االستنادية واألعمدة موضحًا عليها المحاور واألبعاد والتفاصيل
   الالزمة .

o  مخططات تسليح أسقف األدوار المختلفة والساللم مع جداول التسليح والتفاصيل التي تشمل القطاعات المختلفة
   واألبعاد وتسليحها وكيفية توزيع الحديد .

o . مخططات الخزان األرضي والخزان العلوي شاملة تفاصيل تفريد حديد التسليح وكذلك العزل المائي   

o . مخططات خزان الصرف الصحي ) البيارة ( شاملة تفاصيل تفريد حديد التسليح وكذلك العزل المائي   

o . مخططات األسوار شاملة تفاصيل حديد التسليح   

o ى أن تكون شاملة األبعاد وتفاصيل التسليح .التفاصيل اإلنشائية الالزمة عل   

o . المذكرة الحسابية وتقرير دراسات التربة للمباني التي يزيد عدد أدوارها عن أربعة والمبانى اإلدارية أو التجارية   

o  المالحظات اإلنشائية مع تحديد إجهاد الخرسانة التصميمي ، وكذلك إجهاد الخضوع لحديد التسليح واألحمال
ة والميتة وعدد أدوار المبنى واستعمال األدوار المختلفة ، وأية مالحظات إنشائية أخرى مطلوبة لتدقيق وتنفيذ الحي

 المخططات . 

 إعتبارات التصميم : -ثانيًا 

o  التأكد من توفر االشتراطات الخاصة بالتربة ومعرفة إجهاد التربة الموجود ومقارنته بالمسموح به ، ونوع وعمق
   التأسيس ، واالحتياطات الخاصة بعزل األساسات في حالة ارتفاع منسوب المياه الجوفية .

o متطلبات المعمارية قد أخذت في مطابقة المخططات اإلنشائية مع المخططات المعمارية ، والتأكد من أن جميع ال
   االعتبار )المحاور والمناسيب والواجهات ... الخ ( .

o . التأكد من توفر جميع التفاصيل اإلنشائية ولوحات محاور األعمدة وجداول التسليح   

o  جهاد الخضوع لحديد التسليح وطر يقة التأكد من توفر المالحظات اإلنشائية مثل إجهاد الخرسانة التصميمي ، وا 
عزل القواعد ، واستخدام الحديد المكسي باأليبوكسي في حالة االحتياج لذلك ، وغيرها من المالحظات )مثل 

   الخ ( .  الغطاء الخرساني ، والمسافات بين قضبان حديد التسليح الرئيسية ، وكذلك المسافة بين الكانات ...

o لمواصفات المعمول بها ، وتتم التصاميم اإلنشائية وفقًا مراجعة المذكرات الحسابية والتأكد من مطابقة التصميم ل
 لما يلي :
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 دراسة اتزان المنشأ تحت تأثير األحمال الحية والميتة والرياح والزالزل وغيرها . .3
دراسة كفاية جميع القطاعات اإلنشائية للهيكل اإلنشائي للمبنى تحت تأثير جميع األحمال المعرض لها المبنى ،  .2

 للمواصفات المعمول بها .وذلك طبقًا 
ضمان كفاءة االستخدام )مثل عدم حدوث شروخ تزيد عن الحدود المسموح بها بالمواصفات ، أو حدوث  .1

 انحناءات كبيرة أو اهتزاز البالطات عند السير عليها أو رشح الخزانات ( .
لية ، وضمان كفاية الغطاء العناية باختيار الخرسانة المناسبة ) مثل الخرسانة الكثيفة أي ذات إجهادات عا .4

 الخرساني لحماية حديد التسليح من الصدأ ، العزل ، مقاومة الحريق ... الخ ( .
  التأكد من جميع أعمال عزل الرطوبة لتجنب رشح المياه وأي عوامل أخرى قد تؤثر على استخدام المنشأ .  .5
   سب المواصفات المعمول بها .التأكد من أن القيم التي تم حسابها قد دونت بدقة على المخططات ح .4

o : المالحظات اإلنشائية  

أنواع المواد المستعملة ) أنواع حديد التسليح ، أنواع الخرسانات ، أنواع األسمنت ... الخ ( ، نوع الحديد في  .3
  حالة المباني الحديدية .

المضافة للخرسانة ، واستعمال المالحظات الخاصة بمعالجة الخرسانة أثناء وبعد الصب ، ومدة المعالجة والمواد  .2
الهزاز ، والمعالجة بالماء أو ما يعادله بعد الصب ، وفترة المعالجة ، وموعد فك الشدة مع مالحظة االشتراطات 

 الخاصة بتصنيع الخرسانة وتركيبها في األجواء الحارة أو الباردة.
علوي في الحقول المجاورة ، قطر بكرات المالحظات الخاصة بعمل التسليح ) مكان التكسيح ، امتداد الحديد ال .1

الثني ، طول الركوب ، الثغرات الالزمة لدخول الهزاز ، ربط حديد التسليح والكراسي والشناكل في حالة وجود 
  شبكة تسليح مع إعطاء قطرها وكثافة استعمالها ، سماكة الغطاء الخرساني ( .

مناسيب وتشكيل الواجهة ، رفع الشدة في البحور الكبيرة مالحظات أعمال الشدة الخشبية ) تشكيل الشدة حسب ال .4
 ، معالجتها قبل الصب مثل تنظيفها و طليها بمواد تفصل الخرسانة عنها عند الفك بسهولة ، موعد فك الشدة ( .

   أية مالحظات أخرى لها عالقة بالتنفيذ بشكل خاص . .5
o : التفاصيل األخرى  

لمسابح ) قطاعين في اتجاهين متعامدين ، أبعاد الكراسي ، الشناكل ، تفاصيل الخزانات العلوية والسفلية وا .3
التسليح يتشكل دائمًا من شبكتين ، ولكل شبكة الغطاء الخرساني ، تشكيل فاصل التنفيذ ، الخرسانة العادية ، 

أجل العزل عن الرطوبة ، المانع المائي ، المالحظات اإلنشائية الخاصة ، المواد المضافة للخرسانة من 
 الحصول على خرسانة كثيفة .... الخ (.

  تفاصيل خزان الصرف الصحي ) البيارة ( وخزان التحليل إن وجد . .2
تفاصيل العناصر الخاصة ) مثل المئذنة أو الجدران الخرسانية أو االستنادية أو اللبشة أو المحراب أو الواجهات  .1

 مشروع ( .إذا كان فيها تعقيد أو أي عناصر أخرى مطلوبة لتنفيذ ال
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نوع الحديد المستخدم ) إجهاد الخضوع ( في حالة المباني الحديدية مع ذكر اإلجهاد التصميمي الذي تم التصميم  .4
  على أساسه ، وكذلك تفاصيل الحماية من الحريق والمواد المستخدمة في ذلك.

   جهاد التصميمي لها .مواصفات اللحام والمسامير المستخدمة في وصالت المباني الحديدية وقطاعاتها واإل .5

  األعمال الصحية : - 3.3.5.3
 يجب توضيح األبعاد ومقياس الرسم لجميع المخططات .

   المخططات الصحية المطلوبة : - أوالً 

o  مخطط عام موضحًا عليه مناسيب الشوارع والمواسير الخاصة بالتمديدات وغرف التفتيش وربطها بالمبنى مع
   التصريف العمومي .

o  لى خزانات المياه العلوية المساقط األفقية لخطوط المواسير وأقطارها وجميع الوصالت وزاوية انفراجها من وا 
   والسفلية .

o  مخطط األعمال الصحية موضحًا عليه مختلف أنواع التركيبات والمواسير المستخدمة وأقطارها إلى خزان
   الصرف الصحي .

o  اسير والغطاءات .مخطط تفصيلي لغرف تفتيش وملحقات المو   

o  مخطط للسطح موضحًا عليه ميول تصريف األمطار وأماكن التصريف وأقطار األنابيب المستعملة
   بها واتجاه الصرف .

o  . مخطط تصريف السيول ومياه األمطار 

o  . أي تفاصيل أخرى الزمة لألعمال الصحية   

   إعتبارات التصميم : - ثانياً 

o المياه األرضية بعيدة عن مصادر التلوث كخزانات الصرف الصحي وغرف  مراعاة أن تكون مواقع خزانات
التفتيش ، وأن تكون مرتفعة عنها بما يسمح أن يكون اتجاه سير المياه السطحية من الخزان إلى البيارة وليس 

   العكس ، وأن تكون مجاورة للسور ما أمكن .

o لسكان المستفيدين ) بحيث التقل سعة الخزان عن تناسب سعة خزان المياه مع حجم المبنى أو عدد الشقق وا
   للمبنى المؤلف من وحدتين ( ، وتزداد حسب حجم المبنى . 1م32

o  سم ( أسفل ماسورة سحب المياه من  25سم وعمق  57×57عمل هبوط صغير بقاع الخزان ) بمقاس
   الخزان.

o حت األرضية مع وضع مواد مانعة للرشح استخدام األسمنت المقاوم لألمالح والكبريتات في بناء الخزانات ت
   إلى خلطة خرسانة القاعدة والجدران والسقف .

o . طالء جدران وأرضيات الخزانات بمادة تمنع تسرب المياه ومراعاة أال تكون خطرة على الصحة العامة   
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o . طالء جدران وأرضيات الخزانات بمادة مانعة لتكون الطحالب ، ويراعى أن تكون غير سامة   

o . أن يعلو قاع الخزان العلوي عن سطح المبنى مسافة كافية لضمان كفاية ضغط المياه المناسب لالستخدام   

o . نوع المواسير المستخدمة والتركيبات الصحية   

o . درجة الضغوط في المواسير   

o  موقع خزان الصرف الصحي ) في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي( داخل فناء المبنى وتحت منسوب
   المبنى .

o .التمديدات الصحية الداخلية والخارجية وميول المواسير وأقطارها وغرف التفتيش ومواقعها   

o .خطوط التهوية وارتفاعاتها عن مستوى سطح المبنى   

  :األعمال الكهربائية  - 4.3.5.3

  المخططات الكهربائية المطلوبة : -أواًل 

o . مخطط توزيع وحدات اإلضاءة مستقل لكل دور من أدوار المبنى   

o .) مخطط توزيع القوى ) برايز عادية ، مكيفات ، مراوح ، سخانات   

o .مخطط الهاتف وهوائي التلفزيون وشبكة االستدعاء ) خارجي / داخلي ( والساعات   

o  الحريق ) حسب أهمية المبنى ( .مخطط لشبكة إنذار   

o  . مخطط شبكة تأريض المبنى 

o . ) مخطط لمانعة الصواعق ) حسب الحاجة   

o . مخطط لوحات التوزيع   

o . مخطط مسار الكابالت   

   إعتبارات التصميم : -ثانيًا 

o . وضع جداول للرموز الكهربائية ومطابقتها على التصميم   

o . تدقيق حسابات شدة اإلضاءة   

o . ) حساب أحمال الدوائر الكهربائية ومطابقتها على التصميم ) جداول األحمال   

o  من لوحة التغذية حتى أبعد نقطة  2.5مراجعة حساب الفقد في الجهد ومالحظة أال يزيد هبوط الجهد عن ٪
   في المبنى .

o . ) وضع أحمال المحوالت الكهربائية ) إن وجدت   

o  الكهربائية الفرعية والعمومية ومطابقتها لألحمال ) سعات القواطع الرئيسية والفرعية التأكد من بيانات اللوحات
 ، مقاطع األسالك والكابالت ، وجود المحايد واألرضي (
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o  التأكد من نظام تغذية المبنى بالتيار الكهربائي ) الجهد ، عـدد األطوار ، الفازات ، الذبذبة ( حسب المناطق
   ) سكنية / صناعية ( .

o  ، التأكد من اشتمال التصميم على وسائل الحماية الكهربائية األساسية ضد ) زيادة الحمل ، التسرب األرضي
   انخفاض الجهد ( .

o . مطابقة ترقيم الدوائر الكهربائية مع أرقام القواطع الفرعية بلوحات التوزيع الكهربائية   

o ة حسب تعليمات الجهة المختصة.التأكد من كتابة إرشادات تمديد ماسورة الهاتف العمومي   

o . نشاء شبكة التأريض    التأكد من وجود رسومات إيضاحية لبيان كيفية تنفيذ وا 

o  . نشاء شبكة مانعة الصواعق  التأكد من وجود رسومات إيضاحية لبيان كيفية تنفيذ وا 

  األعمال الميكانيكية : - 5.3.5.3

  المخططات الميكانيكية المطلوبة : -أواًل 

o طط توزيع وحدات التكييف أو أي أجهزة ميكانيكية مستقلة لكل دور من أدوار المبنى.مخ   

o . مخطط لمسارات وأحجام مجاري التكييف المركزي   

o . ) مخطط لشبكة ونظام إطفاء الحريق ) حسب أهمية المبنى   

  إعتبارات التصميم : -ثانيًا 

o . وضع جداول للرموز الميكانيكية وجداول الكميات ومطابقتها على المخططات   

o . تدقيق حسابات التكييف المركزي والتهوية وأية أعمال ميكانيكية أخرى   

o . ) حساب أحمال الخدمات الميكانيكية ومطابقتها على التصميم ) جداول األحمال   

o  حدات الميكانيكية بلوحات التشغيل على األرقام.مطابقة ترقيم مفاتيح التشغيل للمعدات أو الو   

o . التأكد من كتابة اإلرشادات العمومية حسب التعليمات   

o . التأكد من وجود رسومات إيضاحية لبيان كيفية تنفيذ المعدات والوحدات أو األجهزة الميكانيكية  

 اإلشراف الهندسي على تنفيذ المباني : - 4.5.3 

 ي :أواًل / اإلشراف الكل
يقوم باإلشراف المهندس المدني أو المعماري المصنف لدى المكتب كٍل في حقل اختصاصه يعاونه مهندسون     

في االختصاصات األخرى ، ويكون اإلشراف على كافة األعمال أثناء عملية تنفيذ المنشأ بشكل متواصل ، وتكون 
خرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها مسؤولية المكتب أو المهندس المشرف هي  مراجعة التصاميم وال

عطاء أذونات  للتنفيذ من الناحية العملية ، ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وا 
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الصب واعتماد مواد البناء ، وذلك وفق الزيارات الميدانية المحددة وحسب التسلسل الزمني لتنفيذ األعمال ابتداًء 
 استالم الموقع وحتى نهاية األعمال وفق الشروط المحددة بالعقد ، وعلى األخص ما يلي :من 

o . التأكد من طبيعة التربة ومدى مالءمتها للتصميم المقترح لألساسات والقواعد حسب تقرير فحص التربة 
o اسبيها .التأكد من التزام سالمة توقيع المخطط على األرض من حيث مواقع المحاور واستقامتها ومن 
o . التأكد من التزام المنفذ بالمخططات التصميمية وخطوط التنظيم 
o . التأكد من سالمة أعمال القوالب لألعمدة والجدران والسقوف 
o . عطاء تعليمات الصب عطاء أذونات صب الخرسانة المسلحة وا   الكشف على استالم حديد التسليح وا 
o  يعطيها .توثيق كافة زياراته للموقع والتعليمات التي 
o  . تنسيق العمل بين المتعهدين المختلفين داخل الموقع 
o . مراقبة حسن تنفيذ العمل حسب المخططات والمواصفات الفنية 
o . القيام بتدقيق أعمال القياس والتمتير ومدى مطابقتها مع التنفيذ 
o . التأكد من توفر شروط السالمة العامة في موقع العمل 
o اإلشراف الموقع بين الطرفين . أي بنود إضافية وردت في عقد 

 ثانيًا / اإلشراف الجزئي ) المرحلي ( :
يقتصر اإلشراف الجزئي على مراجعة التصاميم والخرائط التنفيذية والتأكد من صحتها وقابليتها للتنفيذ من     

عطاء  أذونات الصب واعتماد الناحية العملية ، ومتابعة تنفيذ األعمال وتوجيه المقاول وتدوين مالحظات االستالم وا 
مواد البناء ، وذلك وفق زيارات ميدانية محددة حسب مراحل التنفيذ المتفق عليها ، سواًء في أعمال الهيكل أو أعمال 

 التشطيب ، والتي يحددها العقد الموقع بين الطرفين . 

ة المقاول المنفذ أو قياس وتمتير األعمال المنفذة وحساب كمياتها لمحاسبحصر األعمال المنفذة : - 5.5.3
 العامل على أساسها.

  :ألحق الدليل بمجموعة من النماذج والمستندات لتقديم تلك الخدمات ، وهذه النماذج على نوعينالنماذج : - 6.3

 نماذج تطبيقية : وهي نماذج مصممة وجاهزة لملء بياناتها حسب طبيعة المشروع أو الخدمة المطلوبة . -أ 
 ماذج تحوي الشكل العام إلخراج العمل الهندسي المطلوب .نماذج استرشادية : هي ن -ب 

جراءات تقديم الخدمات : – 4 تمت كتابة اإلجراءات الخاصة بتقديم كل خدمة ، وذلك لضمان  خطوات وا 
الحصول على خدمات وفق أسس العمل الهندسي المقررة وتقليل المجهود الذهني والعصبي مع مراعاة وضوحها 

 للتطبيق والتنفيذ ، بحيث يشمل اإلجراء العناصر التالية : وسهولتها وقابليتها 

 . الهدف : يوضح الغرض من تقديم الخدمة 



316 
 

 التوصيف : يعرف الخدمة واإلحاطة بجوانبها 
  . النموذج : يوضح النموذج المستخدم إلخراج العمل 
   يوضح الخطوات مخطط تقديم الخدمة : يعطي تصور شامل للخدمة المطلوبة باستخدام مخطط رسومي

والجوانب الالزمة لتقديم الخدمة من حيث متطلباتها وضوابطها وما يدعمها من خدمات أخرى وصواًل إلى 
خراجها بالشكل الفني المطلوب                          .تقدير مقابلها وا 

أكيد اإلدارة العليا ويعتبر هذا الدليل موجه بشكل أساسي للمكاتب والشركات الهندسية التي يمكنها تطبيقه بت
جراء التحديثات الالزمة لمحتوياته وبياناته كلما دعت الحاجة لذلك في ظل تغير الظروف المحيطة  المختصة ، وا 

 .الدليل موضوع البحث ( يوضح غالف4. كما يمكن االطالع عليه بالتواصل المباشر مع الباحث . والشكل رقم )

 
 ( : غالف الدليل4الشكل رقم )

 الصة :الخ - 5

 اإلستنتاجات : - 1.5

قد  –هذا الدليل يعتبر خطوة على طريق تنظيم العمل الهندسي الخدمي في القطاع الخاص وتسهيله  .3
ولكن في جميع األحوال أفضل من أن ال تأتي . وهذا يحّتم على  –تكون أتت متأخرة بعض الشيء 

وقت آلخر ، ليكون هذا الدليل متمشيًا المهتمين المتابعة والتحديث الدوري وعمل التعديل الالزم من 
 ومواكبًا لتطور الخدمات في هذا المجال .

إعداد الدليل تم وفق منهجية اشتملت على دراسة أولية من شقين : نظري وعملي ، ليتم إصداره بصورته  .2
 مها .النهائية ويصبح قاباًل للتطبيق وبالتالي تحقيق أهدافه في تسهيل تقديم الخدمات الهندسية وتنظي
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للمكاتب الهندسية دور كبير في تطوير النشاط العقاري ، ولكن هناك مكاتب تلجأ لبيع نفس التصميم إلى  .1
أكثر من عميل ، األمر الذي أوجد بيئات سكنية متشابهة ال توفر الخيارات المريحة للمستفيدين الذين من 

لممارسات فإنها تلعب دورا سلبيا غير حقهم أن يخصوا أنفسهم بنموذج متفرد لمبانيهم . ولكن بمثل هذه ا
صحي يعزز التحايل والغش وتضليل المستهلكين، ولذلك ينبغي أن تتخلص من هذه السلوكيات وتطلع 

 بدورها بصدق وأمانة .
ولكنها ليست مبررا  -نظرًا لغياب اإلطار الفني المنظم لعملها  –هناك عقبات تواجه تلك المكاتب  .4

ميمات، فالشكل الهندسي الواحد المتكرر دون علم الزبائن يعني تراخيا هندسيا للتالعب في الخرائط والتص
وعجزا عن اإلبداع والتطور فيما نحن بحاجة ألن نتطور ال أن نعود إلرشيف المكاتب الهندسية لتقديم 

 خرائط علق بها الغبار .

 التوصيات والمقترحات : - 2.5

دارة المكاتب الهندسية واإلستشارية ، وعدم توسيع مجال الدراسة ليشمل تنظيم الجوانب اإل .3 دارية إلنشاء وا 
 اقتصارها على الجانب الخدمي الفني فقط .

تأكيد الجهة المخولة على منح اإلذن بمزاولة المكاتب لعملها على اإللتزام بتطبيق ما جاء بهذا الدليل  .2
جراء التحديث الالزم لبياناته كلما دعت الحاجة لذلك .   وا 

تحفيز المكاتب الهندسية لتحسين الخدمات التي تقدمها ومواكبة التطور في هذا المجال  العمل على .1
نتاج أنماط سكنية جديدة لجعل المواطن أو الزبون راغبًا في اإلرتباط بها والرجوع إليها في التصميم  وا 

 واإلشراف وكل ماله عالقة بالعمل الهندسي .
خدماتها وتوصيفها بشكل واضح للزبون ، وذلك تماشيًا مع إلزام المكاتب باإلعالن عن تقادير أتعاب  .4

 متطلبات حقوق المستهلك وحمايته .

 المراجع : 

إبراهيم أحمد المختار الحضيري / نقابة  – .273الدليل التنظيمي لتقديم الخدمات الهندسية وتقدير أتعابها  .3
 سبها . –المهن الهندسية 

م. نهلة علي عيسى ، أ. د. زيدان علي  –تنفيذ مشاريع المباني إستنباط دليل إلجراءات اإلشراف على  .2
 أكاديمية الدراسات العليا. – 2737حتوش / المؤتمر الوطني الخامس لمواد البناء والهندسة اإلنشائية 

 نقابة المهندسين األردنيين . – ANNUAL REPORT 2017التقرير السنوي  .1
 وزارة الشؤون البلدية والقروية / الرياض . –بلديات دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ مشاريع ال .4
 نقابة المهندسين المصرية . – الكود المصري ألخالقيات وقواعد سلوكيات ممارسة مهنة الهندسة .5
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 جودة التعليم ودورة في الموائمة 
 بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

 أ.ايمـــان الغريانـــــي
WWW.EMAN_ALGRIANY@YAHOO.COM 

 الملخص

يثبــــــت الواقــــــع أن كــــــل دول العــــــالم تجــــــد مشــــــاكل عديــــــدة للموائمــــــة بــــــين مخرجــــــات الجامعــــــة واحتياجــــــات ســــــوق 
ـــــين ا ـــــي ليعمـــــق الهـــــوة ب ـــــي لســـــوق االقتصـــــاد الكل ـــــل الهيكل ـــــة يضـــــاف هـــــذا الخل ـــــا العربي ـــــي دولن ـــــع العمـــــل، وف لواق

ـــــــي والمـــــــأمول، ـــــــة ف ـــــــى فشـــــــل السياســـــــات الحكومي ـــــــين مخرجـــــــات الجامعـــــــات عل ـــــــث يؤشـــــــر أتســـــــاع الفجـــــــوة ب حي
، كمـــــا يؤشـــــر أيضـــــا علـــــى الهـــــدر الهائـــــل فـــــي المـــــوارد النهــــوض بـــــالتعليم العـــــالي وكـــــذا احتـــــواء بطالـــــة الخـــــريجين

ــــــيم العــــــالي يعتبــــــر بوابــــــة التحصــــــيل العلمــــــي والتســــــلح  البشــــــرية والماليــــــة وعــــــدم اإلنتفــــــاع منهــــــا، فــــــرغم أن التعل
ــــدخول ســــوق العمــــل، فمعالجــــة بطالــــة الخــــريجين تســــتلزم أن تطبــــق سياســــات بشــــكل متــــوازي  ــــاءة والمهــــارة ل بالكف

مســـــــح لواقــــــع القطـــــــاع الخـــــــاص والحكــــــومي وبنـــــــاء توقعـــــــات دقيقــــــة حـــــــول نـــــــوع تمــــــس التعلـــــــيم الجــــــامعي وكـــــــذا 
الوظــــــائف وحجمهــــــا، والبــــــد للجامعــــــة أن تلعــــــب دور الجــــــامع لكــــــل األطــــــراف مــــــن ممثلــــــين للقطــــــاع الحكــــــومي 
والقطـــــــاع الخـــــــاص وحصـــــــر التخصصـــــــات األكثـــــــر طلبـــــــا فـــــــي ســـــــوق العمـــــــل والســـــــعي للتـــــــأثير علـــــــى الطـــــــالب 

ـــــى ابتكـــــا ـــــد مـــــع القطـــــاع الخـــــاص للتوجـــــه إليهـــــا، باإلضـــــافة إل ـــــداع والتعاق ـــــة مـــــن اإلب ر تخصصـــــات تمكـــــن الطلب
لالســــتثمار فـــــي أنشــــطة تتطلـــــب مهـــــارات تكــــون الجامعـــــة قــــد أعـــــدتها وهيأتهـــــا، ويســــاعد ذلـــــك علــــى التقليـــــل مـــــن 
التكــــــاليف لكــــــل األطــــــراف فبــــــدل اســــــتيراد الكفــــــاءات مــــــن طــــــرف القطــــــاع الخــــــاص والحكــــــومي، يمثــــــل اســــــتغالل 

ل بالكفــــــاءات المطلوبــــــة اســــــتغالال كفــــــؤا للنفقــــــات علــــــى التعلــــــيم العــــــالي بــــــل ويعــــــد الجامعــــــة إلمــــــداد ســــــوق العمــــــ
ـــــــواع رأس المـــــــال فـــــــي المجتمـــــــع أال وهـــــــو رأس المـــــــال  ـــــــه يطـــــــور ويحســـــــن أثمـــــــن أن ـــــــواع اإلنفـــــــاق ألن أحســـــــن أن

 البشري. 
ــــــة التعلــــــيم منتجــــــة لكــــــل  ــــــدى كــــــل األطــــــراف وجعــــــل عملي ــــــف الخــــــريجين ل ــــــة لتوظي كمــــــا يجــــــب زرع فكــــــرة القابلي

ــــي وظفتــــه، كمــــا أن األطــــرا ــــر منتجــــا للقطــــاع االقتصــــادي كلمــــا ســــاهم فــــي تطــــوير المؤسســــة الت ف فــــالخريج يعتب
توظيفــــــه فــــــي أي وظيفــــــة يعبــــــر عــــــن إنتاجيــــــة الجامعــــــة التــــــي تخــــــرج منهــــــا، وفــــــي هــــــذا المجــــــال تعتبــــــر الجــــــودة 

تمـــــس كافـــــة  مـــــدخال حيويـــــا لتعظـــــيم االســـــتفادة مـــــن المـــــوارد البشـــــرية المتاحـــــة فـــــي المجتمـــــع، والجـــــودة المطلوبـــــة
ـــــذي يســـــعى للحصـــــول علـــــى وظيفـــــة،  ـــــة التعليميـــــة مثمـــــرة، خاصـــــة الخـــــريج ال ـــــب التـــــي تجعـــــل مـــــن العملي الجوان
فجـــــودة مؤهالتـــــه ومهاراتـــــه تمكنـــــه مـــــن الحصـــــول علـــــى وظيفـــــة بجـــــودة هـــــذه المهـــــارات والمـــــؤهالت وجـــــودة هـــــذه 

 األخيرة يكتسبها من جودة التعليم العالي في الجامعات.
 مقـــــدمــــة 

البطالــــــة شــــــبح يواجــــــه اغلــــــب الــــــدول ســــــواء المتقدمــــــة او الــــــدول الناميــــــة بســــــبب تشــــــبع ســــــوق العمــــــل او ازديــــــاد 
وظهــــــور فــــــائض كبيــــــر مــــــن الخــــــريجين، لــــــذلك لطالمــــــا تســــــعى أي دولــــــة للوصــــــول الــــــى المواءمــــــة بــــــين القــــــوى 

 ودرجــــــة الحاجــــــة إليهــــــا فــــــي ســــــوق العمــــــل مــــــن أجــــــل تفــــــادي -وخاصــــــة خرجــــــي الجامعــــــات -العاملــــــة المؤهلــــــة

http://www.eman_algriany@yahoo.com/
http://www.eman_algriany@yahoo.com/
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الوقـــــوع فـــــي ظـــــاهرة البطالـــــة بـــــين المتخـــــرجين، ويحتـــــاج األمــــــر الـــــى إحـــــداث تـــــوازن بـــــين الطلـــــب علـــــى القــــــوى 
العاملـــــــة وعرضـــــــها حســـــــب مســـــــتواها وتخصصـــــــها التعليمـــــــي، بحيـــــــث ال نجـــــــد هنـــــــاك زيـــــــادة وال قلـــــــة فـــــــي اليـــــــد 

ــــة العاملــــة المتخرجــــة مــــن الجامعــــة، أي ال يحــــدث فــــائض فــــي ســــوق العمــــل، وبالتــــالي اجتنــــاب الوقــــوع فــــ ي بطال
ـــــاجي مـــــنهم نتيجـــــة عـــــدم  ـــــي تتضـــــمن هـــــدرا فـــــي المـــــوارد البشـــــرية مـــــن خـــــالل عـــــدم اإلنتفـــــاع اإلنت المتعلمـــــين والت
ــــــم  ــــــف التــــــي ت ــــــف النشــــــاطات االقتصــــــادية، ويتضــــــمن هــــــذا األمــــــر أيضــــــا هــــــدرا فــــــي الكل اســــــتخدامهم فــــــي مختل

ـــــات األعمـــــال ومـــــؤهالت الخـــــ ـــــين متطلب ـــــد يحصـــــل عـــــدم توافـــــق ب ـــــيم، كمـــــا ق ـــــي التعل ـــــد يكـــــون إنفاقهـــــا ف ريجين فق
ــــى مــــن متطلبــــات العمــــل كمــــا قــــد يكــــون العكــــس ممــــا ينجــــر عنــــه عــــدم االســــتخدام األمثــــل للمــــوارد  المســــتوى أعل
ـــــل  ـــــي األداء ويق ـــــوظيفي وقصـــــور ف ـــــوج العمـــــل وعـــــدم الرضـــــا ال ـــــى ضـــــعف منت ـــــك إل ـــــؤدي ذل البشـــــرية المتاحـــــة في

ــــيمهم ــــاإلنتفــــاع بتعل ــــة الماســــة لجــــودة مخرجــــات التعل ــــرز األهمي ــــا تب ــــق , ومــــن هن ــــالي مــــن أجــــل تحقي يم الع
التناســــب والتوافــــق بــــين عــــرض القــــوى العاملــــة خاصــــة خريجــــي الجامعــــات وبــــين احتياجــــات ســــوق العمــــل 

 األمر الذي يخفض من احتمال حدوث  بطالة المتخرجين.

ـــــيم ومســـــتواه  ـــــة هـــــذا التعل ـــــيم العـــــالي وانعكاســـــه علـــــى نوعي " لـــــذلك كـــــان االخـــــذ بمفهـــــوم الجـــــودة فـــــي مجـــــال التعل
تطبيـــــق مفـــــاهيم الجـــــودة الشـــــاملة فـــــي هـــــذه المجـــــاالت ال يعـــــد فقـــــط أمـــــرا حتميـــــا لمحاربـــــة البطالـــــة بـــــل كخدمـــــة، و 

يمثــــل وقايـــــة لتآكـــــل رأس المــــال البشـــــري للدولـــــة لمــــا لمســـــتوى التعلـــــيم والتــــدريب مـــــن آثـــــار فعالــــة علـــــى معـــــدالت 
ســــــواق العمــــــل النمــــــو االقتصــــــادي ولمــــــا يحقــــــق األخــــــذ بمفــــــاهيم الجــــــودة فــــــي مجــــــال التعلــــــيم مــــــن االســــــتجابة أل

المتغيـــــرة واقتصــــــاديات الســــــوق باعتبـــــار أن الجــــــودة عامــــــل مـــــؤثر فــــــي تطــــــوير جانـــــب العــــــرض بســــــوق العمــــــل، 
ـــــيس فقـــــط تحســـــين مســـــتوى أداء الخدمـــــة التعليميـــــة بـــــل  ويشـــــمل مفهـــــوم الجـــــودة فـــــي مجـــــال التعلـــــيم والتـــــدريب ل

 .(3)أيضا عناصر تكاليفها وكيفية توجيهها" 

التـوازن بـين العـرض مـن  فـي وانعكاسه يؤدي إلى االخـتالل, معظم الدول العربية عن ونالحظ غياب مفاهيم الجودة
 احتياجـات العمـالء تحديـد على يقوم الذي المنهج آخر وبمعنى العمل، أسواق في الطلب احتياجات وبين الخريجين

بالمعــدالت،  وفــاءال تتضــمن التــي العمليــات علــى والرقابــة االحتياجــات هــذه مــع تتوافــق التــي ووضــع معــدالت األداء
فمهمــة الجامعــة المتمثلــة فــي إمــداد المجتمــع بــالبحوث واالبتكــارات والخــريجين المــؤهلين تصــطدم بواقــع جــد صــعب 
لســوق العمــل، وأبــرز الصــعوبات فــي هــذا المجــال عــدم الموائمــة بــين الوظــائف التــي يوفرهــا ســوق العمــل ومــؤهالت 

أن يكون هناك تضخم في بعض الوظائف وندرة في المؤهالت  الخريجين، فالمشكلة متعددة األبعاد فمن جهة يمكن
وممكن أن يكون العكس، كما أن الجامعة يمكن أن تقدم خريجين ذوي مؤهالت متطورة وال تجد لها مكانا في سوق 
العمـــل الحـــالي، وكـــل هـــذه المشـــاكل ينجـــر عنهـــا أثـــار ســـلبية للخـــريج ولالقتصـــاد ككـــل، فهنـــاك أثـــار ســـلبية تلحـــق 

 . كما يمكن أن يدفع كل ذلك إلى هجرة لألدمغة تضر كثيرا باالقتصاد المعني بالخريجين،

 مشكلة الدراسة:
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حصــــول الطلبــــة علــــى شــــهادات جامعيـــــة ال يعنــــي أنهــــم مــــؤهلين للعمــــل بمجـــــرد دخــــولهم ســــوق العمــــل، فالســـــواد 
ــــادرا مــــا تتوافــــق رغبــــاتهم مــــع المناصــــب التــــي يتيحهــــا هــــذا الســــوق، ممــــا  جعــــل الفجــــوة األعظــــم مــــن الخــــريجين ن

ـــــوم، ومـــــع انتشـــــار واالهتمـــــام بموضـــــوع الجـــــودة  ـــــين أعـــــداد الخـــــريجين وواقـــــع ســـــوق العمـــــل تتســـــع يومـــــا بعـــــد ي ب
وتطبيقـــــه فـــــي المؤسســـــات الجامعيـــــة يظهـــــر أن كـــــل الجهـــــود التـــــي تبـــــذل خاصـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي مازالــــــت 

مشـــــاكل المتفاقمـــــة التـــــي منحصــــرة فـــــي جـــــدران الجامعـــــة، ولــــم تـــــؤتي ثمارهـــــا فـــــي الواقــــع وأبـــــرز مـــــا يؤكـــــد ذلــــك ال
يعرفهـــــا ســـــوق العمـــــل، ولعـــــل جـــــودة العمليـــــة التعليميـــــة مـــــن المـــــداخل التـــــي ينبغـــــي اســـــتغاللها أحســـــن اســـــتغالل، 
ـــــة، بحيـــــث أن القضـــــاء علـــــى هـــــذه المشـــــكلة يتطلـــــب وقتـــــا  ـــــدول العربيـــــة هـــــي فجـــــوة هيكلي ـــــالفجوة فـــــي حالـــــة ال ف

ــــــي تحــــــول دون حصــــــو  ــــــق الت ــــــر مــــــن العوائ ــــــاك الكثي ــــــم شــــــهاداتهم وجهــــــدا مضــــــاعفا، فهن ــــــى وظــــــائف تالئ لهم عل
 ومؤهالتهم او قدرتهم على قرأة ومواكبة سوق العمل تحت مظلة القطاع الخاص او العام  .

 تأسيسا على ما سبق تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

كيـــف يمكــــن تحقيـــق الموائمــــة بـــين مخرجــــات التعلـــيم العــــالي ومتطلبـــات ســــوق العمـــل تحــــت رؤيـــة مفهــــوم 
 ؟ الجودة

 أهداف الدراسة:

 .مفهوم جودة التعليم العالي من منظور سوق العمل 
 .أهداف تحسين الجودة في التعليم العالي وأهميته 
 .معرفة ومواكبة الجامعات لسرعة اقتصاد المعرفة 
 .المشاكل التي يواجهها سوق العمل والتي تحول دون توظيف حملة الشهادات الجامعية 
  وصل بين التعليم وسوق العمل.البحث العلمي ودورة كحلقة 
  أهميــــــة تعميــــــق الشــــــراكة مــــــع القطــــــاع الخــــــاص لالســــــتفادة مــــــن مخرجــــــات الجامعــــــة ودور الجــــــودة فــــــي

 هذاالمجال.            
  تقـــــــديم مقترحـــــــات قصـــــــد تقلـــــــيص الفجـــــــوة الموجـــــــودة فـــــــي ســـــــوق العمـــــــل بـــــــين االحتياجـــــــات المطلوبـــــــة

 لتوظيف.ومؤهالتالخريجينوموقع الجودة ضمن سياسات التعليم وا
 ول العربية:تحديات ومشكالت قطاع التعليم العالي في الد -1

يواجـــــه التعلـــــيم الجـــــامعي فـــــي الـــــدول العربيـــــة العديـــــد مـــــن التحـــــديات التـــــي تحـــــول دون تحقيـــــق أهدافـــــه ومـــــن 
 أبرز هذه المعوقات والمشكالت هي: 

  التعليم الجامعي.التزايد الكمي في الجامعات على حساب المستوى الكيفي مما أدى الى تدني جودة 
 .ازدياد أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات 
  مما يؤدي الى فقدان االداءالنوعيبروز الجامعات األهلية التي تهدف الى الربحية في أهدافها. 
 عدم تأهيل وتدريب الكادر األكاديمي والفني والطلبة في رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي. 



311 
 

  محدودة بعد تخرجهم.فرص العمل للخريجين 
 . تدني مستوى البحث العلمي 
 .مركزية اتخاذ القرارات وانعدام مشاركة من تهمه العملية التعليمية في اتخاذ القرارات 
 .ضعف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم 
  والتخلص من  عدم تغيير اإلدارات بصورة مستمرة إلفساح المجال للطاقات المختلفة إلثبات قدراتها 

 البيروقراطية والروتين والفساد اإلداري.
ولمواكبة التطورات العلمية والمعرفية، هذا يدعو الجامعات إلعادة النظـر فـي العمليـة التربويـة والتعليميـة )مـدخالت، 

عليمـي وعمليات، ومخرجات ( من أجل رفع كفاءة التعليم وتجويد مكوناته وتجسـيد البعـد النـوعي لعناصـر النظـام الت
 في الجامعات. 

 العالي من منظور بيئة سوق العمل:مفهوم جودة التعليم  -2
تعرف الجودة في التعليم العالي بأنها " فلسفة شاملة للحياة والعمـل فـي المؤسسـات التعليميـة، تحـدد أسـلوبا 
فــي الممارســة اإلداريــة بهــدف الوصــول إلــى التحســين المســتمر لعمليــات التعلــيم والــتعلم وتطــوير مخرجــات 

ــيم علــى أســاس العمــل الجمــاعي، بمــا يضــمن رضــا األســاتذة والطلبــة وأول يــاء األمــور وســوق العمــل" التعل
ويعرفهــا الــبعض بأنهــا " سلســلة جــودة مســتمرة تبــدأ مــن المنــتج إلــى المســتهلك، مــارة بعمليــات اإلنتــاج .(2)

 .نفسها، وهي شاملة ألنها تشمل كل جوانب العملية التعليمية 
وفي ضوء ما تقدم يمكن استخالص أن الجودة هي أداة اإلدارة التـي تهـدف مـن خاللهـا إلـى تأكيـد الجـودة 

 وشموليتها من خالل: 
 .مقابلة توقعات جميع الزبائن في النظام التعليمي 
 .تأكيد الجودة لضمان التوافق مع المواصفات والمعايير الموضوعة من قبل الزبائن 
 لقياس األداء والحصول على التغذية العكسية. التأكيد على وجود وسائل 
 اهمية الجودة في التعليم العالي:اهداف و  -3

ترتكز الجودة في التعليم العالي في كثير من الدول من عالقات الترابط بين مؤسسات التعليم العالي وبقية 
 : ( 2)القطاعات في المجتمع ولعل منها

  على اإلنفاق على التعليم.الحكومة التي تعتبر المسؤولة في الغالب 
 .القطاعات العامة والخريجين ومعدل االداء ومدى انعكاسه 
 .القائمون على توظيف خريجي الجامعات سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام 
 .أعضاء هيئة التدريس والقائمون على إدارة الجامعة 

 :  (2)والتعليم العالي بصفة خاصة فيمايليوتكمن دواعي االهتمام بالجودة في التعليم بصفة عامة 
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  عــادة التعلــيم الجــامعي يســتأثر بقــدر كبيــر مــن ميزانيــة الــدول ألنــه علــى رأس قائمــة األنشــطة االجتماعيــة
المهمـــة مثـــل التعلـــيم األساســـي والثـــانوي، والرعايـــة الصـــحية، واألمـــن االجتمـــاعي، فيكـــون االهتمـــام بجـــودة 

 لعائد من وراء هذا اإلنفاق.مؤسسات التعليم الجامعي لتعظيم ا
  ـــتج فـــي أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات، وذلـــك ألن نجـــاح ـــى وأنـــدر من ـــر منـــتج المؤسســـة التعليميـــة أغل يعتب

المنظمات غيرالتعليمية في تحقيق أهدافها ال يمكن أن يتأتى إال بعد نجاح الـنظم ولـذك فـإن تقـدم المجتمـع 
 فيه.يتوقف بدرجة كبيرة على مدى جودة المنتج التعليمي 

  القيم والمعايير وسواها من المتغيرات التي ألقت على عاتق الجامعة مسـؤولية الحفـاظ علـى الهويـة الثقافيـة
كساب طالبها نوعا من التفكير والمعرفة يمكنهم من التكيف والتأقلم السريع مع كل تحـول وهـو  والقومية، وا 

 ر الجودة.ما ال يمكن تحقيقه إال في ظل تعليم جامعي تتوافر فيه معايي
  التغيـــرات االقتصــــادية المصـــاحبة لالنفجــــار العلمـــي والتكنلــــوجي، حيــــث أثـــرت هــــذه التغيـــرات فــــي تركيبــــة

العمالــة، فقــل الطلــب علــى الوظــائف التــي تتطلــب جهــدا جســديا، وزاد الطلــب علــى المتخصصــين والــذين 
السـريعة، ولـذا كـان علـى  يجيدون إنجاز أعمال مرتفعة التعقيد، فضال عن تمكنهم من اسـتيعاب التكنلوجيـا

المؤسســات التعليميــة أن تراجـــع جــودة مـــا تقدمــه حتـــى يــؤدي إلـــى إعــداد خـــريجين علــى درجـــة عاليــة مـــن 
 الجودة تمكنهم من استيعاب تكنلوجيا العصر شديدة التعقيد وسريعة التغير.

 الكفاءة في قطاع التعليم العالي:اإلنتاجية و  -6
النمو الكمي والنوعي المرغوبفيـه عـن طريـق تنـامي البعـد االقتصـادي نظرا لتطور المنظومة الفكرية ولبلوغ 

في التعليم العالي واعتبارهاستثمارا بشريًا ضروريَا لضمان نجاح تحقيق أهداف التنميـة، ومـن بـين المفـاهيم 
االقتصــادية التــي تعبــر عــن مــدى االهتمــام بالبعــد االقتصــادي للتعلــيم، مفهــومي اإلنتاجيــة والكفــاءة، حيــث 

 رف :تع

بأنهــا معــدل مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن اإلنتــاج علــى معــدل مــا يصــرف للحصــول علــى هــذا اإلنتــاج،   اإلنتاجيــة
ويأخـــذ هـــذا المعـــدل صـــيغة تناســـب بـــين مجمـــوع المخرجـــات التـــي يـــتم الحصـــول عليهـــا مـــن ســـلع وغيرهـــا ومجمـــوع 

 .( 1)المدخالت التي يتم إدخالها في سبيل إنتاج هذه السلع من عمل وآالت ومواد أولية
ارتباطا بالتعليم ورد بأنها تعنـي " دراسـة العالقـة بـين المـدخالت والمخرجـات التعليميـة، وتشـمل المـدخالت التعليميـة و 

دارة وطلبــة وبــرامج، للحصــول علــى منــتج  كــل العناصــر الداخلــة فــي التعلــيم مــن مبــان ومعــدات وأدوات ومدرســين وا 
التعليميـة، فتعنـي " مـدى قـدرة  الكفـاءةسـوق العمل.أمـا )خريجين( يملكون قدر عالي من المهارات التـي تمكـنهم مـن 

النظام التعليمي على تحقيق األهداف المنشودة منه بأقل هدر، كما أنها تعني " الحصول على أكبر قدر ممكـن مـن 
المخرجــات باســتخدام أدنــي قــدر مــن المــدخالت، وتتجلــى العالقــة بــين اإلنتاجيــة والكفــاءة، فــي كــون اإلنتاجيــة تعنــى 

ر الوحدة من المخرجات بالنسبة للوحدة من المدخالت، بينما الكفاءة ترتبط بدرجة االستخدام األمثل لإلمكانيـات مقدا
المتاحة )المدخالت بأقل كلفة ممكنة ( للحصـول علـى أكبـر قـدر مـن المخرجـات، فاالرتبـاط بـين اإلنتاجيـة التعليميـة 
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، وعمومـــًا كالهمـــا يرتبطـــان بالبعـــد االقتصـــادي فـــي فـــاءةاإلنتاجيـــة محصـــلة للكوالكفـــاءة التعليميـــة يكمـــن فـــي كـــون 
 . (1)التعليم، الذي يهدف الحصول على أكبر عائد تعليمي بأدنى جهد وأقصر وقت وأقل تكلفة

 مواصفات مخرجات التعليم العالي المالئمة للبعداالقتصاديواحتياج سوق العمل -9
ــــا فــــاعال ينتظــــر منهــــا أن تســــهم بفعاليــــة فــــي تطــــوير المجتمــــع علميــــا واقتصــــاديا، ا لجامعــــة تعتبــــر طرفــــا اجتماعي

فتكــــوين الطلبــــة لحصـــــولهم علــــى الشــــهادات يعتبـــــر إنجــــازا بالنســـــبة للجامعــــات، إال أن المشــــكلة أكبـــــر مــــن ذلـــــك 
كــــم الهائــــل مــــن الطلبــــة الــــذين فليســــت الشــــهادة فقــــط معيــــار علــــى مســــاهمة الخــــريج فــــي الحيــــاة العمليــــة، فنظــــرا لل

يــــدخلون ســــنويا للجامعـــــات ويتخــــرج كــــم كبيـــــر أيضــــا مــــنهم، ورغـــــم تعــــدد التخصصــــات التـــــي توفرهــــا الجامعـــــات 
ـــــة الخـــــريجينلطلبتهـــــا، تبقـــــى هنـــــاك مشـــــكلة وهـــــي:  ؟ رغـــــم أن التكـــــوين فـــــي لمـــــاذا الحـــــديث دائمـــــا عـــــن بطال

ـــة بـــالتكوين  التعلـــيم العـــالي ـــر درجـــة راقيـــة للمجتمـــع مقارن ، هـــذا األخيـــر يســـاعد كثيـــرا التـــدريب المهنـــي فـــييعتب
ـــــالتعليم العـــــالي، المشـــــكلة المطروحـــــة معقـــــدة ومتشـــــابكة األبعـــــاد  ـــــة ب ـــــف مقارن ـــــرص للتوظي ـــــي إيجـــــاد ف الشـــــباب ف

 ، فمن جهة الجامعة يتعلق األمرباالتي:(4)واألطراف ويستلزم األمر اإلسراع في إيجاد حلول لها

 ـــــــك: بجـــــــودة البـــــــرامج التدريســـــــية، جـــــــودة الهيئـــــــة جـــــــودة التعلـــــــيم فـــــــي هـــــــذه التخصصـــــــات ويتعلـــــــ ق ذل
 التدريسية، جودة الهياكل واإلمكانيات المادية للجامعة.

 .مدى موائمة التخصصات نظريا وعمليا بحيث تحاكي الواقع العملي والتكون جوفاء 
  ــــى التطــــور ــــي تنميــــة وتطــــوير المجتمــــع، اإلنفتــــاح عل ــــة للجامعــــة: المســــاهمة ف ــــات الخارجي جــــودة العالق

 التكنلوجي والمعرفي،.
  ــــــذين ال يجــــــدون مناصــــــب ــــــة ســــــوق العمــــــل واإلحســــــاس بالمســــــؤولية حــــــول مصــــــير الخــــــريجين ال مواكب

 شغل.
يتطلـــــب األمـــــر مـــــن المؤسســـــات الجامعيـــــة أن تعـــــي أنهـــــا حلقـــــة ضـــــرورية ومهمـــــة وفعالـــــة فـــــي التوظيـــــف، حيـــــث 

بتوضــــــيح رؤيتهــــــا ورســــــالتها، مــــــن الضــــــروري للجامعــــــات أن تهــــــتم بــــــالتخطيط االســــــتراتيجي ألنشــــــطتها، وذلــــــك 
عــــــن طريــــــق مواكبــــــة اقتصــــــاد المعرفــــــة وبالتــــــالي يتطلــــــب األمــــــر دراســــــة عميقــــــة الحتياجــــــات المجتمــــــع والســــــعي 
لتلبيتهـــــا بحيــــــث تكــــــون الجامعــــــة طرفـــــا وحلقــــــة وصــــــل بــــــين القطاعـــــات االقتصــــــاديةتقرراالحتياج الفعلــــــي والتنــــــوع 

 العلمي المطلوب،على سبيل المثال :

 ــــــول وت ــــــار أفــــــاق وضــــــع مخطــــــط للقب ــــــوفرة، يأخــــــذ بعــــــين االعتب ــــــى التخصصــــــات المت ــــــة عل ــــــع الطلب وزي
تطورالقطاعـــــــــــــات االقتصـــــــــــــادية الموجـــــــــــــودة والمحتملـــــــــــــة، وال يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك إال بإتبـــــــــــــاع سياســـــــــــــات 

 واستراتيجيات قطاعية .
  يجــــــب علــــــى الجامعــــــة تعظــــــيم االســــــتفادة مــــــن خريجيهــــــا عــــــن طريــــــق تــــــوفير مناصــــــب عمــــــل لألوائــــــل

لحملـــــــة الشـــــــهادات الـــــــذين ثبتـــــــت كفـــــــاءتهم أثنـــــــاء مســـــــارهم الدراســـــــي مـــــــثال، جعـــــــل المخـــــــابر مفتوحـــــــة 
 واالستفادة من أبحاثهم. 
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  ان تكـــــون الجامعـــــات علـــــى تواصـــــل دائـــــم مـــــع القطاعـــــات العامـــــة والخاصـــــة وتغذيـــــة االحتيـــــاج البحثـــــي
 والعلمي واستفادة االخيرة عمليا وعمليا من الخريجين وسد احتياجهم.

 ـــــك بعقـــــد اتفاقيـــــات تعـــــاون وبحـــــث مـــــع األطـــــراف  ضـــــرورة مواكبـــــة التطـــــورات فـــــي العـــــالم الخـــــارجي وذل
 الخارجية خاصة القطاع الصناعي.

 رورة تحسين جودة خريجي الجامعات:متطلبات سوق العملوض -8
التطــــــورات الســــــريعة التــــــي يعرفهــــــا االقتصــــــاد نتيجــــــة التطــــــور التكنلــــــوجي والمنافســــــة بــــــين القطاعــــــات 

عـــــرض والطلـــــب فـــــي هـــــذا الســـــوق،حيث يشـــــهد وشـــــركات األعمـــــال أثـــــرت بشـــــدة علـــــى شـــــكل وســـــلوك ال
ـــــــيم العـــــــالي  ـــــــين مخرجـــــــات التعل ـــــــة عميقـــــــة ممـــــــا جعـــــــل الفجـــــــوة ب ـــــــرات هيكلي ســـــــوق العملتحـــــــوالت وتغي
واحتياجـــــــات هـــــــذا الســـــــوق تتســـــــع فســـــــبب مشـــــــكلة فـــــــي تراجـــــــع فـــــــرص العمـــــــل خاصـــــــة أمـــــــام خريجـــــــي 

ـــــة التغافـــــل عنهـــــا ومـــــن هـــــذه  الجامعـــــات، فســـــوق العمـــــل عـــــرف تحـــــوالت ال يمكـــــن للمؤسســـــات الجامعي
 :(4)التحوالت ما يلي

 .روتينية العملية التعليمة وعدم تطورها مهنيا وفنيا يواكب االحتياج العملي 
 .تزايد متسارع وتنوع واسع وكبير في األنشطة والمنتجات السلعية والخدمية 
 .تطور تقنيات وأساليب التكنلوجيا 
 .تطور نظم اإلدارة والتسويق والتخطيط والجودة 
  في مجال المعلومات واالتصاالت وتأثيراتها على بيئة العمل.التطور التقني 
 .عدم وجود حلقة وصل بين إدارة أنشطة القطاع الخاص والعام 
 .التحوالت المؤسسية والهيكلية الكبيرة في فكر القيادة واإلدارة 
 .انفتاح األسواق وكسر القيود المفروضة على حرية التجارة وتبادل السلع والخدمات 

نــــــواتج األنظمــــــة التعليميــــــة ال تســــــتجيب علــــــى النحــــــو المناســــــب لطلــــــب ســــــوق العمــــــل وأصــــــحاب  فنجــــــدا ان
ــــي المشــــروعات الصــــناعية  ــــي مــــن المهــــارات الت ــــزود الطــــالب بمــــا يكف ــــائم ال ي ألن النظــــام التعليمــــي الق

يتطلبهـــــا أربـــــاب العمـــــل )الخـــــاص والحكـــــومي(إذ يتزايـــــد الطلـــــب علـــــى األيـــــدي العاملـــــة ذات المهـــــارات 
ــــة وا ــــة العالي ــــدل البطال ــــاع مع ــــى إرتف ــــؤدي ال ــــى المتخــــرجين الشــــباب في ــــب عل ــــف الطل ــــة وهــــذا يخف لفني

ويحـــبط عزيمـــة الشـــباب المتعلمـــين ويزيـــد انخفـــاض نوعيـــة التعلـــيم والتـــدريب غيـــر المالئـــم مـــن صـــعوبة 
 ونتيجة لذلك :(5)حصول الخريجين الجدد على العمل المنتج

 عمــــل المفتقــــرين الــــى الخبــــرة فيــــؤدي الــــى  حــــدوث فــــائض فــــي المعــــروض مــــن الخــــريجين البــــاحثين عــــن
 البطالة.

  فــــــائض فــــــي الطلــــــب علــــــى العــــــاملين ذوي الخبــــــرة العاليــــــة ويمثــــــل هــــــذا االتجــــــاه تحــــــديا هيكليــــــا خطيــــــرا
 نتيجة الحتياج المؤسسي للعاملين . للحكومة والقطاع الخاص
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 وتحـــــديث جمـــــع ينبغـــــي شـــــغل مناصـــــب علـــــى وحصـــــولهم الخـــــريجين بـــــين تحـــــول التـــــي العوائـــــق علـــــى للتغلـــــب
 فــــــــوري تزويــــــــد إلــــــــى المعلومــــــــات هــــــــذه وترجمــــــــة حاضراومســــــــتقبال المهــــــــارات متطلبــــــــات عــــــــن ونشــــــــرمعلومات

 إلـــــــى وتقـــــــديمها المعلومـــــــات وضـــــــع مـــــــن والبـــــــد المشـــــــاريع، بإقامـــــــة والمتعلقـــــــة المهنيـــــــة والكفـــــــاءات بالمهـــــــارات
ـــــدريب  القـــــرار صـــــناع ـــــزام  بتحســـــين الت ـــــى االلت ـــــادرة ال ـــــب االمـــــر المب ـــــذلك يتطل ـــــط نتيجـــــة ل ـــــي ورب ـــــي والمهن الفن

المنــــاهج التعليميــــة بــــالواقع ومعــــدل تطبيقــــه مــــن ورقــــات عمــــل وبحــــوث تطبيقيــــة، وتزويــــد الطلبــــة بالمزيــــد مـــــن 
 المؤهالت الفنية والمهنية والسيما مهارات تكنولوجية المعلومات.

 ق العمل ومخرجات التعليم العالي:مسببات ضعف موائمة متطلبات سو -9
جــــات التعلــــيم العــــالي ومتطلبــــات ســــوق العمــــل ضــــرورة ملحــــة فــــي الوقــــت أن قضــــية الموائمــــة بــــين مخر 

ـــــي عرفهـــــا عـــــالم الشـــــغل فـــــي  ـــــرات والتحـــــوالت الت ـــــي ظـــــل التغي ـــــة هـــــذه المســـــألة ف ـــــد أهمي الحـــــالي، وتزي
 . السنوات األخيرة

فرســــالة التعلــــيم العــــالي وجــــب ان تعظــــم مــــن قــــدرتها علــــى مواجهــــة التغيــــر الحاصــــل فــــي الســــوق والتنبــــؤ بــــه قبــــل 
حدوثـــــه، وتنميـــــة الـــــوعي لـــــدى قطـــــاع األعمـــــال ومؤسســـــاته حـــــول أهميـــــة أن الخـــــريج المنتظـــــر هـــــو محورالنشـــــاط 

 االقتصادي للمجتمع وليس الهدف مجرد الكسب المادي فقط.
 وترجع اسباب ضعف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل إلى االتي:

علـــــيم العـــــالي التـــــي مـــــن مؤشـــــراتها )تـــــدني التحصـــــيل المعرفـــــي انخفـــــاض الكفـــــاءة النوعيـــــة لمؤسســـــات الت -
 والتأهيل التخصصي، وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية، والتطبيقية(.

ـــــك فـــــي تخـــــريج أعـــــدادا مـــــن الخـــــريجين فـــــي  - ـــــة ويتمثـــــل ذل ـــــة والنوعي ـــــاءة الخارجيـــــة الكمي ـــــاض الكف انخف
 خرى.تخصصات ال يحتاجها سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أ

ـــــل  - ـــــوعي والقـــــدرات التنافســـــية فـــــي األســـــواق مقاب ـــــأثير المعلومـــــات والمعرفـــــة والثقافـــــة وال ـــــة وت ـــــادة أهمي زي
 توسع الفجوة المعرفية والمعلوماتية والتقنية في المجتمع.

 تزايد حاجة بيئة العمل المعاصرة إلى معيار الكفاءة والمهارة واإلبداع في التوظيف. -
 الجودة.تطور نظم اإلدارة والتسويق و  -
ـــــات  - ـــــيم ضـــــمن متطلب ـــــدخل التعل ـــــي ال ي ـــــى األعمـــــال الت ـــــة فـــــي ســـــوق العمـــــل عل ـــــرص الوظيفي تركـــــز الف

 الوظيفة أو التي ال تتطلب أكثر من الحد األدنى من التعليم األساسي والثانوي.
عـــــدم وجـــــود تصـــــنيفات مهنيـــــة وعلميـــــة دقيقـــــة تـــــنظم توجـــــه عمليـــــة التشـــــغيل والتوظيـــــف وفـــــق المعـــــايير  -

 بة للمتغيرات.والشروط المواك
ضـــــــعف قـــــــدرة النظـــــــام التعليمـــــــي فـــــــي االســـــــتجابة الســـــــريعة والمواكبـــــــة للمتغيـــــــرات المحليـــــــة واإلقليميـــــــة  -

يجابا على سوق العمل.  والدولية المؤثرة سلبا وا 
 إغفال البعد االقتصادي والتنموي في تخطيط التعليم وفق طبيعة واحتياجات سوق العمل. -
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ي إلـــــى إضـــــعاف أهميـــــة مخرجـــــات التعلـــــيم فـــــي تطـــــوير ســـــوق اخـــــتالل بنيـــــة ونظـــــم التعلـــــيم بشـــــكل يـــــؤد -
 العمل.

ضـــــعف كفـــــاءة المنـــــاهج التعليميـــــة مـــــن حيـــــث مواكبـــــة التطـــــورات المســـــتمرة والتركيـــــز علـــــى التخصـــــص  -
 والتمكين العلمي السليم للطالب واالهتمام بالبعد التطبيقي والبحثي.

ـــــاء - ـــــيم وضـــــعف كف ـــــة فـــــي مؤسســـــات التعل ـــــة والخارجي ـــــاءة الداخلي ـــــيم ضـــــعف الكف ة أنظمـــــة الجـــــودة والتقي
 والتحسين المستمر.

ــــدراتها  - ــــاء بق ــــراء تجاربهــــا واالرتق ــــى إث ــــة متقدمــــة تعمــــل عل قليمي ــــربط مــــع جامعــــات عالميــــة وا  محدوديــــة ال
 العلمية واألكاديمية وتحسين مستوى المخرجات.

ــــات القطــــاع الخــــاص:  -9 ــــات ومنظم ــــين الجامع ــــات ب ــــا أن تجــــد جامعــــة أشــــكال العالق ــــم يعــــد ممكن ل
ناجحــــــة تعمــــــل بمعــــــزل عــــــن مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني والقطاعــــــات اإلنتاجيــــــة، وتــــــدرك الجامعــــــات 
مـــــدى الحاجـــــة لتعزيـــــز هـــــذه الشـــــراكة وتنميتهـــــا، وتبـــــدأ الشـــــراكة الفاعلـــــة بـــــين الجامعـــــات والمجتمـــــع مـــــن 

مجتمـــــع بـــــالخريجين المـــــؤهلين خـــــالل العمليـــــة التعليميـــــة والتدريبيـــــة التـــــي ينـــــتج عنهمـــــا إمـــــداد قطاعـــــات ال
ــــــي يحتاجهــــــا ســــــوق العمــــــل، وعمومــــــا  ــــــف التخصصــــــات الت ــــــي مختل ــــــزا ف ــــــا متمي ــــــا وأكاديمي ــــــأهيال علمي ت

 تتنوع وسائل أو أشكال العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص ومن أهم هذه الوسائل ما يلي:

م كثيــر مـن مؤسسـات التعلــيم العـالي مــا ومـن أبـرز النمــاذج العالقـات اإلبداعيــة المتاحـة أمـاالجامعـة المنتجــة :  -أ
يطلــق عليــه )الجامعــة المنتجــة( وهــو األســلوب المتبــع فــي عــدد مــن جامعــات الــدول المتقدمــة تقنيــًا ومنهــا الواليــات 
المتحــدة األمريكيــةووفقًا لهــذا النمــوذج تعمــل الجامعــة علــى زيــادة مواردهــا مــن الخــدمات التــي تقـــدمها لآلخــرين مــع 

تــزام العلمــي والثقــافي تجــاه المجتمــع فــي الوقــت نفســه، وهــذا ال يعنــي أن تعامــل الجامعــة كشــركة المحافظــة علــى االل
بـــل تحـــافظ علـــى جميـــع مقوماتهـــا العلميـــة والتقنيـــة، وتأخـــذ الشـــراكة بـــين الجامعـــة والقطـــاع الخـــاص صـــورًا  تجاريـــة
  :  ، منها(9)متعددة
  ًمشاريع مشتركة ماديًا وبشريا. 
 عقود يقدمها طرف إلى آخر. 
 تحالفات استراتيجية بحيث يتقاسم الطرفان المكاسب الناتجة عن التعاون. 
 دعم مادي من قبل القطاع الخاص مقابل الخدمات االستشارية التي تقـدمها الجامعة. 
 تبادل الخبراء. 

ــــــة:  -ب ــــــات الحاضــــــنات التكنولوجي ــــــة إحــــــدى أهــــــم وأنجــــــح اآللي ــــــر حاضــــــنات األعمــــــال الصــــــناعية والتقني تعتب
عالميــــــا لغــــــرض دعــــــم البحــــــث العلمــــــي التطبيقــــــي وتنميــــــة المنشــــــآت االقتصــــــادية الصــــــغيرة المبنيــــــة  المســــــتخدمة

ــــــــة  ــــــــى المعرف ــــــــدة مبنيــــــــة عل ــــــــة منشــــــــآت أعمــــــــال جدي ــــــــة تخــــــــدم تكــــــــوين ورعاي ــــــــى التقنية،والحاضــــــــنة هــــــــو آلي عل
ــــــذي يقــــــوم بتقــــــديم خــــــدمات وخبــــــرات  ــــــة عــــــن أفــــــراد، وهــــــي المكــــــان ال واالبتكــــــارات التــــــي تكــــــون مملوكــــــة ومنبثق
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داري مـــــــن قبـــــــل أصـــــــحاب وتجه يـــــــزات وتســـــــهيالت للـــــــراغبين بتأســـــــيس منشـــــــآت صـــــــغيرة تحـــــــت إشـــــــراف فنـــــــي وا 
 .(9)الخبرة واالختصاص

(، ICTالمعلومــــــــــــــات واالتصــــــــــــــاالت) تقنيــــــــــــــةحاملوأفكــــــــــــــار مشــــــــــــــاريع ويســــــــــــــتفيد مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الحاضــــــــــــــنات:  
خريجوالجامعـــــــــات ذات االختصاصـــــــــات المناســـــــــبة، أصـــــــــحاب المشـــــــــاريع واألفكـــــــــار التـــــــــي تصـــــــــب فـــــــــي هـــــــــذا و 
ـــــــل أفكـــــــارهم ومشـــــــاريعهم مـــــــن مجـــــــرد و ، مجـــــــالال ـــــــدعين والمبتكـــــــرين وتحوي ـــــــي" المب ـــــــى "تبن تهـــــــدف الحاضـــــــنة إل

ـــــوفير الخـــــدمات والـــــدعم والمســـــاعدة العمليـــــة للمبتكـــــرين  ـــــى اإلنتـــــاج واإلســـــتثمار مـــــن خـــــالل ت نمـــــوذج مخبـــــري إل
 .في سبيل الحصول على المنتج الذي يخلق قيمة مضافة في اقتصاد السوق

يقصــــــد بكرســــــي العلميــــــة)التطبيق العملــــــي وتطــــــوير البــــــرامج والمقــــــررات الدراســــــية(: كراســــــي األبحــــــاث -ب
ــــــا ــــــز عالمي ــــــوم فيــــــه عــــــالم أو باحــــــث متمي ــــــي يق ــــــامج بحث ــــــإجراء أبحــــــاث  فيالبحثهــــــو برن مجــــــال علمــــــي معــــــين ب

دف إثــــــــراء المعرفـــــــــة اإلنـــــــــسانية وتطــــــــوير الفكــــــــر ومواجهــــــــة التحــــــــديات لخدمةقضــــــــايا التنميــــــــة بهــــــــمتخصصــــــــة، 
 يعمل مع أسـتاذ الكرسي فريق من الباحثين المؤهلين ذوي الخبرة والكفـاءةالمحلية، كما 

ويشــــمل هــــذا الشــــكل مــــن العالقــــات عــــدة جوانــــب منهــــا: ) مشــــاركة منظمــــات القطــــاع الخــــاص فــــي ورش عمــــل 
أو مـــــــؤتمرات لتطـــــــوير البـــــــرامج والمقـــــــررات الدراســـــــية فـــــــي الجامعـــــــات، الســـــــماح لطـــــــالب الجامعـــــــات بـــــــالتطبيق 

ـــــــاراتالعملـــــــي فـــــــي الشـــــــر  ـــــــيم المســـــــتمر، دورات  كات، الزي ـــــــدورات المشـــــــتركة، التعل العلميـــــــة للشـــــــركات، إقامـــــــة ال
 قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل، تبادل الخبراء والموظفين، الخ....( .

تعــــد االستشـــــارات مــــن أكثــــر أشـــــكال العالقــــات بــــين الجامعـــــات ومنظمــــات القطــــاع الخـــــاص االستشــــارات :  -ج
ماالطـــــابع الرســـــمي مثـــــل قيـــــام الشـــــركات الصـــــناعية بـــــإبرام عقـــــود استشـــــارات مـــــع وتأخـــــذ هـــــذه العالقـــــة طـــــابعين ه

الجامعـــــات فـــــي مجـــــاالت بحثيـــــة محـــــددة مقابـــــل أجـــــور متفـــــق عليهـــــا بـــــين مراكـــــز االستشـــــارات فـــــي الجامعــــــات 
ـــــاحثين فـــــي الجامعـــــات  ـــــين الب ـــــة ب ـــــتم بصـــــورة فردي ـــــر الرســـــمي لالستشـــــارات ي والشـــــركات الصـــــناعية، والطـــــابع غي

عية، ولإلشـــــــارة فـــــــإن أكثـــــــر العالقـــــــات االستشـــــــارية غيـــــــر متكافئـــــــة بـــــــين الطـــــــرفين حيـــــــث أن والشـــــــركات الصـــــــنا
ــــرات واالستشــــارات المطلوبــــة وتحــــال هــــذه الطلبــــات إلــــى  الشــــركات الصــــناعية هــــي التــــي تقــــوم بتحديــــد نــــوع الخب

 المختصين في مراكز االستشارات بالجامعات للقيام بها مقابل أجر محدد. 

ــــة ومرا -د ويــــتم مــــن خــــالل هــــذا الشــــكل مــــن العالقــــات بــــين الجامعــــة ومنظمــــات كــــز األبحــــاث: الشــــراكة البحثي
األعمــــال إجـــــراء عقـــــود شـــــراكة فـــــي مشـــــاريع وأبحـــــاث تطبيقيــــة مشـــــتركة بـــــين الطـــــرفين بهـــــدف نقـــــل المعرفـــــة مـــــن 

 . (.)أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع األعمال
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ــــــراع:  -ه ــــــة وبــــــراءات االخت ــــــراخيص باســــــتغالل حقــــــوق الملكيــــــة الفكري حيــــــث تمــــــنح الجامعــــــات مــــــنح الت
ــــي الجامعــــات بمــــا  ــــدة ف ــــة المتول ــــة الفكري ــــراع والملكي ــــراءات االخت تــــراخيص للشــــركات الصــــناعية بحــــق اســــتغالل ب

نتاج منتجات جديدة.   يحقق اإلبداع وا 

 مقترحات لسد الفجوة بين نتائج العملية التعليمية )الخريجين( وواقع سوق العمل  -11

ــــــة وصــــــل  ــــــب أخــــــر حلق ــــــل مــــــن جان ــــــه يمث ــــــرأس المــــــال البشــــــري كمــــــا أن ــــــيم العــــــالي استثماراســــــتراتيجي ل إن التعل
ــــيم ا ــــإن التعل ــــك ف ــــى ذل ــــة التعليميــــة والمخرجــــات التــــي يســــتقبلها ســــوق العمــــل، إضــــافة إل لعــــالي محوريــــة يــــبن البني

ــــة لخريجيــــه ولتســــتند إليهــــا فيمــــا بعــــد مســــاراتهم الوظيفيــــة  ــــة التــــراكم العلمــــي والخبــــرة العملي يرســــى األســــاس لمرحل
 وأدوارهم المجتمعية.

بعـــــــض المقترحـــــــات التـــــــي مـــــــن الممكـــــــن أن تســـــــاهم فـــــــي تقلـــــــيص الفجـــــــوة بـــــــين كفـــــــاءات ومهـــــــارات الخـــــــريجين 
صــــــالحات تــــــرتبط بســــــوق ومتطلبــــــات ســــــوق العمــــــل، وهــــــذه المقترحــــــات تــــــرتبط بجــــــودة ال خــــــريجين مــــــن جهــــــة وا 

 :(3)العمل وتوفير أنظمة معلومات تساعد أصحاب القرار على تعظيم االستفادة من خريجي الجامعات

  التأهيـــــــل الكـــــــافي للطلبـــــــة للخـــــــروج إلـــــــى أســـــــواق العمـــــــل، وهـــــــذا يجـــــــري عبـــــــر تصـــــــميم البـــــــرامج التدريبيـــــــة
الالزمــــــــة واستضــــــــافة مــــــــديرين ومتخصصــــــــين مــــــــن المؤسســــــــات وأســــــــواق العمــــــــل، وتعزيــــــــز وترســــــــيخ عالقــــــــات 

 الطلبة مع هذه المؤسسات وهذه األسواق قبل التخرج.  
  ضــــــوء التطــــــور فــــــي االختصاصــــــواحتياجات أســــــواق التحليــــــل الــــــدوري لجــــــدوى المســــــاقات المطروحــــــة فــــــي

 العمل، وهذا يتبعه تطوير وتعديل المقررات والخطط الدراسية أينما وكلما لزم األمر.
  ــــــاب العمــــــل فــــــي المحافظــــــة علــــــى عالقــــــات واتصــــــاالت مــــــع الخــــــريجين، واســــــتطالع آراء المؤسســــــات وأرب

 مستوى جودة الخريجين.
 الطلبــــــة واالسترشــــــاد بهــــــا حــــــول مســــــتوى جــــــودة كامــــــل النظــــــام  االســــــتطالع الــــــدوري آلراء الخــــــريجين وآراء

 التعليمي بالجامعة.
 واســــــــتراتيجيات لتكييــــــــف سياســــــــات الثغــــــــرات وتحليــــــــل الكفــــــــاءات نقــــــــص الســــــــعي البتكــــــــار طــــــــرق لقيــــــــاس 

 وطلــــــب التعلــــــيم العــــــالي بــــــين الصــــــلة لتحســــــين والطويــــــل المــــــدى المتوســــــط علــــــى باالحتياجــــــات للتنبــــــؤ التعلــــــيم
 العمل. سوق

 مطابقـــــــة تحســـــــين : أجـــــــل مـــــــن العامـــــــة التوظيـــــــف إدارات مـــــــن طـــــــرف المزيـــــــد مـــــــن الجهـــــــود يجـــــــب بـــــــذل 
من تضررا األكثر المجاالت في المعلومات من المزيد الوظائف وتقديم  الكفاءات. نقص ًً

 القطاعــــــات فـــــي العمـــــل أصـــــحاب مــــــن المطلوبـــــة للمـــــؤهالت المهــــــارات والكفـــــاءات تصـــــميم ســـــمات إعـــــادة 
 التوظيف. و المطابقة خدمات زيادة فعالية الجديدة وامداد الجامعات بها مع المهن وفي النمو سريعة
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 أو  فــــي القطاعـــــات والخبـــــرات المطلوبــــة الخاصــــة بالمهــــارات التواصــــل وعمــــل مجـــــالس التركيــــز علــــى نهـــــج
التعليم  بشأن وتتخذ القرارات البحوث إعداد وتتطلب والخاص العام القطاعين بين الصناعات والتي تمثل الشراكات

 الكفاءات والمهارات. على محدد لطلب استجابة المقدم

 ـــل ذلـــك حجرأســـاس مـــن الحتياجـــات اســـتباقا ـــة الســـتراتيجيا المهـــارات حيـــث يمث ـــيم الجـــامعي،  بشـــأن تقوي التعل
 األســاليب: التنبـــؤ هــذه وتشـــمل الكفــاءات والمهــارات مـــن المســتقبلية باالحتياجــات للتنبـــؤ متعــددة وتســتخدم أســاليب

التوظيــف،  وخــدمات العمــل ســوق معلومــات األصــناف، الحواراالجتمــاعي، نظــم مختلفــة المهــن والمهــاراتبســمات 
 .التقصي دراسات ذلك في بما مؤسسات التعليم العالي، داء تحليأل

العامـة  واألساسـية التقنيـة المهـارات علـى تركـز والتي قصيرة تنظيم أو المشاركة في دورات تدريبية يمكن للجامعات
 وتقــديم المهــارات مــن االحتياجــات بــين ظهــور الزمنيــة الفــوارق مــن حــد إلىأقصــى التقليــل علــــى يســاعد ذلــكحيــث 

 بمعلومـات يسـتكمل مفيـدًا عنـدما العمـل سـوق معلومـات القائم علـى الكمي التحليل ويعد المناسب، التدريب والتعليم
والعمـال، وبنـاءعلى مـا سـبق هـذه االليـة للوصـول الـى  اقصـى حـد لتقليـل الفجـوة  العمـل أصحاب من مقدمة نوعية

 بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. 

 الخـــــالصة

 ظريلنن التعليم ابيوالتفاعل  لمجتمعا تنمية في يةرلبشا واردلما دورل ضحوا ورتص لتبني ماسة لحاجةا زالتال
 سلمقاييوا رلمعاييمن ا  دةالستفاوا لتعليميةا تمادلخا وىمست على متكاملة يةوتنم خطط و أطر نضم لتقنيوا
 حاجةمع  قفوايت بما ساليبهوأ ملتعليا وخططمج رالب موجهه تلسياساا هذه ونتكو ، تلمجاالا هذه في لعالميةا
 ديعو وق العملت سلباطمتو لمجتمعا مةدخالتعليم و نبي لعالقةا قثوي مما الحديثة لتقنيةا لباتهطمتو لعملا وقس
وق س تلباطمتو ملتعليا تجارمخ نبي وازنلتا قتحقيو لمجتمعا تنمية عنصرا جوهريا في طبرالتوا لتكاملا ذاه

 دة من الخريجين.يزالمتا دادألعا بستيعاوا العمل

حيث يعتبر  ،الكتسابه لدولوا تلمجتمعاا تسعى تشكل موردا ال ينضب، فةرلمعا على لمبنيةا تيادالقتصاا إن
ارتفاع مؤشر البطالة بسبب عدم الستخدام او االستثمار االمثل للموارد البشرية يعتبر احد اهم عوامل فشل 
 الحكومات، وتدل الشواهد ان كل دول العالم تجد صعوبة بين موائمة عدد الخريجين واحتياجات سوق العمل،إن

 شاملة تنمية تشملو علمية سسأ على دروسلما ولنما لىإ رتشي لعاليا ملتعليا تجارمخ ودةج نتحسي عملية
فمعالجة بطالة الخريجين الجتماعي، والسياسي وا ديالقتصاوا يميدألكا،ا لعلميا ادينلميا نم كل في متكاملةو

تستلزم أن تطبق سياسات بشكل متوازي بين التعليم الجامعي وكذا مسح لواقع القطاع الخاص والحكومي لمعرفة  
تطلبها المرحلة االنية والمستقبلية، والبد للجامعة أن تلعب دور اساسي بين األطراف نوع الوظائف وحجمها التي 

من ممثلين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وحصر التخصصات األكثر طلبا في سوق العمل والسعي للتأثير 
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مع القطاع الخاص على الطالب للتوجه إليها، باإلضافة إلى ابتكار تخصصات تمكن الطلبة من اإلبداع والتعاقد 
 لالستثمار في أنشطة تتطلب مهارات تكون الجامعة قد أعدتها وهيأتها.

 لكفايةا نتحسي دفبه يميدألكاوا م المؤسسييولتقا اجراء لعاليا ملتعليا ريطوت يةرؤفي  لمهمةا رلعناصا نمو
في  وعلتندة اياوز تخالدلما عيةونو سيدرلتب اساليوأ مجرالبا ثحي نم لعاليا ملتعليا تسساؤلم خليةدالا
 الحتياجات ومتطلبات سوق العمل . ويستجيب يةولتنما ططلخا بما يناسب تلتخصصاا

 المراجع

 تجارمخ مةواءم جة( ، در2734د، )حام لقضاهن" اميأ دمحمف، سوي فخلي،ا نةطارولراغدا رخضرها. أز3
 ، جامعة االردن 5قملح ،41 مجلدية، وبرلتا ت العلومسادرالعمل، ا وقس لحاجة نيردألا لعاليا ملتعليا

 الجامعي، جامعة الكوفة   التعليم في الجودة لضمان اإلجرائية ( ، التطبيقات2731. أ.م.د.محمدجبردريب، )2

. علي عبد السالم الجروشي ، عبدالحميد علي الفضيل ، قياس الكفأه الداخلية للعملية التعليمية في مؤسسات 1
 جامعة مصراته –حالة كلية االقتصاد والعلوم السياسية ( التعليم العالي )دراسة تطبيقية ل

 –تحليل مالئمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل ، كلية التربية يبي ، ـيالعتـيربنمطنـمن. د.4
 جامعة الملك سعود 

العمل ،  قسو  مدخالت لتحسين كمدخل العالي التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة . د.رقية شرون ، إدارة5
 جمهورية مصر العربية  –جامعة محمد خيضر 

.إيهاب عبد الرزاق الحيالي، ضمان جودة مخرجات التعليم العالي من أجل تلبية احتياجات المجتمع وسوق 4
 األردن -العمل، المؤتمر العربي الثالث لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزيتونة 

لثنيان، الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في . سلكان بن ثنيان بن عبدالرحمن ا9
 جامعة الملك سعود –المملكة السعودية ، كلية التربية 

( تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص في ضؤ 2739. ماهر احمد حسن محمد، ).
 جمهورية مصر العربية –خبرات وتجارب بعض الدول ،جامعة اسيوط 

 مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة
 دراسة ميدانية على المنظمات العامة بمدينة اجدابيا
 االستاذ / علي محمود عبدالرجال، ماجستير إدارة األعمال
 اجدابياعضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 
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Sery3limj@hotmail.com  ،7723.72.344121 
 االستاذ / عماد حمد الميهوب، ماجستير محاسبة

 عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة اجدابيا
Juv_emad@yahoo.com  ،7723.724513794 

 
 ملخص البحث

إلى بيان مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال هدف هذا البحث 
المستدامة في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا، وتكون مجتمع البحث من مديري اإلدارات العليا والوسطي بهذه 

تمارة االستبيان لجمع ( مدير، وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل، واستخدمت اس.9المنظمات والبالغ عددهم )
( استمارة وجميعها صالحة للتحليل 94( استمارة، استلم منها ).9البيانات المتعلقة بموضوع البحث، وقد وزعت )

اإلحصائي، ولتحليل بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها استخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(SPSS اعتمادًا على مقاييس تحليل ،)وعة من النتائج كان أهمها ما يلياالنحدار وغيرها. وتوصل البحث لمجم: 

هناك موافقة متوسطة على توفر أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة، مما يعكس اإلمكانات المتوفرة  .3
 لتطبيقها بالمنظمات العامة في مدينة اجدابيا.

 المستدامة في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا.هناك موافقة متوسطة على مدى إدراك ريادة األعمال  .2
 –العمالء  –هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادها الخمس )المالي  .1

االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات  –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية 
 ابيا.العامة في مدينة اجد

هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن  .4
المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع والمستوى التعليمي. وليس هناك فروق 

 ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير العمر ومدة الخدمة.
حصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول ريادة األعمال المستدامة هناك فروق ذات داللة إ .5

بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع ومدة الخدمة. وليس هناك فروق ذات داللة 
 إحصائية تعزي لمتغير العمر والمستوي التعليمي.

 وفي ضوء نتائج البحث، تم التوصل إلى عدة توصيات منها :
رة االهتمام بتنمية وتطوير الُبني التنظيمية لكي تسمح بتبني مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيزها في ضرو  .3

 المنظمات العامة.
ضرورة قيام اإلدارة العليا بدعم وتبني تطبيق بطاقة األداء المتوازن المستدامة باعتبارها نظام متكامل  .2

 تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.وشامل لإلدارة اإلستراتيجية، ولما لها من دور في 
 مقدمة : .1

mailto:Juv_emad@yahoo.com
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ما أن ظهر مفهوم التنمية المستدامة في أواخر التسعينات، اكتسب رواجًا واسعًا في العديد من المنظمات، 
(. حيث أدركت المنظمات في ظل بيئة 3.7:2732بعد االقتصار على المنظمات البيئية العالمية )الزنقلي،

غوط والتهديدات التي تواجهها من قبل الحكومات والمجتمعات التي تعمل معها، بأنها التنافس المحيطة بها، والض
ملزمة بانتهاج توجه جديد في مسار عملها، فأصبح التبني لمفهوم االستدامة هو ذلك التعبير الميداني والتطبيقي 

لمحيطة بها )البكري ألعمال المنظمات لكي تبقى وتستمر وتتمتع بالقبول والرضا من قبل مختلف األطراف ا
 (.1:2731وحمدان،

)اللجنة العالمية المعنية بالبيئة  37.9وقد طرحت لجنة برونتالند ألول مرة فكرة "االستدامة" في عام 
والتنمية(، حيث تشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ثالثة أهداف رئيسية للتنمية في المستقبل : المجتمع، 

 Triple Bottom Line (Schlange,2006:2.)ا االقتصاد والبيئة، ويشار إليه
وبما أن هذه األنواع الثالثة ترى أن االستدامة تنطوي على التوازن الديناميكي بين البيئة، الرعاية االجتماعية 

 واألنشطة االقتصادية فأنها في ذات األمر تشكل األساس لريادة األعمال المستدامة وترتبط ارتباطًا وثيقا بها. 
(، ريادة األعمال المستدامة " اكتشاف وخلق واستغالل الفرص Patzelt and Shepherd 2011ويعرف )

لخلق سلع وخدمات مستقبلية تدعم البيئة الطبيعية و / أو المجتمعية وتوفر مكاسب التنمية لآلخرين ". وتستند 
 (. Moshina,2015:15)ريادة األعمال المستدامة إلى ريادة األعمال االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

فريادة األعمال المستدامة ترتبط إلى حد كبير مع اإلستراتيجية الشاملة للمنظمة وتتكامل معها من الجذور 
وليست مجرد إضافة عليها، حيث تؤثر على المنظمة بأكملها من خالل توسيع نطاق أعمالها بإعادة تشكيل 

وموجهة للمجتمع تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومستدامة إجراءات المنظمة بأكملها نحو عملية بحث مفتوحة 
للمشاكل األكثر إلحاحا في عالمنا، ويصبح بهذه الطريقة العمل جزءًا من الحل، بداًل من اعتباره جزءًا من 

 (.Weidinger at El,2014:18المشكلة! )
األعمال من أجل التنمية  ( من أوائل العلماء الذين أكدو على إمكانيات ريادةHart and Milsteinوكان )

(، الذي يركز على Schumpeter 1942 - creative destructionالمستدامة. في عملهم تطبيق مفهوم )
االنتقال إلى المجتمع المستدام. وال يعتبرون بأي حال التنمية المستدامة عاماًل من عوامل التكلفة الذي قد يعوق 

(، إن أنشطة ريادة األعمال المستدامة ال سيما عندما تجري في Wheeler et Al 2005المنافسة. حيث يرى )
البلدان النامية، يمكنها أن تعزز التعليم واإلنتاجية والحالة االجتماعية واالقتصادية والصحة وتحقيق الذات لدى 

 (.Moshina,2015:14األفراد والمجتمعات )
نتهاج بعض االتجاهات اإلدارية واإلستراتيجية ولضمان استدامة المنظمات في أعمالها، كان لزامًا عليها ا

التي تضمن تطور عملها نحو تحقيق االستدامة التي تطمح إليها، ومن بينها بطاقة األداء المتوازن والتي ظهرت 
. وتعمل 3772((، ونوقشت ألول مرة في جامعة هارفرد عام Kaplan  &Nortonبواسطة كابالن ونورتون 
إستراتيجية واضحة، يتم ترجمتها إلى نظام لمقاييس األداء، والتي تنعكس بدورها في  البطاقة على تكوين أهداف

 (.295:2774صورة اهتمام استراتيجي قوي، يتطلع كل فرد في المنظمة إلى تحقيقه )المغربي،
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ن ومن خالل دمج البعد البيئي واالجتماعي في بطاقة األداء المتوازن تم الوصول إلى بطاقة األداء المتواز 
المستدامة التي تساهم في إظهار واستدامة المنظمات حيث أن إجراءات صياغتها تجبر اإلدارة على تحديد 
استراتيجيات االستدامة الهامة وتحديد عالقات السبب والتأثير، حيث تترجم االستراتيجيات إلى أعمال، كما توفر 

في الماضي وتحديدها للوصول إلى رؤية ومهام  طريقة سهلة لمراجعة كفاءة وفعالية االستراتيجيات التي اتبعت
 (.115:2733المنظمة )لحسين،

من هنا، فإن ريادة األعمال المستدامة ترتبط ارتباطا مباشرًا بالبحث الحالي الذي يهدف إلى اإلجابة على 
 السؤال التالي: "هل تساهم بطاقة األداء المتوازن المستدامة في ريادة األعمال المستدامة؟".

 
 

 شكلة البحث :م .2
تتطلب التنمية المستدامة االبتكار المستدام الذي يمكنه تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية مع منتجات 
وخدمات متفوقة تنجح في السوق. فاالبتكارات التي تقود للتنمية المستدامة ال تحدث بالضرورة عن طريق الصدفة، 

صلب أنشطتهم. ويمكن تسميه أصحاب المنظمات التي تحقق ولكن يمكن أن يصنعها القادة الذين يضعونها في 
التقدم البيئي في أعمالها األساسية بأصحاب األعمال المستدامة. فهي تولد منتجات وخدمات وتقنيات وأساليب 

 Schaltegger andتنظيمية جديدة تقلل إلى حد كبير من اآلثار البيئية وتزيد من نوعية الحياة )
Wagner,2011:223.) 

حيث يمكن أن تكون ريادة األعمال المستدامة مفيدة عندما تنشأ فرصة الستغاللها، ولكن حتى ذلك   
وهي طريقة معيبة إلجراء عمليات مستدامة. من ناحية  -عدم استغالل الموارد  –الحين، قد يظل الوضع كما هو 

يب مستدامة في جميع أنحاء أخرى، تسعى ريادة األعمال المستدامة إلى وضع عقلية عالمية لممارسة أسال
 (.Weidinger at El,2014:12المنظمة، من الموظفين الداخليين إلى السلع والخدمات المقدمة )

وبالنظر إلى االستدامة في ريادة األعمال المستدامة، نجد أن أدبيات ريادة األعمال لم تتمكن حتى اآلن 
منطق صنع قيمة حالية لالقتصاد والمجتمع  -جريبيعلى المستويين المفاهيمي والت -من استيعاب أو تفسير 

والبيئة، مع اإلسهام في تحقيق رفاهية األجيال المقبلة. وعلى الرغم من أن التعريفات التقليدية لريادة األعمال تنظر 
 في تأثير النشاط الريادي، فأن ريادة األعمال المستدامة تشير إلى منطق جديد في عملية تنمية الفرص التي يتم
من خاللها متابعة نتائج مختلفة في وقت واحد، وهي االستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية 

(Muñoz,2013:2.) 
ولما كانت المنظمات العامة الليبية تواجه العديد من التحديات وخاصة في ظل الظروف االقتصادية 

لى جانب التطورات المت سارعة، مما يستوجب عليها ضرورة إحداث التطوير والسياسية التي تعيشها البيئة الليبية، وا 
عداد التصورات  في األساليب التي تتبعها سواء األساليب اإلنتاجية أو اإلدارية أو المحاسبية .. الخ، "لالستعداد وا 
ال والمقترحات للبدء في التنمية والتطوير مباشرة بعد انتهاء الحرب في ليبيا ألنها أثرت بالسلب على مستقبل األجي
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القادمة وعدمت من تفكير الكثير من الكبار والصغار والذي سيؤثر بدوره على عدم التطور واالستحداث" )المنظمة 
 (.2734الليبية للتطوير والتنمية المستدامة،

إن هذه النظرة يمكن أن تسمح لنا بتحديد المنظمات التي تدمج بشكل شامل أهدافها المستدامة 
البيئية من خالل بطاقة األداء المتوازن المستدامة والتي تساهم في عملية تقييم األداء االقتصادية واالجتماعية و 

 بشكل يحقق األغراض التي تهدف إليها المنظمات بشكل عام. 
ومن هنا تكمن مشكلة البحث في محاول التعرف على مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة 

ة اجدابيا في تعزيز ريادة أعمالها لتقويم أدائها وتحسينه من أجل بقائها بالمنظمات العامة الليبية في مدين
واستدامتها. وعليه، تم صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي : ما مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن 

 المستدامة في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا في تعزيز ريادة األعمال المستدامة ؟.
 

 البحث :فرضيات  .3
 من خالل التساؤل الذي تم عرضه في مشكلة البحث، تم صياغة الفرضيات التالية :

 الفرضية الرئيسية األول :
الفرضية الصفرية : ليس هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بداللة أبعادها 

االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة  –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية  –العمالء  –)المالي 
 بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.

الفرضية البديلة : هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بداللة أبعادها )المالي 
تعزيز ريادة األعمال المستدامة  االجتماعي والبيئي( في –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية  –العمالء  –

 بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.
 الفرضية الرئيسية الثانية :

الفرضية الصفرية : ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول 
ات العامة بمدينة اجدابيا مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظم

 تعزي للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية.
الفرضية البديلة : هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول مساهمة بطاقة 

لمتغيرات األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي ل
 الديموغرافية والوظيفية.

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية، والتي تم صياغتها بالفرضية الصفرية :
  الفرضية الصفرية الفرعية األولي : ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع

بمدينة اجدابيا تعزي للمتغيرات  البحث حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة بالمنظمات العامة
 الديموغرافية والوظيفية.
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  الفرضية الصفرية الفرعية الثانية : ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع
البحث حول ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي للمتغيرات الديموغرافية 

 والوظيفية.
 ف البحث :أهدا .4

 التعرف على مفهوم بطاقة األداء المتوازن المستدامة وأبعادها المختلفة. .1
 التعرف على مفهوم ريادة األعمال المستدامة. .2
 معرفة مدى توفر بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادها في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا. .3
 مال المستدامة.معرفة مدى إدراك أفراد مجتمع البحث لريادة األع .4
 –العمليات الداخلية  –العمالء  –معرفة مدى مساهمة أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة )المالي  .5

االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة  –التعلم والنمو 
 اجدابيا.

حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة وريادة معرفة ما إذ كانت هناك فروق في متوسط اإلجابات  .6
 األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية.

تقديم بعض النتائج والتوصيات حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة لبيان فاعليتها وقدرتها على تطوير  .9
 األعمال واستدامة المنظمات.وتحسين األداء من أجل ريادة 

 أهمية البحث : .5
موضوع البحث من المواضيع المهمة كونه يقدم أداء حديثة تساعد المنظمات على تنفيذ وتطوير  .3

 سياساتها بوضوح.
تمثل بطاقة األداء المتوازن المستدامة أداء لتقييم األنشطة البيئية واالقتصادية والعالقة مع اآلخرين،  .2

إظهار مراكز القوة والضعف في المنظمات مما يساعدها على تحسين وتطوير أعمالها كونها تساعد في 
 وجعلها أكثر استدامة.

ستراتيجيتها  .1 نجاح المؤسسة واستمرارها في البيئة المعاصرة مرهون بتميزها في رسالتها وأهدافها وا 
وهذا يمكن تحقيقه عن طريق  وفلسفات العمل التي تتبناها لتحقيق غاياتها، ومراعاتها لضوابط االستدامة،

 بطاقة األداء المتوازن المستدامة.
 مجتمع البحث : .6

تكون مجتمع البحث من مديري اإلدارات العليا والوسطي في المنظمات العامة بمدينة اجدابيا، وهي 
ان قطاع اإلسك -قطاع الصحة  -قطاع التربية والتعليم  -جامعة اجدابيا  -)مستشفى الشهيد إمحمد المقريف 

شركة المياه والصرف  -شركة الكهرباء  -قطاع الزراعة  -قطاع الصناعة  -قطاع االقتصاد  -والمرافق 
الثقافة والمجتمع المدني(. ويرجع سبب اختيار مجتمع البحث إلى المبادرات التي  -األشغال العامة  -الصحي 

المستدامة بهدف إقامة أعمال ومشاريع ذاتية وتهدف إلى تعزيز ممارسات اإلدارة  -القطاع العام  -تقدمها ليبيا 
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االستدامة، وقد تم االتصال بهذه المنظمات، بهدف الحصول على أعداد مديري اإلدارات العليا والوسطي لديها 
 ( مفردة..9وذلك لتحديد حجم مجتمع الدراسة، والذي بلغ )

 منهجية البحث : .9
دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفًا  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على

دقيقًا، والتعبير عنها كيفيًا وكميًا، حيث يصف التعبير الكيفي الظاهرة ويوضح خصائصها، بينما يعطي التعبير 
الكمي وصفًا رقميًا يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى )عبيدات 

 (.179:2774وآخرون،
 

 واستخدم الباحثان مصدرين أساسيين للمعلومات:
المصادر الثانوية : تم االعتماد على مصادر البيانات الثانوية من خالل الكتب والمراجع العربية 
واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث التي تناولت موضوع الدارسة وشبكة المعلومات 

 )االنترنت(.
المصادر األولية : تم معالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث من خالل االستبانه كأداة رئيسية 
للبحث، والتي تم تصميمها لغرض جمع البيانات من مجتمع الدراسة، ثم تحليل البيانات المتحصل عليها من 

 لغرض استخالص النتائج منها.  SPSSاستمارة االستبيان باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 حدود البحث : .8

 .الحدود المكانية : اقتصر هذا البحث علي المنظمات العامة بمدينة اجدابيا 
  الحدود البشرية : طبق هذا البحث على مديري اإلدارات العليا والوسطي ومعاونيهم في المنظمات العامة

 بمدينة اجدابيا.
 م.2739راء الدراسة الميدانية عام الحدود الزمنية : قام الباحثان بإج 
  الحدود الموضوعية : ركز البحث على موضوع بطاقة األداء المتوازن المستدامة وريادة األعمال

 المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.
 تعريف مصطلحات البحث : .9

 من أهم تعريفاتها وأوسعها انتشارًا ذلك الوارد في تقرير بروندتالند )نشر من قبل  التنمية المستدامة :
اللجنة التي أنشأتها األمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتالند 

ة التي تلبي احتياجات لتقديم تقرير عن القضايا البيئية(، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها "التنمي
الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" 

(WCED,1987:43 .) 
 يعرفها  ريادة األعمال المستدامة :WBCSD  مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة( بأنها(

لمساهمة نحو التنمية االقتصادية وتحسين "استمرار التزام األعمال على التصرف بطريقة أخالقية وا
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نوعية الحياة للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع المحلي والعالمي، فضاًل عن األجيال المقبلة " 
((ttp://www.wbcsd.org. 

 عرفها  بطاقة األداء المتوازن :Kaplan  &Norton   ،إحدى أدوات نظام المحاسبة اإلدارية الحديثة "
&  Kaplanداء في المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية في بيئة األعمال المعاصرة )تهتم بقياس األ
Norton,1992.) 

 الجانب النظري للبحث :   .11
: من أهم تعريفاتها وأوسعها انتشارًا ذلك الوارد في تقرير بروندتالند )نشر من قبل  التنمية المستدامة 1.11

لمتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين بزعامة جروهارلن اللجنة عبر الحكومية التي أنشأتها األمم ا
بروندتالند لتقديم تقرير عن القضايا البيئية(، والذي عرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات 

 (. WCED,1987:43الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" )
: التنمية المستدامة تتضمن أبعادًا متعددة تتداخل فيما بينها للتركيز علي  أبعاد التنمية المستدامة 1.1.11

الدعائم  معالجتها لتحقيق تقدم ملموس في التنمية المستهدفة، فللتنمية المستدامة ثالثة محاور رئيسية تعتبر 
-3.7:2771الرئيسية للتنمية أو االستدامة وهذه المحاور هي )وردم،الرئيسية لها باختالل أحدهم تتأثر األهداف 

377: ) 
: تعني استمرارية وتعظيم الرفاه االقتصادي بأطول فترة ممكنة، أمّا  البعد االقتصادي للتنمية المستدامة .3

قياس هذا الرفاه فيكون عادة بمعدالت الّدخل واالستهالك ويتضّمن ذلك الكثير من مقومات الرفاه 
إلنساني مثل : الطعام، المسكن، النقل، الملبس، الصّحة، التعليم، وهي تعني األكثر نوعية من كّل هذه ا

 المكونات .
أمّا االقتصاديون فهم مهتمون بما يسمى )الرأسمال الطبيعي( والذي يعني بعض الموارد الطبيعية ذات القيمة 

ل النباتات، التربة، الحيوان، األسماك، وأساس النظام االقتصادية والتي هي أساس النظام االقتصادي فعليًا مث
 البيئي الطبيعي مثل : تنظيف الهواء وتنقية المياه .

: يعرفه البيئيون من خالل تركيزهم على مفهوم الحدود البيئية والتي  البعد البيئي للتنمية المستدامة .2
تعني أن لكل نظام طبيعي حدود معينة ال يمكنه تجاوزها باالستهالك، وأي تجاوز لهذه القدرة الطبيعية 
تعني تدهورًا في النظام البيئي دون رجعة، فإّن االستدامة من المنظور البيئي هو وضع حدود أمام 

ك والنمو السكاني والتلوث وأنماط اإلنتاج البيئية واستنزاف المياه وقطع الغابات وانجراف التربة االستهال
: عرفه االجتماعيون على أن اإلنسان هو جوهر التنمية وهدفها  البعد االجتماعي للتنمية المستدامة

يم الخدمات االجتماعية النهائي ويركزون على العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوزيع الموارد وتقد
الرئيسية إلى كّل المحتاجين لها باإلضافة إلى أهمية مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار والحصول على 

 المعلومات التي تؤثر على حياتهم بشفافية ودّقة .
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)مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة( بأنها  WBCSD: يعرفها  ريادة األعمال المستدامة  2.11
تمرار التزام األعمال على التصرف بطريقة أخالقية والمساهمة نحو التنمية االقتصادية وتحسين نوعية "اس

الحياة للقوى العاملة وعائالتهم والمجتمع المحلي والعالمي، فضاًل عن األجيال المقبلة " 
((ttp://www.wbcsd.org. 

المستدامة بأنها "اكتشاف وخلق (، ريادة األعمال Patzelt and Shepherd 2011ويعرف )
واستغالل الفرص لخلق سلع وخدمات مستقبلية تدعم البيئة الطبيعية و / أو المجتمعية وتوفر مكاسب 
التنمية لآلخرين". وتستند ريادة األعمال المستدامة إلى ريادة األعمال االقتصادية والبيئية واالجتماعية( 

(Moshina,2015:15 .) 
" إحدى أدوات نظام المحاسبة اإلدارية الحديثة،   Kaplan  &Norton: عرفها  المتوازن بطاقة األداء 3.11

&  Kaplanتهتم بقياس األداء في المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية في بيئة األعمال المعاصرة )
Norton,1992.) 

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة :  1.3.11
لبعد على النجاح المالي للمؤسسة. ولتتحقق المنظمة المستدامة ال بد أن تزيد : يركز هذا ا المالي البعد .3

من دخلها االقتصادي، وبالتالي حصولها على الموارد التي تعمل على تحسين ظروف العمل وجودة 
 (Li  &Wang,2009:324العاملين، وبذلك فال بد من بناء خطة إستراتيجية لزيادة الدخل )

بالعميل الشخص الذي تتعامل معه المنظمة سواء من داخل المؤسسة أو خارجها : ويقصد  العميل بعد .2
 (.32-33:3779)ليالند وكيت،

في هذا البعد تحدد المنظمة الكيفية التي ترغب بالظهور بها أمام عمالئها. والعديد من المنظمات تركز على 
 (. Werner  &Xu,2011:3وجهة نظر العميل تجاه أعمالهم )

هذا البعد إلى تحديد كيفية تلبية احتياجات المعنيين، ومن بين المؤشرات المتعلقة بهذا البعد تقديم كما يهدف 
 (.2734:..4الخدمات العالجية، درجة رضا العاملين والعمالء )رابح وحرنان،

 فةويمكن النظر إلى االهتمام بالعميل من أربعة جوانب مهمة هي: الوقت، الجودة، األداء والخدمة، والكل
(Athinson،2006: 144) 

: يُعنى بكفاءة إدارة المنظمة، بما فيه عملية تقديم الخدمة، عملية صيانة  الداخلية العمليات بعد .1
 Li,2011:6األصول، وعمليات الشؤون اإلدارية واالجتماعية ).)

لتلبية احتياجات  كما يركز هذا البعد على تحديد األساليب التي تنظم المنظمة من خاللها العمليات الداخلية
 (.2734:..4العمالء وتوقعاتهم )رابح وحرنان،

: يركز هذا المحور على االهتمام بقدرات العاملين الفكرية، مستويات مهاراتهم، العمل  بعد التعلم والنمو .4
على رضاهم ورفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم، فضاًل عن االهتمام بنظم المعلومات واإلجراءات اإلدارية 

 (..277:.32مد،)مح
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ويسعى هذا البعد نحو التأكيد على ضمان التوسع المستقبلي للخدمات التي تقدمها المنظمة من خالل مدى توفر 
الثقافة القائمة على األداء، اكتشاف المؤهالت والقدرات المتميزة، واستثمار الموارد بالحد األقصى والتقدم الحاصل 

 (.2734:..4في تنوع العاملين )رابح وحرنان،
: يركز هذا البعد على تطور األداء البيئي في المنظمات من خالل تكثيف  البعد االجتماعي والبيئي .5

من خالل تحسين جودة خدماتها وعملياتها، إلى جانب قدرتها على  الجهود للمحافظة على وحماية البيئة 
 المنظمات. االستغالل األمثل للموارد الطبيعية التي تستعملها 

ومدى مساهمتها في دعم وتشجيع النشاطات االجتماعية  على تطور األداء االجتماعي للمنظمة  كما يركز
 (.3.7-379:2737واإلنسانية والخيرية لصالح المجتمع )العايب،

 الجانب الميداني للبحث :   .11
المتوازن في هذا الجانب تم التطرق للتطبيق الميداني، وذلك بغية معرفة مدى مساهمة بطاقة األداء 

 المستدامة في ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.
 مجتمع البحث : 1.11

تكون مجتمع البحث من مديري اإلدارات العليا والوسطي بالمنظمات العامة في مدينة اجدابيا والبالغ  
( استمارة استبيان، .9حث، ووزعت )( مفردة. وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل على مجتمع الب.9عددهم )

( استمارات، وذلك نظرًا لعدم ملء االستمارات من قبل أفراد المجتمع، 4( استمارة وكان الفاقد )94استلم منها )
وربما يرجع سبب ذلك إلى أن عملية التوزيع كانت أثناء الدوام الرسمي مما يفرض عليهم االلتزام بأداء العمل. 

ح عدد أفراد مجتمع البحث موزعين على المنظمات قيد ( يوض3والجدول رقم )
                            الدراسة. 

 ( مجتمع البحث1جدول)
إدارة  المؤسسة أو القطاع ت

 عليا
 اإلجمالي إدارة وسطي

 9 6 1 مستشفي الشهيد إمحمد المقريف 1
 9 4 3 جامعة اجدابيا 2
 9 6 1 قطاع التربية والتعليم 3
 6 5 1 الصحةقطاع  4
 6 5 1 قطاع الزراعة 5
 6 5 1 قطاع الصناعة 6
 6 5 1 قطاع اإلسكان والمرافق 9
 6 5 1 قطاع االقتصاد 8
 6 5 1 شركة الكهرباء 9
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 6 5 1 شركة المياه والصرف الصحي 11
 6 5 1 األشغال العامة 11
 4 3 1 الثقافة والمجتمع المدني 12
 5 4 1 الشؤون االجتماعية 13

 98 63 15 اإلجمالي
 أسلوب جمع وتحليل البيانات : 2.11

 تم جمع بيانات الدراسة وتحليلها على النحو التالي :
تم توزيع استمارة االستبيان لتحديد مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في ريادة األعمال  .3

استرجاع االستمارات مدة أسبوعين من تاريخ المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا، واستغرقت فترة 
 توزيع االستمارات.

بعد االنتهاء من جمع البيانات، تم استخدام األسـاليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنــامج الحزم  .2
( ويرمز لها اختصارًا Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائيــة للعلـوم االجتماعية )

 ( وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباحثان باستخدامها:SPSSبالرمز )
جداول التكرارات اإلحصائية، الستخراج المؤشرات األساسية لوصف البيانات العامة لمجتمع البحث  .3

 بواسطة النسب المئوية والتكرارات لكل بند من بنود صحيفة االستبيان.
( الستخراج معدل ثبات متغيرات البحث لمعرفة Alpha Cronbachاستخدام معامل ألفا كرونباخ ) .2

 درجة وضوح فقرات االستبيان.
( لقياس إعتدالية التوزيع Kolmogorov-Smirnovسمرنوف ) -استخدام اختبار كولمجروف  .1

 االحتمالي للبيانات )التوزيع الطبيعي(. 
بار التباين المسموح ( واختVIF) Variance Inflation Factorباستخدام معامل تضخم التباين  .4

 للتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات المستقلة.  Toleranceبه
 استخدام. .5
(؛ وذلك لمعرفة إجابات أفراد مجتمع البحث على المحاور الرئيسية، مع العلم Meanالمتوسط الحسابي ) .4

 أنه يفيد في ترتيب المحاور حسب األعلى أو األقل.
(؛ لكل محور من محاور البحث، ويفيد في ترتيب Standard Deviationاالنحراف المعياري ) .9

 المحاور في حالة تساوي متوسطها الحسابي.
( لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ANOVA( للعينات المستقلة وتحليل التباين األحادي )tاختبار ) ..

 الوظيفية.جوهرية ذات داللة إحصائية في متوسط اإلجابات والمتغيرات الديموغرافية و 
 ( الختبار فرضيات الدراسة الرئيسية.Multiple Regression analysisتحليل االنحدار المتعدد ) .7
 ثبات مقياس البحث وصدقه : 3.11
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(، وبعد 427:3775ثبات االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه ) العساف،
اختباره للتأكد من درجة وضوح فقرات االستبيان من وجهة نظر االتفاق على الشكل النهائي لالستبيان، تم 
( لالتساق الداخلي لجميع مقاييس البحث، من Alpha Cronbachالمبحوثين، وقد استخرج معامل ألفا كرونباخ )

 (. SPSSخالل التطبيق على برنامج )
لمحور أبعاد بطاقة األداء  وعند التطبيق على األسئلة المتعلقة بمتغيرات البحث، اتضح أن معامل الثبات

( ..7.9فقرة(، بينما محور ريادة األعمال المستدامة بلغ ) 47( والمكون من )55..7المتوازن المستدامة بلغ )
 فقرة(، مما يدل على ثبات األداة، وأن االرتباط بين اإلجابات جيد وثابت ومقبول إحصائيًّا. 37والمكون من )

شير إلى مدى الكفاءة التي تتصف بها هذه األداة البحثية في القياس، أو أما صدق استمارة االستبيان، في
(، وللتحقق 14:2777الكشف عما وضعت لقياسه، بمعنى أن يقيس المقياس الصفات التي صمم لقياسها )بربر،

من صدق مقاييس البحث قام الباحثان باستخدام طريقة معامل الصدق اإلحصائي عن طريق المعادلة التالية : 
V=S :حيث إن 

V  ،معامل الصدق الذاتي : S معامل ثبات المقياس : 
(، وبهذه المعادلة تم 427:3775أي أن الصدق الذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات )العساف،

حساب صدق المقياس الذي استخدم في البحث، والذي يوضح معامالت الصدق المستخرجة من معامالت الثبات 
( لمحور أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة ومحور ريادة األعمال المستدامة 7.724غت )لمحاور البحث وبل

(، وهذا يبرز صدق المقاييس في هذه الدراسة، وأن أسئلة المقياس تقيس ما أعدت لقياسه بالفعل، 9...7بلغ )
 (.2كما هو موضح بالجدول رقم)

 ( معامل ثبات وصدق مقاييس الدراسة2جدول )
 معامل الصدق معامل الثبات يرالمتغ

 %92 %85 بطاقة األداء المتوازن المستدامة
 %88 %98 ريادة األعمال المستدامة

 سمرنوف( :  -اختبار التوزيع الطبيعي )كولمجروف 4.11
(، لمعرفة هل البيانات تتبع Kolmogorov-Smirnovسمرنوف ) -تم استخدام اختبار كولمجروف 

( نتائج االختبار حيث إن 1؟. وذلك للتأكد من اختبار الفرضيات. ويوضح الجدول رقم ) التوزيع الطبيعي أم ال
( وهذا يدل على أن البيانات تتبع  sig <7.75القيمة االحتمالية لكل محور من محاور البحث أصغر من )

 التوزيع الطبيعي.
 ( اختبار التوزيع الطبيعي للدراسة3جدول )

 sigالقيمة اإلحتمالية  سمرنوف –اختبار كولمجروف  المتغير
 1.111 1.293 بطاقة األداء المتوازن المستدامة

 1.111 1.391 ريادة األعمال المستدامة
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 تحليل البيانات العامة ألفراد مجتمع البحث : 5.11
يحتوي هذا الجزء على البيانات العامة المتعلقة بأفراد مجتمع البحث من حيث النوع، العمر، المستوي 

 ( يوضح الخصائص العامة ألفراد البحث.4التعليمي، مدة الخدمة، والجدول )
 ( الخصائص العامة لعينة البحث4جدول )

 الفئة
 

 النسبة التكرار

 النوع
 % 62.2 46 ذكر
 % 39.8 28 أنثي

 العمر

 % 19 13 سنة 31أقل من 
 % 51 39 سنة 41إلى أقل من  31من 

 % 19 14 سنة 51إلى أقل من  41من 

 % 14 11 سنة فأكثر 51من 

 المستوي التعليمي
 % 54.1 41 جامعي

 % 21.6 16 أعلى من جامعي

 % 24.3 18 أخرى

 مدة الخدمة

 % 51.4 38 سنوات 5أقل من 
 % 21.6 16 سنوات 11إلى أقل من  5من 

 % 14.8 11 سنة 15إلى أقل من  11من 

 % 12.2 9 سنة فأكثر 15من 
 الجدول السابق ما يلي :يتضح من 

ناث كان لصالح الذكور بنسبة ) .3 %(، بينما بلغت نسبة اإلناث  42.2توزيع أفراد المجتمع بين ذكور وا 
%(، وهذا قد يرجع لكون أغلب الوظائف في المستويات اإلدارية الوسطي والعليا تكون لصالح  ..19)

 الذكور.
 47إلى أقل من  17يتها من الفئة العمرية )من نالحظ توزيع أفراد المجتمع حسب العمر كانت غالب .2

%(، وتعتبر هذه النسبة مؤشر جيد لتوليها المناصب اإلدارية في المنظمات العامة، ثم 57سنة( بنسبة )
 17%(، وتليها الفئة )أقل من 37سنة( وكانت نسبتها ) 57إلى أقل من  47تليهـا الفئة العمرية )من 
 %(.34سنة فأكثر( حيث كانت نسبتها ) 57وأخيرًا الفئة العمرية ) %(،39سنة( والتي كانت نسبتها )

يبين الجدول عدد ونسب المستويات التعليمية، حيث نالحظ أن فئة حملة المؤهالت الجامعية جاءت  .1
%(، وهذا مؤشر جيد يشجع على الوثوق في إجابات أفراد 54.3لتمثل النسبة الغالبة، حيث بلغت )
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%(، وأخيرًا 24.1تمارة االستبيان، تليها في الترتيب حملة الشهادات األخرى )المجتمع بشأن عبارات اس
 %(.23.4حملة الشهادة األعلى من الجامعي بنسبة )

سنوات( هي الفئة الغالبة حيث كانت نسبتها  5يالحظ في الجدول أن الفئة الخدمية )أقل من  .4
%(، وقد يرجع ذلك نتيجة للتغييرات التي تحدث في المناصب اإلدارية نتيجة التقاعد أو لعدة 53.4)

لفئة الخدمية أسباب أخري، وهذا يتضح في النسبة العالية للتوزيع العمري ألفراد المجتمع، ثم تلي ذلك ا
 35إلى أقل من  37%(، وتليها الفئة الخدمية )من 23.4سنوات( بنسبـة ) 37إلى أقل من  5من )

 %( 32.2سنة فأكثر( بنسبة ) 35%(. ، وأخيرًا الفئة الخدمية )..34سنة( حيث أخذت نسبة )
 

 تحليل متوسط إجابات أفراد مجتمع البحث على المحاور الرئيسية : 6.11
يتعلق هذا الجزء بمحور البحث الرئيسي والمتعلق بمدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في 
ريادة األعمال المستدامة، وقد تم قياس النسب الخاصة بهذا المتغيرات عن طريق مقارنـة إجابات أفـراد مجتمع 

( 37 – 3زن المستدامة والفقرات من )( المتعلق بمحور بطاقة األداء المتوا47 - 3البحث على الفقرات من )
والمتعلقة بمحور ريادة األعمال المستدامة والواردة في استمـارة االستبيان، وذلك على المقياس الخماسي الذي 

((، وتم 3(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )1(، محايد )4(، موافق )5أعطي األوزان التالية )موافق بشدة )
 ( يوضح ذلك.5، والجدول )∗لتحديد معيار الموافقة وفقًا لدرجة المتوسط الحسابي تقسيمه إلى ثالث فئات

 ( المعايير المعتمدة في مقياس البحث5جدول )
 معيار الموافقة الفئة

 منخفض 2.33إلى  1من 
 متوسط 3.66إلى  2.34من 

 مرتفع 5إلى  3.69
 المستدامة :تحليل بيانات محور بطاقة األداء المتوازن  1.6.11

( 47-3عند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد مجتمع البحث علي الفقرات )
(، أمكن التعرف على آراء المبحوثين حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة، حيث بلغ 4الموضحة بالجدول )

وفقًا للمعيار  -( ويعبر عن الموافقة المتوسطة 7.451)( بانحراف معياري 1.39المتوسط الحسابي العام )
لى حد ما  -المعتمد في البحث  على توفر أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة في المنظمات قيد الدراسة، وا 

في  تعتبر هذه النتيجة إيجابية حيث أنها تعكس اإلمكانات المتوفرة لتطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة
 المنظمات العامة قيد الدراسة.

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور بطاقة األداء المتوازن المستدامة6جدول )
 معيار الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 موافقة متوسطة 1.653 3.19
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ومن أجل الوقوف على دالالت وتفسير قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، نستعرض إجابات 

 أفراد مجتمع البحث حول كل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة، كالتالي : 
وافقة ( تحليل إجابات أفراد مجتمع البحث، حيث هناك م9يوضح الجدول رقم )البعد المالي :  1.1.6.11

عن توفر البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في   -وفقًا للمقياس المعتمد في البحث  –متوسطة 
( وبانحراف معياري 1.44المنظمات العامة قيد الدراسة وذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت )

مة بتحقيق النجاح في الجانب المالي بما يضمن (، مما يعني أن هناك اهتمام من قبل المنظمات العا7.522)
 الوضع المستقبلي ويحقق كفاءة األداء.

 ( إجابات أفراد مجتمع البحث حول البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن المستدامة9جدول )

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

 2 مرتفعة 1.522 3.69 لتحقيق أهدافكم.لديكم استراتيجية واضحة  1

2 
يتم الحرص عند عمليات الشراء توفر معايير, مثل ) 
تقليل التلوث, المحافظة على الموارد الطبيعية كالطاقة 

 والمياه, تقليل التكلفة(.
 5 متوسطة 1.326 3.59

3 
يوجد مؤشرات مالية محددة يتم االعتماد عليها لقياس 

(السيولة, نسب المديونية, النسب  األداء المالي 
 التشغيلية (.

 4 متوسطة 1.499 3.59

4 
يتم الحصول على مصادر تمويل لتحسين الخدمات 

 المقدمة.
 6 متوسطة 1.649 2.49

5 
يتم تحديث البيانات المالية بشكل دائم لتوفير صورة 

 كاملة عن الوضع المالي.
 3 متوسطة 1.459 3.63

6 
في التمويل يؤثر على تحقيق هناك معاناة من ضعف 

 أهدافكم.
 1 مرتفعة 1.696 3.92

( جاءت في 4كما يوضح الجدول الفقرات بعد ترتيبها تصاعديُا بناًء على المتوسط الحسابي، أن الفقرة )
(، مما يعني أن المنظمات العامة تعانى ضعف في التمويل مما يؤثر على 1.92المرتبة األولي بمتوسط حسابي )

( في المرتبة 4دافها، ويعزى ذلك إلى الظروف االقتصادية التي تمر بها ليبيا حاليًا. كما جاءت الفقرة )تحقيق أه
(، حيث أن المنظمات قيد الدراسة تقوم بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة، وذلك 2.47األخيرة بمتوسط حسابي )

( 4ه المنظمات كما جاء في الفقرة )حسب اإلمكانات المتوفرة خاصًا في ظل ضعف التمويل الذي تتحصل علي
 التي حصلت على أعلى متوسط حسابي. 
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( تحليل إجابات أفراد مجتمع البحث، حيث هناك موافقة 7: يوضح الجدول رقم )بعد العمالء  2.1.6.11
في عن توفر بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن المستدامة   -وفقًا للمقياس المعتمد في البحث  –متوسطة 

( وبانحراف معياري 1.15المنظمات العامة قيد الدراسة وذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت )
(، مما يعني أن هناك اهتمام من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة بتدعيم العالقة مع المستفيدين 7.495)

 وتنميتها بشكٍل مستمر.
 
 
 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

9 
هناك مراعاة متطلبات وحاجات العمالء المتجددة 

 والمستمرة.
 3 متوسطة 1.322 3.59

8 

يتم استخدام مقاييس غير مالية لجمع المعلومات 
ومعرفة مستوى األداء المتحقق, مثل (عدد 

العمالء الجدد, عدد الشكاوى, متوسط المنفق 
 على عالقات العمالء(.

 2 مرتفعة 1.423 3.69

9 
يستطيع العمالء تقديم الشكاوى والمقترحات حول 

 الخدمات المقدمة لهم.
 1 مرتفعة 1.511 3.68

 4 متوسطة 1.235 3.39 يوجد آليات محددة لمتابعة الشكاوى واالقتراحات. 11

11 
يتم العمل على تطوير أنظمة الوقاية والسالمة 

 العامة.
 6 متوسطة 1.123 2.85

12 
يتم العمل على متابعة العمالء ما بعد تقديم 

 الخدمة.
 5 متوسطة 1.133 3.11

 ( إجابات أفراد مجتمع البحث حول بعد العمالء لبطاقة األداء المتوازن المستدامة8جدول )
 

( 7كما يوضح الجدول بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا بناًء على المتوسط الحسابي األعلى، أن الفقرة )
(، مما يعني أن العمالء يستطيعون تقديم الشكاوي واالقتراحات .1.4المرتبة األولي بمتوسط حسابي )جاءت في 

(، حيث تقوم 5..2( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )33لتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما جاءت الفقرة )
ا يقلل من األضرار التي قد تلحق باألفراد المنظمات قيد الدراسة بتطوير أنظمة الوقاية والسالمة العامة لديها، مم

 والمجتمع.
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( تحليل إجابات أفراد مجتمع البحث، حيث 7: يوضح الجدول رقم )بعد العمليات الداخلية  3.1.6.11
عن توفر بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء   -وفقًا للمقياس المعتمد في البحث  –هناك موافقة متوسطة 

( 1.19مة في المنظمات العامة قيد الدراسة وذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت )المتوازن المستدا
(، مما يعني أن هناك تركيز من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة على تقديم الخدمات 7.554وبانحراف معياري )

 وتلبية االحتياجات بجودة عالية وبأفضل الوسائل، وتحسين استثمار الموارد.
 
 
 

 ( إجابات أفراد مجتمع البحث حول بعد العمليات الداخلية لبطاقة األداء المتوازن المستدامة9جدول )

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

13 
يتم استخدام مقاييس محددة للعمليات الداخلية 

تمكن اإلدارة من االطالع على سير العمل, 
 مثل(الجودة, الزمن, التكلفة, اإلنتاجية(.

 6 متوسطة 1.933 3.24

14 
القيام بالعمل على ترشيد التكاليف من خالل 

 تحميل العمليات الداخلية.
 9 متوسطة 1.199 2.89

15 
العمل على تطوير األداء باستخدام وسائل 

 تكنولوجية حديثة.
 1 مرتفعة 1.612 3.99

 2 متوسطة 1.411 3.61 الموارد المتاحة بشكل سليم.العمل على استغالل  16
 4 متوسطة 1.233 3.38 استخدام الطاقة المتجددة واآلمنة. 19

18 
العمل وباستمرار على تحسين جودة العمليات 

 الخدمية.
 5 متوسطة 1.899 3.28

19 
العمل على تخفيض معدل هدر الوقت من خالل 

 عمليات التحسين والتطوير المستمر.
 3 متوسطة 1.226 3.44

( 35كما يوضح الجدول بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا بناًء على المتوسط الحسابي األعلى، أن الفقرة )
(، مما يعني أن المنظمات العامة قيد الدراسة تقوم بتطوير 1.99جاءت في المرتبة األولي بمتوسط حسابي )
الحديثة، ويعزى ذلك لتوجه الحكومات في ليبيا إلى التحول لإلدارة أدائها من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية 

االلكترونية من خالل تطوير وأتمته أنظمة العمل لتحسين األداء وتقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع. كما 
(، حيث تقوم المنظمات قيد الدراسة بترشيد 9..2( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )34جاءت الفقرة )

 لتكاليف المصاحبة للعمليات الداخلية مما يزيد من قوة مركزها المالي.ا
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( تحليل إجابات أفراد مجتمع البحث، حيث هناك 37: يوضح الجدول رقم )بعد التعلم والنمو  4.1.6.14
المتوازن عن توفر بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء   -وفقًا للمقياس المعتمد في البحث  –موافقة متوسطة 

( وبانحراف 1.44المستدامة في المنظمات العامة قيد الدراسة وذلك من خالل قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت )
(، مما يعني أن هناك تركيز من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة على التطوير والنجاح من 7.597معياري )

 خالل تطوير الموارد البشرية والتدريب المستمر.

 فقراتال ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

21 

يتم استخدام مقاييس محددة للوقوف على 
درجة التعلم والنمو لدى العاملين, مثل )رضا 
العاملين, الحفاظ على العاملين, االبتكار, 

 التعميم والتدريب(.

 9 متوسطة 1.534 3.24

21 
كافية ومالئمة هناك برامج ودورات تدريبية 

 للعاملين.
 8 متوسطة 1.129 3.19

22 
يوجد كفاءات متخصصة لتحقيق األهداف 

 االستراتيجية.
 3 مرتفعة 1.498 3.96

23 
الحرص على االحتفاظ بالعاملين المميزين 

 واالهتمام بهم.
 11 متوسطة 1.165 2.98

24 
يتمتع العاملين بالقدرة على ابتكار الحلول 

 وتطوير األداء.
 4 مرتفعة 1.389 3.95

25 
تشجيع العاملين على المساهمة اإليجابية 

 لتحقيق استراتيجية االستدامة.
 1 مرتفعة 1.236 3.98

 5 مرتفعة 1.364 3.69 يوجد نظام حوافز فعال. 26

29 
العمل على استثمار قدرات العاملين والطاقات 

 الكامنة لديهم.
 2 مرتفعة 1.344 3.88

28 
توفير البيئة المالئمة لإلبداع العمل على 
 واالبتكار.

 6 متوسطة 1.398 3.45

29 
االهتمام بتوفير معلومات للعاملين عن البيئة 

 الداخلية والخارجية.
 9 متوسطة 1.111 2.83

 ( إجابات أفراد مجتمع البحث حول بعد التعلم والنمو لبطاقة األداء المتوازن المستدامة11جدول )
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( 25بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا بناًء على المتوسط الحسابي األعلى، أن الفقرة )كما يوضح الجدول 
(، مما يعني أن المنظمات العامة قيد الدراسة تقوم بتشجيع .1.7جاءت في المرتبة األولي بمتوسط حسابي )

ركة المجتمعية العاملين للمساهمة في تحقيق استدامتها من خالل استغالل الموارد والمحافظة عليها، والمشا
(، حيث تقوم المنظمات .2.9( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )21والمحافظة على البيئة. كما جاءت الفقرة )

قيد الدراسة بالمحافظة على العاملين المتميزين واالهتمام بهم من أجل تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وحتى المتعلقة 
 بالتنمية المستدامة.
( تحليل إجابات أفراد مجتمع البحث، 33: يوضح الجدول رقم )البعد االجتماعي والبيئي  5.1.6.11

عن توفر البعد االجتماعي والبيئي في بطاقة   -وفقًا للمقياس المعتمد في البحث  –حيث هناك موافقة متوسطة 
ل قيمة المتوسط الحسابي التي بلغت األداء المتوازن المستدامة في المنظمات العامة قيد الدراسة وذلك من خال

(، مما يعني أن هناك االلتزام من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة بتحقيق 7.441( وبانحراف معياري )1.79)
كفاءة وفاعلية الموارد الطبيعية، وتقليل المخاطر البيئية الناتجة من األنشطة المختلفة والتعاون مع أصحاب 

 ق االستدامة، ونشر ثقافة االتجاه نحو االستدامة.المصلحة والمجتمع لتحقي
( إجابات أفراد مجتمع البحث حول البعد االجتماعي والبيئي لبطاقة األداء المتوازن 11جدول )

 المستدامة

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

 1 مرتفعة 1.389 3.89 المساهمة في المحافظة على البيئة. 31

31 
السعي لزيادة التنوع الحيوي وتوفير 

 بيئات خضراء.
 6 متوسطة 1.933 3.24

32 
التشجيع على ممارسات الحد من 
النفايات المتولدة من العاملين 

 والمراجعين.
 11 متوسطة 1.199 2.42

33 
العمل على تدوير النفايات واالستفادة 

 منها.
 8 متوسطة 1.422 2.52

 9 متوسطة 1.392 2.51 ترشيد استهالك الطاقة.العمل على  34

35 
تبنى دورًا اجتماعيًا فاعاًل في خدمة 

 المجتمع المحلي.
 3 متوسطة 1.262 3.66

36 
تخصيص نسبة من الموازنة السنوية 

تدريب ) لتمويل أنشطة مجتمعية, مثل 
خريجين, بناء مراكز صحية, منح 

 4 متوسطة 1.489 3.61
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 .(دراسية

39 
المساهمة في إيجاد فرص عمل 

 والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
 5 متوسطة 1.284 3.36

38 
المساهمة في تقديم الدعم لذوي الدخل 

 المحدود واالحتياجات الخاصة.
 9 متوسطة 1.233 3.15

39 

المساهمة في تكوين شبكات معلومات 
محلية لتبادل الخبرة والمعرفة بشأن 

جميع أصحاب قضايا االستدامة مع 
 المصلحة.

 2 مرتفعة 1.332 3.91

41 
العمل في المشاركة بمختلف األنشطة 

 التطوعية والتوعوية المجتمعية.
 11 متوسطة 1.392 2.44

( 17كما يوضح الجدول بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا بناًء على المتوسط الحسابي األعلى، أن الفقرة )
(، مما يعني أن المنظمات العامة قيد الدراسة تساهم في 9..1) جاءت في المرتبة األولي بمتوسط حسابي

( في 12المحافظة على البيئة، مما يزيد من فعالية تحقيق أهدافها ومواكبة التنمية المستدامة. كما جاءت الفقرة )
أنها (، حيث تقوم المنظمات قيد الدراسة بتشجيع الممارسات التي من ش2.42المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

الحد من النفايات عن طريق المواءمة بين توعية العاملين والمراجعين وبين المحافظة على البيئة من أجل تبنى 
يجابي يساهم في التنمية وخدمة الصالح العام.  سلوك مناسب وا 

 تحليل بيانات محور ريادة األعمال المستدامة : 2.6.11
-3لمعيارية إلجابات أفراد مجتمع البحث علي الفقرات )عند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

(، أمكن التعرف على آراء المبحوثين حول محور ريادة األعمال المستدامة، حيث 32( الموضحة بالجدول )37
وفقًا للمعيار  -( ويعبر عن الموافقة المتوسطة 7.571( بانحراف معياري )1.17بلغ المتوسط الحسابي العام )

 على مدى إدراك أفراد مجتمع البحث لريادة األعمال المستدامة.  –لدراسة المعتمد في ا

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معيار 
 الموافقة

 الرتبة

تعمل المؤسسة على الحد من األضرار البيئية  1
. 

 2 مرتفعة 1.319 3.81

 تقوم المنظمة باحترام حقوق اإلنسان 2
 بعناية فائقة.ومعاملة موظفيها 

 8 متوسطة 1.118 2.91

 تعمل المنظمة بأداء مهامها 3
 ذاتيُا بدون وجود ضغوط خارجية.

 11 متوسطة 1.435 2.39
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أهداف وغايات واضحة  تقوم المنظمة بتحديد 4
 ومحددة.

 6 متوسطة 1.419 3.34

 وثيقة بممارساته أهداف المؤسسة ذات صلة 5
 ا وقيمها وأنشطتها الرئيسية.

 1 مرتفعة 1.333 3.98

باحتياجات العمالء  ترتبط أهداف المنظمة 6
 والمجتمع.

 9 متوسطة 1.254 2.89

 5 متوسطة 1.499 3.45 بأهدافها على المدى الطويل. تلتزم المنظمة 9

فيما يخص  تقوم المنظمة بنشر تقاريرها 8
 ممارساتها التنموية.

 9 متوسطة 1.654 3.11

 والمجتمع من أعماليستفاد العمالء  9
 المنظمة التنموية بدون تكاليف إضافية.

 3 مرتفعة 1.298 3.69

 يعمل جميع العاملين بالمنظمة في 11
 تنفيذ ممارساتها بكفاءة وفعالية.

 4 متوسطة 1.399 3.49

 3.31 المتوسط الحسابي العام

 
 1.513 االنحراف المعياري

 محور ريادة األعمال المستدامة( إجابات أفراد مجتمع البحث حول 12جدول )
( 5كما يوضح الجدول بعد ترتيب الفقرات تصاعديًا بناًء على المتوسط الحسابي األعلى، أن الفقرة )

(، مما يعني أن المنظمات العامة قيد الدراسة تربط أهدافها .1.7جاءت في المرتبة األولي بمتوسط حسابي )
الرئيسية، وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية المنظمة من خالل تحفيز  االستراتيجية بممارساتها وقيمها وأنشطتها

(، 2.17( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )1الجميع للعمل باتجاه تحقيق هذه األهداف. كما جاءت الفقرة )
بأدوارها  حيث تقوم المنظمات قيد الدراسة بأداء مهامها ذاتيًا بدون وجود ضغوط خارجية قد تحول دون قيامها

 بصورة كاملة.
 تحليل مدى مالئمة البيانات الختبار فرضيات البحث :  9.11

قام الباحثان بإجراء اختبارات للتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة 
( لكل متغير من VIF) Variance Inflation Factor) المتغيرات المستقلة(، باستخدام معامل تضخم التباين 

(. كما تم استخدام اختبار التباين المسموح 37المتغيرات المستقلة، حيث يجب إال تتجاوز القيمة )
( نتائج هذه 31(، ويوضح الجدول )7.75مع مراعاة أن تكون قيم المتغيرات أكبر من )  Toleranceبه

 االختبارات.
 المسموح( نتائج اختبار تضخم التباين والتباين 13جدول )

 VIF Tolerance البعد
 1.955 1.324 البعد المالي
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 1.913 1.423 العمالء
 1.985 1.293 العمليات الداخلية
 1.968 1.312 التعلم والنمو

 1.981 1.281 االجتماعي والبيئي
يتضح من الجدول عدم وجود تداخل خطي متعدد بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة، حيث 

(، العمليات الداخلية 3.421(، العمالء )3.124الختبار معامل التضخم لألبعاد؛ المالي ) VIFبلغت قيمة 
كما يتضح أن قيم اختبار  (.37( وهى أقل من )3.2.3( واالجتماعي والبيئي )3.172(، التعلم والنمو )3.291)

Tolerance ( مما يدل على 7.75( وهى أكبر من )7.9.5 – 7.971للتباين المسموح به لألبعاد تراوحت بين )
 عدم وجود ارتباط عاٍل بين متغيرات البحث.

 
 اختبار صحة الفرضيات الرئيسية للبحث : 8.11

وثبات متغيرات البحث وعدم وجود تداخل بعد التأكد من صدق  –في هذا الجزء تم اختبار الفرضيات
ن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  التي تبحث عن مدى مساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة في  -خطي وا 

 تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة قيد الدراسة، وهذه الفرضيات هي :
 : اختبار صحة الفرضية الرئيسية األولي  1.8.11

الفرضية الصفرية : ليس هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادها 
االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال  –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية  –العمالء  –الخمس )المالي 

 المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.
يلة : هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادها الخمس أما الفرضية البد

االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة  –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية  –العمالء  –)المالي 
 بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.

تحليل االنحدار المتعدد، ومدى داللته اإلحصائية للتحقق من  والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام
مدى مساهمة أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة )المتغير المستقل( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة 

 (.34)المتغير التابع(. والموضحة بالجدول )
متوازن بداللة أبعاده وريادة األعمال نتائج تحليل االنحدار المتعدد بين بطاقة األداء ال (14جدول )

 المستدامة

المتغير 
 التابع

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
 R2التحديد

 Fقيمة 
 المحسوبة

 األبعاد
معامل 
االنحدار 

B 
 Tقيمة 

الداللة 
اإلحصائية 

*Sig 

 1.112 5.933 1.481 المالي 16.526 1.639 1.693ريادة 
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األعمال 
 المستدامة

 1.111 4.495 1.418 العمالء
العمليات 
 الداخلية

1.249 3.352 1.112 

 1.111 3.162 1.299 التعلم والنمو
البيئي 
 واالجتماعي

1.329 4.141 1.111 

  7.75ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
(، وهذا يدل على أن هناك عالقة 7.471يتضح من الجدول السابق، أن قيمة معامل االرتباط بلغت ) 

ارتباط بين بطاقة األداء المتوازن المستدامة بداللة أبعادها وريادة األعمال المستدامة، كما بلغ معامل التحديد 
% من التغير في  41لها قدرة على تفسير (، مما يدل على أن أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة 7.419)

ريادة األعمال المستدامة، وتشير قيمة معامل االنحدار إلى أن أي تغير في أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة 
( لكل بعد 7.4.3 – 7.247بوحدة واحدة يؤدي لتغير طردي في ريادة األعمال المستدامة بمقدار يتراوح من )

ني أن تطبيق بطاقة األداء المتوازن المستدامة له تأثير على ريادة األعمال المستدامة، كما على حده، وهذا يع
( كما 7.75( لكل بعد على حده وهو أقل من )7.77يساوي ) Sigيتضح من الجدول، وبما أن مستوى الداللة 

 ( لكل بعد على حده.5.911-1.342التي تتراوح بين ) T( وقيمة 16.526) Fتفسره قيمة 
أقل من مستوى المعنوية  Sigوحسب قاعدة القرار ) يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول البديلة إذا كان 

(. عليه، نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة 7.75
االجتماعي  –التعلم والنمو  –الداخلية العمليات  –العمالء  –األداء المتوازن المستدامة بأبعادها الخمس )المالي 

 والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا.
 اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية :  2.8.11

الفرضية الصفرية : ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول 
األداء المتوازن المستدامة في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا  مساهمة بطاقة

 تعزي للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية.
الفرضية البديلة : هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول مساهمة بطاقة 

عزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي للمتغيرات األداء المتوازن المستدامة في ت
 الديموغرافية والوظيفية.

ألغراض استخراج الفروق في متوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول محاور البحث الرئيسية )بطاقة 
الديموغرافية والوظيفية )النوع، العمر،  األداء المتوازن المستدامة( و)ريادة األعمال المستدامة( تعزى للمتغيرات

 one sampleواختبار  ANOVAالمستوى التعليمي ومدة الخدمة(، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
test-t( 34( و )35، والموضحة في الجدول.) 
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جتمع للفروق بين متوسط إجابات أفراد م one sample test- tو  ANOVA( نتائج تحليل 15جدول )
 البحث حول محور بطاقة األداء المتوازن المستدامة ُتعزى للمتغيرات الديموغرافية والوظيفية

 المتغيرات الديموغرافية والوظيفية
 * ANOVAاختبار التباين 

 اختبار
TEST-T * النتيجة 

F المحسوبة F Sig T المحسوبة T Sig 
   النوع

 توجد فروق 7.777 24.524
 7.741 7.5.1 العمر

  
 ال توجد فروق

 7.727 1.147 المستوى التعليمي
 توجد فروق  

 ال توجد فروق   7.317 3.939 مدة الخدمة
  7.75ذات داللة إحصائية عند مستوي 

( 7.777يتضح من الجدول وجود فروق في متوسط اإلجابات تعزى لمتغير النوع حيث قيمة المعنوية )
(. وهذا يدل على 3.349) F( بقيمة 7.727(، ومتغير المستوى التعليمي حيث قيمة المعنوية )24.526) tبقيمة 

أن متوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول محور بطاقة األداء المتوازن المستدامة تختلف عن بعضها البعض. 
ة إحصائية لمتوسط وعليه، يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بأن هناك فروق ذات دالل

إجابات أفراد مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير 
 النوع والمستوى التعليمي.

 F( بقيمة 7.741في حين ال توجد فروق في متوسط اإلجابات تعزى لمتغير العمر حيث قيمة المعنوية )
(، وهذا يدل على أن إجابات 1.717) F( بقيمة 7.317الخدمة حيث قيمة المعنوية ) (، ومتغير مدة0.583)

أفراد مجتمع البحث حول محور بطاقة األداة المتوازن المستدامة تختلف عن بعضها البعض. وعليه، يتم رفض 
ات أفراد الفرض البديل وقبول الفرض الصفري القائل بأن ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجاب

مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير العمر ومدة 
 الخدمة.

للفروق بين متوسط إجابات أفراد مجتمع  one sample test- tو  ANOVA( نتائج تحليل 16جدول )
 رات الديموغرافية والوظيفيةالبحث حول محور ريادة األعمال المستدامة ُتعزى للمتغي

 المتغيرات الديموغرافية والوظيفية
 * ANOVAاختبار التباين 

 اختبار
TEST-T * النتيجة 

F المحسوبة F Sig T المحسوبة T Sig 
 النوع

  
 توجد فروق 1.111 12.259

 1.196 1.489 العمر
  

 ال توجد فروق
 1.291 1.299 المستوى التعليمي

  
 ال توجد فروق

 1.119 3.129 مدة الخدمة
  

 توجد فروق
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  7.75ذات داللة إحصائية عند مستوي 
( 7.777يتضح من الجدول وجود فروق في متوسط اإلجابات تعزى لمتغير النوع حيث قيمة المعنوية )

(. وهذا يدل على أن 3.127) F( بقيمة 7.777(، ومتغير مدة الخدمة حيث قيمة المعنوية )12.257) tبقيمة 
إجابات أفراد مجتمع البحث حول محور ريادة األعمال المستدامة تختلف عن بعضها البعض. وعليه، يتم  متوسط

رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل القائل بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد 
 يا تعزي لمتغير النوع ومدة الخدمة.مجتمع البحث حول ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجداب

 F( بقيمة 7.374في حين ال توجد فروق في متوسط اإلجابات تعزى لمتغير العمر حيث قيمة المعنوية )
(، وهذا يدل على أن 1.297) F( بقيمة 7.293(، ومتغير المستوى التعليمي حيث قيمة المعنوية )1.487)

األعمال المستدامة تختلف عن بعضها البعض. وعليه، يتم رفض إجابات أفراد مجتمع البحث حول محور ريادة 
الفرض البديل وقبول الفرض الصفري القائل بأن ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد 
مجتمع البحث حول ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير العمر والمستوى 

 ي.التعليم
 النتائج والتوصيات : .12

من خالل اإلجابة على تساؤل البحث واختبار الفرضيات الرئيسية للبحث، تم التوصل إلى عدة النتائج :  1.12
 نتائج نذكر منها :

%(، وهذا قد يرجع لكون أغلب الوظائف في  42.2كان توزيع أفراد المجتمع لصالح الذكور بنسبة ) .3
 والعليا تكون لصالح الذكور.المستويات اإلدارية الوسطي 

%(، 57سنة( بنسبة ) 47إلى أقل من  17أغلب أفراد المجتمع كانت غالبيتهم من الفئة العمرية )من  .2
 وتعتبر هذه النسبة مؤشر جيد لتوليها المناصب اإلدارية في المنظمات العامة.

شجع على الوثوق في %(، وهذا مؤشر جيد ي54.3يمثل حملة المؤهالت الجامعية النسبة الغالبة )  .1
 إجابات أفراد المجتمع بشأن عبارات استمارة االستبيان.

%(، وقد يرجع 53.4سنوات( هي الفئة الغالبة حيث كانت نسبتها ) 5وجد أن الفئة الخدمية )أقل من  .4
 ذلك نتيجة للتغييرات التي تحدث في المناصب اإلدارية نتيجة التقاعد أو لعدة أسباب أخري.

توسطة على توفر أبعاد بطاقة األداء المتوازن المستدامة، مما يعكس اإلمكانات المتوفرة هناك موافقة م .5
 لتطبيقها بالمنظمات العامة.

هناك موافقة متوسطة عن توفر البعد المالي في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في المنظمات العامة  .4
ات العامة بتحقيق النجاح في الجانب المالي بمدينة اجدابيا، مما يعني أن هناك اهتمام من قبل المنظم

 بما يضمن الوضع المستقبلي ويحقق كفاءة األداء.
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هناك موافقة متوسطة عن توفر بعد العمالء في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في المنظمات العامة  .9
دعيم العالقة مع بمدينة اجدابيا، مما يعني أن هناك اهتمام من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة بت

 المستفيدين وتنميتها بشكٍل مستمر.
هناك موافقة متوسطة عن توفر بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في المنظمات  ..

العامة بمدينة اجدابيا، مما يعني أن هناك تركيز من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة على تقديم 
 ياجات بجودة عالية وبأفضل الوسائل، وتحسين استثمار الموارد.الخدمات وتلبية االحت

هناك موافقة متوسطة عن توفر بعد التعلم والنمو في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في المنظمات  .7
العامة بمدينة اجدابيا، مما يعني أن هناك تركيز من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة على التطوير 

 ل تطوير الموارد البشرية والتدريب المستمر.والنجاح من خال
هناك موافقة متوسطة عن توفر البعد االجتماعي والبيئي في بطاقة األداء المتوازن المستدامة في  .37

المنظمات العامة بمدينة اجدابيا، مما يعني أن هناك االلتزام من قبل المنظمات العامة قيد الدراسة 
طبيعية، وتقليل المخاطر البيئية الناتجة من األنشطة المختلفة والتعاون بتحقيق كفاءة وفاعلية الموارد ال

 مع أصحاب المصلحة والمجتمع لتحقيق االستدامة، ونشر ثقافة االتجاه نحو االستدامة.
 يدرك أفراد مجتمع البحث بشكل متوسط مفهوم ريادة األعمال المستدامة. .33
الستراتيجية بممارساتها وقيمها وأنشطتها الرئيسية، وهذا تربط المنظمات العامة بمدينة اجدابيا أهدافها ا .32

 يؤدي إلى زيادة كفاءة وفعالية المنظمة من خالل تحفيز الجميع للعمل باتجاه تحقيق هذه األهداف.
 –العمالء  –هناك داللة إحصائية لمساهمة بطاقة األداء المتوازن المستدامة بأبعادها الخمس )المالي  .31

االجتماعي والبيئي( في تعزيز ريادة األعمال المستدامة بالمنظمات  –التعلم والنمو  –العمليات الداخلية 
 العامة في مدينة اجدابيا.

هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن  .34
 توى التعليمي.المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع والمس

ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول بطاقة األداء المتوازن  .35
 المستدامة بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير العمر ومدة الخدمة.

لمستدامة هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول ريادة األعمال ا .34
 بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير النوع ومدة الخدمة.

هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط إجابات أفراد مجتمع البحث حول ريادة األعمال المستدامة  .39
 بالمنظمات العامة بمدينة اجدابيا تعزي لمتغير العمر والمستوى التعليمي.

 البحث، تم التوصل إلى عدة توصيات منها :في ضوء نتائج التوصيات :  .12
التأكيد على قيام المنظمات ببناء نظام تقييم متقدم يعتمد على تقييم أدائها المتعلق بأنشطتها بشكل  .3

 دوري، مما يعزز لديها إمكانية التطوير والتحسين المستمر.
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المستدامة باعتبارها نظام متكامل ضرورة قيام اإلدارة العليا بدعم وتبني تطبيق بطاقة األداء المتوازن  .2
 وشامل لإلدارة اإلستراتيجية، ولما لها من دور في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

ضرورة االهتمام بتنمية وتطوير الهياكل التنظيمية لكي تسمح بتبني مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيزها  .1
 في المنظمات العامة.

صدار تقاريرها التنموية وفق اللوائح والتعليمات العامة، للمساهمة في نشر التأكيد على قيام المنظمات بإ .4
 ثقافة التوجه نحو االستدامة.

عقد مؤتمرات وورش عمل كوسيلة لنشر ثقافة التنمية المستدامة، وبيان ما تقوم به المنظمات العامة  .5
األنشطة والممارسات الريادية والخاصة من أنشطة ومشاريع استثمارية، ومحاولة تحقيق مبدأ التوافق بين 

 والتنمية المستدامة.
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) Abstract الملخص )   

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على إدارة الجودة الشاملة، وتأثيرها في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الليبي 
إدارة الجودة الشاملة المتمثلة في )التحسين  والعالم العربي، وبيان االنعكاسات االيجابية في األداء نتيجة لتطبيق

المستمر، واعتماد اإلدارة على المعلومات عند اتخاذ القرارات، ودعم اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، 
وتركيز الجهود على تلبية حاجات ورغبات الزبائن(.إذ توضح هذه الورقة أن إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب 

ديث متميز، ويتطلب من جميع الباحثين في المؤسسات التعليمية في ليبيا، رفع مستوي المنتج التعليمي إداري ح
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 لتوضيح مدى تحقيقمن خرجين، وبحوث ودراسات، بما يتناسب مع متطلبات مجتمعاتها كما تهدف هذه الورقة
ج نظري وصفي يستعرض في هذه جودة التعليم العالي في المؤسسات التعليمية العربية والليبية من خالل منه

الورقة، حيث اعتمد الباحثين في هذه الورقة على األدبيات، والدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، مفهوم إدارة 
الجودة الشاملة في التعليم العالي،ومميزاته، ومتطلباته، ومعوقاته، والتحديات التي تواجه التعليم العالي في العالم 

يهم دولة ليبيا بالتحديد. كما تتجلي أهمية الدراسة من خالل تناولها لموضوع يتسم بالحداثة ويعد العربي بما ف
تطبيق المبادئ واألساليب الحديثة على مؤسسات التعليم العالي الليبي في غاية األهمية، وذلك من أجل االرتقاء 

دمة للطلبة والعاملين والباحثين وأعضاء هيئة بها إلى معدالت عالية من األداء والجودة ورفع كفاءة الخدمات المق
 التدريس.

من خالل هذه الدراسة التي قام بها الباحثين تم استخالص نتيجة مفادها ان تطبيق إدارة الجودة الشاملة يساهم في 
يتميز  تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات وبالدرجة التي تمكنها من تحقيق أداء متميز لمواجهة حدة المنافسة التي

بها عصرنا الحالي. وقد توصل الباحثين في هذه الورقة من خالل الدراسات السابقة القتراح عدد من التوصيات 
جراءات اعتماد  من أهمها: نشر ثقافة الجودة، االهتمام بدعم البحث العلمي، دعم اإلدارة العليا لتطبيق معايير وا 

 ز الوطني لضمان الجودة.مؤسسات التعليم العالي الليبي الصادرة من المرك
إدارة الجودة الشاملة،مؤسسات التعليم العالي الليبي،مؤسسات التعليم العالي العربي، التحسين  كلمات مفتاحية:

 المستمر، مميزات، معوقات،متطلبات إدارة الجودة الشاملة. 

 :(Introduction)المقدمة 1.1

مهمة للمؤسسات، وقد بدأت بتطبيقها بسبب التغيرات والتحديات تعد إدارة الجودة الشاملة من األساليب الحديثة وال
التي تواجهها هذه المؤسسات، وحتى تتمكن من البقاء واالستمرار في أعمالها بنجاح. ولم يعد اهتمام إدارة الجودة 

نما بجودة الخدمات، وجودة كافة األنشطة والعمليات داخل المؤسسة، لزياد ة القدرات الشاملة بجودة السلع فقط، وا 
التنافسية للمؤسسات على المستوى المحلي والعالمي. كما تواجه المؤسسات العالمية والمحلية العديد من التغيرات 
والتحديات مفاهيم جديدة في إدارة المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق هدف البقاء واالستمرار في عالم المنافسة 

سب مع ما تواجهه المؤسسات من تحديات، وتبني مفاهيم إدارية حديثة وذلك بتغير أساليبها التقليدية التي ال تتنا
 تمكن المؤسسة من التعامل مع التحديات التي توجهها والتغلب عليها لتحقيق مستوى األداء األفضل.

 وقد أكدت األدبيات والدراسات السابقة أن مفاهيم إدارة الجودة الشاملة كانت هي قاعدة األساس التي انطلقت منها
حركة البحث عن األداء المتميز، أهميتها في تحسين مستوي األداء المؤسسي وتعزيز المركز التنافسي فضال عن 
االستجابة لتوقعات األكاديميين وتحسين معدالت اإلنتاج العلمي األمر الذي يعكس أهمية هذا المدخل في تحقيق 

 (. 2734كيد، أداء متميز ألداء المؤسسة وعلى جميع المستويات )العابد وم
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وقد انطلقت المؤسسات األكاديمية الكبرى متمثلة في مؤسسات التعليم العالي لتبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة 
وتطبيقاتها بهدف العمل على التحسين المستمر في المنتج التعليمي ومخرجات العملية التعليمية، وكذلك رفع كفاءة 

معارف األساسية التي تؤهلهم الي التنافس في كافة العاملين بها بما يضمن الحصول على خريجين لديهم ال
المجاالت العملية بكفاءة عالية علي المستوي المحلي والعالمي. وقد اعتمدت الجودة الشاملة على توفير األدوات 

 (.   .273واألساليب المتكاملة التي تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية )أبيش، 

عليم العالي منشآت ثقافية تحوي صفة الصفوة من أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، وتعتبر مؤسسات الت
الطالب،ويقصد بمؤسسات التعليم العالي الليبي في تطبيق أحكامها " الجامعات واألكاديميات والكليات التقنية 

( سابقا ألغراض التعليم العالي والمعاهد العليا ومراكز األبحاث والتي انشأتها اللجنة الشعبية العامة )رئاسة الوزراء
م، وقد سعت كثير من المؤسسات التعليمية الي االهتمام 2737لسنة  573والبحث العلمي بموجب قرار رقم 

بالجودة والحصول على االعتماد األكاديمي. وقام عدد من الدول العربية بإنشاء منظمات من شأنها االشراف على 
رغامها ع لى تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة ومن ضمن هذه الدول ليبيا، حيث تم إنشاء الجامعات لمساعدتها بل وا 

ما يسمي " بالمركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية" وقد بدأ بالفعل في السنوات 
دارة الجودة الشاملة في األخيرةإلزام مؤسسات التعليم العاليعلى تطبيق معاييرضمان الجودة.وتتناول هذه الورقة دور  ا 

 تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الليبي بين النظرية والتطبيق من خالل الدراسات السابقة. 
تتلخص مشكلة الدراسةعلي تأكيد دور إدارة الجودة الشاملة في (Research Problem)مشكلة الدراسة: 2.1

ربية والليبية من خالل منهج نظري وصفي يستعرض في تحقيق جودة التعليم العالي في المؤسسات التعليمية الع
هذه الورقة، حيث اعتمد الباحثين على األدبيات، والدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، مفهوم إدارة الجودة 

العربي الشاملة في التعليم العالي، ومميزاته، ومتطلباته، ومعوقاته، والتحديات التي تواجه التعليم العالي في العالم 
بما فيهم دولة ليبيا.، ومن ثم استخالص النتائج، ووضع التوصيات المناسبة للتحسين المستمر في التعليم العالي 

 الليبي.
 (Research Objectives)أهداف الدراسة :3.1 

 تسعى الدراسة إلى بلوغ األهداف اآلتية:  
  تقديم اإلطارالنظري إلدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية من حيث النشأة والتطور والمفهوم ومجاالت

ظهار المعوقات التي تحول دون نجاح تطبيقاتها بالواقع العملي.   التطبيق وا 
 .مفهوم تحسين األداء المؤسسي وعالقته بإدارة الجودة الشاملة 
 ني إدارة الجودة الشاملة.معرفة أي العوامل أكثر تأثيرا في تب 
 (Research Contributionمساهمةالدراسة:) 4.1
 .تعتبر هذه الدراسةمرجع للباحثين لالستفادة منها في الجانب النظري والعلمي 
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  تساهم هذه الورقة في تحسين المدخالت التعليمية واستغاللها بشكل يتناسب مع حجم األهداف
العالي الليبي والتي من ضمنها مركز بحوث ودراسات الطاقة  والمخرجات المطلوبة لمؤسسات التعليم

 الشمسية.
  تساعد هذه الدراسةمؤسسات التعليم العالي في تحسين األداء المؤسسي وذلك بإتباع التوصيات الملخصة

 في هذه الورقة.  
 (:Research Methodologyمنهجية الدراسة) 5.1

وصفي من خالل مراجعةاألدبيات، والدراسات السابقة المتعلقة بهذا  أعتمد الباحثين في هذه الورقة علىمنهج نظري
 الموضوع. 

 :(The theoretical framework of the study)اإلطار النظري للدراسة  6.1
طاره باعتباره أسلوبا حضاريا يهدف الي تطوير  تعتمد الدراسة علىالمنهج النظري بغية تقديم ركائز هذا المدخل وا 

الجودة ونجاح المؤسسة وتحقيقها ألداء متميز. حيثيهتم هذا الجزء بمراجعة ما سبق من مفاهيم ودراسات وتحسين 
نظرية حول هذا الموضوع من قبل الباحثين والرواد األوائل للجودة في هذا المجال وبناء على ذلك يمكن تقسيم 

 هذه الدراسات الى ثالث مجموعات وهي:
 

  Quality Conceptsدةمصطلحات ومفاهيم الجو  6.1.1
إن كلمة الجودة قديمة الى حد ما فهي معروفة منذ ستون عاما على األقل في جميع أنحاء العالم وقد كانت 
ن كانت أغلب معانيها تعني في النهاية أن  الحاجة إلى الحصول علي الجودة مطلب ضروري منذ مئات السنيين وا 

(، (Getting it right first time”Crosby, P., 1979 ”نحصل علي المنتج / الخدمة الجيدة من أول مرة
ولهذا مرت الجودة بمراحل كثيرة طبقا للحاجة ومازال التقدم العلمي يبحث عن طرق جديدة لتطوير مفهوم 
الجودة.ولتحديد مفهوم الجودة البد من استعراض تعاريف وضعها الرواد األوائل للجودة والمنظمة الدولية للتوحيد 

 المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.القياس و 
  الجودة عرفها(Juran,1991)  يقول إن الجودة هي المالئمة للغرض أو االستعمال.أيضا تعني " المنتج

 .(fitness for Useأو الخدمة التي تفي كامال من الغرض منها" )
  وفي تعريف أخر أوردهCrosby, P., 1996) )أن الجودة هي "المطابقة للموصفات" ويقول بأن  يري

 الجودة "هي مسؤولية الجميع ورغبات المستهلك هي أساس التصميم".
 وكذلكDeming, W. E., 1986) يرى أن الجودة هي " دقة متوقعةتناسب السوق بتكلفة منخفضة)

 بمعنى مطابقة االحتياجات". 
 ولذلك يمكن أن نقول أن:
خصائص والسمات الشاملة للمنتج أو الخدمة والتي تكون مسئولة عن قدرة هذا المنتج / الجودة هي " مجموعة ال

 الخدمة على الوفاء بمتطلبات محددة واحتياجات محددة ترضي العمالء" )المنظمة الدولية للتوحيد القياس(.
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داء" )المركز الوطني لضمان الجودة تعنى في النهاية"الدقة واإلتقان عبر االلتزام بتطبيق المعايير القياسية في األ
 (.2734جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ،

ومن خالل استعراض التعاريف السابقة وغيرها نالحظ أن هناك اختالفا واضحا في تعريف الجودة وأن الجميع 
في نفس الظاهرة. ومن يقولون ذات الشيء ولكن بتغيرات مختلفة، وأن التعريفات المختلفة تتناول أبعادا مختلفة 

هنا يمكن ان نقواللمنطق في وصف الجودة بأنها شاملة إذ تشمل جميع مجاالت النشاط في المؤسسة. وبالتالي 
فإن تطور مفهوم الجودة عند وصولها إلى مدخل إدارة الجودة الشاملة لم يأتي دفعة واحدة بل استلزم وقتا علميا 

 (. Al-mijrab, 2010)كبيرا على المستويين الفكري والتطبيقيِ 
من ثم يمكن التميز بين أربع مراحل تاريخية لتطورالجودة إذ توجهت المرحلة األخيرة بإدارة الجودة الشاملة. أكد 

( أن مراحل تطور Deming (1986) , Juran (1991) and Crosby, 1996الرواد الثالثة األوائل للجودة )
 الجودة كالتالي:

 :Inspectionمرحلة التفتيش  .3
  .تفتيش نهائي 
  .تفتيش مراحل 
 .تفتيش واردات 
  (. 3747وحتى  3727)من 

  Quality Controlمرحلة مراقبة الجودة: .2
  وكانت الهدف تقليل نسبة المبيعات مستخدمة باإلضافة للمرحلة األولي تطبيق األساليب

 وحتى أواخر الستينات(.  3747اإلحصائية لضبط الجودة )من 
 Quality Assuranceالجودة:مرحلة ضمان وتوكيد  .1

  وكان الهدف منها المحافظة على مستويات التي تم تحقيقها وضمان ثباتها واستخدمت في
دارة نظم الجودة باإلضافة إلى ما سبق تحقيقه بالمراحل السابقة )من   3797ذلك التخطيط وا 

 (. 37.5وحتى 
 Total Quality Managementمرحلة إدارة الجودة الشاملة:  .4

  وتهدف إلى التطوير الشامل والمستمر لنظم الجودة والعمل كفريق واتساع المفهوم التطبيقي
للجودة ليشمل جميع عناصر التنظيم وكان من أبرز أدوات هذه المرحلة استخدام وتطوير نظم 

 وحتى ......(. 37.4معلومات إدارة الجودة )من 
 قها( يوضح التطور التاريخي إلدارة الجودةوطر 3الشكل )
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 :Source:Oakland, J. S. (2004) Oakland on quality management. Oxford: Elsevier 
Butterworth.Heinemann. 

الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هي فلسفة إدارية موجهة لقيادات الجامعات والمراكز البحثية، تركز 
لمراكز البحثية والتوصل إلي أهدافها، وهي تضمن الفعالية علي اشباع حاجات العمالء لتحقيق نمو الجامعات وا

 (..273العظمى والكفاءة المرتفعة في العقل العلمي والتي تؤدى في النهاية الي التفوق والتميز) أبيش ، 
من خالل هذا العرض الحظ الباحثين في هذه الورقة أن نظام إدارةالجودة الشاملة يرتكز على محاور ومكونات 

 هي: أساسية 
  محور يرتكز علي الجودة: باعتبار المنظمات التي تنتج منتجات ذات جودة سوف تحقق أحسن النتائج

 وهو عامل مهم لبقاء المؤسسة أطول مدة ممكنة. 
  محور يرتكز على العامل اإلنساني: من حيث التدريب واإلبداع وبناء فرق العمل واالتصاالت والتطوير

 لية االتصاالت. والتغير وااللتزام وضمان فاع
 :محور يرتكز على تطبيق الجودة الشاملة في مجال التعليم وتشمل جودة العناصر الثالثة األتية 

  جودة مدخالت الموقف التعليمي: وتشمل المتعلم والمعلم والمناهج والمباني والتجهيزات وغيرها"
 من المدخالت.

  جودة عمليات الموقف التعليمي: وتشمل جميع أشكال التفاعالت الثنائية ومن مراتب أعلي بين
جميع عناصر المدخالت التعليمية ومكوناتها بما في ذلك المتعلم والمعلم والمناهج والمباني 

 والتجهيزات وغيرها من مدخالت. 
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 تعلم المقصودة وفقا لمعايير جودة مخرجات الموقف التعليمي: وتشمل قياس وتقويم مخرجات وال
الجودة وتقتصر هنا على المتعلم كمنتج تعليمي تقاس خصائصه وتعاير محليا أو قوميا أو 

 (.   314، .277عالميا")خالد، 

تختلف أراء الباحثين في تحديد متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: 6.1.2
ساسية التي تتركز عليها إدارة الجودة الشاملة نظرا لشمولية المفهوم، إال أنهم ركزوا على المتطلبات، أو الركائز األ

 مبادئ أساسية يمكن للمؤسسة تبنيها تتلخص في اآلتي:   
 دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.  (3
 نشر ثقافة الجودة.  (2
 التدريب )تنمية الموارد البشرية(.  (1
 العمالء.  التركيز على (4
 التحسين المستمر.  (5
 التخطيط اإلستراتيجي. (4
 مشاركة في عملية اتخاد القرار وتحفيز العاملين.  (9
 منع األخطاء قبل وقوعها.  (.
 وضوح الرسالة والرؤية للمؤسسة. (7

 عملية التقييم المستمر.  (37
 (..273(، أبيش، )2734(،القماطي والهاشمي، )2734(، بشير وعمار، )2734النجار وسمور، ) المصدر:
 عالقة إدارة الجودة الشاملة باألداء المؤسسي  6.1.3

حظي األداء المؤسسي المتميز باهتمام متزايد من قبل األدبيات والدراسات السابقة كونه يمثل مجمل معايير 
ي مختلف المؤسسات على المستويين الفردي والتنظيمي في القطاع العام والخاص على ومؤشرات اإلدارة المتميزة ف

 حد سواء.     
قبل التطرق الي مناقشة جوانب األداء المؤسسي المتميز تعين علينا تعريف عنصر األداء في حد ذاته. ثم 

 (. 2734د، استعراض العالقة ما بين إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي )العابد ومكي
يجمع أغلب الباحثين على أن األداء هو " إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز"، حيث يركز على اسهامات الفرد 
في تحقيق أهداف المؤسسة من خالل درجة تحقيق واتمام وظيفته، كما يركز أيضا عن المسؤولية الكلية للمدرين 

 (.  2734ر وعمار، و )بشي) 2734تجاه تحقيق هذه األهداف)النجار وسمور، 
وهناك العديد من العناصر التي يجب أن تجمع سويا حتي يمكن وصف األداء المؤسسي بالتميز ، حيث أن 
المؤسسات ذات األداء المتميز يرجع ذلك الي وضوح األهداف األساسية المبتكرة من متطلبات إدارة الجودة 

فير الوسائل التي تمكنها من العمل بشكل مرض لكل شركائها الشاملة والمتمثلة في االلتزام بالتطوير والتحسين وتو 
، فالتميز هو رهينة توافر المهارات والقدرات في القادة بما يمكنهم من االبتكار ويسمح لهم بالتفوق والتميز في 
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تقوية قيم  األداء، فاإلدارة العليا تعتبر أهم العناصر التي تؤدي الي تحقيق الميزة في أداء المؤسسات ، وتساعد في
المؤسسة وتوطيد االستراتيجيات التي تؤدي الي تحقيق األهداف في اطار قيم التميز المتمثلة في الحماس 

 (.  2734و )بشير وعمار، ) 2734والتشجيع والتماسك والجرأة )النجار و سمور، 
 :(Pervious Researchالدارسات السابقة ) 9.1

 أوال: الدراسات العربية
( دراسة في جامعة جيجل بالجزائر حول تطبيق إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق .273قدم الدكتور أبيش )

المستدامة. هدفت دراسته الي تبين الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه تطبيق هذا األسلوب في المؤسسات التنمية 
التعليم الجامعي وجودة المعرفة العلمية ألنها التعليمية حيث ال يمكنه أن يتحقق إاّل من خالل االستثمار في 

المكان األقدر على إمداد التنمية المستدامة بمقوماتها األساسية، غير أن الوصول إلى هذه النوعية من التعليم 
الجامعي يتطلب تغيرا شامال داخل النظام الجامعي حّتى يصبح قادر على الوفاء بهذه المتطلبات، ومن هنا جاءت 

لى ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي خاصة مع النتائج الكبيرة التي استطاع أن يحققها الدعوة إ
داخل المؤسسات االقتصادية. وأكد الدكتور أبيش بأن التدريب هو أكثر المميزات التي يقوم عليها برنامج إدارة 

التطوير واالستمرارية، فالتدريب المستمر والجيد الجودة الشاملة، وذلك ألنه سلوك إداري مبني باألساس على 
للعمالء يجنب المؤسسة الهدر المالي ويختصر الوقت ويجنب الوقوع في الخطأ ويكسب العاملين المفاهيم 

تقان.  والمهارات والسلوكيات الالزمة ألداء العمل بأكبر جودة وا 
تجربة جامعة األقصى في نشر وتطبيق ( حول 2734وفي دراسة الدكتور النجار والدكتور سمور وآخرون )

معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي ، استخدم الباحثان المنهج التحليلي الوصفي وبينت الدراسة معايير 
الجودة الشاملة وتجربة الجامعة ، ثم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك المعايير. وخلصت الدراسة بتوصيات 

الجودة في برامج المؤسسات التعليم العالي، توظيف نتائج األبحاث العلمية في تطوير  أهمها، ضرورة نشر ثقافة
العملية التعليمية ، العمل علي تطوير قواعد معلومات خاصة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لالسترشاد 

جودة الشاملة في مؤسسات بها في عملية التطوير، وتدريب المحاضرين واإلداريين علي كيفية تطبيق إدارة ال
 التعليم العالي حسب المواصفات العلمية.

( لمعرفة العوامل المؤثرة في إمكانية تبني إدارة الجودة الشاملة في 2734هدفت دراسة القماطي والهاشمي ) 
قد بينت جامعة بنغازي، استخدم الباحثين االستبانة كوسيلة لجمع البيانات الالزمة للجانب العملي من الدراسة. و 

النتائج أن العوامل المؤثرة في إمكانية تبني إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر عينة الدراسة، هي غير مالئمة 
للتبني في إدارة الجامعة وكلياتها، ويعود السبب ذلك لعدم مالئمة البيئة التنظيمية والتي ال تساعد على تبني مبادئ 

ة في التركيز علي رسالة الجامعة، والمشاركة في اتخاذ القرار، والالمركزية وفلسفة إدارة الجودة الشاملة المتمثل
 اإلدارية، واستخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت، والتقييم والتدريب المستمر، والثقافة التنظيمية.  

يم الجامعي ( هدفت دراسته الي التعرف الي وسائل تحسين أداء عضو هيئة التدريس في التعل2732الجنابي )  
وذلك من خالل توفر األدوات الخاصة به ومؤشرات الجودة الشاملة الالزمة لتطبيقه والتي من أهمها تطوير قدرات 
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عضو هيئة التدريس من خالل المشاركة في المؤتمرات والندوات والدوريات المتخصصة وتشجيعه علي البحث 
عن وجود نظام فعال لتقييم األداء يرافقه مراجعة مستمرة  العلمي الجاد والنشر في المجالت العلمية سنويا، فضال

لنظام الترقية العلمية والوظيفية، مع دراسة أعضاء هيئة التدريس بصفة دورية ، والعمل علي تحفيزهم علي األداء 
 األفضل.

نظام  ( بدراسة في جامعة الكوفة بالعراق، تركزت علي أحد أهم مكونات2732قدم الدكتور الظالمي وآخرون )
التعليم الجامعي "المخرجات" ، وكان الهدف من ذلك هو قياس جودة مخرجات التعليم العالي وتحديد نقاط القوة 
والضعف فيها ، وذلك بأسلوب تحليلي علمي. ولقد توصلت الدراسة الي نتائج أهمها أن الجامعات التي أجريت 

عن أداءها بشكل دوري ـ وهذا يعد مؤشرا سلبيا تجاه  عليها الدراسة لم تتبني عملية قياس ورضا مؤسسات المجتمع
جودة مخرجاتها ، ألن ذلك يتعارض مع مبدأ " المتابعة المستمرة لرضا الزبون". كما أشارت الدراسة على أن هناك 
تدني واضح في جودة المخرجات تتمثل في البرامج التدريبية المخصصة لخدمة المجتمع وكذلك االستشارات 

ما خرجت بحزمة كثيرة من التوصيات أهما بضرورة تركيز المؤسسات التعليم العالي علي مواءمة العلمية. وك
مخرجاتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل لسد تلك االحتياجات من جهة، ولضمان حصول الخرجين علي 

 فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم.
في ضوء إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين  تناول الحراحشة في دراسته الي تقييم األداء الجامعي 

اإلداريين بجامعة في األردن، وتوصلت النتائج علي النحو التالي: جاء مستوي تقييم األداء الجامعي بدرجة تقدير 
متوسطة كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي تقييم األداء الجامعي في ضوء إدارة 

جودة الشاملة من وجهة نظر اإلداريين بالجامعة ، وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية علي إدارة الجودة الشاملة ال
 (.2733تشمل جميع للعاملين وذلك لنشر ثقافة الجودة الشاملة )الحراحشة، 

مؤسسات التعليم  ( بإعداد وتطوير أداة لقياس درجة توافر مبادئ ومعايير الجودة الشاملة في2777قام )دياب، 
العالي متخذة الجامعة الفلسطينية بالقدس )دراسة حالة(. ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكما 

 استخدم االستبانة كأداة للدراسة.
%، في حين ان  47.5ولقد أظهرت النتائج أن النسبة المئوية العامة لمدي توافر معايير الجودة في الجامعة هي 

% . وأوصت الدراسة بضرورة العمل  59كان المتعلق بتطوير القوي البشرية العامة حيث حصل علي نسبة أقلها 
على نشر مفاهيم ثقافة الجودة الشاملة داخل المؤسسات التعليم العالي لتهيئة المناخ الالزم وتقبل إدارة الجودة 

 الشاملة لدي العاملين في هذه المؤسسات.
ته " واقع مخرجات التعليم العالي في ضوء معايير الجودة الشاملة " وتضمنت عينة ( في دراس2779قدم آدم )

الدراسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة ام درمان والعاملين بسوق العمل وتوصل الي العديد من النتائج أهمها ، أن 
وتحتاج الي تدريب وهي  مخرجات التعليم العالي ضعيفة االرتباط بسوق العمل وال يطابق المواصفات العالمية ،

بوضعها الحالي ال تسهم في التنمية بالشكل المطلوب وتواجه مشاكل كثيرة مما تسبب عائق في الوصول الي 
الجودة المطلوبة، وأن أسباب تدني مستوي مخرجات التعليم العالي تتمثل في ضعف مدخالت التعليم العالي ، 
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لمبادرة ، وال توجد مهارات كافية في إجادة اللغات وعدم المقدرة ضعف المناهج التربوية ، غياب روح اإلبداع وا
 علي حل المشكالت والتعامل مع اآلخرين. 

( فيري أن تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي هي عملية 2775أما صالح ومصطفي )
نظام االجتماعي ، والنظام المعرفي. وكل هذه النظم متعددة الجوانب فهناك النظام اإلداري ،  والنظام الفني ، وال
 الفرعية يجب أن تعمل في إطار كلي يقوم على أساس الجودة.

 ثانيا الدراسات األجنبية:
دراسة حول العناصر الثمانية إلدارة الجودة الشاملة، الهدف منها كان التعرف علي  (Padhi, 2010)استعرض 

ها وعناصرها، حيث توصل الباحث الي أن العناصر الثمانية السابقة ضرورية مفهوم إدارة الجودة الشاملة ونشأت
وأكيدة لنجاح إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة، وأن المشرف علي تنفيذها يلعب دورا عظيما في تطوير هذه 

الفضيلة العناصر في مكان العمل، وبدون هذه العناصر ال يمكن أن تنجح وحدة العمل، كما أنها تحتوي علي " 
واألخالق ، والتدريب".  وهي تعتبر المفتاح ألي مؤسسة لكي تخلق بيئة إدارة الجودة الشاملة وأن قلة التواصل بين 

 األقسام والمشرفين الموظفين تكون عبئا على عملية إدارة الجودة الشاملة.
علي تحسين األداء في  الي معرفة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة (Venkatraman, 2007)هدفت دراسة 

مؤسسات التعليم بهونج كونج، حيث أثبتت الدراسة أن التطبيق يساعد علي تطوير أداء المؤسسات بشكل واضح 
 وملموس. 

( دراسة حول تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، هدفت هذه الدراسة الي تقديم Erhan, 2010قدم )
ة الشاملة في التعليم العالي وكان النموذج المقترح مبنيا علي ثالثة عناصر تصور مقترح لتطبيق إدارة الجود

للجودة تتمثل في جودة التصميم، جودة المطابقة، جودة األداء. وخلصت الدراسة بتقديم نظاما للتعريف بالبحث 
 والتدريس وعملية التحسين المستمر للجودة في مجال التعليم العالي.

راسة عنوانها " تطوير نموذج رضا الموظفين في التعليم العالي"، هدفت دراسته الي ( بد2734قام دكتور شن )
تقييم كيفية عدم رضا الموظفين مع عناصر االستثمار التي تحدد أولويات التحسين والتطوير، وقد توصلت الدراسة 

ين على نظام العالوات أن موظفي التعليم العالي يركزون للحصول علي راتب عال معتمد –الي عدة نتائج أهمها 
 كما توصل بأن استقصاء الرضا الوظيفي في أوربا وأمريكا أعطي نتائج مشابهة. –

 ثالثا التعليق على الدراسات السابقة: 
من خالل االطالع والعرض والتحليل من الدراسات السابقة، والتي تناولت إدارة الجودة الشاملة، من حيث 

 ا( يمكن رصد العديد من أوجه التشابه وأوجه االختالف والتي نستنتج منها ما يلي:)فوائدها، متطلباتها، وتطبيقاته
  تباينت الدراسات في استخدام منهجية الدراسة، منهم من استخدم المنهج الوصفي التحليلي معتمدا على

 سابقة.المقابالت الشخصية واالستبانة والبعض االخر استخدم المنهج النظري باالعتماد على الدراسات ال
  يتضح من الدراسات السابقة تأكيدها علىإدارة الجودة الشاملة كنظام عالمي أصبح من الضرورة السعي

 لتطبيقه بغية التطور والتقدم.
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  واظهرت معظم الدراسات السابقة جوانب القوة والضعف في مؤسسات التعليم العالي، وتحديد المعوقات
 والعمل على ازالتها.  

  تناولته الدراسات السابقة قام الباحثين في هذه الورقة بتلخيص أهم الفوائد والعوائق المشتركة بناء على ما
 (.2( و )3في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي كما موضح بالجدول )

 
 أهم فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي البلد المؤلف

 الجزائر (.273)أبيش، 

 المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 
  التحسين المستمر في المنتج التعليمي 
  زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية وباقي مؤسسات

 المجتمع.
 تنمية روح التنافس والمبادرة بين مختلف مؤسسات التعليم العالي 
  عموما وفق معايير سهولة قياس أداء العاملين والعملية التعليمية

 مضبوطة وواضحة.
 تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بصورة دورية.   (2777)دياب ، 

 توافر معايير الجودة بصورة مقبولة 
(Venkatraman, 

2007) 
  تحسين في أداء المؤسسات بشكل ملحوظ وملموس 

)العابد ومكيد 
،2734) 

 تحسين مستوي األداء المؤسسي   الجزائر
 معدالت اإلنتاج العلمي تحسين 
 تحقيق ألداء متميز 

 أهم فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي المشتركة من قبل الباحثين.(1جدول )

 البلد المؤلف
أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 

 التعليم العالي

 التدريب المستمر والجيد للعمالء الجزائر (.273)أبيش، 

)القماطي والهاشمي ، 
2734) 

 عدم مالئمة البيئة التنظيمية لتبني في الجامعة وكلياتها ليبيا

 عدم وجود تخصصات كافية لتطبيق البرنامج  فلسطين (2734)النجار وسمور، 
  عدم اقتناع اإلدارات بفلسفة الجودة الشاملة وعدم تبنيها لها لضعف
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 بجدوى التغييرقناعتها 
 عدم انسجام اإلدارة والعاملين في الجامعة 
  معايير قياس الجودة غير واضحة ومتجددة لقياس مدي التقدم

 واإلنجاز
 عدم توفر الكوادر المؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة 
 عدم االهتمام بتطوير وتحديث البرامج التعليمية 
 ذ القرارات في الجامعةالمركزية في صنع السياسات التعليمية واتخا 

الظالمي وآخرون 
(2732) 

عدم تتبني عملية قياس ورضا مؤسسات المجتمع عن أداءها بشكل   العراق
 دوري

عدم عقد دورات تدريبية كافية على إدارة الجودة الشاملة تشمل   األردن (2733)الحراحشة ، 
 جميع للعاملين وذلك لنشر ثقافة الجودة الشاملة

 (2777)دياب ، 

  عدم االهتمام بتطوير وتحديث البرامج التعليمية 
  ال يتوافر في أعضاء هيئة التدريس والمشرفين األكاديميين القدرة

 في عرضهم للمادة العلمية بصورة مشوقة.
  عدم استخدام المشرفين األكاديميين لألجهزة السمعية والبصرية

 والتقنيات العلمية. 
  العاملةقصور في تطوير القوي البشرية 

 السودان (2779)آدم ،

  مخرجات التعليم العالي ضعيفة االرتباط بسوق العمل وال يطابق
 المواصفات العالمية

  عدم عقد دورات تدريبية كافية علي إدارة الجودة الشاملة تشمل
 جميع للعاملين وذلك لنشر ثقافة الجودة الشاملة

 ضعف مدخالت التعليم العالي 
  ضعف المناهج التربوية 
  غياب روح اإلبداع والمبادرة 
 .عدم المقدرة علي حل المشكالت والتعامل مع اآلخرين 

 أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.(2جدول )

 االستنتاجات والتوصيات 8.1
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في هذه الخطوة نعرض جملة من التوصيات واالستنتاجات استنادًا لما تقدمه مؤسسات التعليم العالي بداية بالتعليم 
والتعلم ومرورًا بالبحث العلمي وانتهاًء بخدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، ويمكن توزيع هذه التوصيات 

 كاآلتي: 

 : توصيات على مستوى وزارة التعليمأوالً 
 .عالنه للجميع  مراجعة واعتماد التوجه االستراتيجي للوزارة وا 
 .اخضاع كافة مؤسسات التعليم لمعايير ضمان الجودة واالعتماد 
 .تأمين الميزانيات لمؤسسات التعليم العالي حتى تتمكن من دعم وتطوير أدائها 
 .إنشاء مجلس للجودة على مستوى الوزارة 
  مخرجات مؤسسات التعليم العالي لحاجات المجتمع وسوق العمل.إجراء الدراسات حول مدى موائمة 
 .ربط البحوث والدراسات العلمية بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وليس لغرض الترقية فقط 
  بناء قاعدة بيانات لمؤسسات التعليم العالي والتي يمكن من خاللها تقييم الوضع القائم ومن تم رسم السياسات

 المستقبلية. العامة ووضع الخطط
 .مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية واعتمادها من جهات االختصاص 
 .وضع توصيف وظيفي يحدد الصالحيات والمسؤوليات 
 .العمل على وضع خطط لتنمية الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي 
 .إنشاء مراكز للتنمية التربوية والمهنية لمختلف شرائح مؤسسات التعليم العالي 
 .توسيع حجم الصالحيات لمؤسسات التعليم العالي حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم 
 .العمل على إنشاء وحدات تتولى شؤون البحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة 
 .وضع خطط واضحة المعالم للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم المجتمع ويحقق التنمية المستدامة 
 ة الكليات بالجامعات والمراكز البحثية المتميزة في تطبيق نظام الجودة.إيجاد برامج لتحفيز ومكافأ 
 .استحداث جائزة سنوية للجودة والتميز بجامعة طرابلس 
 .العمل على توفير العدد الكافي من المرافق وخدمات الدعم التعليمية لتلبي متطلبات المؤسسات التعليمية 
 إللكترونية.العمل على تطبيق نظام المؤسسات التعليمية ا 

 ثانيًا: استنتاجات وتوصيات على مؤسسات التعليم العالي
 .االسراع في توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية الجامعية والعليا 
 .التدقيق في مدى كفاية هيئة التدريس والكوادر المساندة لتحقيق التطلعات المرجوة من الجامعة 
  والكوادر المساندة والباحثين والموظفين كالتأمين الصحي وغير ذلك.االهتمام بحقوق هيئة التدريس 
 .إجراء الدراسات الذاتية للجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العالي 
 .بناء الخطط االستراتيجية وفقًا لنتائج الدراسات الذاتية، ونشرها للجميع 
 حبة.إعداء تقارير دورية حول سير العملية التعليمية واألنشطة المصا 
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 .االهتمام بمصادر التعليم والتعلم 
 .ميكنة نظم قبول وتسجيل وانتقال الطالب 
  االهتمام بالصفحات اإللكترونية لمؤسسات التعليم العالي وتحديثها بشكل دوري، ومدها بجميع البيانات

الدراسية، والمعلومات األساسية حول البرامج مثل: توصيف البرامج التعليمية، وتوصيف المقررات 
 والمحاضرات، والمنشورات العلمية، وغيرها.

  .تفعيل خدمات اإلرشاد األكاديمي في ضوء المستجدات المعاصرة 
 .توفير األعداد الكافية من أجهزة الحاسوب في مختلف وحدات ومرافقها المؤسسة 
  .ربط وحدات المؤسسة ومرافقها بشبكة المعلومات اإللكترونية 
 ثيق أخالقية لكافة شرائح مؤسسات التعليم العالي.العمل على تأسيس موا 
 .وضع آلية واضحة وُمعلنة للتعامل مع التظلمات والشكاوى 
 .وضع خطط إلدارة المخاطر واألزمات واعتمادها من جهات االختصاص 
 .ضرورة مراعاة المتطلبات ذات العالقة بذوي االحتياجات الخاصة 
  التعليمية والبحوث العلمية.توظيف اتفاقيات التعاون لخدمة البرامج 
 .وضع برامج لتنمية المهارات لكافة شرائح مؤسسات التعليم العالي 
  ضرورة تفعيل مكتب شؤون الخريجين بمؤسسات التعليم العالي لمتابعتهم وللتواصل مع جهات العمل

 والتوظيف.
 لقة بتطبيق نظام الجودة.دعم ومساندة العاملين بتنظيم الجودة حتى يتمكنوا من القيام باألعمال المتع 
 .لزامها بالقيام بالتقييم الذاتي بشكل ُمستمر  تقديم الدعم الالزم لمدراء الجودة، وا 
 .إيجاد برامج لتحفيز ومكافأة العاملين المتميزين في تطبيق نظام الجودة 
  .بناء نظام للتوثيق وحفظ البيانات والمعلومات األساسية بوحدات ومرافق مؤسسات التعليم العالي 

 قائمة المراجع

 أوال: قائمة المراجع العربية 

( ، التقويم وعالقته بتحسين نوعية التعليم في برامج التعليم العالي ، 2774أبو دقة ، سناء إبراهيم : ) .3
 لجامعي الفلسطيني ، جامعة القدس المفتوحة.مؤتمر النوعية في التعليم ا

( ، " واقع مخرجات التعليم العالي في ضوء معايير الجودة الشاملة ، 2779آدم ، عصام الدين برير) .2
،  4مجلة اتحاد الجامعات العربية ، األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ، الجبيهة ، عمان ، العدد 

 . 443-117ص ص 
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تقييم األداء الجامعي في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة  :(2012 ) الحراحشة ، محمد عبد .4

نظر العاملين، اإلداريين في جامعة آل البيت، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة 
 التعليم العالي في جامعة الزرقاء الخاصة. 

لتدريس في التعليم الجامعي ، ( وسائل تحسين أداء عضو هيئة ا2732الجنابي ، عبد الستار شفيق : ) .5
 24-3كلية الصفة ، جامعة الكوفة ، ص 

قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر  (2012)الظالمي، االمارة ، افنان ، واألسدى :  .4
،ص ص  77، ع  341الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل ، مجلة االدارة واالقتصاد ، س 

349-393  
( العوامل المؤثرة في إمكانية تبني إدارة الجودة الشاملة في جامعة بنغازي 2734)القماطي ، الهاشمي :  .9

 . 372 - 3.، ص ص  .3بليبيا ، " المجلة العربية لضمان جودة التعليم "، المجلد السابع ، ع 
( ، دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء المؤسسي ، مجلة الدراسات 2734العابد ، مكيد : ) ..

 جامعة الشهيد ، الجزائر 374 – 3.2لية والمحاسبية ، ص ص الما
( تجربة األقصى في نشر وتطبيق معايير الجودة لمؤسسات 2734النجار ، سمور، حلس ، صالحة: ) .7

ابريل ، جامعة  1-3التعليم العالي ، المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان الجودة التعليم العالي ، 
 األردن –الزرقاء 

( مبادي ادارة الجودة الشاملة ودورها في تقويم األداء 2734بشير ، بن عيشي عمار: ) بن عيشي .37
الجزائر دراسة استطالعية من وجهة نظر الهيئة التدريسية ، المجلة  –بجامعة محمد خيصرببسكرة 

  377-3.2( ، ص ص .3العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ، العدد )
ة الجودة الشاملة داخل مؤسسات التعليم العالي من أجل تحقيق التنمية ( تطبيق إدار .273سمير أبيش ) .33

 ص ص. 247-242( ، .2) 9المستدامة ، مجلة العلوم االجتماعية ، 
( "نموذج استراتيجي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 2775صالح ، مصطفي : ) .32

ويل ، الملحق األول ، كلية التجارة ، جامعة طنطا ، العالي  المصرية، المجلة العلمية ، التجارة والتم
 44-3( ، ص ص 3العدد )

 -( معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي ، الجامعة الفلسطينية الفاعلة2777دياب ، سهيل رزق: ) .31
 41-32، ص ص  39دراسة حالة ، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ، ع 

( واقع جودة التعليم في برامج الدراسات العليا في جامعة 2777، غسان : ) عساف ، عبدو الحلو .34
 944 – 931ص  1،  31النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة ، مجلة جامعة النجاح الوطنية ، مج 
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 الملخص

إدارة  مستوى تحسين في اإللكترونية ومدى اسهامها اإلدارة تطبيق واقعهدفت هذه الدراسة الى التعرف على 
تمثل  إداراتهم.حيث في اإللكترونية اإلدارة موظفي المصرف بتطبيق وعي مدى ما المنظمة بالضافة الى معرفة

اإلدارة االلكترونية الحلقة الجديدة في بناء تصور حديث لمفاهيم التطوير اإلداري، مما نتج عنه تحوال جوهريا في 
طرق أداء الخدمات سواء للمواطنين أو المنظمات فيما بينها، فإدخال مفهوم اإلدارة االلكترونية كآلية لتطوير البنية 

تكامل وتوافق للرؤية ومن ثم تحقيق خطط المنظمة من شانه أن يحدث المعلوماتية داخل المنظمة بصورة تحقق 
تغيير ايجابي وتطوير في جميع جوانب المنظمة من اجل التخلص من أسباب عجز الجهاز اإلداري عن أداء 
ة وظيفته بهدف رفع كفاءة وفعالية المنظمة، وفي هذه الدراسة تم التركيز على دور إدارة المنظمة وتطبيقها لالدار 

موظف، وقد تم أستخدام  45اإللكترونية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي المصرف والبالغ عددهم 
وتم  51إستمارة، استرجعت إستمارة  45إستمارة االستبيان لجمع البيانات، حيث بلغ عدد االستمارات الموزعة 

إستمارة. وخلصت هذه  45مستخدم للتحليل إستمارات لعدم صالحيتها للتحليل وبذلك يكون العدد ال .استبعاد 
   :الدراسة الى عدة نتائج اهمها

 في اإللكترونية اإلدارة والمعلومات االمر الذى ادى الى ضعف تطبيق لالتصاالت التحتية البنية ضعف 
  مصرف الجمهورية الرئيسي بمدينة بنغازي.

 القطاع  في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات ومزايا بأهمية العام لدى موظفي المصرف الوعي ضعف
 المصرفي.

 :وبناء على النتائج المتحصل عليها فى هذه الدراسة يمكن تقديم مجموعة من التوصيات أهمها
 بالقطاع المصرفي العام والمعلومات لالتصاالت حديثة تحتية بنية تأسيس . 
 جميع القطاعات المصرفية العامة.ب اإللكترونية الثقافة نشر 
 البشرية. الموارد وتدريب تأهيل إلعادة الالزمة اإلستراتجيات وضع 

 المقدمة: .1
 التحوالت أن إذ المعلومات، تقنية في الحديثة التطورات بواسطة ملحوًظا تقدًما  وممارسة فكًرا  اإلدارة شهدت
القرن العشرين  منذ أواخرف  الماضي. في الحاصلة التراكمات نتائج هي إنما الحالي القرن شهدها التي السريعة

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين، حدثت طفرة هائلة في المجال التكنولوجي على المستوى العالمي، ترتب 
عليها ضرورة استخدام جميع المؤسسات ألنماط إدارية حديثة تواكب هذا التطور التكنولوجي، وبرز من بين هذه 

من معامالتها  مصارفي مكنت الكثير من المؤسسات ومنها الاألنماط ما أصبح يعرف باإلدارة اإللكترونية الت
وعملياتها اإلدارية بطريقة إلكترونية، أدت إلى انحسار المعامالت الورقية، والتخلي عن أساليب اإلدارة التقليدية 

تشريعات لتحل محلها اإلدارة اإللكترونية. وبذلك تزايدت الحاجة إلجراء تحوالت شاملة في األساليب والهياكل وال
 .التي تقوم عليها اإلدارة التقليدية، إلتاحة الفرص لتطبيق اإلدارة اإللكترونية
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 التي الهامة الركائز أحد واالتصاالت المعلومات تقنية على االعتماد أصبح لقد "( 2774)  رضوان ذكر حيث
 متاح وأصبح حاسم بشكل التغيير إدارة في واالتصاالت المعلومات ثورة تحكمت وقد .الحديثة اإلدارة منها تنطلق
 اإلدارة تطبيق على العمل أن . ويضيف "المؤسسة أهداف تحقيق أجل من المتاحة المعلومات توظيف اآلن

دخال اإللكترونية  من جانب وهذا ,األداء مستوى رفع إلى تهدف العمل إلى بيئة التقنية مجال في يستجد ما وا 
 في الجوانب والتحديث التغيير خالل من األداء كفاءة رفع يهدف الذي اإلداري أن التطوير كما ,جوانب التطوير

 رفع في دور من للتقنية لما وذلك  ,عمل المنظمة مجال في واستخدامها بالتقنية كبير بشكل يهتم المختلفة اإلدارية
 الثورة عبر تقدم قد العالم بأن (3777) توفلر الفين ذكر التكاليف. كما وخفض  اإلنجاز وسرعة األداء كفاءة

 المعلوماتية بلوغ الثورة ثم ,الثانية الموجة تعد والتي الصناعية الثورة تبعتها ثم ,األولى الموجه والتي تعد الزراعية
 شرائح وكافة المنظمات كل على يؤثر الذي والسريع المنتشر بالتغيير تتصف والتي  ,الثالثة الموجة وهي والتقنية

 المجتمع. 
ألف  14ويعتبر مصرف الجمهورية الرئيسي بمدينة بنغازي أحد أكبر المصارف اللتي تقدم خدماتها الكثر من 

حساب للشركات والجمعيات المختلفة( ويبلغ عدد العاملين  37777حساب شخصي و  26000حساب )
 ما لكل سباًقا يكون أن عليه للمصرف فإن والمكانة االقتصادية لألهمية ونظًراموظف وموظفة.   65بالمصرف

 اإلدارة اإللكترونية. تطبيق ذلك ومن األداء، في والفاعلية الكفاءة وتحقيق العمل أساليب تطوير شأنه من
 الدراسات السابقة: .2
 المؤسسات في االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات توفر مدى"( بعنون 2739دراسة بن نوبة و ابوخويط ) .3

، هدفت هذه الدراسة بشكل عام "الخمس - التعليمية الخدمات مكتب علي ميدانية دارسة الليبية الحكومية
إلى تحقيق مجموعة من األهداف وكانت أهمها: تحديد أهم المتطلبات لتطبيق األدارة االلكترونية فى مكتب 

لصت هذد الخدمات التعليمية الخمس و الكشف عن أهم المعوقات اللتى تواجه تطبيق االدارة االلكترونية. وخ
الدراسة الى أفتقار مكتب التعليم للتمويل المناسب للتحول لالدارة االلكترونية وان هناك ضعف في عملية 

 تشجيع العاملين فى المكتب بمجال االدارة االلكترونية.
 ببلدية سوسيولوجية دراسة الجزائر في اإللكترونية اإلدارة تحديات"( بعنوان 2734دراسة عبان عبدالقادر ) .2

 الجزائرية اإلدارات في والعاملين المدراء وعي مدى ما وهدفت هذه الدراسة الى معرفة "العاصمة الكاليتوس
 تطبيق وأهمية فوائد عن إداراتهم والبحث في اإللكترونية اإلدارة تطبيق وباألخص التقدم التكنولوجي بأهمية
 تعاني الزالت الجزائر في خدمية كإدارة البلدية الجزائر. وخلصت هذد الدراسة الى إن في اإللكترونية اإلدارة
 جميع في الحاصل التكنولوجي والتطور التنمية بركب اللحاق في جعلتها تتخلف التي النقائص بعض من

العمل  إلى بعد تنتقل ولم والورقي اليدوي العمل على تعتمد الزالت أنها ذلك ، العربية واألجنبية البلدان
 وعصرنتها.  البلدية تطور في يساهم الذي اإللكتروني

العناصر) دراسة  -السمات -االدارة االلكترونية : المفاهيم" ( بعنوان 2737) العوض الحسن دراسة .1
التعريف باالدارة االلكترونية والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع. مع وهدفت هذه الدراسة الى  " وثائقية(
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واالدارة االلكترونية، والحكومة االلكترونية و بيان اهم خصائص االدارة توضيح الفرق بين االدارة التقليدية 
اهم سمات وعناصر االدرة االلكترونية  االلكترونية في المؤسسات والمرافق الحكومية ومالمحها الحديثة و

المؤسسات واألقسام في  اإلدارات لكافة االنترنت خدمة توفير . خرجت بها هذه الدراسة الى ضرورةالحديثة
 للتحول وتهيئتهم اإلدارة مجال في العاملين والمراكز الحكومية مما يسهل عمل االدارة االلكترونية و تشجيع

 لعملية البعض يبديها التي على المقاومة للتغلب للحوافز جيدة أنظمة رصد خالل من االلكترونية اإلدارة نحو
 .التغيير

 دراسة :اإللكترونية اإلدارة لتطبيق واألمنية اإلدارية المتطلبات"بعنوان  (2771العمري ) سعيد دراسة .4
 لتطبيق واألمنية اإلدارية المتطلبات على التعرف إلى الدراسة هدفت ،"للموانئ العامة المؤسسة على مسحية
 الباحث استخدم وقد للموانئ العامة المؤسسات في تطبيقها تواجه التي والمعوقات وفوائدها، اإللكترونية اإلدارة
 الدراسة هذه أفادتنا وقد.  للدراسة كأداة االستبيان على اعتمد الذي االجتماعي المسح بطريقة الوصفي المنهج

 .اإللكترونية اإلدارة تطبيق ومعوقات وتحديات متطلبات معرفة في خاصة وبصفة النظري اإلطار في
 الدراسة: . مشكلة3
 التقنيات في الهائلة الطفرة التكنولوجية وحدوث ، المعلوماتية الثورة وظهور والعشرين، الحادي القرن بدايات مع

 يزداد العصر، هذا تواكب حديثة إدارية استخدام أساليب المجتمعية المنظمات جميع على ّحتمت التي المختلفة،
 اإلدارة تقنية التقنيات هذه بين ومن المجاالت، مختلف التقنيات في هذه من القصوى اإلفادة على التنافس

 الورقي المخزون على والسيطرة وثائقها، معالجة من المصارف ومنها من المؤسسات الكثير تمك ن التي اإللكترونية
 .التقليدية اإلدارة أساليب عن لديها، وسرعة جارء المعامالت والتخلي الهائل
 للوسائل المصارف استخدامفي  تفاوًتا هناك أن الحظ االداري، الميدان في وعمله الباحث اطالع خالل ومن

 اجتهادات إال المديرين بعض قبل من لها هذا االستخدام وما المختلفة، العمل شؤون في وتوظيفها التكنولوجية
 .لالستخدام واضحة خطط ممنهجة أو استراتيجيات جود دون منهم، فردية

 إلكترونية إدارة إلى تقليدية من إدارة تتحول أن بها جدير المتسارعة التكنولوجية التغيرات ظل في المصرفية واإلدارة
 إلكتروني عصر ظل في خاصة العمل، في وعدم كفاءتها التقليدية األساليب جودة لقلة وذلك العمليات، مجال في

 يعد لم المصارف، في والناجحة الفاعلة اإللكترونية اإلدارة تطبيق التحول نحو أن الباحث يرى لذا التغير، سريع
 تفكير، موضع
 ذلك إن المعرفي والتكنولوجي، التفجر عصر يعيش معاصر عالم في بوظائفها القيام عن قاصرة التقليدية فاإلدارة
 في الحديثة التطورات مع تتمشى محددة المعالم، ومواصفات معايير ضوء في واضحة، ورسالة رؤية وجود يتطلب

 وتوظيفها، اإللكترونية اإلدارة بموضوع تتعلق التي تلك المعايير، عن الكشف وضرورة المعلومات، تكنولوجيا
 ثورة لعصر مسايرة حديثة إدارة إلى التقليدية اإلدارة وتحويل اإلداري، تطوير العمل في استخدامها يمكن بحيث

من هذا المنطلق فان مشكلة الدراسة تتمثل فى السؤال  .واإلدارية المصرفية العملية تحسين تسهم في المعلومات،
 الى: الت
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 ماهو دور إدارة المنظمة فى تطبيق إالدارة اإللكترونية؟
 :الدراسة . أهداف4

 : على التعرف إلى الدراسة تهدف
 الموظفين. وجهة نظر من مصرف الجمهورية الرئيسي بمدينة بنغازي في اإللكترونية اإلدارة تطبيق واقع .3
الموظفين  نظر وجهة من المصرف إدارة مستوى تحسين في اإللكترونية اإلدارة تطبيق إسهام مدى .2

 .بالمصرف
 . إداراتهم في اإللكترونية اإلدارة موظفي المصرف بمفهوم وعي مدى .1

 الدراسة: أهمية. 5
براز توضيح إلى الدراسة تسعى : النظرية األهمية -أ  للمرفق الحسن السير دوام على اإللكترونية اإلدارة تأثير وا 

 التجديدات استيعاب على المنظمة قدرات تحسين إلى اإللكترونية اإلدارة تسعى حيث موظفيه، أداء وعلى العام
 والتقنيات النظريات توظيف خالل للمصرف من الحسن السير أمام تقف التي المشكالت لحل التطورات ومواكبة
عادة التنظيمية، الحضارة واستيعاب الجماعية الجهود تعبئة في المعاصرة السلوكية  على واالعتماد صياغتها وا 
 .تنفيذها ومتابعة الخطط لوضع اإللكترونية اإلدارة استخدام وخبراء والدراسات البحوث

 نتائجها ولمس تطبيقها أثناء والمهارة الخبرة على والحصول اكتسابها الممكن ومن وتطبيق، علم الحديثة اإلدارة إن
 .المحققة

 استخدام فن فهي وفن، علم فاإلدارة التصور، وقدرة والذكاء واالبتكار اإلبداع على تعتمد الحديثة اإلدارة أن كما
 المستوى على الجديدة األفكار من أنها إال النظري المستوى على اإللكترونية اإلدارة فكرة قدم من بالرغم .العلم

 في مميزاتها من لالستفادة فعالة كوسيلة اإللكترونية اإلدارة تطبيق إلى العربية الحكومات تسعى لذلك التطبيقي،
 التي العامة المرافق تسيير تيسير سيما وال متميزة، مستويات إلى بخدماتها والرقي الحكومية األجهزة وتطوير دعم

 أن يجب ما تتناول جديدة دراسات استنباط في الدراسة هذه تسهم أن المتوقع فمن ولذلك . والدقة للسرعة تحتاج
 .العصر تحديات لمواجهة العربية البلدان في وموظفيه العامة المرافق عليه تكون
 بصفة اإلدارية للمنظمات اإللكترونية اإلدارة أهمية من للدراسة العلمية األهمية انبثقت : العلمية األهمية -ب

طالق الموظفين قدرات تطوير اإللكترونية اإلدارة تستهدف كما خاصة، بصفة العامة المرافق ولتسيير عامة  وا 
 .ومعارفهم طاقاتهم
 تسيير منها تعاني الذي النقص أوجه وتعزيز القوة نقاط دعم في تساهم أن الدراسة هذه خالل من أتطلع ولذلك
 .اإللكترونية لإلدارة عملية نماذج وضع إلى باإلضافة العامة، المرافق

 وتشمل:. منهجية الدراسة: 6
هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى أن المنهج المستخدم إلنجاز :تصميم الدراسة 1.6. 

 من خالله الباحث إلى القيام بجمع البيانات بطريقة منظمة وتحليلها للوصول إلى النتائج المناسبة.
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 من موظفي مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي والبالغ عددهم الدراسة مجتمع يتكون:جتمع الدراسة2.6. 
 موظف.  45

 حدود الدراسة: .3.6
 :اقتصر هذا البحث على مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي.  الحدود المكانية 
 :273قتم الباحث بإجراء الدراسة الميدانية فى عام  الحدود الزمنية.. 
 :اإللكترونية. اإلدارة تطبيق في المنظمة إدارة دورتناولة البحث موضوع  الحدود الموضوعية 

 . هيكلية الدراسة:9
 الدراسة الجوانب التالية:تشمل هيكيلية 

 . الجانب النظري:1.9
ببناء اإلطار النظري المتعلق بمزضوع البحث والمفاهيم المتعلق به، وذلك من خالل االستعانة اهتم هذا الجانب 

بالكتب والدوريات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث لغرض تكوين إطار نظري مناسب لطبيعة 
 البحث.
 الجانب الميداني:. 2.9

، وذلك من خالل تجميع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة من مجتمع البحث ،اهتم هذا الجانب بالناحية العملية
كما تم تحليل البيانات المتحصل عليها من أستمارة االستبيان، واللتي تعد األداة الرئيسية لتجميع هذه البيانات 

  (.SPSSائية )وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحص
 
 . مصطلحات الدراسة:8

 مفهوم اإلدارة االلكترونية:
  هو االنتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات و االتصاالت في البناء

التنظيمي و استخدام التقنية الحديثة بما فيها شبكات الحاسب اآللي لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها لتسهيل 
الحصول على البيانات و المعلومات التخاذ القرارات المناسبة و انجاز األعمال و تقديم الخدمات للمستفيدين 

  .بكفاءة و بأقل تكلفة و أسرع وقت ممكن.  هو تحول اإلدارة من إدارة عادية إلى إدارة الكترونية
  كما يمكن تعريفها على أنها اإلدارة اإللكترونية هي القيام بمجموعة من الجهود التي تعتمد على

تكنولوجيا المعلومات لتقديم المنتجات والخدمات للعمالء من خالل الحاسب اآللي والسعي لتخفيف حدة 
ة والفعالية في األداء المشكالت الناجمة عن تعامل طالب المنتجات مع األفراد بما يسهم في تحقيق الكفاء

 التنظيمي.  
 باختصار يمكن القول أن اإلدارة االلكترونية:
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هي منظومة الكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة  -
وقت و بأقل  باستخدام الحاسب و ذلك باالعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد في اتخاذ القرار اإلداري بأسرع

 التكاليف.
 . اإلدارة اإللكترونّية هي عملّية استخدام المؤسسات اإلدارّية لتكنولوجيات المعلومات واالتصال -

 ماهية اإلدارة اإللكترونية:
إن فكرة اإلدارة اإللكترونية تتعدى بكثير مفهوم الميكنة الخاصة بإدارات العمل داخل المؤسسة،  إلى مفهوم تكامل 

المعلومات بين اإلدارات المختلفة والمتعددة واستخدام تلك البيانات والمعلومات في توجيه سياسة البيانات و 
جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها وتوفير المرونة الالزمة لالستجابة للمتغيرات المتالحقة سواء الداخلية  وا 

 أو الخارجية. 
من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم وتحفيز إال إنها تتميز بقدرتها وتشمل اإلدارة اإللكترونية جميع مكونات اإلدارة 

 على تخليق المعرفة بصورة مستمرة وتوظيفها من أجل تحقيق األهداف.
 أهداف اإلدارة االلكترونية:

 خفض األعمال الورقية، و إعادة استعمال الحلول.   تطوير اإلدارة العامة: .3
 خفض التنقل، التوصيل في أي وقت أو أي مكان، وسهولة الوصول للمعلومات  تحسين الخدمات: .2
واجهة واحدة بالنسبة للمواطن )الموظف(، نظرة موحدة للمواطن   التقرب من المواطنين )الموظفين(: .1

جراءات سهلة   )الموظف(، وا 
، و إتاحة الفرصة للشركات ذات المقاس استخدام االنترنت للتجارة العالمية  تحسين التنافس االقتصادي: .4

 المتوسط و الصغير لدخول المنافسة 
 تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية و الخارجية   خفض المصاريف: .5
 تبسيط اإلجراءات اإلدارّية بشكل يسمح بتقديمها إلكترونّيا. .4
 شفافّية المعلومات وعرضها أمام العمالء، المواطنين، الموردين...إلخ.  .9
  الوصول بالخدمات اإلدارّية إلى أقصى المواقع الجغرافّية. ..

 فوائد ومكاسب تطبيق اإلدارة االلكترونية:
 إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية. .3
 تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في مراقبتها. .2
 مصادرها األصلية بصورة موحدة.تجميع البيانات من  .1
 تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها. .4
 تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات اإلدارة المختلفة. .5
 توظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين. .4
 ن بصورة فورية.توفير البيانات والمعلومات للمستفيدي .9
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 التعلم المستمر وبناء المعرفة. ..
دارة كافة الموارد. .7  زيادة الترابط بين العاملين واإلدارة العليا ومتابعة وا 

يترتب على تطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية العديد من المزايا واآلثار اإليجابية يمكن تلخيصها في النقاط 
 التالية: 
 الحفاظ على جودتها. سرعة أداء الخدمات للعمالء مع .3
 نقل الوثائق إلكترونيًا بشكل أكثر فّعالية. .2
 تقليل التكلفة نتيجة تبسيط اإلجراءات وتقليل المعامالت الورقية وتخفيض وقت األداء. .1
 تقليل الحاجة إلى العاملين القائمين بأداء الخدمة وخاصة ما يتعلق بالمعامالت الورقية. .4
 وتنمية نظام متطور لمعرفة المقصرين. التقييم الموضوعي ألداء العاملين .5
 تخفيض األخطاء إلى أقل ما يمكن فالنظام اإلليكتروني أقل عرضة لألخطاء. .4
 تقليص المخالفات نظرًا لسهولة ويسر النظام ودقته. .9
 الوضوح وسهولة الفهم من قبل المستفيدين لما هو مطلوب منهم من وثائق. ..
 قارات وما إليها.تخفيض االستثمارات الخاصة بالمباني والع .7

 تقليل تأثير العالقات الشخصية على إنجاز األعمال. .37

 . الجانب الميداني:
المتحصل عليها من أستمارة االستبيان والزيارة فى هذا الجانب من الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات االساسية 

التكرارية وتحليل الجداول عن طريق برنامج ، وكذلك تصنيف البيانات حسب الجداول الميدانية التي قام به الباحث
 للوصول الى نتائج الدراسة.  (SPSSالحزم االحصائية )

 
 المتوسط الحسابي لكل إجابة = التكرار* وزن المقياس/ عدد المستجيبين

 (:3جدول رقم )
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 4.20 - 5 3.40 - 4.19 2.60 - 3.39 1.80 - 2.59  3.97-3من  

 .إستمارة وتم استبعاد  51إستمارة واللتي تغطي جميع موظفي المصرف. استرجعت منها  45فقد تم توزيع 
 إستمارة. 45إستمارات لعدم صالحيتها للتحليل وبذلك يكون العدد الكلي المستخدم للتحليل فى هذه الدراسة 

 (:2جدول رقم )
 نسبة اإلستمارات الصالحة فى التحليل اإلحصائي والمستبعدة منها.اإلستمارات الموزعة و عدد 
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عدد  
اإلستمارات 
 الموزعة

عدد 
اإلستمارات 
 المفقودة

نسبة 
اإلستمارات 
 المفقودة

عدد 
اإلستمارات 
الغير 
 صالحة

نسبة 
اإلستمارات 
الغير 
 صالحة

عدد 
اإلستمارات 
 الصالحة

نسبة 
اإلستمارات 
 الصالحة

 %5. 45 %35 . %.3 32 45 مجموع

 (:3شكل رقم )
 نسبة اإلستمارات الصالحة فى التحليل اإلحصائي والمستبعدة منها. 

 
 
 
 

 :على جزئين رئيسيين هما االستيبان حيث اشتملت استمارة
 وهي: خصائص مجتمع الدراسة خاص جزء  :األول الجزء
 العمر 
 المؤهل العلمي 
 الدرجة الوظيفية 
  العملية.الخبرة 
   :رئيسية محاور ثالثة خالل من اإللكترونية اإلدارة موضوع تضمن  :الثاني الجزء
  الثقافة اإللكترونية 
 التنظيمية المتطلبات 
 الفنية المهارات 
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 : الشخصية والسمات الخصائص وفق الدراسة لمجتمع اإلحصائي الوصف: األول الجزء
 العمر: .1

 (:1جدول رقم )
 العمر حسب المبحوثين توزيع

 النسبة % التكرار  الفئة

 

 العمر

 7 3 17أقل من 

 42 19 47الى أقل من  17من 

 27 12 57الى اقل من  47من 

 24 11 57أكثر من 

 47الى اقل من  17الدراسة تترواح اعمارهم من  مجتمع أفراد من % 42نسبته  ما أن 2 رقم الجدول من يتضح
نسبته  سنة بينما ما 57الى اقل من  47الدراسة تترواح اعمارهم من  مجتمع أفراد من % 29نسبته  ما سنة و أن

% من أفراد مجتمع الدراسة أعمارهم أقل من 9سنة، واقل نسبة كانت تمثل  57كانت اعمارهم أكثر من  % 24
 (.2سنة )شكل  17

 
 
 
 
 

 (:2شكل رقم )
 العمر حسب المبحوثين توزيع
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 المؤهل العلمي:. 2
 (:4)جدول رقم  

 المؤهل العلمي حسب المبحوثين توزيع

 النسبة % التكرار  الفئة

 المؤهل العلمي

 0 0 أقل من الثانوية

 20 9 الثانوية أو مايعادلها

 98 35 بكالوريس أو مايعادله

 2 1 ماجستير

 0 0 دكتوراه

من حملة % .9 نسبة نجد حيث متباينة تعليمية مستويات لهم المجتمع أفراد أن أعاله الجدول خالل من يتضح
 مستوى إرتفاع تفسير ويمكنالدراسة  مجتمع من أفراد األكثر الفئة ( وهمأو مايعادله بكالوريوسالمؤهل الجامعي )

المؤهلة وهذا مؤشر على انهم يحملون الحد المناسب من المعرفة الالزمة  الكفاءات على اإلعتماد الى الجامعي
الدراسة مؤهل  مجتمع أفراد إجمالي من  %27 نسبته ما يمثلون منهم 7 ، مقابلالمتاحةللقيام باالعمال واالنشطة 

 (.1)شكل رقم   %2نسبته  ما الثانوية أو مايعادلها، ويمثل حملة المؤهل الماجستير منهم
 
 
 
 

 (:1شكل رقم )
 المؤهل العلمي حسب المبحوثين توزيع
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 الدرجة الوظيفية: .3
 (:5جدول رقم )

 الدرجة الوظيفية حسب المبحوثين توزيع
 

 النسبة % التكرار  الفئة

 الدرجة الوظيفية

 1 0 أقل من السادسة

 49 22 العاشرة -السادسة 

 42 19 الرابعة عشر -الحادية عشر 

 9 4 الخامسة عشر فما فوق

نجد أن الموظفين  حيث متباينة درجات وظيفية يتوزعون على المجتمع أفراد أن 4الجدول رقم  خالل من يتضح
% من مجتمع 73فى الدرجات من السادسة الى العاشرة والحادية عشر الى الرابعة عشر يشكلون ما نسبته 

% على التوالي(، بينما نجد أن موظفي الدرجة الوظيفية من الخامسة عشر فمافوق يمثلون 42% و47الدراسة )
 %(.7نسبة قليلة )

 
 
 

 (:4شكل رقم )
 الدرجة الوظيفية حسب المبحوثين توزيع
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 الخبرة العملية:. 4

 
 (:4جدول رقم )

 الخبرة العملية المبحوثين توزيع

 النسبة % التكرار  الفئة

 الخبرة العملية

 0 0 سنوات 5أقل من 

 7 3 سنوات 37الى أقل من  5من 

 20 9 سنة 35الى  37من 

 73 33 سنة فأكثر 35 

% يمثلون النسبة االعلى من حيث الخبرة العملية وهذا يدل على أن 91مانسبته أن  5يتضح من الجدول رقم 
% 27غالبية الموظفين لديهم خبرات واسعة فى مجال أعمالهم وهذا مؤشر توفر عنصر الخبرة، بينما مانسبته 

عملية من  % من مجتمع الدراسة بخبرة9سنة، وتاتي النسبة االقل بحوالى  35الى  37كانت خبرتهم العملية من 
  سنوات. 37الى أقل من  5

 
 
 

 (:5شكل رقم )
 الخبرة العملية المبحوثين توزيع
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 رئيسية:  محاور ثالثة خالل من اإللكترونية اإلدارة موضوع تضمن  :الثاني الجزء
 الثقافة اإللكترونية: محور .1
الثقافي  بالجانب العاملين تثقيف زيادة المنظمة في إدارة دور تتناول التي العبارات من مجموعة يلي فيما

 مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي: اإللكترونية في اإلدارة لتطبيق اإللكتروني
 (:9جدول رقم )
 اإللكترونيةمحور الثقافة 

اإلنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة 
 المعياري

 الترتيب

تصلني من إدارة المصرف رسائل بريد  3
 1.23 3.250 االلكترونيالكترونية تثقيفية حول العمل 

 

2 

تحرص إدارة المصرف على إقامة برامج  2
 1.15 2.659 توعية عن أهمية استخدام التقنية الحديثة  

 

. 

ساهمت إدارة المصرف فى معرفتي بمعنى  1
 العمل اإللكتروني

2.795 1.25 
9 

ساهمت إدارة المصرف فى معرفتي بفوائد  4
 العمل اإللكتروني

2.932 1.01 
4 

 1 1.11 3.182ساهمت إدارة المصرف فى معرفتي بمعنى  5
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 شبكة اإلنترنت )الشبكة العالمية(

ساهمت إدارة المصرف فى معرفتي بمعنى  4
 شبكة اإلنترانت )الشبكة الداخلية(

3.114 0.86 
5 

ساهمت إدارة المصرف فى تثقيفي بمعنى  9
 األرشفة اإللكترونية 

3.386 0.98 
3 

المصرف فى معرفتي بمعنى ساهمت إدارة  .
 التوقيع اإللكتروني

3.386 0.9. 
3 

ساهمت إدارة المصرف فى رفع درجة الثقة  7
لدي فى التعامالت اإللكترونية بدال من 

 التعامالت الورقية 
3.205 1.04 

1 

تعكس الحيادية لدى الموظفين أتجاه ثقافتهم  7إلى  3( بأن جميع النتائج من الفقرة 9يتبين من الجدول رقم )
اإللكترونية وعدم وعيهم بطبيعة العمل اإللكتروني وفوائده االمر الذي يسهم فى خلق بيئة ادارية الكترونية حديثة 

مام االدارة بكل الجوانب التثقيفية الخاصة باالدارة ترتقي بمستوى االدارة اإللكترونية وهذا يعكس عدم أهت
احتلت . حيث 2.659و  1.1.4اإللكترونية للموظفين. حيث كانت المتوسطات الحسابية للفقرات المذكورة مابين 

الفقرة السابع والثامنة )ساهمت إدارة المصرف فى تثقيفي بمعنى األرشفة اإللكترونية وساهمت إدارة المصرف فى 
، بينما احتلت الفقرة ( للفقرتين1.1.4( المرتبة االولى بأعلى متوسط حسابي )بمعنى التوقيع اإللكتروني معرفتي

الثانية )تحرص إدارة المصرف على إقامة برامج توعية عن أهمية استخدام التقنية الحديثة( بأقل مرتبة بمتوسط 
 (. 2.659حسابي )

الموظفين  إطالع على تركز المصرف إدارة أن صرف ترجع إلىالباحث أن هذه الحيادية لدى موظفي الم ويرجح
 وجود اإللكتروني لعدم التثقيفي في الجانب يذكر بدور تقوم وال العمل وورش والتطوير بالتدريب الخاصة باألمور

 تستهدف إدارة المصرف وتقدمها تعدها التي اآللي الحاسب دورات كما أن .هذاالجانب في لديها متخصصين
 من اإللكتروني التوقيع أن باالضافة إلى  .اآللي فقط تطبيقات الحاسب على المرحلة هذه الموظفين في تدريب
  .الموظفين لمعناها إدراك من قلل اإللكترونية مما اإلدارة في المستخدمة حديثًا التقنيات

 

 التنظيمية: المتطلبات . محور2
 في ،مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي في اإلداري التطوير إدارة دور تتناول التي العبارات من مجموعة يلي فيما
 التنظيمي. الهيكل تصميم إعادة التنظيمي المتطلبات توفير
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 (:.جدول رقم )
 محور المتطلبات التنظيمية

 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

تساهم إدارة المصرف فى تبسيط إجراءات العمل لكي  37
 تتالئم مع متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

2.636 1.00 
4 

ساهمت إدارة المصرف فى وجود دليل إلجراءات  33
 العمل 

3.250 0.96 
1 

ساهمت إدارة المصرف فى تطوير النماذج  32
اإلدارة المستخدمة فى العمل لكي تتالئم مع تطبيقات 

 اإللكترونية
3.045 0.98 

5 

ساهمت إدارة المصرف فى  تحديث الهياكل  31
 التنظيمية لكي تتالئم مع تطبيقات اإلدارة اإللكترونية

3.091 1.20 
4 

ساهمت إدارة المصرف فى وجود دليل إجرائي  34
 الستخدام اإلدارة اإللكترونية

3.295 1.01 
2 

المختلفة مع تطبيقات  العالقة اإلدارية بين االقسام 35
 اإلدارة اإللكترونية

3.500 0.84 
3 

( النتائج التالية: احتلت الفقرة الخامسة عشر )العالقة اإلدارية بين االقسام المختلفة مع .يتبين من الجدول رقم )
الموافقة  ( والتى تعكس درجة كبيرة من عدم3.500تطبيقات اإلدارة اإللكترونية( المرتبة االولى بمتوسط حسابي )

من قبل الموظفين على عدم تطبيق اإلدارة اإللكترونية بين االقسام المختلفة داخل المصرف وبالتالي صعوبة 
توضح بدرجات  34الى  37وبطء نقل المعلومات والبيانات وسرعة تداولها، بينما كانت باقى الفقرات من الفقرة 

رائي يوضح أستخدام اإلدارة اإللكترونية بالضافة الى عدم متفاوتة حيادية الموظفين من خالل عدم وجود دليل إج
وجود رؤية حديثة لللهياكل التنظيمية تتناسب مع متطلبات اإلدارة اإللكترونية وهذا كله يؤدي ايضا الى عدم 

 تبسيط إجراءات العمل ومواكبة التطور التكنولوجي فى اإلدارات الحديثة.
األولى بالنسبة للتنظيم  مراحله في يزال ما اإللكترونية اإلدارة تطبيق أن إلىالمحور  الباحث فى نتائج هذا ويرجح

الحقة  خطوة يعد اإللكترونية اإلدارة الستخدام إجرائي دليل وجود فأن اإلداري على مستوى الدولة بشكل عام ولذلك
العمل قد تكون بسبب قلة  في المستخدمة النماذج كما أن عدم تطوير .اإلدارة اإللكترونية تطبيق اكتمال بعد تأتي
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 المختلفة األقسام واإلدارات بين اإلدارية العالقة التعاون والتفاعل الكافي بين بعض إدارات المصرف حيث أن أن
اإلدارة اإللكترونية وهذا  تطبيقات مع تتناسب جعلهاال مما التقليدية اإلدارية الطريقة على إنشاءها المصرف تم في
 .انجازالعديد من المهام أمام عائقا شكل ما
 الفنية المهارات . محور3

 في مصرف الجمهورية الرئيسي بنغازي في اإلداري التطوير دور إدارة تتناول التي العبارات من مجموعة يلي فيما
 اإلدارة اإللكترونية. لتطبيق الالزمة الفنية المهارات العاملين إكساب

 (:7جدول رقم )
 الفنية المهارات محور

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ساهمت إدارة المصرف فى رفع مهارتي فى  34
 (Outlookالتعامل مع برنامج األوتلك)

3.409 0.91 
2 

ساهمت إدارة المصرف فى رفع مهارتي فى  39
 ( Word) التعامل مع برنامج الوورد 

3.182 1.15 
5 

مهارتي فى ساهمت إدارة المصرف فى رفع  .3
  (Excel)  التعامل مع برنامج  الكسل

3.818 0.81 
3 

ساهمت إدارة المصرف فى رفع مهارتي فى  37
التعامل مع برنامج الباوربوينت 

(PowerPoint  ) 
2.864 0.99 

4 

تهتم إدارة المصرف بالتدريب فى مجاالت  27
 الحاسب اآللي للموظفين

3.273 1.09 
4 

فى وجود معمل لتدريب ساهمت إدارة المصرف  23
 الموظفين

3.341 1.09 
1 

توفر إدارة المصرف فرصة االطالع على  22
التجارب الناجحة فى مجال تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية
3.182 0.83 

5 
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)ساهمت إدارة المصرف فى رفع مهارتي فى  34و  .3( النتائج التالية: احتلت الفقرات 7يتبين من الجدول رقم )
( التراتيب Outlookساهمت إدارة المصرف فى رفع مهارتي فى التعامل مع برنامج و  Excelالتعامل مع برنامج 

على التوالي وهي تعكس على عدم الموافقة من قبل ( 3.409و  3.818االول والثاني وبمتوسطات حسابية )
. بينما عكست Outlook و Excelالموظيفين على مساهمة إدارة المصرف فى الرفع من مهارات إستخدام برامج 

باقي النتائج فى هذا المحور حيادية الموظفين فيما يخص اهتمام اإلدارة بالدراسات السايقة والتجارب الناجحة فى 
 اإلدارة اإللكترونية وعدم سعيها فى إعداد دورات تدريبية فى هذا المجال.مجال تطبيق 

 الحاسوبية التدريبية لنتائج هذا المحور ترجع إلى أن الدورات الباحث إلى أن حيادية وعدم الموافقة ويرجح
 على اإلطالعفرص  توفير جميع الموظفين، كما أن لتشمل من الزمن  فترة تحتاج إلى عامة بصفة والتطبيقية
 على اقتصارها على إضافة جهات عدة مع يتطلب التنسيق اإلدارة اإللكترونية تطبيق مجال في الناجحة التجارب

 تدريب تستهدف إدارة المصرف وتقدمها تعدها التي اآللي الحاسب دورات أن وأيضا .من المختصين محدودة فئة
   .أخرى أشياء تستهدف أن قبل اآللي تطبيقات الحاسب على المرحلة هذه الموظفين في

 . النتائج والتوصيات:11
 . النتائج:1.11

 من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي:
 في اإللكترونية اإلدارة والمعلومات االمر الذى ادى الى ضعف تطبيق لالتصاالت التحتية البنية ضعف 

  مصرف الجمهورية الرئيسي بمدينة بنغازي.
 القطاع  في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات ومزايا بأهمية العام لدى موظفي المصرف الوعي ضعف

 المصرفي.
 بالقطاع المصرفي العام. للعاملين والتدريب العلمي التأهيل نقص 
 اإللكترونية باإلدارة اإلعالمي لدي موظفي المصرف التوعية والتثقيف برامج ضعف. 
 اإلدارة اإللكترونية. تطبيق مجال في الناجحة التجارب على عدم اإلطالع 
 هو  اإللكترونية اإلدارة باهمية العليا باإلدارات المسؤولين قناعة من خالل وجهة نظر الباحث أن ضعف

 اإلدارية. سلطاتهم من تقلل أعتقادهم بأنها
 : النهائية . التوصيات2.11

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات والتي تتمثل في اآلتي:من خالل عرض 
 بالقطاع المصرفي العام والمعلومات لالتصاالت حديثة تحتية بنية تأسيس . 
 جميع القطاعات المصرفية العامة.ب اإللكترونية الثقافة نشر 
 اإللكترونية. اإلدارات تطبيق لمفاهيم العليا اإلدارات تبنى 
 البشرية. الموارد وتدريب تأهيل إلعادة الالزمة اإلستراتجيات وضع 
 لموظفي القطاع المصرفي العام. وتثقيفية توعوية وبرامج خطط وضع 
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 . المراجع:11
 االلكترونية اإلدارة تطبيق متطلبات توفر مدى (.2119ابوخويط )محمد  ناجم و نوبة بن رمضان أحمد 

 الخمس، ليبيا. المؤتمر – التعليمية الخدمات مكتب علي ميدانية دارسة الليبية الحكومية المؤسسات في
 . 2739 – 32 - 29-25الخمس  منطقة في والتنمية لالستثمار األول االقتصادي

 وقائع العمل، ضغوط تقليل في ودورها اإللكترونية اإلدارة  (.2112الجراح ) حسين كمال أضواء 
 بغداد. -اإلدارية التقنية للكلية - 2737-33-27الثاني  العلمي المؤتمر

 العناصر) دراسة وثائقية(. المؤتمر  -السمات -االدارة االلكترونية : المفاهيم (.2111) العوض الحسن
 –العالمي االول لالدارة االلكترونية: تواصل خالق مع طفرة االتصال والمعلومات في عالمنا المعاصر

 .2737/ 4/4-3طرابلس، ليبيا من 
 القاهرة الجمالي، حافظ :ت.الثالثة الموجة سياسة :جديدة حضارة إنشاء (.1991توفلر) وهايدى ألفين: 

 العرب. الكتاب اتحاد منشورات من
 بعنوان لإلدارة السعودية للجمعية الثاني اإلداري الملتقى اإللكترونية، اإلدارة  (.2114رضوان ) رأفت " 

 اإلدارة
 . 2774 مارس "الجديدة العالمية والمتغيرات. 
 على مسحية دراسة : اإللكترونية اإلدارة لتطبيق واألمنية اإلدارية المتطلبات (.2113العمري ) سعيد 

رسالة ماجستير غير منشورة، في أكاديمية نايف للعلوم األمنية، للموانئ.  العامة المؤسسة
 .2771الرياض،

 ( 2116عبان عبدالقادر.) الكاليتوس ببلدية سوسيولوجية دراسة الجزائر في اإللكترونية اإلدارة تحديات 
 بسكرة الجزائر.    خيضر محمد العاصمة. أطروحة دكتوراه، جامعة

 الجامعي قبل التعليم منظومة تطوير مؤتمر .اإللكترونية اإلدارة نحو التحول ( 2016 ) .مجدي  يونس 
 .مصر نصر، ومشروعات، رؤى

 ( 2116محمد الصيرفي .)دار الفكر الجامعي االسكندرية: مصر. -االدارة االلكترونية 

 

 

 

 اإلدارة االلكترونية ) المتطلبات والمعوقات (

 )*(أ.  الهادي محمد يحى         )*(د. علي عبد الفتاح بن حليم      
                                                           

 أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس. -*
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  عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس   عضو هيئة تدريس جامعة طرابلس 
 

 :ملخص الدراسة 
الدراسة إلى التعرف على مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية بالمؤسسات، ولتحقيق هدفت 

تركز على أهم متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية أهداف الدراسة، أتبع الباحث المنهج اإلستقرائي، حيث تم ال
وتستخلص عددا من ، االلكترونية اإلدارة تطبيق دون قد تحول التي المعوقات مواجهة وسبل في المؤسسات،

الدروس التي يمكن االستفادة منها في هذا المجال، وحيث تم استعراض مبادرة ليبيا اإللكترونية، وتقدم هذه 
مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباُعها لرفع من مستوى فّعالية تطبيق اإلدارة اإللكترونية  الدراسة أخيراً 
 بالمؤسسات. 
 متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترونية، معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية اإلدارة االلكترونية، :كلمات مفتاحية

  Introductionمقدمة  -1
إن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، أدى إلى استخدام األنظمة االلكترونية واستخدام 

األساليب التقليدية والقديمة إلى األساليب االلكترونية شبكات االتصاالت في جميع المجاالت، إلى االنتقال من 
والحديثة في كافة المجاالت ،ونتيجة لهذه التغيرات السريعة والتطورات المتالحقة في تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت، لذا أصبح هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها وذلك من أجل مواكبه هذه التطورات 

ن التغيير هو أحد السمات المهمة للعالم المتقدم حضاريا، وهذا  والتغيرات لالستفادة منها في مختلف المجاالت، وا 
يتطلب ضرورة العمل على متابعه كل ما يحدث من تغيرات ومتابعتها وذلك من أجل مواجه جميع التغيرات التي 

 .(2772وزي، تحدث والعمل على مواكبة جميع المستجدات والتغيرات التي ستحدث،)الل
وعلى هذا النحو شهدت المؤسسات تسارع في التطورات والتغيرات الهائلة والتي تعتمد فيها اإلدارة على 
التكنولوجيا الحديثة، فلقد بدأت الكثير من المؤسسات في تبني مفهوم اإلدارة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم 

ماتها على شبكات اإلنترنت، كما أصبحت كثيرًا سواء في البلدان المتقدمة أو النامية وذلك من خالل عرض معلو 
من المعامالت الداخلية تتم عبر شبكة اإلنترانت، ومن تم أتاحت هذه الشبكات للمؤسسات وعمالئها فرصًا 

 (. 85:2003 للتواصل بعيدًا عن اإلجراءات البيروقراطية المعقدة،)الفريح، 
 The Problem of The Study مشكلة الدراسة : -2

تعد اإلدارة االلكترونية أساسًا لتطور المؤسسات بكل أنواعها الخاصة والعامة وأحجامها الكبيرة والصغيرة 
ألنها تساهم في إنجاز الوظائف اإلدارية بكفاءة وفّعالية، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، وتعمل على استخدام 

ت واستخدام أساليب أكثر كفاءة وفّعالية ، لتكون أساليب إلكترونية حديثة، وعلى تحسين جودة العمل في المؤسسا
أكثر نجاح ويجعلها قادرة على حل جميع المشكالت والمعوقات اإلدارية التي تواجه اإلدارة التقليدية ، )العالق، 

2774.) 

                                                                                                                                                                        
 أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس. -*
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وعند دراسة الواقع الليبي، يتضح بشكل ملحوظ افتقارنا الشديد لقوانين تشريعية وبنية تحتية لتكنولوجيا 
معلومات واالتصاالت لمواكبة التطور المعلوماتي، وحتى إن وجدت فهي ما تزال في مرحلة البداية، إذ أنه ال ال

 (.2779يبزان، (يمكننا إحراز أي تقدم إال إذا أمتلكنا بنية أساسية جيدة، 
ن العمل الدراسة، ونظرًا ألهمية موضوع اإلدارة اإللكترونية كما تحدثنا آنفًا، فإن الباحث شعورًا منه بأهمية  وا 

 على تطبيق اإلدارة االلكترونية هو من أهم اسباب االرتقاء بالمؤسسات.
ومن هنا تنبثق مشكلة الدراسة من خالل متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات، وذلك بالتعرف 

كانات المالية، واإلمكانات األمنية، على اإلمكانات البشرية، واإلمكانات التقنية الحديثة، واإلمكانات اإلدارية، واإلم
ما مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة ووتأسيسًا على ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في  التساؤل التالي:  

 االلكترونية بالمؤسسات؟
 Objectives of the Studyأهداف الدراسة :  -3

 تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على :
دارة اإللكترونية بالمؤسسات، والمتمثلة في: اإلمكانات البشرية، االمكانات التقنية الحديثة، . مدى توافر تطبيق اإل1

 اإلمكانات اإلدارية، اإلمكانات المالية، اإلمكانات األمنية.
 .  أبرز معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمؤسسات. 2
السترشاد بها، مما تسهم في الرفع من مستوى يمكن ا . التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي1

 تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
  Importance of the Studyأهمية الدراسة : -4
تتمثل أهمية الدراسة بالنسبة للباحث أهمية كبرى حيث تمكن الباحث من االطالع على بالنسبة للباحث:  - أ

 الموضوع.عدة مراجع علمية إلجراء هذه الدراسة حول هذا 
فتح مجاالت للبحث العلمي في هذا الموضوع، وذلك من خالل ما ستوفره هذه الدراسة من  بالنسبة للعلم:  -ب

مكانية إثراء المكتبة العلمية من خالل إثرائها  معلومات تساعد الباحثين والدارسين والمهتمين بموضوع الدراسة، وا 
 للمعرفة العلمية لهذا النوع من الدراسات.

وضع تصورات على أسس علمية في تطبيق اإلدارة اإللكترونية من خالل تقديم التوصيات بالنسبة للمجتمع:  -ج
 لهذه الدراسة.

 
 
 
 The Study Methodologyمنهج الدراسة :  - 5



384 
 

انطالقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها فإن المنهج الُمتبع في هذه الدراسة هو المنهج اإلستقرائي وذلك من 
خالل اإلطالع على الكتب والمراجع والمقاالت العلمية والدراسات السابقة وغيرها من المصادر ذات الصلة 

 بأدبيات الموضوع.
 التعريفات اإلجرائية: -6
يقصد باإلدارة االلكترونية في هذه الدراسة بأنها عبارة عن منظومة الكترونية متكاملة  اإلدارة االلكترونية: -6-1

 بيقات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ، لتنفيذ كافة األعمال فيها إلكترونيًا بكفاءة وفّعالية.تعتمد على تط
يعرفها الباحث إجرائيًا من خالل هذه الدراسة بأنها : مدى توافرت متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:  -6-2

ية، اإلمكانات المالية، اإلمكانات األمنية في اإلمكانات البشرية، االمكانات التقنية الحديثة، اإلمكانات اإلدار 
 المؤسسات، واإلستخدام األمثل والفعال في تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

يعرفها الباحث إجرائيًا من خالل هذه الدراسة بأنها: كل ما يحول دون معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:  -6-3
 مؤسسات.تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ال

 اإلدارة اإللكترونية:  -9
 مفهوم اإلدارة اإللكترونية:  -9-1

 وعّبروا عنه فقد تناوله الباحثون اإلدارة، علم في الحديثة المفاهيم من االلكترونية واحداً  اإلدارة مفهوم يعتبر
األول: ينظر لها  بعدة تعريفات، ولكن هذه التعريفات ال تقف عند إتجاه معين، بل تتوزع على ثالثة اتجاهات،

على أساس مادي، فال تخرج عن كونها مجموعة من األجهزة واآلالت والمعدات، والثاني: ينظر لها على أساس 
وظيفي ال تخرج عن كونها تؤدي مجموعة من الوظائف، والثالث: ينظر لها على أساس تكاملي يشمل الجوانب 

 (.  33: 2737ه السائد واألكثر تنظيمًا،)الفرجي وآخرون،التنظيمية المادية والوظيفية والبشرية، وهذا االتجا
 اإلدارة والكفاءة، وهي مستوى لرفع تستخدم التي الوسيلة تلك  "بأّنها هي ( 31: 2774وعرفها ) الصيرفي،

 متطلبات تلبي إدارة الصوتية، وهي االلكترونية والرسائل واألدلّـة االلكتروني األرشيف تستخدم ألّنهــا أوراق بال إدارة
 ".أعمال المعرفة على أساساً  جامدة، وتعتمد

 وعبر إلكترونيا تنفيذها يتم األعمال واألنشطة التي منظومة  "( بأّنها:22: 2005وكما عرفها )ياسين، 
     "الشبكات

 وتعتبر اإلدارة االلكترونية هي منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات االتصاالت والمعلومات لتحويل
 (.92:2777العمل اإلداري اليدوي التقليدي إلى أعمال تنفيذ بواسطة التقنيات الرقمية الحديثة. )احمد،

وبذلك فأن اإلدارة االلكترونية تهدف إلى العمل على تقديم الخدمات لجميع العاملين في مكان وجودهم 
هيم السابقة، فإنه يمكن تعريف اإلدارة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ومن خالل النظرة المتأنية والمتعمقة للمفا

االلكترونية من وجهة نظر شاملة، ترى أنه "يمكن تقسيم هذا المصطلح إلى مقطعين أساسيين: أحدهما لإلدارة، 
وهو يعبر عن نشاط إنجاز األعمال والمعامالت من خالل جهود اآلخرين لتحقيق األهداف المرجوة، بينما يقصد 
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ونية، بأنه نوع من التوصيف كمجال األداء النشاط في المقطع األول حيث يتم أداء هذا بالمقطع الثاني اإللكتر 
 (.27-.2: 2779النشاط من خالل استخدام الوسائل والوسائط اإللكترونية المختلفة"،)عامر،

( إن "عملية التحول من األعمال التقليدية إلى األعمال اإللكترونية، 397: 2731ويرى العاني وآخرون،)
تطلب تهيئة البنية التحتية لألعمال، بما فيها الموارد البشرية والمادية، التي تعمل على دعم وتسريع عملية ي

دارة  التحويل هذه، وتتضمن إجراءات عملية التحول كل أنشطة المؤسسة )إدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، وا 
دارة اإلنتاج ..(".   التسويق، وا 

( اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية بأنها "التعامالت اإللكترونية بين 37: 2779ماركهام  -ويعرف )هوبكنز
( وظهر هذا المصطلح (B2Eوالتي تعرف باختصار بـ Employee  Business toالشركات والموظفين"، )

 Business to،" )كنظير لمصطلحين آخرين أكثر شيوعًا وهما، "التعامالت التجارية اإللكترونية بين الشركات
Business ( والتي تعرف باختصار بـB2B ،"و"التعامالت التجارية اإللكترونية بين الشركات والعمالء )

(Business to Customer  ( والتي تعرف اختصارا بـB2C  و وهو يشير إلى العالقات المختلفة في عالم )
 التجارة اإللكترونية".

( 1نوضح أبعاد تطورها على مستويات متعددة، والجدول التالي رقم  )ومن أجل فهم اإلدارة اإللكترونية 
 (.343: 2777يوضح أهم تطور تلك المدارس اإلدارية كما يلي،)نجم،

 ( تطور المدارس اإلدارية1جدول  )
 

 (342: 2777تصميم الباحث : من خالل المصدر: )نجم، 

( إلى أنه من خالل الجدول أعاله ومن خالل دراسة الفكر اإلداري 342-343: 2777ويشير )نجم، 
 :والمدارس اإلدارية يتضح اآلتي 

: فقد حددوا المختصين في اإلدارة إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للمدارس اإلدارية وتجاوز لها  -1
مسارًا تاريخيًا متصاعد لتطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية، على مدى أكثر من قرن من الزمن، بدًأ من 

لي لماكس ويبر ومبادئ اإلدارة العلمية لفريدريك المدرسة الكالسيكية ) المتضمنة في النموذج البيروقراطي المثا

 المدارس اإلدارية سنة البداية
 المدرسة التقليدية 3.77
 المدرسة السلوكية 3724
 المدخل الكمي 3747
 مدرسة النظم 3753
 المدرسة الموقفية 3747

 منظمة التعلم نهاية الثمانينات
 اإلدارة االلكترونية 3775
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(،  1932-1924تايلور و وظائف اإلدارة لهنري فايول( إلى مدرسة العالقات اإلنسانية)في تجارب ها وثورن )
والتي توجت في المدرسة السلوكية، إلى المدخل الكمي أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعدها مدرسة النظم في 

الخمسينيات، ثم المدرسة الموقفية في الستينات فمدخل منظمة التعلم في الثمانيات، لتتوج مسيرة التطور في بدايات 
 ( يوضح هذه التطورات.1منتصف التسعينات بصعود اإلدارة اإللكترونية، والجدول رقم )

تكنولوجي أتجه منذ إن التطور ال إن اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة : -2
البدء إلى إحالل اآللة محل العامل، ثم أنتقل إلى أعمال التخطيط والرقابة القابلة للبرمجة كما في التصميم 

(، لينتقل للعمليات CAPP(، وتخطيط التشغيل بمساعدة الحاسوب )CAD/CAMوالتصنيع بمساعدة الحاسوب )
االصطناعي الذي يحاكي الذكاء اإلنساني، سواء في الرؤية  الذهنية المحاكة لإلنسان من خالل تطبيقات الذكاء

( يوضح أبعاد التطور التكنولوجي باتجاه  2والجدول التالي رقم ) اآللية أو اللغة الطبيعية أو النظم الخبيرة، 
 .(342:2777)نجم،  اإلنترنت واإلدارة اإللكترونية،

 اإلدارة االلكترونيةالتطور التكنولوجي باتجاه االنترنت و (  2 جدول رقم )
 اإلدارة اإللكترونية اإلدارة التقليدية

 اإلنترنت الذكاء االصطناعي اآلتمته اآللية الحرفية
اإلنسان هو 
العامل 

األساسي في 
 اإلنتاج

اآللة تحل 
محل العمل 
اليدوي في 
 اإلنتاج

اآللة تحل محل 
العمل المرتبط 
ببرمجة ورقابة 
 العمل واإلنتاج

وتحاكي الذكاء اآللة تقلد 
 والسلوك اإلنساني

آلة التشبيك الفائق من 
استخدام البيانات إلنجاز 

 العمليات عن بعد

 اتجاه التطور
 (341: 2777تصميم الباحث : من خالل المصدر: )نجم،

 أهداف اإلدارة اإللكترونية : -9-2
إن األهداف المرجوة من اإلدارة اإللكترونية عديدة جدًا، وجميعها تهدف إلى زيادة كفاءة و فعالية المؤسسة من 
جهة وتقليل التكاليف من جهة أخرى، وما توفره من الوقت والجهد في إتمام اإلجراءات، وتتمثل أهم األهداف كما 

  : ( لإلدارة االلكترونية كما يلي11: 2779أوردها ) عامر،
 استعمال التكنولوجيا الحديثة من حلول وأنظمة والتي من شأنها تطوير العمل اإلداري. -3
وقت، وذلك من خالل جعل جميع أنشطة وخدمات الدولة للمواطنين تتم  عن  أي في تتبعها سهولة -2

ن) نشرة طريق االنترنت، وبما يحسن فعالية وكفاءة الدولة واستجابة الدولة للخدمات التي يحتاجها المواط
 (2: 2772خالصات، 

 اإلدارية اليومية، ومحاربة البيروقراطية. التعقيدات من التقليل -1
 جذب االستثمار وتحسين االنتعاش االقتصادي. -4
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 تقليل األوراق المستخدمة واإلنجاز السريع للمعامالت مما يؤدي لتقليل تكاليف التشغيل. -5
 تقديم الخدمات أفضل . ارتباط و تواصل أكبر بين إدارات المؤسسة مما يؤدي -4
 (.2774توظيف التكنولوجيا ألجل نشر ثقافة مؤسسية إيجابية لكل العاملين)رضوان، رأفت،  -9
 السرعة في إنجاز االعمال، وسرعة استرجاع المعلومات. -.
 توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية. -7
 (. .43: 2774التعلم المستمر وبناء المعرفة.) الهوش ، -37
 (. 2777الحفاظ على حقوق الموظفين من حيث اإلبداع واالبتكار.)أحمد، -33
 الحفاظ على سرية وأمن المعلومات وتقليل مخاطر فقدها. -32

وقد أصبحت اإلدارة اإللكترونية أداة فاعلة في أيدي الذين بادروا بتطبيق التكنولوجية الحديثة في دوائرهم اإلدارية، 
ن لم يحظوا باالنتقال إلى اإلدارة اإللكترونية، أو تم تطبيقها بشكل جزئي في إليه اإلداريون الذي وحلما يتطلع

 يبلغوا الدرجة الكافية إلطالق اسم اإلدارة اإللكترونية على تعامالتهم، )عبد الرحمن، بعض أنشطتهم، ولم
 (.314: 2775توفيق،

متها الى مكاسب مادية وكما يمكن تصنيف أهداف اإلدارة اإللكترونية إلى أهداف مباشرة يمكن ترج
 (: 17: 2771)حجازي، :مثل

 .اإلجراءات مختلف في التنفيذ زمن واختصار لإلعمال سريع انجاز -3
مكانية ،الحكومية داخال المؤسسات العمل ساعات تقليل -2  .بعد عن العمل أداء وا 
 .اإلدارية األعمال في األوراق استخدام من الحد -1
 :مثل ملموسة مادية مكاسب إلى ترجمتها يصعب مباشرة غير عامة أهداف  
 اإلنساني. بالعامل المرتبطة األخطاء من التقليل  -
 .المتقدمة خصوصاً  العالم دول بقية مع لتوافق -
 . التنافسية للمؤسسات القدرة زيادة و تعزيز -

 إلى: االلكترونية ( بإيجاز ألهداف اإلدارة77  :2771حجازي،  ويشير أيضًا،)
 من خالل  التقليل من أخطاء وتحقيق مبدأ الشفافية.   :الخدمات تقديم مستوى تحسين -
 اإلدارية: من خالل تقليل البيروقراطية والسرعة في إنجاز إجراءات العمل.   التعقيدات من التقليل -
التكاليف: وذلك من خالل إمكانية الوصول للمعلومات والنماذج من اإلنترنت، من دون أن يراجع  تخفيض -

لعالقة، وكذلك األرشيف اإللكتروني يوفر على الدول والمؤسسات جهود تكلفة الحفظ والتخزين وما الدوائر ذات ا
 قد يتعرض للتلف أو الضرر.

ساعة، وهذا  24تحقيق االستفادة لعمالء المؤسسة: وذلك للتعامل مع نظام تقديم الخدمات اإللكترونية على مدار -
 يوفر الوقت والجهد والمال.   
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 اإلدارة اإللكترونية:أهمية  -9-3
االلكترونية في قدرتها على مواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال  اإلدارة نظام تتضح أهمية تقنيات

تطبيق تقنيات ونظم المعلومات، حيث يمكن تسميتها بالثورة المعلوماتية المثمرة، وهي تمثل استجابة قوية لتحديات 
وأيضًا تتجلى أهمية اإلدارة اإللكترونية في قدرتها على التعامل بفّعالية وكفاءة مع عالم القرن الواحد والعشرين، 

 (.29: 2775المتغيرات التي يمر بها العصر الحالي) ياسين: 
وأن أهمية اإلدارة اإللكترونية سواء بالنسبة للمؤسسات أو على المستوى القومي، تكمن فيما يلي )غنيم : 

2777  :17:) 
 ف اإلنتاج وزيادة ربحيه المؤسسة. انخفاض تكالي -
 تحسين جودة المنتجات وزيادة درجة تنافسية المؤسسة. -
 تالفي مخاطر التعامل الورقي . -
 االستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التكنولوجيا الحديثة. -
 إيجاد فرص جديدة للعمل الحر. -

 ( :39: 2119وأن أهمية اإلدارة اإللكترونية تكمن في اآلتي, ) عامر :
تحسين فّعالية األداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة المعلومات والبيانات لمن أرادها، وتسهيل الحصول عليها  -3

مكانية الحصول عليها بأقل جهد ممكن.   من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وا 
كان قد يتواجد فيه للقيام المرونة في عمل الموظف من حيث سهولة الدخول على الشبكة الداخلية من أي م - 2

 بالعمل في الوقت والمكان الذى يرغب فيه، فأصبح المكتب باستخدام تطبيقات اإلدارة االلكترونية ليس له حدود.
 ( بين اإلدارات المتباعدة جغرافيا. Video Conferencingسهولة االجتماعات عن بعد ) - 1
 سهولة إنهاء معامالت المراجعين من خالل جهة واحدة تقوم بهذه المهمة.  -4
سهولة تخزين وحفظ البيانات والمعلومات وحمايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية، من خالل االحتفاظ بالنسخ  -5

 االحتياطية في أماكن خارج حدود المؤسسة. 
 التقنية. االحتياجات وبقية تشفيروال التقنية حقل في عامة تحتية بنية تطوير -4
 واألمن المناسبة والسرية بمعايير الخصوصية االلكترونية اإلدارة تمتع حيث واألمان، الخصوصية - 9

 العمالء. خدمة مجال في نموها وتطورها إلى يؤدى مما والمصداقية،
طفرة في العمليات ( إلى أن "نظم المعلومات الرقمية تمكن من إحداث 325:  2775ويشير ) توفيق :

 يستحيل أن تقع في ظل النظم الورقية".
وبناء على ذلك فإن اإلدارة اإللكترونية تسعى الى إجراء تحسينات فعالة في المؤسسات المعاصرة، األمر 
الذى يترتب عليه تحقيق ثالث مزايا أساسية لها، تتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للعمالء، وتحسين العالقات 

ردين ومجتمع التمويل، وزيادة العائد على استثمارات أصحاب األسهم والمالك، ومن المحتمل أن تزداد تلك مع المو 
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التغيرات في المستقبل مما يسمح بتطبيق التكنولوجيات الحديثة والشاملة، ومن تم تؤدي إلى تطوير كفاءة إدارة 
 المؤسسات وزيادة فعاليتها.

 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:   -9-4
ن أهم متطلبات  إن تطور تطبيق اإلدارة اإللكترونية مرتبط بتوافر عدة متطلبات ضرورية لهذا التطور، وا 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية هي ما يلي:
 لمتطلبات األمنية.البشرية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات اإلدارية، والمتطلبات المالية، وا المتطلبات

    البشرية: المتطلبات -1
تحقيق  من المؤسسات تتمكن لن العنصر هذا إذ المؤسسات، في العناصر أهم من البشري العنصر يعد

ن حتى أهدافها  جيدا تأهيال البشرية العناصر تأهيل من البد لذا واالجهزة، واآلالت المعدات أضخم امتلكت وا 
 . الكفاءة من عالي مستوى وعلى

 المتخصصة الفنية البشرية الكوادر إعداد ضرورة الى أشار ( حيث145:  2774غنيم )  ما يشير إليه وهذا
 خالل من ذلك تنفيذ ويمكن ،اإللكترونية االتصاالت شبكات على العمل ونظم المعلوماتية بالبنية االرتباط ذات
 عند الكفاءة لتحقيق المطلوبة، الفنية البشرية الكوادر تأهيل في تساعد التي التدريبية، البرامج من مجموعة تنفيذ
  .اإللكترونية اإلدارة تطبيقات تنفيذ

( على أن الموارد البشرية تحتاج إلى تغيير شامل، لمحو أنماط 29: 2732وهذا ما يؤكده )سالم، يحي،
المتغيرات العالمية، لذا يتطلب اإلدارة العقيمة والتي تسببت في تأخرنا إلى حد كبير، وأدت إلى عجزنا في مواجهة 

إعادة النظر في هذه األنماط، وتطويرها لمواكبة النظم اإلدارية العالمية، واالهتمام الشامل بالتقنيات الحديثة وأيضًا 
 التخلص من النظم البيروقراطية.

 التقنية: المتطلبات -2
ن هناك بوابة واحدة للمؤسسة مع إن من أهم متطلبات تطبيق إدارة الكترونية من الناحية التقنية أن يكو 

وترابط هذه القنوات بعضها البعض إلى جانب  -تليفونات محمولة  -انترنت  -تليفونات  -تنوع قنوات االتصال 
ويمكن القول أن هناك وقدرتها على تبادل وحمايتها،  المعلوماتبين اإلدارات المختلفة بالمؤسسة في  مشاركةوجود 

االلكترونية ، والربط االلكتروني بين  الفني ألي إدارة الكترونية وهي وجود قنوات االتصالأربع مكونات للهيكل 
 .االلكترونية باإلضافة إلى وجود األنظمة القادرة على تقديم خدمات إلكترونية اإلدارات ، ووجود الشبكة

زة الحاسب اآللي بأن هناك "عدة مكونات للبيئة التقنية ومن أهمها: أجه (2777ويرى )موسى، وعقيل،
، الشبكة العالمية Extranet، والشبكة الداخلية للمؤسسة والعمالء Intranetوملحقاته، والشبكة الداخلية للمؤسسة 

 ، شبكات الحاسب اآللي".Internetاإلنترنت 
 نتائج يحقق أن يمكنه كما المؤسسات، تطوير الى يهدف حديث إداري أسلوب اإللكترونية اإلدارة وتعتبر

 التحتية البنى توفير يتطلب الحديث االسلوب هذا لكن والسياسة، واالجتماعية االقتصادية المستويات على كبيرة
 . اإلدارة اإللكترونية مشروع إلقامة المالئمة،
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 اإلدارية: المتطلبات -3
 والتغيير التطوير تساندة، جيد إدارة إلى المبتغاة األهداف للمؤسسات تحقق لكي اإللكترونية اإلدارة تحتاج

 . اإلدارية األساليب في ومستحدث جديد بكل وتأخذ وتدعمه،
 مع وفعالية بكفاءة تتعامل إلكترونية إدارية قيادات وجود ضرورة على (.21:  2775، ياسين )ويشير

عادة االبتكار على قدرتها واالتصاالت، مع المعلومات تكنولوجيا  المعرفة وصنع التنظيمية، الثقافة هندسة وا 
 والروتينية البيروقراطية اإلجراءات من التخلص المؤسسات في اإلدارات على كل ذلك، يتوجب إلى باإلضافة
 . المؤسسات في المتبعة األساليب في وتجديد تطور لكل والمعيقة المملة

 مما العمل وخطوات إجراءات وتبسيط تطوير ضرورة "يرى حيث) 92:  2774الصيرفي، )ذلك  ويؤكد
بين  التعامل ومرونة سهولة يكفل بما الحكومية واإلجراءات الخدمات كافة بين والربط اإلدارية، األعباء يخفف
 . المختلفة" والوزارات الجهات

 المالية: المتطلبات -3
نضمن له  لكي طائلة، أموال إلى تحتاج والتي الضخمة المشاريع من اإللكترونية اإلدارة مشروع إن
 الالزمة وتوفير األجهزة واألدوات التحتية، البنية مستوى تحسين من المنشودة، األهداف وبلوغ والنجاح االستمرار
 باستمرار. العناصر البشرية وتدريب آلخر وقت من االلكترونية، وتحديثها والبرامج

اإللكترونية مشروع ضخم  مشروع اإلدارة "أن يذكر ( حيث94:  2774 الصيرفي، (ذكره ما ذلك ويؤكد
 المشروع". لهذا الكافي توفير التمويل من البد لذلك طائلة، أموال إلى ويحتاج وكبير

إلى أن "نجاح وتحقيق فعاليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى وجود  (3.3:  2777)غنيم،  ويشير
 دارة التقليدية".متطلبات مالية تختلف في نوعيتها وحجمها عن المتطلبات المالية الالزمة لتطبيق نظم وأساليب اإل

 األمنية: المتطلبات -5
وجود  إلى والمعلومات، االتصاالت شبكات وازدياد التقنية الثورة ضوء في ماسة حاجة هناك أصبحت لقد
جراءات أساليب  . االختراق من والبيانات المعلومات حماية على تساعد أمنية وا 

في  تؤثر والتي العالم، في المتسارعة التطورات "بأن ذكر حيث (351:  2775،السالمي (ذلك ويشير إلى
 تدمير المعلومات، مما أو السرقة بغية الحواسيب منظومات خرق إلى الرامية المتاحة المتقدمة والتقنيات اإلمكانات

 ، أجهزة منظومات الحواسيب لحماية الوقائية الدفاعية واإلجراءات األساليب الجدي، لتحديد التفكير إلى أدى
( على أن هناك العديد من النظم 2777وفي هذا السياق يؤكد )غنيم،، تخريب(" أو خرق أي من ( ومعلومات

 لتأمين وحماية معامالت اإلدارة اإللكترونية، أهمها يتمثل بصفة أساسية فيما يلي:
 التشفير اإللكتروني. -3
 التوقيع اإللكتروني. -2
 الشهادة اإللكترونية لتحقيق الشخصية. -1
 .Fire Walls حائط المنع -4
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 .وضد أعمال النصب و االحتيال التأمين و الحماية ضد الفيروسات -5
 :معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية -9-5

إن تبني مشروع اإلدارة اإللكترونية الشك فيه إنه يصاحبه بعض المعوقات والتحديات التي تعرقل عملية 
النقص االستثمار الفعال للتكنولوجيا الحديثة، وأهم المعوقات التي تواجه المؤسسات عن ممارستها للتكنولوجيا، هي 

 Jessupات، وذلك للتعامل مع العصر الرقمي،)في الموارد البشرية ذات المهارات الفنية المتعددة االختصاص
&V. Joseph, p131:2006.وأبرز تلك المعوقات األمية المعلوماتية ،) 

: هي عبارة عن "جهل عدد قليل من الموارد األمية المعلوماتية( 54:2772 ،ويعرف )قنديلجي والسامرائي
 معها".البشرية بالتطورات التكنولوجيا الحديثة وعدم معرفتهم التعامل 

( أن على المؤسسة القيام بخطة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات 2779ولعل ما أوردته )بيزان،
التكنولوجية، لتحقيق أهداف المؤسسة والتي من أهمها نشر الثقافة اإللكترونية،  بأهمية اإلدارة اإللكترونية لدى 

واالجتماعية والتشريعية، حتى يترتب عن ذلك اكتساب المعرفة التقنية كافة القطاعات ومع تهيئة البيئة االقتصادية 
على المستوى التعليمي والوظيفي لتحقيق النجاح ومواجهة التحديات التنموية، والتي تقوم أساسًا على ضرورة تنمية 

 الموارد البشرية، ويتطلب االهتمام بالتدريب الشامل المخطط.
نه من خالل تقبل العصر الرقمي بصدر رحب، فإنه من الممكن ( إلى أ312: 2775ويشير ) توفيق،

 تسريع اآلثار اإليجابية و تخفيف التحديات.
( أن "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد حققت بالفعل نجاحات كبيرة إال أن 2774وكما يرى ) العالق،

العمل باتجاه تذليل هذه المعوقات،  هذا ال يعني خلوها من المعوقات، ومن أبرز مهام المسئولين القائمين على
حتى يكون المستقبل مشرقًا بالفعل، ويتطلب مواجهة هذه التحديات التي تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 

 المؤسسات".
 ( بأن هناك تحديات تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية وتلك التحديات كما يلي:222:2775وذكر )ياسين،

 اإللكتروني الكامل  ألنشطة وعمليات المؤسسة. إدارة عملية التحول -3
 تهيئة المؤسسة لالنتقال من األعمال التقليدية إلى األعمال اإللكترونية. -2
 تطوير البنية التحتية لألعمال اإللكترونية. -1
 إدارة موقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية. -4
 إدارة المشروعات والمؤسسات االفتراضية. -5

( إلى أن هناك "تحديات تكنولوجية تواجه تطبيق اإلدارة اإللكترونية في 143:2774ويشير)غنيم،
المؤسسات، حيث أن تطبيق هذه اإلدارة يحتاج إلى استخدام شبكات متقدمة لالتصاالت اإللكترونية، كما يتطلب 

 أيضًا ضرورة حوسبة كل أعمال ومعامالت المؤسسات".
 عيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية منها كما يلي: (، بعض الجوانب التي ت55:2779ويضيف )عامر،

 عدم توفر اإلنترنت بشكل كافي في المؤسسات، أو اقتصارها على مجموعة معينة دون غيرها. -3
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 غياب التشريعات والقوانين المناسبة . -2
 غياب الشفافية ونفوذ مجموعات المصالح الخاصة. -1
 رية عملها.عدم وجود ثقة كاملة بالتقنيات الحديثة من حيث استمرا -4
 عدم االطالع على تجارب ناجحة في البيئة المجاورة. -5

 ( إلى أبرز معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية المتمثلة باآلتي:2777ويشير،)أحمد،
 الرؤية الضبابية لإلدارة اإللكترونية وعدم إستعاب أهدافها. -3
 عدم وجود أنظمة وتشريعات أمنية أو التساهل في تطبيقها . -2
 الموارد المالية وصعوبة توفير السيولة النقدية.قلة  -1
 التمسك بالمركزية وعدم الرضى بالتغيير اإلداري. -4
 النظرة السلبية لمفهوم اإلدارة اإللكترونية من حيث تقليلها للعنصر البشري. -5
 وجود الفجوة الرقمية بين المتخصصين في التقنية وآخرين ال يفقهون شيئا من ايجابياتها. -4
 مات هو تأمين الحماية من المخاطر التي تهدد المعلومات واألجهزة.أمن المعلو  -9

( على أن هناك مجموعة من المعوقات التقنية والتي تعيق االستفادة 219:2775ويؤكد )السالمي، 
 تقنيات اإلدارة اإللكترونية كما يلي :

 عدم كفاية البينة التحتية على مستوى الدولة . -3
 حيث المواصفات والقياس، مما يشكل صعوبة الربط بينها.اختالف في أنواع األجهزة من  -2
 عدم وجود وعي وثقافة إلكترونية ومعلوماتية عند البعض من اإلداريين. -1
 ( .2775عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعامالت الشـخصية )السالمي ،  -4

ة هي على الترتيب ( ألهم المعوقات التي تعرقل التحول نحو اإلدارة اإللكتروني2771ويشير)العمري:
 والمعوقات اإلدارية(. -المعوقات المالية والبشرية  -)المعوقات التكنولوجيا

( أن التقرير الذي أعده مؤتمر التجارة والتنمية التابع لألمم 371:2774ومن جهة أخرى يضيف )العالق،
 وأهمها ما يلي: المتحدة يرجع ضعف تعامل الدول النامية مع التكنولوجيا الحديثة إلى عدة معوقات

 عدم وجود وعي بما يمكن أن توفره هذه التكنولوجيا الحديثة. -3
 عدم إنجاز البنية التحتية متكاملة. -2
 التكاليف الباهظة للوصول إلى شبكة اإلنترنت. -1
 االفتقار إلى األنظمة والتشريعات القانونية والتنظيمية المناسبة. -4
 الفردية.قلة الخبرات والكفاءات البشرية ونقص المبادرة  -5
 االفتقار إلى ثقافة أعمال منفتحة على التغيير وعلى الشفافية . -4
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 الدراسات السابقة : -8
 : (2112دراسة, أبو سنينة )  .1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مديري ومديرات المدارس من حيث التدريب في مجال الحاسب 
بالنسبة لإلدارة اإللكترونية للمدارس األردنية من حيث اآللي، والتعرف على وجهة نظر المديرين والمديرات 

ضرورتها، وايجابيتها وسلبياتها، وعلى ايجابيات اإلدارة اإللكترونية، وضرورة اإلدارة اإللكترونية، وقناعة المديرين 
ى أهمية ورغبتهم في اإلدارة اإللكترونية للمدارس، كما أكدت على أهمية اإلستفادة من الدورات التدريبية، وعل

 اإلدارة اإللكترونية للمدارس.
 (:  2112دراسة, الحازمي )  .2

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على المعوقات اإلدارية، واإلنسانية، والفنية التي تحد من استخدام الحاسب 
قات اآللي في العمل اإلداري، ومن ثم الكشف عن عالقة الخصائص الديموغرافية للعاملين باستجاباتهم نحو معو 

استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري، بإمارة منطقة المدينة المنورة، وكان من نتائجها ما يلي:  وجود 
نسانية وفنية تحد من استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلداري.  معوقات إدارية وا 

 ( :2113دراسة, العمري ) .1
منيـة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة وفوائـدها وأبـرز وتهدف هذه الدارسة إلى التعرف على المتطلبات اإلداريـة واأل

المعوقات التي تواجه تطبيقها في المؤسسة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية، وقد توصـل الباحـث إلـى عـدة 
نين نتــائج مــن أهمهــا: إدراك العــاملون للمؤسســة العامــة للمــوانئ مفهــوم اإلدارة اإللكترونيــة، ونــدرة التشــريعات والقــوا

المناســـبة أو عــــدم تحــــديثها لتواكــــب التطــــورات التقنيــــة الحديثـــة، وأهــــم المعوقــــات التــــي تعرقــــل التحــــول نحــــو اإلدارة 
 والمعوقات اإلدارية(. -المعوقات المالية والبشرية  -اإللكترونية هي على الترتيب )المعوقات التكنولوجيا

 (:2115)الدعيلج  ,دراسة  .4
 المدارس في اإلدارة االلكترونية لتطبيق المستقبلية للرؤى الفعلي الواقع على التعرف إلى الدراسة هدفت

 ىالت والمعوقات الثانوية بالمدارس االلكترونية اإلدارة فاعلية تطبيق على والتعرف المكرمة، مكة بمنطقة الثانوية
 نتائج أهم وكانت . عوقاتالم تلك على التغلب وطرق الثانوية بالمدارس االلكترونية تطبيق اإلدارة دون تحول
 : الدراسة
 بدقة المطلوبة المعلومات الحصول على سرعة في تمثلت االلكترونية اإلدارة لتطبيق فعال أثر وجود - 3
 .المعلومات وصحة وتكامل المعلومات، تخزين وسهولة عالية،
 المطلوبة المالية ضعف المخصصات في تمثلت االلكترونية، اإلدارة تطبيق دون تحول معوقات وجود - 2

 .التدريبية الدورات عقد والقصور في البشرية الكوادر ونقص عالية، بدقة
 :(2005) السبيعي  .  دراسة,5

على مدى إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للمرور بالمملكة  التعرف إلى الدراسة هدفت
السعودية من وجهة نظر العاملين فيها من خالل معرفة توافر اإلمكانات المادية والبشرية والمستلزمات اإلدارية 
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التي تحول دون تطبيقها، ومعرفة وجهة نظر العاملين إلمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وما هي المعوقات 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج :

 تتوافر اإلمكانات المادية والمتطلبات اإلدارية والفنية في اإلدارة العامة للمرور بنسبة متوسطة. -3
 تتوافر اإلمكانات البشرية في اإلدارة العامة للمرور بنسبة قليلة . -2
ية في اإلدارة العامة للمرور بوجود اختالف اإلجراءات هناك معوقات تحول دون تطبيق اإلدارة اإللكترون -1

 اإلدارية داخل أقسام اإلدارة العامة للمرور، وغياب الحافز المادي، وعدم وجود بنية تحتية متكاملة .
 (2006) :ي القحطان ,دراسة . 6

 السجون في االلكترونية اإلدارة تطبيق ألهمية القيادات العاملة إدراك مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت
 دون قد تحول التي المعوقات مواجهة وسبل التطبيق ذلك ومعوقات ومتطلبات مجاالت توظيفها، على والتعرف
 نظر وجهات بين الفروق داللة كشف إلى الدراسة هدفت كما السعودية، السجون في االلكترونية اإلدارة تطبيق

الشخصية  لمتغيراتهم طبقا السعودية السجون في االلكترونية اإلدارة ومتطلبات تطبيق مجاالت نحو المبحوثين
 تسهم :الدراسة نتائج أهم التعليمي( ، وكانت المستوى  -الوظيفي المستوى - المرتبة أو الرتبة-)العمر والوظيفية
توفير الكثير من  ،بسرعة فائقة والمعلومات البيانات الرجوع إلى بدرجة عالية هي تحقيقها في االلكترونية اإلدارة

 تأثير من تحد التي السبل الوقت للعاملين، تساعد في الحصول على البيانات والمعلومات في أي وقت، وأهم
 والمتخصصين. الخبراء استقطاب -الحديثة التقنية توفير في السجون االلكترونية اإلدارة تطبيق معوقات

 (:  2119)  بيزان . دراسة,9
 البشرية الحياة االفتراضي على أو التخيلي المجتمع رئيسية، تأثير محاور أربعة الدراسة حيث تناولت  
 اإلدارة مستقبل دراسةوأخيرا  اإللكتروني، وجودة المحتوى المعلومات، لمجتمع األساسية البنية وهندسة العامة،

 المؤسسات لتكييف تطبيقية ومناهج آليات وضع :أهمها وأظهرت الدراسة عدد من النتائج، ليبيا في اإللكترونية
 أجل من متزايدة بصورة والمعامالت كافة العمليات ميكنة األولى بالمرحلة والذى يتضمن انتقالها، اإلدارية وتيسر

خراجها العمليات وانسياب اإلجراءات ترشيد الثانية، وهى للمرحلة االنتقال تيسر الزجاجة، وصوال  عنق من وا 
 المعرفة، وعمال المعلومات تقنية كليا على باعتمادها األعمال أنماط وهندسة جذري التصميم إعادة الثالثة للمرحلة

 اإللكتروني . اإللكترونية والمجتمع اإللكترونية والتجارة الحكومة حول أغلبها في الحالية التوجهات خصوصًا وأن
 :  (2119المالك ) . دراسة,8

اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة اإللكترونية من وجهة نظر هدفت الدراسة إلى التعرف على األبعاد 
القيادات اإلدارية في المصارف السعودية، ومعرفة أهم متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المصارف 

ستخدم السعودية، ودراسة االختالف بين المصارف الوطنية واألجنبية من حيث تطبيقات اإلدارة اإللكترونية، وا
الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها: تعمل اإلدارة اإللكترونية من الناحية اإلدارية 
دارة  على االستخدام األمثل للموارد وارتفاع مستوى الكفاءة، ودعم اإلدارة العليا في إدارة الموارد البشرية والمالية وا 

 المعلومات والتخطيط.
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 (:2119القرني ). دراسة, 9
هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في األجهزة األمنية بمنطقة الرياض، 
بالمملكة العربية السعودية، ومعوقاتها وسبل تطويرها، وتوصلت الدراسة إلى النتائج والتي من أهمها كما يلي: 

رامج اإلدارة اإللكترونية، وغياب الخبراء والمختصين بتطبيقات نقص الحوافز المادية الالزمة لتشجيع تطبيق ب
 اإلدارة اإللكترونية، ونقص اإلمكانات الفنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

 (:(2009. دراسة عمار,11
في وكالة غوث وتشغيل الالجئين بمكتب  االلكترونية اإلدارة مدى إمكانية تطبيق على للتعرف الدراسة هدفت

غزة اإلقليمي، وأيضًا التعرف على مدى توفر متطلبات نجاحها من اإلمكانات المالية والتقنية والبشرية، وأظهرت 
إلى وجود معرفة لدى العاملين باإلدارة اإللكترونية ومتطلبات نجاحها، وكذلك وجود دعم من قبل اإلدارة النتائج 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية، وعلى وجود ضعف في نظام الحوافز الموجود في للمتميزين في العمل العليا لسياسة 
اإللكتروني، وكما يوجد قصور لدى اإلدارة العليا في مشاركة جميع المستويات اإلدارية في وضع األهداف والبرامج 

 المتعلقة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
  (:2111. دراسة, القحطاني )11

هدفت الدراسة إلى التعرف على مجاالت تطبيق التعامالت اإللكترونية ومعوقاتها، بإمارة منطقة الرياض 
 العتقادهم بأنهمقاومة العاملين للتغيير بالمملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج والتي من أهمها: 

قص الكوادر البشرية المتخصصة، ونقص الدورات ربما يهدد مراكزهم، ومحدودية الحوافز لدى العاملين، ون
التدريبية في المجال التقني، وعدم مشاركة المرؤوسين في صنع اتخاذ القرارات الخاصة باستخدام التعامالت 

 اإللكترونية.
 (: 2111. دراسة, المغيرة )12

اإللكترونية، في إجراءات هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات المتعددة التي تواجه تطبيق اإلدارة 
االعتماد على الخبرات  العمل اإلداري في وزارة الداخلية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج وأهمها كما يلي:

الشخصية في إدارة العمل، وتعتبر من المعوقات التنظيمية، و قلة الحوافز المالية المقدمة للموظفين، وتعتبر من 
 وقلة دعم اإلدارة العليا لنشاطات اإلبداع واالبتكار لدى الموظفين. أهم المعوقات المالية، 

 (:2111القريشي ) . دراسة,13
في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة،  االلكترونية اإلدارة درجة تطبيق على التعرف إلى الدراسة هدفت

براز أهمية الع الية من خالل استخدام مل اإلداري وزيادة الفعّ الجزائر، ومدى مساهمتها في تطوير العمل اإلداري، وا 
تكنولوجيا المعلومات وتسليط الضوء على واقع اإلدارة اإللكترونية في المؤسسة محل الدراسة، وأظهرت نتائج 

ين أبعاد اإلدارة اإللكترونية بشكل منفرد، مع أبعاد العمل الدراسة بأن هناك وجود عالقات ارتباط دالة وموجبة ب
 مجتمعة.اإلداري 
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 مبادرات محلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية:  -9
إن التطور السريع الذي يشهده العالم في عدة قطاعات أثرت بشكل كبير على تطور األفراد مما زادت 
حاجاتهم وتعددت، وأنتجت مفاهيم ومصطلحات اجتماعية واقتصادية حديثة، لعل أكثر هذه التطورات تداواًل تلك 

ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتي أفرزت آليات جديدة والتي تسعى دول العالم التي حصلت في مج
والتي من بينها ليبيا إقامتها من خالل نظام إلكتروني شامل وتعميم اإلنترنت لتطلق أخيرًا مبادرة ليبيا اإللكترونية 

ن نجاح وذلك باستخدام شبكات االتصاال، من خالل وزارة االتصاالت والمعلوماتية ت الحديثة ونظم المعلومات، وا 
هذه المبادرة اإللكترونية يتطلب وضع استراتيجية شاملة لتقنية المعلومات، لتحديد خارطة الطريق لتنفيذ العناصر 

 الرئيسية للمبادرة وهي:
 لمشتركة، األمن، البنية التحتية لليبيا اإللكترونية بما في ذلك الخدمات اإللكترونية، الشبكات، النظم، البيانات ا

 وعناصر البنية التحتية األخرى.
 .عادة تصميم عمليات الخدمات الحكومية وتبسيطها لتقديم أفضل الخدمات للسكان والشركات في ليبيا 
 .تنمية الموارد البشرية لدعم التطوير اإللكتروني وتشغيل وصيانة الخدمات االلكترونية 
  والتوجهات االستراتيجية، وتدابير مراقبة األداء، وعناصر أخرى مثل وضع القوانين واألنظمة والسياسات

 الحوكمة لضمان الشفافية ودعم النظم اإللكترونية.
 .وعن طريق إجراء ممارسة محدودة واستدعاء كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال 

 التالي:وقد حدد نطاق العمل لمشروع تطوير استراتيجية ليبيا االلكترونية على النحو 
 : تقييم الوضع الحالي واالستفادة من تجارب اآلخرينالمرحلة األولى
 : اإلطار االستراتيجي الخاص باستراتيجية ليبيا االلكترونية.المرحلة الثانية
 : التصاميم المرجعية المستقبلية الخاصة باستراتيجية ليبيا االلكترونية.المرحلة الثالثة
الطريق وبطاقات األداء المتوازن تطوير خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع والمبادرات : خارطة المرحلة الرابعة

 الخاصة باستراتيجية ليبيا االلكترونية.
 : حوكمة برنامج ليبيا االلكترونية.المرحلة الخامسة
 : كراسات الشروط والمواصفات لمشاريع ومبادرات استراتيجية ليبيا االلكترونية.المرحلة السادسة

 : األطر االستراتيجية لبرامج التجارة والتعليم والصحة االلكترونية الحكومية.رحلة السابعةالم
دارة المشروع، التدريب ونقل المعرفة، إدارة المشروع وضمان الجودة، إدارة المرحلة الثامنة : نقل المعرفة وا 

 التغيير.
 خالصة الدراسة:

ونية، بدءًا من شرح للمفاهيم والمصطلحات المكونة لهذا في هذه الدراسة تم تناول موضوع اإلدارة اإللكتر 
الموضوع، وكذلك استعراض بعض التعريفات المعروفة التي تناولها بعض الكتاب، وأيضًا التطور التاريخي لإلدارة 

ر وكذلك معرفة درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية من خالل مدى تواف اإللكترونية، وكذلك إبراز أهميتها وأهدافها،
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متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية المتمثلة في ) اإلمكانات البشرية، واإلمكانات التقنية، واإلمكانات اإلدارية، 
 المالية، واإلمكانات األمنية (، وأيضًا معوقات تطبيق اإلدارة اإلكترونية. واإلمكانات
وضوع اإلدارة اإللكترونية بشكل وفي نهاية الدراسة تم استعراض بعض الدراسات السابقة التي تناولت م 

عام، ومتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية بشكل خاص، مستخدمًا في ذلك قواعد البيانات العربية والعالمية، وقد 
 اعتمد سرد هذه الدراسات على التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث. 

 :توصيات الدراسة -37
تُقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباُعها لرفع من مستوى فّعالية تطبيق اإلدارة 

 اإللكترونية بالمؤسسات، وأهم هذه التوصيات على النحو التالي: 
  بما أن مستوى توافر إمكانات تطبيق اإلدارة االلكترونية بالمؤسسات في غاية األهمية ، فالبد من إعطاء

الكافي لتعزيز هذا المستوى، وذلك من خالل زيادة توعية القيادات اإلدارية باإلدارة االلكترونية ليصبح  االهتمام
 جزءًا من الثقافة التنظيمية بالتدريب والمتابعة.

  هناك حاجة ماسة لفهم ودراسة مفهوم اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات ، وخاصة مع التطورات السريعة التي
 وجيا المعلومات واالتصاالت.تحدث في تكنول

  أن تقوم إدارة المؤسسات تشجيع العاملين وتهيئتهم على التحول الكامل نحو اإلدارة اإللكترونية، من خالل
 وضع برامج تدريبية ورصد أنظمة جيدة للحوافز، للتغلب على المقاومة التي يبديها البعض لعملية التغير. 

 نشاء وحدة متخصصة في  توفير الكوادر البشرية من اإلداريين والفنيين الالزمين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، وا 
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية.

  التي المعوقات مواجهة وسبل بمعرفة أهم متطلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةأن تقوم إدارة المؤسسات 
 .االلكترونية اإلدارة تطبيق دون قد تحول
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المستخدمة للوقاية من اإلشعاع للعاملين بمركز  تقييم الواقع الراهن إلجراءات السالمة والصحة المهنية
 لألشعة التشخيصية والعالجية  بنغازي 

 *أ.نجاة عبد الرسول العشيبي
 –كلية اآلداب والعلوم   –جامعة بنغازي –تخصص علم البيئة  –محاضر ومنسقة ضمان الجودة بقسم النبات

 توكرة  
naiat.najat 2017@gmail.com 

 عشيبيأ.فريحة عبد الرسول ال
 عضو بمكتب الجودة بالمركز-لألشعة التشخيصية والعالجية فيزيائية بمركز بنغازي  -ماجستير فيزياء طبية

 
 الملخص

تهدف هذه الدراسة الى تقييم الواقع الحالي الذي يعيشه مركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية من        
للوقاية من األشعاع للعاملين بالمركز، والقوانين واإلرشادات  حيث التزامه بتطبيق نظم السالمة والصحة المهنية

الضابطة الستخدام وسائل الوقاية، ومدى التزام العاملين باستخدامها وأثر استخدامها على العاملين، تكون مجمتمع 
اسة التزام قسم الدراسة من اربع فئات هي )األطباء، الفزيائين ، الفنيين، التمريض( العاملين بالمركز، اظهرت الدر 

الفيزياء والوقاية الصحية بتطبيق نظم الصحة والسالمة المهنية المتبع في الوقاية من االشعاع للعاملين الموصى 
باستخدام جهاز قياس الجرعات  2732الى 3775منذ نشأة المركز عام   IAEAبه من وكالة الطاقة الدولية

وجود بمركز تاجوراء طرابلس عن طريق ارسال الم  Thermoluminescent dosimeter"TLD الشخصية 
لقياس جرعات اإلشعاع  للعاملين وتغييره كل ثالث اشهر، باألضافة الى  Dosimeters " TLDالبطاقات" 

خاص TLDتم تطوير قسم الفيزياء الوقائية بحيث امتلك القسم جهاز  2732تحاليل دورية كاملة للدم. وبعد عام 
"" الى مركز تاجوراء لقياسها، اما الفترة TLD Dosimetersجة الى ارسال البطاقات به لقياس الجرعات دون الحا



411 
 

تم استأناف العمل بالمركز من جديد  .273اغلق المركز بسبب الحرب. وحاليا في عام  2739الى  2731من 
لين بالمركز حفاظًا على صحة وسالمة العام 2737والقيام بأعمال الصيانة وسيتم تشغيل الجهاز ابتدأ من عام 

  من مخاطر تعرضهم لإلشعاع. 

 جهاز قياس الجرعات، الوقاية، اإلشعاع. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

عرفت لجنة الصحة المهنية المشتركة من منظمة العمل الدولية و منظمة الصحة العالمية في اجتماعها        
الصحة المهنية بأنها "الفرع من فروع الصحة الذي يهدف إلي االرتقاء بصحة العاملين في  ٠٥٩١األول سنة 

ية واالجتماعية، ومنع االنحرافات الصحية التى جميع المهن واالحتفاظ بها في أعلى درجات الرفاهية البدنية والنفس
قد تتسبب للعاملين من ظروف العمل، وكذلك وقاية العاملين من كافة المخاطر الصحية في أماكن العمل، ووضع 

واالحتفاظ به في بيئة عمل مالئمة إلمكاناته الفسيولوجية والنفسية. ويتلخص ذلك في تكييف العمل لكي  العامل 
 [. 4و تكييف كل عامل مع عمله] يالئم العامل

إن أي نشاط أو تعامل إنساني ال يخلو من أن يصاحبه أو ينتج عنه فوائد ومخاطر محتملة. فالتعامل مع        
اإلشعاع والمواد المشعة، بالرغم من فوائدها إال أنه يصاحبها بعض المخاطر المحتملة والتي ال تخفى على أحد. 

حية حجمها ونسبتها للفوائد من نشاط آلخر. آما أن المخاطر المصاحبة لنشاط ما وتختلف هذه المخاطر من نا
 يمكن أن تزداد بإساءة التعامل أو الجهل بها أوبحجمها.

عطاء صور داخلية لجسم          منذ اكتشاف األشعة، الحظ اإلنسان قدرتها على اختراق األجسام المختلفة وا 
والتي لم يكن قادرا على رؤيتها بالعين المجردة. ولجهل اإلنسان بمخاطر هذه اإلنسان وتراكيب المعادن الداخلية 

األشعة، فقد أساء وأسرف في استخدامها، وقد أدى ذلك االستخدام العشوائي إلى حوادث محزنة، حيث أصيب 
ل من األطباء الكثير من أطباء األشعة األوائل بالسرطان. وكانت هذه الحوادث نتيجة حتمية لجهل هذا الرعيل األو 

والعلماء بمخاطر ما يتعاملون معه من أشعة وعدم فهمهم لها الفهم الدقيق. وبجهود هذا الرعيل األول من العلماء، 
نعلم اآلن الكثير من خواص هذه األشعة وأنواعها ومخاطرها واألساليب الصحيحة للتعامل معها. فنعلم اآلن أن 

أشهرها األشعة السينية وأشعة جاما وأشعة ألفا وأشعة بيتا. جميع هذه  هناك أنواع عديدة من األشعة المؤينه، من
األشعة ال يمكن إحساسها بحواسنا الخمس ولكن يمكن التعرف عليها وأنواعها باستخدام أجهزة كشف خاصة تسمى 

س؛ مهنيين [. يمكن تعريف علم الوقاية اإلشعاعية على أنه العلم الذى يتكفل بحماية النا3بالكواشف اإلشعاعية]
وجمهور، والمنشآت النووية واإلشعاعية، باإلضافة إلى حماية البيئة، من اآلثار الضارة لألشعة المؤينة الناتجة عن 

 [. 2كال من األشعة الكهرومغناطيسية، والجسيمات المعجلة؛ بطاقاتها المختلفة ]
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     مشكلة الدراسة  

ام األشعة المؤينة بدرجة مهولة فى المجال الطبى. وبالرغم من فى العقدين اآلخرين تم التوسع فى استخد       
فوائدها العظمى إال أنها تحوز بعض اآلثار الصحية الضارة. ووجد الخبراء أنفسهم أمام معضلة حقيقية؛ أال وهى 
كيفية التعامل مع محصلة )المنفعة /المخاطرة(. فالمنفعة جمة، سواء فى تشخيص األمراض أو عالجها. 

اطرة نتاج طبيعى للوجه اآلخر لألشعة المؤينة. و هذا الوجه يشمل قناعين؛ أحدهما يسمى باآلثار عشوائية والمخ
الحدوث، بينما يدعى اآلخر باآلثار الحتمية. النوع األول قد يحدث عند أية تعرضات إشعاعية، حتى أنه ممكن 

ث إال عند التعرضات العالية جدا، وبعد حدوثه عند التعرض لجرعات إشعاعية منخفضة. والنوع الثانى ال يحد
جرعة عتبية محددة وموثقة لكل عضو فى جسد االنسان. و على هذا فإن الدور األول للوقاية اإلشعاعية هو 
السعى المستمر لتقليل حدوث اآلثار العشوائية، ومنع االثار الحتمية منعا باتا، وبالرغم مما ذكر أعاله من آثار 

ه، إال أنه يمكن الوقاية من هذه اآلثار وتقليل احتمال حدوثها باستخدام الوسائل العلمية لإلشعاع والتعامل مع
[. لذلك جاءت هذه الدراسة لتقييم نظام الصحة والسالمة للوقاية من اإلشعاع 1الصحيحة للتعامل مع اإلشعاع]

 للعاملين المستخدم في مركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية.

 ةاهمية الدراس

تكمن اهمية الدراسة في كونها الدراسة االولى التي تناولت تقييم الواقع الراهن لنظام الوقاية من األشعاع  .3
 لألشعة التشخيصية والعالجية. للعاملين المستخدم في مركز بنغازي 

 احتياج وزارة الصحة لهذه الدراسات والتي من شأنها العمل على دعم وتطوير وسائل الوقاية والسالمة. .2
 تقديم معلومات جديدة للباحثين في مجال إدارة وسائل الوقاية والسالمة.  .1
  تقديم توصيات من شأنها ان تساعد في تطوير الوقاية والسالمة من اإلشعاع في المراكز الطبية.  .4

 اهداف الدراسة

ة في اآلونة األخيرة من المالحظ أن عدد األجراءات الطبية التشخيصية والتداخلية باستخدام األشعة المؤين      
لها في ارتفاع مطرد. واألجراءات التي تتطلب تعريض المريض لجرعات إشعاعية أعلى من ذى قبل صارت 

لذا فقد أصبحت هناك حاجة ملحة لوقاية العاملون )األطباء، الفزيائين ، الفنيين، التمريض( من  مألوفة ودورية 
 اإلشعاع لذا تهدف الدراسة الى معرفة:

اقع اجراءات السالمة والصحة المهنية المستخدمة للوقاية من اإلشعاع للعاملين بمركز بنغازي تقييم و  .3
 لألشعة التشخيصية والعالجية.

 المستخدم بمركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية. TLDالتعريف بجهاز قياس الجرعات الشخصي .2
 ن باستخدامه.على العاملين ومدى التزام العاملي TLDمعرفة اثر استخدام   .1
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 منهجية الدراسة

استخدم المنهج الوصفي التحليلي في اجراء الدراسة لكونه من اكثر الوسائل استخداما في دراسة الظواهر 
 األجتماعية واإلنسانية.وألنه يناسب موضوع البحث.

اسلوب من اساليب التحليل المعتمد على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة ما ومن خالل فترة  المنهج الوصفي: 
 اوفترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية ثم تفسيره بطريقة موضوعية.

ات الشخصية تم األعتماد على بيانات موثقة بقسم الوقاية والفيزياء الصحية قسم تقدير الجرعبيانات الدراسة: 
 3775)األطباء، الفزيائين ، الفنيين، التمريض( بمركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية. منذ عام  للعاملين 

باستخدام جهاز قياس الجرعات  كانت تقاس الجرغات األشعاعية للعاملين  2732الى
لس عن طريق ارسال الموجود بمركز تاجوراء طراب  Thermoluminescent dosimeter"TLD الشخصية 
لقياس جرعات اإلشعاع  للعاملين وتغييره كل ثالث اشهر، باألضافة الى  Dosimeters " TLDالبطاقات" 

تم تطوير قسم الوقاية والفيزياء الصحية بحيث امتلك القسم جهاز  2732تحاليل دورية كاملة للدم. وبعد عام 
TLDطاقات خاص به لقياس الجرعات دون الحاجة الى ارسال البTLD Dosimeters الى مركز تاجوراء ""

تم استأناف العمل  .273اغلق المركز بسبب الحرب. وحاليا في عام  2739الى  2731لقياسها، اما الفترة من 
حفاظًا على صحة وسالمة  2737بالمركز من جديد والقيام بأعمال الصيانة وسيتم تشغيل الجهاز ابتدأ من عام 

ونتيجة لألحداث التي عاشتها المدينة في فترة الحرب عام  خاطر تعرضهم لإلشعاع. العاملين بالمركز من م
ونظرا لوقوع المركز بالقرب من مناطق األشتباكات في الحرب فقد تعرض المركز ألضرار كبيرة تمثلت في  2734

لقياس الجرعات  تخريب المبنى و ضياع اجهزة ومعدات ومعها بيانات فلم نتمكن من الحصول اال على اخر تقرير
( حيث ان قياس الجرعات الشخصية بواسطة 2732-9-27الى  2732-4-27الشخصية للعاملين خالل )

 يكون كل ثالث اشهر.اما بالنسبة لتحاليل الدم فلم نحصل على تقاريرها.  TLDجهاز 

عامل  25عددهم تكون مجتمع الدراسة من قطاع العاملين في تشخيص وعالج األورام بالمركز مجتمع الدراسة: 
 )األطباء، الفزيائين ، الفنيين، التمريض(. وهم فئة 

 التحليل األحصائي

الختبار الفروق  ANOVA ONE-WAY تم استخدام تحليل التباين  34االصدار  Minitab باستخدام برنامج 
 المعنوية بين متوسطات الفئات للعاملين. 

 استخدم األشعاع والمواد المشعة في المستشفيات

يستخدم اإلشعاع والمواد المشعة في المستشفيات بهدف تشخيص وعالج الكثير من اإلمراض إضافة إلى       
استخداماتها في مجال البحث العلمي. حيث يقوم قسم األشعة التشخيصية وأقسام الجراحة وغرف عمليات القلب 
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تمكن الطبيب من تشخيص أي كسور  واألوعية الدموية باستخدام األشعة السينية في إنتاج صور سطحية للجسم
أوتغيرات في الهيكل العظمي للمريض أوأوعيته الدموية. كما يقوم األطباء في غرف العمليات باستخدام األشعة 
لتقودهم إلى مكان المرض. أما في أقسام الطب النووي، فيقوم األطباء بحقن المريض بمادة مشعة تمكن الطبيب 

ي قسم العالج اإلشعاعي يقوم األطباء بتعريض العضو المصاب بالمرض من تشخيص مختلف اإلمراض. و ف
)خاصة السرطان( إلى كميات عالية من اإلشعاع بهدف قتل الخاليا السرطانية. وفي بعض األحيان )كما في 
حالة سرطان الرحم( يتم إدخال مصادر مشعة داخل الرحم وتركها بالقرب من الورم لفترات تتراوح بين عدة ثوان 
إلي يومين أو ثالثة ثم يتم أخراج هذه المصادر. ويسمى هذا النوع من العالج بالعالج اإلشعاعي عن قرب 

(Brachytherapy ) (أما النوع األول من العالج اإلشعاعي فيسمى بالعالج الخارجيExternal  آما أنه يمكن )
(  radiotherapyTargetedنواع .)ألطباء العالج اإلشعاعي حقن المريض بمواد مشعة كاليود لعالج بعض أ

 [.3( ]radiotherapyالسرطانات كسرطان الغدة الدرقية، ويسمى هذا النوع من العالج بالعالج الموجه )

مل سفرت/سنة(  2.4يتم التعبير عن الخلفية اإلشعاعية الطبيعية من حيث الجرعة الفعالة بأنها تعادل )       
نما في بعض البلدان تبلغ ذات الخلفية قيمة التتعدى)مل سفرت/سنة(. وعلى [ بي5وهذه كقيمة متوسطة عالميًا ]

يران( 1النقيض منها تصل القيمة في بلدان اخرى الى)  مل سفرت/سنة(. كما توجد دول مثل )الهند والبرازيل وا 
ل سفرت/سنة(. م 35-5تصل الجرعة الففعالة فيها والناتجة عن الخلفية اإلشعاعية الطبيعية الى قيم إستثنائية )

وبناًء على ماسبق فقد اوصت اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية بأن يكون حد الجرعة الفعالة لسائر الجسد بالنسبة 
سنوات متعاقبة( بشرط أال التزيد جرعة سنة واحدة  5مل سفرت/377مل سفرت/سنة( بواقع )27للعامل المهني )

 [.1الجدول التالي باقي حدود الجرعات] مل سفرت( بأي حال من األحوال، ويوضح 57عن )

 (ICRP 2779،2732( حدود الجرعة للمهنيين)3جدول )

 الجرعة النوع
 سنوات متتالية 5مل سفرت/سنة بواقع 27 الجرعة الفعالة 

 مل سفرت 27 الجرعة المكافئة السنوية لعدسة العين
 مل سفرت 577 الجرعة المكافئة السنوية للجلد

 مل سفرت 577 السنوية لألطراف الجرعة المكافئة
 الوقاية من اإلشعاع

المسئول الوحيد عنها الفيزيائي، حيث تلعب الفيزياء الطبية دورًا محوريًا في برامج الوقاية اإلشعاعية؛ وهذا     
قية يرجع إلى أنها تملك المعرفة المكثفة عن طبيعة اإلشعاع وأنواع األشعة. هذا باالضافة إلى المتطلبات التطبي

لبرنامج الوقاية اإلشعاعية للتعامل اآلمن مع اإلشعاعات المؤينة. تشمل الحماية الشخصية وحماية المكان من 
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األشعة وتحضير خطة إشعاعية طارئة والتقدم في حالة حدوث حادث إشعاعي، الجهاز المستخدم للمسح 
 (2صورة ) Survymeterاألشعاعي في حالة حدوث حادث إشعاعي ويعرف بأسم

 مركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية

مركز غير ايوائي يقع في منطقة الهواري بنغازي بجوار مركز الكلى يختص بتشخيص وعالج االورام، منذ     
 يحتوي على:3775عام 

، جهاز الرنين CT "Computed tomographyوهي التصوير المقطعي بالكمبيوتر " أجهزة تشخيصية 
وجهاز الموجات فوق  X-Ray"، جهاز Magnetic Resonance Tomography "MRIالمغناطيسي 

 .ultra soundالصوتية 

، linear accelerator، جهاز المعجل الخطي Cobalt therapy or Co-60وهي جهاز  أجهزة عالجية 
 .Simulatorجهاز المحاكاة 

 Survymeterجهاز المسح األشعاعيأجهزة المسح 

 " مقياس الجرعة الحراري الوامضThermoluminescent dosimeter"TLDجهاز  أجهزة وقائية

مقياس الجرعة الحراري الوماض يستخدم لقياس الجرعات اإلشعاعية الشخصية المتراكمة وكذلك تحديد        
وهو عبارة عن جهاز شخصي يشبك بواسطة مشبك في مالبس  Rados TLD Dosimeterمعدل التعرض،

لة شريحة تتكون من اربع بلورات كل بلورة تقيس نوع من األشعة )جاما، بيتا، نيوترونات، الفا( العاملين، كرت بداخ
المستخدم غالبا )جاما، نيوترونات( هذه البلورات تستقبل نفس الجرعة اإلشعاعية التي يأخذها الجسم بعد ثالث 

Irradiator (IR-2000 )ومصدر مشع (، TLD Reader RE-2000اشهر يتم قرائتها بواسطة جهاز قارئ )
 (( وهو جهاز آمن وليس له TLD-Software WinTLDلمعايرة الجهاز و

 (.3صورة ) IAEAضرار على صحة العاملين موصى باستخدامه من قبل وكالة الطاقة الدولية 
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 المستخدم في مركز بنغازي الطبي لألشعة التشخيصية والعالجيةTLD( الجهاز 3صورة)

 

 المستخدم في حالة حودث حادث إشعاعي Survymeterالمسح األشعاعي( جهاز 2صورة)

 النتائج والمناقشة
( الخاص بالعاملين بقسم األشعة العالجية بنغازي والموثقة بمكتب 2من خالل النتائج الواردة في جدول )       

%، .2دراسة، والفزيائين% من إجمالي العمال لعينة ال27الوقاية والفيزياء الصحية يتضح ان األطباء يمثلون 
 %.44% ونسبة اإلناث 14%. وكانت نسبة الذكور للعينة الدراسة .2%، والتمريض  24والفنيين 

 ( فئات عينة الدراسة2جدول )
 نسبة األناث نسبة الذكور النسبة المئوية% التكرار الفئات
 %27 %7. %27 5 األطباء
 %5.93. %.34.2 %.2 9 الفيزيائين
 %11.11 %44.44 %24 4 الفنيين

 %377 %7 %.2 9 التمريض 
 %377 %377 %377 29 المجموع
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( الى أنه بالرغم من وجود إحتالف في 3( وشكل)1كما اشارت نتائج الدراسة من خالل النتائج الواردة في جدول )
، إال أنه اليوجد TLDللعاملين التي تم قياسها عن طريق بطاقات جهاز  مقدار الجرعات اإلشعاعية الشخصية 

اختالف بين متوسطات مقدار الجرعات اإلشعاعية بين الفئات االربعة لعينة الدراسة ، حيث كانت جميع الجرعات 
الربيع،  µSv 9.93الصيف( لألطباء و) µSv 34.4الربيع،   µSv 7.4) متقاربة ومنخفظة جدا، تراوحت بين 

31.2.µSv (للفزيائين، و )11..الصيف µSv ،1..21 الربيع µSv (للفنيين و )4.21الصيف µSv  ،الربيع
32.93 µSv الصيف( التمريض، وكانت اعلى قيمة سجلت عند فئة الفنيين في فصل الصيف، واقل قيمة عند

مل سفرت /ثالثة اشهر،  5اقل بكثير من القيمة  المحددة و المسموح بها عالميا وهي  فئة التمريض، وهذه القيم 
في فصل الصيف كان اعلى منه في TLDلى ان مقدار الجرعات الممتص بواسطة بطاقات كما اشارت الدراسة ا

الربيع تقريبا الى ضعف القيمة وعندما تم سؤال العاملين عن سبب األرتفاع اتضح ان في تلك الفترة استقبل 
طرابلس لعالج المركز الحاالت المرضية الخاصة بالمنطقة الغربية كلها )طرابلس وضواحيها( ألن جهاز مركز 

االورام كان عاطل في تلك الفترة فاصبح المركز يستقبل حاالت المنطقة الشرقية والغربية بالكامل مما دعى ذلك 
الى مداومة العاملين فترتين في اليوم )فترة صباحية وفترة لمسائية( وبالتالي كانت نتيجة القراءة مضاعفة، وكانت 

عة عملهم ألنهم اكثر عرضة لإلشعاع من بقية الفئات مما يستعدي عمل اعلى قيمة لدى فئة الفيين نتيجة لطبي
دوريات تناوب لهم لفترات محددة لحمايتهم من خطر اإلشعاع، كما يشير ارتفاع القيمة للضعف على دقة األجهزة 

اض الن الدوام كان فترتين مما يدل على ان متوسط امتصاص االشعة خالل ثالث شهور كان متقارب جدا، وانخف
هذه القيم مقارنة بالقيمة المسموح بها سنويًا مؤشر قوي علىى التزم المركز بتطبيق ضوابط الصحة والسالمة 
المهنية في الوقاية من األشعاع من حيث المبنى واألجهزة والقوانين واإلرشادات الضابطة الستخدام وسائل الوقاية. 

 م جهاز تقدير الجرعات الشخصي اثنا فترة العمل.كما بينت الدراسة حرص والتزام العاملين على استخدا

 خالل ستة أشهرTLD µSv( مقدار الجرعات الشخصية للعاملين باستخدام جهاز1جدول)

 
 ب أ األطباء
 24 4 ذكر
 7 7 ذكر
 29 29 انثى
 24 34 ذكر
 7 7 ذكر

 

 
 ب أ الفزيائين

 .3 34 ذكر
 24 9 انثى
 7 7 انثى
 34 7 انثى
 31 . انثى
 4 4 انثى
 34 39 انثى

 

 
 

 ب أ الفنيين
 27 5 انثى
 14 35 ذكر
 41 37 ذكر
 2 7 ذكر
 33 . ذكر
 24 32 انثى

 

 
 ب أ التمريض

 9 . انثى
 12 34 انثى
 . 3 انثى
 37 34 انثى
 7 7 انثى
 7 9 انثى
 12 7 انثى
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 ( اقل من قراءة الجهاز7.القيمة )2732-9-27الصيف، )ب( فترة 2732-4-27حيث )أ( فترة الربيع 

 

  TLDالمقاسة للعاملين خالل ستة أشهر باستخدام جهاز µSv( متوسط الجرعات األشعاعية الشخصية 3شكل )

 االستنتاج

للعاملين خالل ستة اشهر  TLDنستنتج من الدراسة ان قيم جرعات األشعة الشخصية المقاسة بواسطة جهاز     
مل سفرت/ثالثة  5كانت منخفضة جدا مقارنة بالقيمة السنوية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي

وهذه القيم المنخفضة تعتبر مؤشر قوي على التزم مركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية بتطبيق  اشهر 
من األشعاع من حيث المبنى واألجهزة والقوانين واإلرشادات الضابطة ضوابط الصحة والسالمة المهنية في الوقاية 

 الستخدام وسائل الوقاية. وعليه نوصي:

األستمرار في نظام الوقاية من األشعاع المتبع حاليا في الوقت الراهن من قبل قسم الوقاية والفيزياء   .3
وير العلمي في وسائل الوقاية من الصحية لمركز بنغازي لألشعة التشخيصية والعالجية مع مواكبة التط

 .IAEAقبل منظمة الصحة العالمية 
لوقايتهم من األشعاع، والمداومة على قياس الجرعات في  TLDإلزام العاملين باستخدام جهاز الوقاية  .2

 الفترات المحددة.
حرصا على سالمة   X-Rayاستخدام الجهاز في جميع المراكز الطبية التي يوجد بها اجهزة التصوير  .1

 العاملين من مخاطر اإلشعاع.   

 المراجع

. األخطار اإلشعاعية في المستشفيات. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.كلية .277[عطيف، احمد مجمد. 3]
 التدريب. قسم البرامج التدريبية. الرياض. 
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.التعليم 331التقرير رقم ICRPشعاعية صفوت سالمة، جمال الشويفي. اللجنة الوقائية الدولية األ,[ محمد2]
 .2737والتدريب في مجال الوقاية اإلشعاعية لإلجراءات الخصية والتداخلية.

.الوقاية اإلشعاعية في 339التقرير رقم  ICRPصفوت سالمة، اللجنة الوقائية الدولية اإلشعاعية ,[ محمد1]
 .2731اإلشعاعي. اإلجراءات الفلورية اإلرشادية المتبعة خارج اقسام التصوير

 .27399. نحوبيئة عمل آمنة. اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية في بيئة العمل. القاهرة  Hardo[ مركز5]

[4]UNSCEAR, 2010 Sources and Effects of Ionizing. UNSCEAR 2008 Report. United 
Nations.New York. 

  

 اإلنتاج الت ورفع كفاءة خطوطدور الصيانة الوقائية في نجاح سير أداء اآل
 

 نشادخليفة منصور أ.
 محاضر مساعد وعضو هيئة تدريس قار

 البريقة عميد كلية اإلدارة جامعة النجم الساطع
Nashshad11@Gmail.Com  

 

 ملخص البحث

المتوقعة وتضمن سير العملية اإلنتاجية بدون إن الصيانة الوقائية تعمل على الحد من مشاكل اآلالتغير 
الدراسة إلى تسليط الضوء  توقف مفاجئ كما تعمل على زيادة عمر االفتراضي لألصول، وبموجب  ما تقدم تهدف

على تطبيق الصيانة الوقائية واإلصالحية للوقوف عند الحد االقتصادي المناسب  بحيث تكون تكاليف الصيانة 
كما تهدف إلى توضيح أهمية األدنى مع تأمين خدمات الصيانة كاملًة لخطوط اإلنتاج ، اإلجمالية عند حدها 

عطائها أولوية وايضًا  مجال الصيانة و تطبيقاتها بشكل يجعل اإلدارات العليا في منشأتنا الصناعية االهتمامبها وا 
ا بشكل علمي سوف ينعكس لتشجيع المهندسين على دراستها حيث التركيز على إستراتيجيات الصيانة وتطبيقه

،و لكن إيجابًا على موارد المنشأة ويزيد من ربحيتها وذلك بالمحافظة على استمرارية اإلنتاج وسالمة اآلالت
المشكلة تقع هنا في كيفية توضيح دور الصيانة الوقائية حيث السؤال الذى يطرح نفسه هل تطبيق الصيانة 

جية ويضمن سير أداء اآلالت بالشكل المطلوب؟. وقد تبنت هذه الدراسة الوقائية يساهم في تقليل التكاليف اإلنتا
 وقد أثبتت النتائج الدور االيجابي لتطبيق إجراءات الصيانة الوقائية فعليًا .المنهج االستقرائي للوصل إلى نتائجها 

 مفتاح الكلمات: الصيانة الوقائية , استراتيجيات الصيانة, االجراءات الوقائية.

mailto:Nashshad11@Gmail.Com
mailto:Nashshad11@Gmail.Com
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ـــة  المقدمـــة : ـــًة كبيـــرة لعملي إن حجـــم االســـتثمار المســـتخدم فـــي المشـــروعات الصـــناعية أعطـــى بعـــدًا وأهمي

طالــة العمــر اإلنتــاجي الفّعــال لــآلالت المســتخدمة مــن خــالل البــرامج  الصــيانة لكونهــا وســيلة فعالــة لرفــع اإلنتاجيــة وا 
حسـين جـودة اإلنتـاج، بعـد أن كـان مفهــوم المخططـة للصـيانة والتـي تهـدف إلـى تحقيـق األربـاح وخفــض التكـاليف وت

الصــيانة مقتصـــرًا فـــي الماضــي علـــى اإلصـــالح الــذي يجـــري بعـــد توقــف اآللـــة وخروجهـــا مــن العمـــل. )غـــراس اهلل، 
( ، كمــا لــم تعــد وظيفــة الصــيانة اآلن قاصــرة علــى المفهــوم التقليــدي مــن حيــث كونهــا مجموعــة مــن األعمــال .277

( بـل أصـبحت جهـدًا 2735هد بها إلى عـدد مـن المهندسـين أو األخصـائيين،)عون،الهندسية والجهود الفنية التي يع
إداريــًا متكــاماًل يشــرف عليــه مســـؤول إداري، يصــل إلــى أعلــى المســتويات اإلداريـــة فــي التنظــيم، وُيمــارس الوظيفـــة 

عاليــات اإلداريــة بكــل عناصــرها وأبعادهــا، مــن أجــل البحــث عــن أفضــل الســبل الكفيلــة بتخطــيط وجدولــة وبرمجــة ف
الصــيانة لغــرض المحافظــة علــى ديمومــة المســتوى التشـــغيلي للموجــودات اإلنتاجيــة، وهــذا مــا ســتتناوله الورقــة فـــي 
محاورهـــا حيـــث يتنـــاول المحـــور االول التعريـــف بالصـــيانة واهميتهـــا وشـــروط تطبيقهـــا بينمـــا يتنـــاول المحـــور الثـــاني 

 ار أداء اآلالت بالشكل المطلوب.على استمر  تطبيق الصيانة الوقائية واإلصالحيةتوضيح دور 

 أواًل : الصيانة الوقائية :

نظرًا للتكلفة الباهظة الرأسمالية لمكونات المشاريع التي تنفق حتى إكمال المشروع والتي تبلغ في معظم األحيان 
ت التي ماليين الرياالت . فمن البديهي أن تتم المحافظة على تلك المكونات الباهظة القيمة من جميع المؤثرا

تؤدي إلى تلفها أو إنقاص عمرها االفتراضي . وتتم المحافظة على هذه المكونات بإجراء الصيانة الصحيحة 
المخططة والمدروسة لجميع مكونات المنشأة بدون  استثناء. والمشكلة تكمن في بعض األحيان أن إدارة المنشأة 

 فع تقليص المصروفات لزيادة الربح.تتجاهل دور الصيانة الصحيحة بجميع أنواعها المختلفة بدا

وتلجأ في العادة إلى اعتماد نظام الصيانة التقليدية القديمة ) اإلسعافية ( وهي صيانة اإلصالح وقت حدوث 
العطل ، وعندها تدفع أضعاف ما تم توفيره من أموال نتيجة تجاهل تطبيق الصيانة الصحيحة بجميع أنواعها. وقد 

ية لذلك وتخلت عن االعتماد على نظام الصيانة اإلسعافية منذ عهد الخمسينات تنبهت جميع الدول الصناع
وطورت برامج الصيانة لديها ليشمل جميع أنواع الصيانة الوقائية والتوقعية والرقابية واإلنتاجية وغيرها من األنواع 

يادة اإلنتاج. )طمزينى، المختلفة التي تضمن الحفاظ على مكونات المنشأة وزيادة عمرها االفتراضي وجودة وز 
2774. ) 

هي عبارة عن مجموعة اإلجراءات وسلسلة العمليات المستمرة التي يجب القيام بها  -المعنى الصحيح للصيانة 
 بهدف وضع اآللة في وضع االستعداد التام للعمل.  
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 أهمية وأهداف الصيانة: 

لآللة حيث تتعرض أجزاء اآلالت والمعدات وأجهزة  الصيانة عملية مستمرة حتى في حالة وقوف العملية اإلنتاجية
اإلنتاج لألعطال مثل التآكل والتلف والصدأ خالل فترة عمرها التشغيلي ويبرز الدور المهم لعمليات الصيانة في 

 تحقيق األهداف اآلتية :

 اإلنتاج.  المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة لآللة والمعدات وضمان حسن األداء وبالتالي جودة -ا 

اإلقالل من حدوث األعطال وما تسببه من خسارة اقتصادية لعملية اإلنتاج نتيجة لتوقف اإلنتاج وتكاليف  -ب 
 (2774 ،إعادة التشغيل.)سلمان

 زيادة العمر االفتراضي لآلالت وبالتالي الحصول على عائد اقتصادي أكثر جدوى. -ج 

زيادة شروط ومناخ السالمة الصناعية لمواقع العملوغيرها من األهداف تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي  -د 
  حسب مواقع العمل المختلفة.

  ثانيًا: معرفة أنواع الصيانة :
 تنقسم أعمال الصيانة حسب نوع العمل إلى اآلتي: 

الصيانة الوقائية :  -أ  
ضوعة تحدد من قبل مصنعي هي مجموعة الفحوصات والخدمات التي تتم بصفة دورية وحسب خطة زمنية مو 

اآللة أو من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة ) لمعالجة القصور إن وجد ( قبل وقوع العطل أو التوقف عن 
 العمل.

جراء  وتتم عمليات الصيانة الوقائية يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا حيث الفحص الدوري الظاهري ألجزاء ووحدات اآللة وا 
والتشحيم والتزيت وتغيير بعض األجزاء البسيطة إذا لزم ذلك. عمليات التنظيف  

الصيانة التصحيحية أو العالجية المخططة: -ب  
هي مجموعة العمليات التي تتم إلصالح اآلالت حسب خطة زمنية موضوعة ) تحدد من قبل مصنعي اآللة أو 

(:2771من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة ( ويتم فيها )اللوزي،  
  - تغير األجزاء التالفة أو األجزاء التي انتهى عمرها االفتراضي.

إجراء عمليات اإلصالح على بعض األجزاء بهدف إعادة استعمالها مرة أخرى مثل ) إصالح الجزء المتآكل أو  -
 المتشقق جزئيًا باللحام(.

.إجراء عمليات الضبط والمعايرة لبعض أجزاء اآللة التي تحتاج إلى ذلك  -  
الصيانة اإلسعافية أو الطارئة : –ج   

هي مجموعة العمليات التي تتم إلصالح اآلالت نتيجة لحدوث تلف مفاجئ يؤدي إلى وقوف اآللة الغير مخطط 
له. وعادًة ما يكون سبب هذا العطل من عدم إتباع تعليمات المّصنع ) التشغيل الخاطئ( أو عدم تطبيق الصيانة 
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 الوقائية الصحيحة.
  لثًا : خطوات تطبيق الصيانة الوقائية :ثا

قبل البدء في سرد خطوات تطبيق الصيانة البد أن نذكر أنه من واجبات اإلدارة المسئولة عن المنشأة اختيار 
الشخص المسئول عن الصيانة أواًل ، وهو الشخص الذي سوف يحمل على عاتقه عبء تنفيذ هذه الخطوات ويتم 

ارة لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ خطوات تطبيق الصيانةدعمه بالكامل من قبل اإلد  . 
 ونلخص خطوات تطبيق الصيانة الصحيحة فيما يلي :

 تحديد اآلالت واألجهزة المراد صيانتها:1- 
يتم حصر جميع مكونات المنشأة التي تحتاج إلى صيانة وترتيبها حسب األهميةفي جدول أولي يوضح مواصفات 

عددها وموقعها في المنشأة وغيرها من المعلومات المهمة الالزمة للتعرف على كل مكون من مكونات المكونات و 
 المنشأة.

2 :(2773نجم،التأكد من توفر جميع كتالوجات المّصنع) -  
إن توفر جميع كتالوجات المّصنع الخاصة بالتشغيل والصيانة وقطع الغيار لجميع المكونات المراد عمل الصيانة 

أهم األمور التي يجب عدم إغفالها في تطبيق عمليات الصيانة ، إذ أن المّصنع عادة ما يقوم بذكر جميع  لها من
التعليمات المهمة التي تخص طريقة التشغيل الصحيحة وعمليات الصيانة وقطع الغيار في هذه الكتالوجات ، وفي 

 حالة عدم وجود كتالوجات المورد أو المّصنع يتبع آالتي:
- مخاطبة المورد أو المّصنع للحصول على الكتالوجات الالزمة.   

- في حالة تعذر الحصول على الكتالوجات أو أن وقت الحصول عليها طويل فإنه يتم مخاطبة أو زيارة أي منشأه  
 .مماثلة ومحاولة الحصول على خطة الصيانة لآلالت والمعدات المماثلة

- فادة بخبراء الصيانة الموجودين في المنشأة أو خارجهاإن تعذر وجود منشأة مماثلة يتم االست . 

 تحديد عمليات الصيانة: -3

يتم االطالع على كل تعليمات المورد والشركة المصّنعة المذكورة في الكتالوجات الخاصة بالصيانة ، ألن المصّنع 
ق عمليات الصيانة الوقائية أو المورد هو الجهة الموثوقة التي يستطيع فريق الصيانة االعتماد عليها في تطبي

واإلصالحية وطلب قطع الغيار . ويستلزم ذلك أن يكون فريق الصيانة على إطالع دائم ومستمر بهذه الكتالوجات 
 .(2771 ،وقراءتها واستيعابها قبل البدء في أعمال الصيانة والرجوع إليها كل ما دعت الحاجة لذلك.   )جبر

 . ء البد أن يقوم به فريق الصيانة نحو جزء معين في اآللةويقصد بعمليات الصيانة : كل إجرا

 عمل نماذج وجداول الصيانة :  -4

بعد تحديد عمليات الصيانة يتم تفريغ عمليات الصيانة في نماذج يتم تصميمها حسب نوع األعمال . فاألعمال 
ها أيضا في نموذج واحد ، والشهرية اليومية يتم تجميعها في نموذج واحد لكل آلة ، واألعمال األسبوعية يتم تجميع
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ويتم إرجاعها إلى مسئول  . وهكذا. ويتم إعطاءها إلى فريق الصيانة للبدء في تنفيذ العمليات المذكورة فيها
جراء الالزم نحوها ثم يتم حفظها في السجالت الخاصة  الصيانة للنظر في المالحظات المدونة فيها إن وجدت ، وا 

 .باآللة

 يانة:عمل خطة الص -5

بعد ما تم حصر جميع عمليات الصيانة المطلوبة لجميع مكونات المنشأة وتمت معرفة أنواع الصيانة لكل عملية 
سنوية ( لآلالت تحدد فيها  -، يتم وضع تصور مستقبلي لعمليات الصيانة بعمل خطة صيانة زمنية ) شهرية

 عة ويراعى أيضا اآلتي:مواعيد الصيانة المختلفة لكل آله حسب تعليمات الشركة المصنّ 

 توفر العمالة المحلية واألجنبية.  -

 توفر قطع الغيار والعدد واألدوات الالزمة.  -

 أوقات الذروة والمواسم. -

جازات الفنيين. -  إجازات األعياد وا 

 .وغيرها من العوامل المؤثرة في عمليات الصيانة ويتم ترتيب أوقات إنجازها على مخطط أشهر السنة الكاملة

 (:2000اختيار وتدريب العمالة الفنية )رؤف،  -6

من أهم العناصر التي ترفع كفاءة عملية الصيانة للمعدات وخفض تكاليفها هو عنصر العمالة المدربة على أعمال 
الصيانة ، فبعد استحداث خطة الصيانة يكون على مسئول الصيانة انتقاء األفراد الذين يتوسم فيهم القدرة على 

صالحها وعمل البرامج  استيعاب األشياء ومكونات الوحدات والمعدات و القدرة على تمييز األعطال وأسبابها وا 
الالزمة لتدريبهم على المعدات ذاتها وعلى كيفيه إنجاز أعمال الصيانة في وقت قصير مما يقلل فترة توقف العمل 

 كما يقلل الخسائر في اإلنتاج وغير ذلك.

على الصيانة تخفض كمية قطع الغيار المستخدمة وذلك بالكشف على الوحدات ومعرفة ما كما أن العمالة المدربة 
صالحه وتركيبه باآللة مرة أخرى)إبراهيم  .(2777 ،يمكن استبداله وما يتم تنظيفه وا 

واستخدام العمالة المدربة ألدوات الفك والتركيب يجب أن يتم دائمًا على أسس سليمة مما يوفر في استهالك هذه 
األدوات. كما يوفر أيضًا في قطع غيار المعدات تحت الصيانة وذلك مثاًل عند استخدام المطارق في الطرق على 
أجزاء مختلفة من اآللة بغرض الفك أو التركيب مما يؤدي إلى تلف أجزاء منها أثناء إجراء الصيانة وهذا ما تفعله 

 . العمالة غير المدربة
 : مالة المدربة يؤدى إلى ما يليونستخلص من ذلك أن استخدام الع
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 رفع كفاءة تشغيل الوحدات.

 .تقليل التلفيات أثناء عملية الصيانة 
 .تقليل قطع الغيار المستهلكة 
 تمامه في التاريخ المحدد طبقًا للجداول  .تقليل الوقت الالزم للصيانة وا 
 االستعداد التام لمواجهة الظروف الطارئة والحاالت الحرجة . 

 ات العمالة الفنية لقسم الصيانة على نوعية اآلالت ونشاط المنشأة. وتعتمد تخصص
وعلى أية حال ال بد أن تتوفر العمالة بجميع التخصصات الالزمة ) كمًا وكيفًا( لتنفيذ أعمال الصيانة على الوجه 

 . المطلوب

 توفير قطع الغيار : 7-

ه االفتراضي وذلك عند تشغيل اآللة تحت من المعروف أن كل جزء في اآللة يؤدى وظيفته خالل فترة عمر 
الظروف وبالشروط المحددة من قبل مصّنع اآللة ، ومما الشك فيه أن توفر المواد مثل ) زيوت ، شحوم ، أسالك 
، مواد تنظيف ،.... الخ( وكذلك قطع الغيار الالزمة لها تأثير مباشر في نجاح خطط الصيانة الموضوعة في 

اريخها المحددة دون تأجيل . ويؤدي عدم توفر قطع الغيار إلى زيادة األعطال وتفاقمها المنشأة وتنفيذها في تو 
وزيادة مدة خروج اآللة عن العمل وبالتالي يؤثر ذلك في النهاية على ضعف اإلنتاج وجودته . ولتوفير قطع الغيار 

 (:2774البد من إتباع خطة شراء مدروسة ومخططة تعتمد على االتي)النجار،

 ديد أنواع قطع الغيار:تح -أ
 يمكن تصنيف أنواع قطع الغيار حسب التالي:

 قطع غيار أساسية في اآللة أو ثانوية. -  
 قطع غيار ذات عمر افتراضي كبير أو صغير.  -  

 تحديد حجم االحتياج من قطع الغيار: -ب

المصّنع الخاصة بقطع الغيار  في البداية يمكن تحديد قطع الغيار التي يجب أن تتوفر في المنشأة من كتالوجات
إذ أن معظم المصّنعين يقوموا بتحديد الحد األدنى لتواجد قطع الغيار وخاصة االستهالكية منها في الكتالوجات 
الخاصة بقطع الغيار ، وفي حالة عدم وجود هذه المعلومات في الكتالوج فإنه يتم متابعة اآلالت خالل ساعات 

ة الخاص بها يتم معرفة المعدالت الفعلية الستهالك قطع الغيار.ويمكن حساب تشغيلها ومن واقع ملف الصيان
 الكمية المطلوبة في السنة من أي جزء من اآللة حسابيا وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية:

متوسط العمر  \أيام العمل الفعلية في السنة (  X عدد القطع المطلوبة في السنة =)ساعات العمل اليومي الفعلي
 االستهالكي للجزء
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  :                                        مثال
ساعة وعدد ساعات العمل  500 هو  ( Shaft Bearing ) إذا كان متوسط العمر االستهالكي لمحمل المحور

 300   ساعات وعدد أيام العمل الفعلية في السنة   6الفعلية لآللة في اليوم هو 
  : لتغطية احتياجات اآللة في السنة باستخدام المعادلة السابقة فيكون عدد المحامل الالزمة
 محامل               4حوالي  3,6=  500 \( 300*  6عدد المحامل في السنة = )

 تحديد حجم الطلب االقتصادي لمخزون قطع الغيار: -ج

لغيار والذي يعتمد على قيم وبعد تحديد حجم االستهالك السنوي يتم تحديد حجم الطلب االقتصادي لمخزون قطع ا
 عديدة البد من توفرها ، منها تكلفة أوامر التوريد في السنة وتكلفة التخزين وحجم االستهالك. 

ويمكن وضع سياسة عامة لتخزين قطع الغيار لحين توفر المعلومات الخاصة بحساب المعدل االقتصادي للتخزين 
شراؤها وتخزينها في مخزن المنشأة ألنه يسهل شراؤها في أي وقت . ، تتلخص في أن القطع المتوفرة محليا ال يتم 

أما القطع التي ال تتوفر محليا والتي تحتاج إلى وقت طويل لتوريدها فإنه يتم طلب المهم منها وخاصـــــة ذات 
ؤها عندما يحـــين االستهالك الكثير وتخزينها في المنشأة لحين الحــاجة . أمـا عــن طلب القطع األخرى فإنه يتم شرا

 .(2772وقـــت الحــــاجة إليها حسب خطة الصيانة)المنصورى،

 توفير العدد واألدوات : -8

مما الشك فيه أن توفر العدد الالزمة لعمليات الصيانة المختلفة له تأثير مباشر في نجاح خطط الصيانة 
يتم تحديد العدد واألدوات المناسبة والالزمة و .  الموضوعة للموقع وتنفيذها في الوقت المحدد لها دون أي تأخير

لكل عمل من واقع تعليمات المصنعين أو من واقع الخبرة والتجربة ، ويتم تسجيلها في نماذج خاصة تحفظ في 
بل أن وجــود عــدد مـتـــنـوعـة ومتــطورة ) مثال مفـاتيح هـيدروليكية ( يكون له التأثير  . السجالت الخاصة بالصيانة

باشر في تسريع وقـت فــك القـطــعة ووقـت تركيــبها مـــرة أخــرى وصــيانتها ، والذي يـؤدي فـي النـهاية إلـى تخفيض الم
 .أوقات إنجاز عمليات الصيانة وبالتالي يزيد من أوقات التشغيل

ها(، للتعرف على االهتزازات...وغير –الرطوبة -وال بد من وجود أجهزة قياس متطورة )مثل أجهزة قياس الحرارة 
 .حالة اآللة أثناء تنفيذ إجراءات الفحص الدوري أو الصيانة التصحيحية

 :(2777عمل واستحداث نظام تسجيل المعلومات )أسيل ، -9

البد أن يكون لدي إدارة الصيانة نظام كامل لتسجيل كل عمليات الصيانة بكل تفاصيلها الدقيقة التي 
حيث أن المعلومات التي تسجل في هذا النظام هي التي تكـون بمثـابـة المـرجـع تقوم بها خالل فترة عمر اآللة . 

األول واألخـير لتـقارير الصـيانة التي يتم رفــعها لإلدارة وتـقــديـر المـوازنات وخطة الصيانة وشراء قطع الغيار وخطة 
 .المراقبة وغيرها من األمور التنظيمية األخرى
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 ي تضمن تنظيم وتسجيل عمليات الصيانة هو استخدام نظام أمـر العمل:ومن األنظمة المفيدة الت

 ما هو أمر العمل ؟

 هو الوثيقة التي تخّول فني الصيانة البدء في إجراء الصيانة ويتم إصـــــداره من مسئول الصيانة.
 : فوائد نظام أمر العمل

 . توضيح العمل المراد إنجازه -1 
  . توضيح العمل المنجز -2
  . رصد عمالة وزمن العمل المنجز -3
  . رصد المواد المستخدمة في العمل المنجز -4
  . رصد تكلفة العمل المنجز -5

 : ونسرد باختصار دورة أمر العمل التي تبدأ عند الحـــاجة إلى إنجــــاز أي عمل من أعـمال الصيانة المختلفة
سب نوع النظام المستخدم ( من قبل مسئول الصيانة وتوضيح يتم أواًل تملية نموذج أمر العمل )يدويا أو آليا ح -

  . العمل المراد إنجازه

ويتم إرساله إلى مشرف العمال في فريق الصيانة إلنجاز العمل . وبعد ما يقوم فريق الصيانة بإنجاز العمل   -
المطلوب. يقوم مشرف العمال أو من ينوب عنة بكتابة العمل المنجز وقطع الغيار والمواد المستهلكة إن وجد ، 

  . نموذج أمر العمل المذكور وأسماء العمال وعدد ساعات العمل في األماكن المحددة لذلك في

رساله مرة أخرى إلى مسئول الصيانة الذي يقوم  - ويقوم مشرف العمال بالتوقيع على صحة المعلومات وا 
رساله إلى قسم التسجيل في قسم الصيانة.  باإلطالع عليه وا 

 تنظيم األعمال وتوزيع المسئوليات : -10

مة التي تضمن تنظيم أعمال الصيانة من الناحية الفنية التنظيم من الناحية الفنية: إن من أفضل األنظ 
هي عمل بطاقات وصف لجميع أعمال الصيانة الكبيرة منها والصغيرة. وال بد أن تشمل هذه البطاقات على األقل 

 على اآلتي:

 . عناصر العمل المراد إنجازه

 الوقت المطلوب إلنجاز كل عنصر . 
  العملجميع العدد واألدوات المطلوبة إلجراء . 
 عدد العمالة المطلوب إلنجاز العمل . 
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 جميع قطع الغيار المتوقع احتياجها إلنجاز العمل . 
ولهذه البطاقات فوائد كبيرة حيث أنها تعتبر من المراجع الهامة لفريق الصيانة عند تنفيذ األعمال و عمل خطة 

 الصيانة و تقديرات حسابات العمل اإلضافي وغيرها من األمور.
 :)..37رشيد،)م من الناحية اإلداريةالتنظي

توضيح الهيكل التنظيمي للمنشأة لجميع العاملين في قسم الصيانة لمعرفة مسميات الوظائف في كل قسم  -1
ودرجة تبعية كل وظيفة إلى األخرى . ويجري توزيع العاملين في قسم الصيانة على هذه الوظائف وتعريف كل 

  . ةموظف بمسئوليات ومهام هذه الوظيف
صدار أوامر العمل ... وغيرها من  -2 اختيار األشخاص ألداء األعمال ، توزيع المسئوليات واألعمال ، وا 

 .                   األعمال التنظيمية التي تضمن سير عمليات الصيانة في المنشأة
نجاح عمليات الصيانة في  والجدير بالذكر أنه كلما حافظت المنشأة على تنظيم أعمال الصيانة كلما أدى ذلك إلى

 المنشأة وتحقيق أهدافها.                                             

 مراقبة تنفيذ الخطة :                                  -11       
 :                                    ويقصد بالمراقبة

لصيانة وبين ما تم إنجازه بالفعل: ويتم ذلك بإصدار تقرير تحديد االختالفات بين ما تم تحديده في خطة ا -1
 شهري عن جميع إنجازات أعمال الصيانة ومقارنتها باألعمال الموضوعة بالخطة مسبقًا.

تحديد وتحليل أسباب االختالف: حيث تتم دراسة أسباب االختالفات من قبل مسئولي الصيانة ) مثاًل تقصير  -2
همال فريق الصيانة ، نق  ص أو زيادة في العمالة، نقص في األدوات والعدد ، عدم توفر قطع الغيار وغيرها(.وا 

ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لذلك: بمجرد أن يتعرف مسئولي الصيانة على أسباب الفروق ، فينبغي أن  -3
بات اإلجراءات تتخذ جميع اإلجراءات التصحيحية الممكنة إلنهاء هذه األسباب . ويمكن رفع التوصيات ومتطل

 (2775)الرقيعيى ،التصحيحية لألقسام المختلفة ذات العالقة في المنشأة للمساهمة في إنهاء هذه األسباب.

 ثانيًا: دور الصيانة في سير أداء اآلالت بالشكل المطلوب

( أن األساليب المستخدمة في صيانة المكائن إن تم التخطيط ..37اكدت دراسة حكمت رشيد سلطان)
والجدولة السليمة لها ولتطويرها فإن ذلك يساعد في الرفع من كفاءة إنتاجية اآلالت والمعدات، كذلك تحديد الخيار 

 األفضل إما صيانة الماكنة أو استبدالها.

( إمكانية تطبيق فعاليات الصيانة الوقائية 1999كما بينت دراسة الباحثان رامي حكمت فؤاد وزهرة عبد محمد)
األجهزة الطبية وصواًل إلى تقديم الخدمة الصحية في الوقت المحدد، أوضحت الدراسة باّن االتجاه  لتقليل عطالت

نحو تطبيق برامج الصيانة الوقائية في صيانة األجهزة الطبية سوف تساهم في تقليل مستوى حدوث العطالت الى 
 أدنى حد ممكن ويحافظ على استمرار الخدمة العالجية حين الطلب.
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دراسة الباحثة أسيل إبراهيم إمكانية برمجة الصيانات الوقائية في إحدى أنظمة 2000اكدت عام في حين 
الطاقة التابعة للشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية وخلصت الى ان للصيانة الوقائية دور مهم في تقليل 

 .التكاليف وضمان نجاح الخطط االنتاجية مما ينعكس ايجابا على موقف المؤسسة

( ان لصيانة الوقائية أثر في تحسين مستوى أداء المكائن من خالل 2000وفي دراسة اخرى اكدت  نهى رؤف)
 حساب الدالة المعولية ومعدل الفشل للمكائن بعد إجراء عمليات الصيانة الوقائية.

في مصنع  اكدت دراسة  زينب صالح جبر إمكانية استخدام الحاسوب في صيانة مكائن االنتاج2003وفي عام 
نسيج الكوت واقترحت الباحثة برامج للصيانة المتبعة في المصنع وآلية تطبيق هذه البرامج في بعض األقسام 

( اختصارًا للوقت Microsoft visual FoxPro version 7.0موضوعة البحث باستخدام قواعد البيانات )
 والجهد المبذول في معالجة البيانات يدويًا. 

الخطوات الواجب تطبيقها في المنشأة للمكائن واألجهزة المراد 2004محمد سلمان  وبينت دراسة عارف
صيانتها. وبذلك ان تطبيق خطوات الصيانة الصحيحة يؤدى الى لعب الدور المهم الذي تقوم به في المحافظة 

 الدائمة على عمل الماكنة وضمان حسن األداء وبالتالي جودة االنتاج والحصول على عائد 

(الىان تطبيق برامج الصيانة الوقائية يؤدى الى زيادة 2775ن خصلت دراسة الباحث )الحناوي، في حي
معدالت اإلنتاج وتخفيض تكاليفه كمابينت أهمية الصيانة الوقائية وتأثيرها على معدالت اإلنتاج في أي منشأة 

ة المنتج الصناعي وخفض صناعية والدور الذي من الممكن أن تلعبه برامج الصيانة المخططة في رفع جود
 تكاليفه من خالل تطبيق برامج الصيانة وفق جدول زمني معين.

ومن هذا المنطلق يمكن القول ان تطبيق الصيانة الوقائية يضمن نجاح الخطط المعدة لإلنتاج ورفع كفاءة 
 خطوط االنتاج والجودة.

 ثالثًا : النتائج :

 تكاليف العملية االنتاجية. االهتمام بالصيانة الوقائية يضمن التقليل من 
 .الصيانة الوقائية تعتبر احد اهم السياسات في المحافظة على جودة االنتاج 
 .للصيانة الوقائية دور أساسي في ضمان نجاح سير خطط االنتاج بالشكل المطلوب 
 ر سهل المنال. تطبيق الصيانة الوقائية يطيل من العمر اإلنتاجي لآلالت مما يجعل تحقيق الميزة التنافسية أم 

 المراجع :

 .2774سلمان، عارف محمد ، هندسة العمليات كمدخل لتطوير، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر االدارة، تونس،. .3
الحناوي، محمد، السيد، إسماعيل، قضايا إدارية معاصرة، الطبعـة األولـى،اإلسكندرية: الدار الجامعية،  .2

2005. 
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 دور تخطيط المسار الوظيفي في تحسين أداء الموظفين

 ميدانية في المصارف العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة""دراسة 

 حسن صالح إشويقي

     ashwiqi2@gmail.com0927920641             

 مفتاح عبدالحميد الخديجي

 صالح عبدالرحيم بوحليمة

 ملخص الدراسة

واقع تخطيط المسار الوظيفي ودوره في تحسين أداء الموظفين فـي المصـارف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
العامــة الليبيــة الواقعــة فــي بلديــة البريقــة، حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المــوظفين بهــذه المصــارف والبــالغ 

 11زعــت ( موظــف، واســتخدمت اســتمارة اإلســتبيان لجمــع البيانــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة، فقــد و 11عــددهم )
اســـتمارة صـــالحة للتحليـــل اإلحصـــائي، ولتحليـــل بيانـــات الدراســـة وتحقيـــق أهـــدافها اســـتخدم  24اســـتمارة اســـتلم منهـــا 

 . spssبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

 في بلدية البريقة كان مرتفعا. أن واقع تخطيط المسار الوظيفي للمصارف العامة الليبية .3
 أن المديرين على درجة عالية من الوعي للمعوقات التي تحول دون تخطيط المسار الوظيفي للموظفين. .2

 ومن خالل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:

 ه ورغباته.إلحاق كل موظف بالوظيفة التي تناسب مؤهالته وميوله واهتمامات -3

تزويــد المــوظفين بــدورات تدريبيــة متقدمــة للتكيــف مــع التطــور التقنــي فــي مجــال الخــدمات المقدمــة للزبــائن ممــا  -2
 يجعلهم على درجة عالية من الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم. 

 مقدمــــــــة:   1.1
تمثل الموارد البشرية في المنظمـة مـورد مـن أهـم مواردهـا وأصـال مـن أهـم األصـول التـي تمتلكهـا حيـث ال         

يمكـــن تحقيـــق أهـــداف المنظمـــة بـــدون المـــوارد البشـــرية التـــي يجـــب علـــى المنظمـــة أن تســـعى جاهـــدة لالهتمـــام بهـــا 
داف المؤسسـة بفاعليـة وتسـاعدها فـي مواجهـة واالستثمار فـي تنميـة مهاراتهـا وكفاءاتهـا لتكـون قـادرة علـى تحقيـق أهـ

ــالمورد 2777:1التغيــرات والتحــديات )شــلتوت،  (، حيــث هنــاك العديــد مــن االدوار التــي تلعبهــا المنظمــة لالهتمــام ب
البشـري منهــا تخطــيط المسـار الــوظيفي للموظــف باعتبــاره أحـد المكونــات األساســية فــي المنظمـات، بــل يعتبــر حجــر 

المســار الــوظيفي مــن االهتمامــات األساســية إلدارة المــوارد البشــرية العصــرية التــي ال تركــز األســاس فيهــا، فتخطــيط 

mailto:ashwiqi2@gmail.com
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فقط علي المهام الروتينية، ولكن تركز أيضا على الجوانب االستراتيجية الخاصة بـالموارد البشـرية ويتطلـب ذلـك أن 
ظيفيـة للموظـف وذلـك مـا يعـود ال تترك حياة الموظفين للصدفة بل يجب أن توضع خطة طويلة تصاحب الحياة الو 

(، وترجـع أهميـة تخطـيط المسـار الـوظيفي فـي انـه يحـدد 2737بالفائدة علـى الفـرد والمنظمـة والمجتمـع )السـاعدى، 
خــط ســير حيــاة المــوظفين منــذ تعيــنهم حتــى اإلحالــة  إلــى التقاعــد مــن خــالل تحديــد احتمــاالت حركــاتهم وتــنقالتهم 

تاحـــة فـــرص الترقيـــة الوظيفيـــة راســـيا وأفقيـــا ومـــا يمكـــنهم  مـــن تحقيـــق  طموحـــاتهم المســـتقبلية فـــي مجـــاالت العمـــل وا 
 (.2779الوظيفية )ماهر، 

ويعد األداء الوظيفي للعاملين الناتج النهائي الذي تسـعى لتحقيقـه جميـع المنظمـات وهـو مؤشـر يـدل علـى   
ف علــى عــدة عوامــل تــؤثر عليــه نجــاح المنظمــة أو فشــلها كمــا إن االرتقــاء بمســتوى األداء الــوظيفي للعــاملين يتوقــ

منهـــا: عوامـــل  بيئيـــة وأخـــرى شخصـــية ووظيفيـــة، ولتحســـين أداء العـــاملين أهميـــة كبيـــرة خاصـــة فـــي ظـــل التغيـــرات 
االقتصادية واالجتماعيـة والتكنولوجيـة والحكوميـة والتـي تـؤثر بدرجـة كبيـرة علـى أهـداف واسـتراتيجية المؤسسـة، ذلـك 

ى تقادم المهارات التي تلقاها العامل في وقت قصير، وتظهـر هـذه األهميـة فـي ألن هذه التغيرات يمكن أن تؤدى إل
زيادة اإلنتاجية واألداء الـوظيفي واكتسـاب المنظمـة ميـزة تنافسـية كمـا أنـه يسـاعد فـي خلـق اتجاهـات ايجابيـة داخليـة 

تباينـة عـن طريـق وخارجية نحـو المنظمـة، كمـا أن تخطـيط المسـار الـوظيفي يسـاعد علـى  تحسـين األداء بـدرجات م
تنميــة مهــارات العــاملين وصــقل خبــراتهم وتحســين أدائهــم لمهــام الوظيفــة المناطــة بهــم، لتالفــي التــأثيرات واالتجاهــات 

 (. 2000الوظيفي )الطجم،السلبية الداخلية والخارجية نحو العمل والتي تؤدي إلى انعدام االستقرار 

 الدراسات السابقة:    2.1 

يزخر األدب العربي بالعديد من الدراسات التي تناولت موضوع الدراسـة، ولعـل مـن أهـم الدراسـات السـابقة         
 التي تناولت جوانب ومتغيرات المرتبطة بموضوع الدراسة ما يلى: 

 (:2113دراسة السعدون )   1.2.1

 بعنوان "دور البرامج التدريبية التخصصية في تحسين أداء العاملين"

هــدفت الدراســة إلـــى تحديــد دور البــرامج التدريبيـــة التخصصــية فـــي تحســين أداء العــاملين فـــي هيئــة التحقيـــق       
واالدعـــاء العـــام بمنطقـــة الريـــاض، حيـــث تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع أعضـــاء هيئـــة التحقيـــق واالدعـــاء العـــام 

ث اسـتخدم المـنهج الوصـفي فـي الدراسـة، عضـوا، حيـ 4.7)المحقيقين( العاملين في مجال التحقيـق والبـالغ عـددهم 
 واهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

يرى المبحوثين أن البرامج التدريبية التخصصية المقدمة للهيئة تسـهم فـي رفـع قـدرة المحققـين علـى اسـتخراج  -1
 الحقائق.
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الجـرائم المعلوماتيـة  يرى المبحوثين أن البرامج التدريبية التخصصية المقدمة للهيئة ال تواكب التطـور فـي  -2
 اال بدرجة قليلة. 

 أهم توصيات الدراسة:
 االهتمام بتكثيف البرامج التدريبية التخصصية في مجال الجرائم المعلوماتية الحديثة للعاملين في الهيئة. -1
 االهتمام بأن تتناسب البرامج التدريبية التخصصية لتخصصات المتدربين. -2
 (: 2119دراسة منصور )  2.2.1

 "البرامج التدريبية وعالقتها بتخطيط المسار الوظيفي بعنوان "

هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين البرامج التدريبيـة وتخطـيط المسـار الـوظيفي لـدى العـاملين بالمصـارف        
ارف والبـالغ الليبية العامة العاملة بمدينة اجدابيا وضواحيها، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع العـاملين بهـذه المصـ

( موظف، ولتحليل بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها، استخدم الباحـث برنـامج الحـزم اإلحصـائية للعلـوم 128عددهم )
 .(SPSSاالجتماعية )

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي:
ـــة  -1 ـــين بعـــد التـــدريب لغـــرض الترقي ـــة معنويـــة متوســـطة ب والنقـــل وتخطـــيط المســـار هنـــاك عالقـــة ارتبـــاط ذو دالل

 (.7.773( عند مستوى معنوية )514.0الوظيفي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
 %(.7.96تمثل أنشطة تخطيط المسار الوظيفي جزءًا من خطط المصرف حيث بلغت نسبة الموافقين ) -2
ا فعلـي بـين نتـائج تقيـيم %( من أفراد المجتمـع يوافقـون علـى أنـُه يوجـد ارتباطـ94أظهرت النتائج أن ما نسبتُه ) -3

 األداء وبين تقدمهم في المسار الوظيفي.
 من خالل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

نشــر ثقافــة المســار الــوظيفي بــين العــاملين فــي المصــارف مــن خــالل الــدورات المتعــددة فــي هــذا المجــال، وبمــا  -1
 ارهم الوظيفي.يساعد العاملين على تخطيط مس

ضــرورة تقــديم التســهيالت المطلوبــة لألفــراد مــن أجــل بلــوغهم المســار الــوظيفي الــذي تــم تحديــده، وحــث المــدراء  -2
 على توفير المعلومات المطلوبة لمرؤوسيهم عن خطوات سير كل مسار.

يتناســب مــع العمــل علــى تــوفير الــدعم الــالزم مــن أجــل مســاعدة العــاملين علــى تنميــة مهــاراتهم وقــدراتهم، بمــا  -3
 الوظائف التي يعملون بها.

 مشكلة الدراسة:   3.1

إن المنظمـات العصــرية تمــنح موظفيهــا حريــة اختيــار مــا يناسـبهم مــن المســارات الوظيفيــة التــي تشــبع رغبــاتهم       
لنظـرة وتتفق مع ميولهم واهتماماتهم لتوفير البيئة المناسبة لتحسين أدائهم وانجاز العمل بشكل أفضل للتخلص مـن ا
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القديمة للعمل باعتباره وسيله لتلبية الحاجات االقتصادية فقط، فنجاح المنظمات يرتبط بجودة الخدمات التي تقدمها 
 (.2779الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على النهوض بمستويات أداء المنظمات )عالقي،

وباعتبار أن المصـارف مـن أهـم المنظمـات العاملـة فـي ليبيـا والتـي تتمتـع بأهميـة كبيـرة لـدى الدولـة والمجتمـع       
وتلعب دور هام في االرتقاء باالقتصاد الليبـي، ونظـرا لمـا تقدمـة المصـارف مـن تسـهيالت  تسـهم فـي بـرامج التنميـة 

وجــد بهــا فــي الواقــع العملــي بعــض الضــعف والقصــور فــي االقتصــادية واالجتماعيــة للدولــة إال أن هــذه المصــارف ي
األداء الــوظيفي للعنصــر البشــرى، ممــا يــؤثر علــى شــكل الخــدمات التــي يقــدمها المصــرف للعمــالء، وكــذلك ال يوجــد 
بهــذه المصــارف هياكــل إداريــة حديثــة تتــولى عمليــة تحديــد المســتويات الوظيفيــة والوظــائف التــي تنطــوي تحتهــا، ممــا 

وجد سلم واضح للوظائف وهذا يدل على وجود مشكلة في تخطيط المسار الـوظيفي للعـاملين وفقـًا لمـا يعني أنه ال ي
عــادة هيكلــة  اوضـحه التقريــر الصــادر عــن الســيد محــافظ مصــرف ليبيــا المركــزي الســابق )بــن قــداره( بشــأن تطــوير وا 

 المصارف التجارية الليبية

 https://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03     . 

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسـة لبيـان دور تخطـيط المسـار الـوظيفي فـي تحسـين أداء المـوظفين فـي        
 المصارف العامة الليبية العاملة في بلدية البريقة.

 ومما سبق يمكن أن نلخص المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ــ وظيفي فــي تحســين أداء المــوظفين فــي المصــارف العامــة الليبيــة العاملــة فــي بلديــة مــا دور تخطــيط المســار ال

 البريقة؟

 أسئلة الدراسة: 4.1
 يتفرع عن السؤال الرئيس للدراسة عدة  أسئلة فرعية وهى:

 ما واقع تخطيط المسار الوظيفي في المصارف العامة الليبية من وجهة نظر الموظفين فيها. -1
ـــي تســـهم فـــي تحســـين أداء  مـــا مـــدى إدراك المـــوظفين -2 ـــوظيفي الت ـــات وســـلبيات تخطـــيط المســـار ال إليجابي

 الموظفين في المصارف العامة الليبية.
مـــا المعوقـــات التـــي تحـــول دون تخطـــيط المســـار الـــوظيفي الـــالزم لتحســـين أداء المـــوظفين فـــي المصـــارف  -3

 العامة الليبية.
 أهداف الدراسة:  5.1 

 التعرف على واقع تخطيط المسار الوظيفي في المصارف العامة الليبية من وجهة نظر الموظفين بها.  -1
التعرف على مدى ادراك المـوظفين فـي المصـارف العامـة الليبيـة الواقعـة فـي بلـدة البريقـة إليجابيـات وسـلبيات   -2

 ين.تخطيط المسار الوظيفي التي تسهم في تحسين أو انخفاض مستوى أداء الموظف
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التعرف على مدى ادراك المديرين في المصارف العامة الليبيـة الواقعـة فـي بلـدة البريقـة للمعوقـات التـي تحـول   -3
 دون تخطيط المسار الوظيفي الالزم لتحسين أداء الموظفين.

 أهمية الدراسة:  6.1  
ءة وفاعليــة المــوارد يعتبــر موضــوع تخطــيط المســار الــوظيفي مــن أهــم الموضــوعات التــي تســاهم فــي تحقيــق كفــا -3

 البشرية وبالتالي تحسن من أداء الموظفين.

إن القطــــاع المصــــرفي يعــــد مــــن القطاعــــات الهامــــة علــــى مســــتوى االقتصــــاد القــــومي كمــــا يشــــهد هــــذا القطــــاع   -2
 ضغوطات شديدة بسبب االزمة الراهنة "قلة السيولة" األمر الذي يستلزم تحسين أداء الموظفين به.

ه الدراسة من حيوية الموضوع الذي تناولته وهو دور تخطيط المسار الوظيفي فـي تحسـين أداء تنبثق أهمية هذ -1
الموظفين في المصارف العامة الليبية، فقد تمهد هذه الدراسة الطريق أمـام المزيـد مـن الدراسـات المسـتقبلية فـي هـذا 

 لدراسة.المجال ومن ثم قد تساعد في إثراء المكتبات العلمية بالمعرفة في مجال ا
 منهجية الدراسة:  9.1
 تصميم الدراسة: - 

تم إتباع المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الظاهرة قيد الدراسة عن طريـق جمـع البيانـات الالزمـة وتحليلهـا        
 وتفسيرها.

 حدود ونطاق الدراسة:
 الدراسة علي الموظفين في المصارف التجارية العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة. اقتصرت      

 مجتمع الدراسة:  8.1 
يتكون مجتمع الدراسة من  جميـع المـوظفين فـي المصـارف العامـة الليبيـة الواقعـــة فـي بلديـة البريقـة والمتمثلـة فـي  

 :(1.1المصارف الموضحة في الجدول )
 (1.1جدول )

 مجتمع الدراسة
 عدد الموظفين داخل المصرف اسم المصرف              

 35 مصرف الجمهورية البريقة المنطقة الثالثة
 . مصرف الجمهورية البريقة المنطقة االولى

 37 مصرف الجمهورية منطقة بشر
 11 المجمــــــوع          
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 هيكلية الدراسة:9.1
 التالية:تشمل هيكلية الدراسة الجوانب 

 الجانب النظري:
أهتم هذا الجانـب ببنـاء اإلطـار النظـري المتعلـق بموضـوع البحـث والمفـاهيم المتعلقـة بـه، وذلـك مـن خـالل         

االستعانة بالكتب والدوريات، كما استخدمت شـبكة المعلومـات )االنترنـت( لالسـتفادة ممـا نشـر مـن أبحـاث ودراسـات 
 ه الدراسة لغرض تكوين إطار نظري مناسب لطبيعة البحث.  سابقة ومقاالت علمية مشابهة لهذ

 الجانب الميداني:
أهتم هذا الجانب بالناحية العملية، وذلـك مـن خـالل تجميـع البيانـات المتعلقـة بموضـوع الدراسـة مـن مجتمـع         

وتضـمنت االسـتمارة  البحث، كما اسـتخدمت اسـتمارة االسـتبيان كـأداة لجمـع البيانـات وذلـك لتحقيـق أهـداف الدراسـة،
 مجموعة من األسئلة التي تمكن الباحث من الحصول على البيانات التي تخدم تساؤالت وأهداف الدراسة.

 الجانب التحليلي :  
تم تحليل البيانات المتحصل عليها من استمارة االستبيان، والتي تعتبر األداة الرئيسية  لتجميع هذه البيانـات        

 .SPSSوذلك باستخدام برنامج الحزم االحصائي 

 تعريف مصطلحات الدراسة:  11.1
 تخطيط المسار الوظيفي:تعريف    1.11.1
يقصــد بــه األنشــطة المشــتركة بــين الموظــف واإلدارة ألعــداد الفــرد لمراحــل ســير وظيفــي متصــاعد، وتحديــد          

رشاد، للتوفيق بين أهداف الفرد والمنشأة في الوقت نفسه )عناية،   (.2011المهارات المطلوبة من تعلم وتدريب وا 
ــُه "التحديــد المســبق للوظــائف والمســتويات اإلداريــة أو المحطــات الوظيفيــة التــي         وهنــاك أيضــًا مــن عرفــه بأن

سيشـــغلها المـــدير أو الموظـــف أو العامـــل أفقيـــًا أو رأســـيًا بمـــا يتفـــق مـــع قدراتـــه وطموحاتـــه وخصائصـــه الشخصـــية " 
 (.2002:24)مصطفى، 
 :فيالوظي وتطوير المسار تخطيط أهداف 2.11.1

 (. 35: 2731يمكن أجمال أهداف وغايات تطوير المسار الوظيفي فيما يلي )طبيل،         
 مساعدة االفراد في تنمية وتوجيه ميولهم المهنية ومهارتهم. -1
 رفع مستورى رضا العاملين عن طريق أتاحة الفرص المناسبة في الوظائف التي تحقق أهدافهم وخططهم. -2
 شواغر الوظيفية بأفضل الكفاءات وبالسرعة المطلوبة.مساعدة المنظمة على ملء ال -3
ــــى التخطــــيط التعــــاقبي، أي مــــلء الشــــواغر الناجمــــة عــــن معــــدالت الــــدوران والتقاعــــد  -4 مســــاعدة المنظمــــة عل

 واالستقاالت.
 زيادة احتماالت تحقيق العامل لطموحاته في النمو الوظيفي. -5
 ذب الكفاءات من الخارج.المحافظة على الخبرات والكفاءات وبقائها في المنظمة وج -6
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 إشباع الحاجات العليا لألفراد وتحريك دوافعهم نحو النمو والتطور.     -9
 

 أهمية تخطيط المسار الوظيفي:    3.11.1

 .277يمكـن النظـر إلـى أهميـة تخطـيط المسـار الـوظيفي بالنسـبة للفـرد العامـل والمنظمـة فيمـا يلـي )بـوراس،      
:66-65  .) 
 ضمان توفير الكفاءات المميزة مستقباًل.   -3
 الحد من إحباطات العاملين. -2
 تحسين قدرة المؤسسة في جذب والحفاظ على العمالة المؤهلة. -1
 تحسين سمعة المؤسسة. -4
 تخفيف القيود على حركة العمالة. -5

  معوقات تخطيط المسار الوظيفي:   4.11.1

الــوظيفي للعــاملين بعـض الصــعوبات أو المعوقـات التــي يجــب التغلـب عليهــا والخفيــف يواجـه تخطــيط المسـار       
 (.43-47: 2739من حدتها، وتتمثل فيما يأتي )منصور، 

قيــام المنظمــة بإلغــاء بعــض الوظــائف أو اســتبدال وظــائف قديمــة بــُأخرى جديــدة بســبب إعــادة الهيكلــة التــي تلجــأ   -1
التــي تحــدث فــي بيئــة عملهــا الداخليــة اســتجابًة لتغيــرات البيئــة الخارجيــة  إليهــا المنظمــات نتيجــة للتغيــرات العديــدة

 كتنويع سلعها أو خدماتها.
العــاملون أنفســـهم، فهنــاك مـــن يرغـــب فــي الـــتعلم والتــدريب وتطـــوير قدراتـــه ومهاراتــه، وعلـــى العكــس فهنـــاك مـــن   -2

 يرضى بالكسل ويقاوم عملية التغيير.
قى إليهــا، ذلـك ألن الترقيــة لوظيفــة أعلــى ال تــتم إال إذا كانــت هــذه الوظيفــة انتظـار الفــرد خلــو الوظيفــة التــي ســُير   -3

خاليــة، وبالتــالي فــإن علــى الموظــف أن ينتظــر فتــرة حتــى تكــون الوظيفــة شــاغرة فطــول هــذه الفتــرة يهــدد طموحــات 
 األفراد ويؤثر سلبًا على معنوياتهم، وقد يدفعهم لترك العمل أو االنتقال إلى منظمة ُأخرى.

 يط المسارات الوظيفية يتعامل مع متغيرات مستقبلية. تخط  -4
 غموض مفهوم المسار الوظيفي وعدم إدراك أهميتُه من قبل اإلدارة العليا في المنظمات عمومًا. -5
اعتقـــاد بعـــض المـــديرين بـــأن تخطـــيط المســـار الـــوظيفي يزعـــزع اســـتقرار المنظمـــة ألنـــه يتضـــمن الترقيـــة والحركيـــة  -6

 الوظيفية.
نقــص مهــارة المــديرين فــي إدارة حلقــات النقــاش حــول المســار الــوظيفي للعــاملين بغيــة إرشــادهم ومســاعدتهم فــي   -7

 تطوير مساراتهم الوظيفية.
عــدم رصــد الميزانيــات الكافيــة مــن قبــل أغلــب المؤسســات إلجــراء البحــوث والدراســات حــول ســبل تخطــيط وتطــوير  -8

 المسارات الوظيفية لموظفيها.



427 
 

 
 

 مفهوم األداء:   5.11.1

لقد تمت االشارة إلى مفهوم االداء على أنه من أهم محاور العمل المهني في أي مجال وظيفي، فإذا كان          
هــذا األداء مميــزَا فــي ظــل بيئــة عمــل يســودها العــدل والمســاوة فإنــه مــن المنطقــي أن يأخــذ هــذا األداء صــاحبة إلــى 

عمل فيها، وفـي ظـل عـالم يسـوده التغييـر المتسـارع والمنافسـة الشـديدة لـن تسـتطيع مكانه مرموقة في المنظمة التي ي
المنظمة الدخول للمنافسة إال اذا كان األداء العالي أحد أهم خصائصها، وهذا األداء ينبـع مـن حصـيلة أداء االفـراد 

 (. 22:2731في المنظمة ككل ) الحاليبة، 

 مفهوم تحسين األداء:  6.11.1
نتاجية العمليـات، وتحقيـق التكامـل بـين التكنولوجيـا هو "        استخدام جميع الموارد المتاحة لتحسين المخرجات وا 

 (.33: 3777الصحيحة التي توظف رأس المال بالطريقة المثلى" )الخزامى، 
 ويتطلب تحسين أداء أية منظمة توازن العناصر األربع التالية:

 أنتاج سلع أو تقديم خدمات ذات جودة نوعية. الجودة: . أ
 معدل اإلنتاج عبر الزمن. اإلنتاجية: . ب

اســـتخدام التقنيـــات التـــي تســـهم فــي زيـــادة اإلنتـــاج، وفـــى الوقـــت نفســـه تحـــرى الدقـــة وقلـــة األخطـــاء فـــي  ج. التقنيـــة:
 الخدمات والمنتجات.

 تقليل التكلفة لمنح المنتج ميزات تنافسية. د. التكلفة:  

 محددات األداء:  9.11.1

لكــي يــتم تحديــد مســتوى أداء المــوظفين البــد مــن معرفــة العوامــل التــي تحــدد هــذا المســتوى، حيــث أن هنــاك         
 (:2731ثالثة عوامل تحدد األداء وهي )الشريف، 

 الــدافع الفــردي للعمــل: إن الــدافع يقصــد بــه مجمــوع القــوى الداخليــة التــي تنبــع مــن ذاتيــة الفــرد، والتــي تحــرك -1
 وتوجه سلوكه في اتجاه معين.

 مناخ العمل: أن بيئة العمل تتكون من جزأين هما البيئة الداخلية للمنظمة  والبيئة الخارجية المحيطة بها. -2
القـــدرة علـــى العمـــل: علـــى المنظمـــة أن تكـــون علـــى معرفـــة بقـــدرات االفـــراد ودوافعهـــم واتجاهـــاتهم وذلـــك لكـــي  -3

لين بطريقــــة صــــحيحة، أي وضــــع الرجــــل المناســــب فــــي المكــــان تســــتطيع توزيــــع العمــــل والمهــــام علــــى العــــام
 المناسب.
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 أثر تخطيط المسار الوظيفي على أداء الموظفين:   8.11.1

إن لتخطـيط المسـار الـوظيفي أثـر علـى أداء المـوظفين وذلـك مـن خـالل التـدريب، الترقيـة، النقـل الـوظيفي،        
 (:2739التقاعد، وفيما يلي نظرة للتعرف على هذه االثار من خالل العناصر االربعة ) لعصب، 

أن للتــدريب دور محــوري أثــر التــدريب علــى أداء المــوظفين: بــالنظر إلــى أهميــة التــدريب فــي أي منظمــة نجــد  -1
وفاعل في عملية تحسين أداء العاملين بدءًا من عملية تحديد االحتياجات التدريبية المستندة إلى نتائج تحليل 
وتقييم األداء الفردي والوظيفي، لذلك فإن عملية ربط التدريب بأداء العاملين لتخطيط مسارهم الـوظيفي يـؤدي 

رفين اساسـيين ومهمـين فـي أداء الفـرد والمنظمـة وهـذا يسـاهم فـي تطـوير إلى تحقيق االنسجام والتوافـق بـين طـ
 المسار الوظيفي لألفراد.

أثــر الترقيــة علــى أداء المــوظفين: مــن الضــروري أن تقــوم إدارة المــوارد البشــرية بإعــداد نظــام جيــد ومعــروف  -2
لمنظمــة، فــإن إتاحــة الفــرص لترقيــة المــوظفين بالمنظمــة، فكلمــا كــان الفــرد يســعى جاهــدًا للعمــل والمثــابرة فــي ا

 للترقية ستجعله يحسن من ادائه وذلك باكتساب مهارات جديدة ليزيد من فرص ترقيته الوظيفية.
أثر النقل على أداء الموظفين: يعتبر النقل ضرورة حيوية، حيث أنه وسيلة تلجأ إدارة المنظمة إلى استعمالها  -3

ظفين، كما يتضح بعد فترة من ممارسة الفـرد لعملـه، كمـا سعيًا إلى مواجهة الضغوطات التي يعاني منها المو 
إنه من الممكن أن تناسب مؤهالته ورغباته وظيفة أخرى في المنظمة، فالنقل يعمل على إفساح المجـال أمـام 

 الموظفين إلظهار طاقاتهم وتحسين أدائهم وقدراتهم.
ســعيد الن الفــرد ســوف يتحــرر مــن  أثــر التقاعــد علــى أداء المــوظفين: ينظــر الــبعض إلــى التقاعــد أنــه حــدث -4

رئاسة الواجبات اليومية ألداء وظيفته، فالتقاعد هو نهاية المرحلة االخيرة في تخطيط المسـار الـوظيفي، وهـي 
 جزء من برنامج التطوير وهنا يكون أداء الفرد في تناقص. 

 الجانب الميداني 11.1

البيانات األساسية، وكذلك تصنيف البيانات حسب الجداول في هذا الجانب من الدراسة قام الباحثين بتحليل        
( للوصــول إلـى نتــائج  SPSSالتكراريـة وتحليـل الجــداول عـن طريــق برنـامج الِحــَزم اإلحصـائية للعلــوم االجتماعيـة )

 الدراسة.

لديـة البريقـة، ( استمارة استبيان على الموظفين العاملين في المصارف العامـة الليبيـة الواقعـة فـي ب11فقد تم توزيع )
 استمارة صالحة للتحليل االحصائي. 24واسترجع منها 

 ولقد اشتملت استمارة االستبيان على قسمين رئيسيين هما:

ويتضمن البيانات المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد مجتمع الدراسة متمثلة في )النوع،  القسم االول:
 عدد الدورات التدريبية، الحوافز التي تحصل عليها الموظف(. العمر، المؤهل العلمي، ، سنوات الخبرة،
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: واقع تخطيط المسار الوظيفي فـي المصـارف المحور االوليتعلق بالمحاور الرئيسية للدراسة وهى،  القسم الثاني:
 العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة.

ــالمحــور الثــاني ي تســاهم فــي تحســين أو انخفــاض مســتوى أداء : ايجابيــات وســلبيات تخطــيط المســار الــوظيفي الت
 الموظفين في المصارف العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة.

البعـد االول: ايجابيـات تخطــيط المسـار الــوظيفي التـي تســاهم فـي تحســين أداء المـوظفين فــي المصـارف العامــة     
 الليبية الواقعة في بلدية البريقة.

يط المســار الــوظيفي التــي تســاهم فــي انخفــاض مســتوى أداء المــوظفين فــي المصــارف البعــد الثــاني: ســلبيات تخطــ
 العامة في بلدية البريقة.          

المعوقات التـي تحـول دون تخطـيط المسـار الـوظيفي الـالزم لتحسـين أداء المـوظفين فـي المصـارف  المحور الثالث:
 العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة.

 المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات أساليب  12.1

لتحليل البيانات التي تم تجميعها وتبويبها، وبعد استشارة محلل إحصائي ومراجعـة مجموعـة مـن الدراسـات          
الســابقة التــي اتبعــت المــنهج التجريبــي، فقــد اســتخدم البحــاث فــي هــذه الدراســة أســلوب اإلحصــاء الوصــفي التحليلــي 

يانــات الدراســة، ولقـد اســتعان البحــاث بجـداول التوزيعــات التكراريــة والنسـب المئويــة باإلضــافة الـذي يخــتص بتحليـل ب
إلـــى بعـــض مقـــاييس النزعـــة المركزيـــة المتمثلـــة فـــي الوســـط الحســـابي للتعـــرف علـــى اتجـــاه المبحـــوثين نحـــو موضـــوع 

 .    الدراسة، باإلضافة إلى االنحراف المعياري للتعرف على تشتت إجاباتهم عن ذلك الوسط

 تحليل بيانات الدراسة الميدانية  13.1

تحقيقــًا ألهــداف الدراســة، فقــد قــام البحــاث بتحليــل البيانــات وتفســيرها مــن خــالل اســتخدام أســلوب اإلحصــاء         
 (SPSSالوصفي التحليلي، واالستعانة بالحزم البرمجية الجاهزة للعلوم االجتماعية.)

 عرض وتحليل البيانات الخاصة بمفردات الدراسة   

ويتضـــمن البيانـــات المتعلقـــة  القســـم االول:يـــتم فـــي هـــذا الجـــزء تحليـــل البيانـــات الخاصـــة بمجتمـــع الدراســـة         
بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد مجتمع الدراسة من حيث النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخدمة، 

 التي تحصل عليها الموظف، عدد الحوافز. عدد الدورات
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 ( خصائص مجتمع الدراسة2جدول رقم )
 النسبة التكرار  الفئة

 النوع
 43.5 34 ذكر
 5..1 37 أنثى

 العمر

 33.5 1 سنة 15أقل من 
 44.2 32 سنة 45إلى أقل من  15من 
 21.3 4 سنة 55إلى أقل من  45من 

 37.2 5 سنة 55أكثر من 

 العلمي المؤهل

 35.4 4 ثانوية عامة أو ما يعادلها
 24.7 9 دبلوم عالي

 ..51 34 بكالوريوس / ليسانس
 ..1 3 ماجستير

 عدد سنوات الخدمة

 14.4 7 سنوات 5أقل من 
 9.9 2 سنوات 37إلى أقل من  5من 
 59.9 35 سنة 35إلى أقل من  37من 

 7 7 سنة 35أكثر من 

 عدد الدورات التدريبية

 37.2 5 لم يلتحق بأي دورة         
 ..17 . دورة واحدة فقط     

 ..1 3 دورتان
 44.2 32 ثالث دورات فأكثر

الحوافز التي تحصل عليها 
 الموظف

 9.9 2       مادية فقط
 33.5 1 معنوية فقط     

 57 31 مادية ومعنوية      
 ..17 . ال توجد أي حوافز    

 

 

(% وهــذا يــدل 5..1(% بينمــا بلغــت نســبة اإلنــاث )43.5( أن نســبة الــذكور )2يتضــح مــن الجــدول رقــم )       
علــى التنويــع بــين الــذكور واإلنــاث  وعــدم انحصــار عــدد المــوظفين فــي نــوع واحــد فقــط، ويتضــح كــذلك مــن الجــدول 

سـنة إلــى  15ين أعمـارهم  مـا بـين )(% لألفـراد الـذ44.2السـابق أن أعلـى فئـة عمريـة ألفـراد مجتمـع الدراسـة هـي )
سـنة( وهـي تمثـل أعلـى نسـبه لتمتـع هـده  الفئـة العمريـة بـالخبرة والقـدرة فـي التعامـل مـع العمـالء، يلـيهم  45أقل من 

%( ثـم يلـيهم الـذين تتـراوح أعمـارهم أكثـر مـن 21.3سـنه بنسـبة )55%(اقـل مـن 45الذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـين )
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%( وسينتج من ذلك التنويع 335سنه بنسبه ) 15%(  وأخيرًا الذين تقل أعمارهم عن 72سنه فما فوق بنسبه )55
 في أعمار مجتمع بدراسة يدل على تنويع الخبرات دخل المصارف وكذلك.     

أما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد تحصل األفـراد الحاصـلون علـى بكـالوريوس أو ليسـانس أعلـى نسـبة وهـي         
%( ثم يليه األفـراد الـذين تحصـلوا علـى ثانويـة ..24األفراد  الحاصلون على دبلوم عالي بنسبه ) %( ويليه..51)

%( حيـث اسـتنتج مـن ..1%( واخيـرًا األفـراد الحاصـلون علـى ماجسـتير بنسـبه )35.7عامة أو مـا يعادلهـا بنسـبه )
ألنـه العلـم يكسـب األفـراد خبـرات  النسبة السابقة أن المصارف تركز علـى توظيـف األفـراد مـن ذوى الطبقـة المتعلمـة

ومهاراته تسهم إلي حد كبير في تكوين اتجاهات إيجابية  وكذلك السرعة في فهم األعمـال المنوطـة بهـم ممـا يسـهل 
 تخطيط المسار الوظيفي لهم و يدفعهم إلى تحسين مستويات أدائهم. 

إ لـي 37األفـراد الـذين تتـراوح خبـراتهم )مـن أما فيما يتعلق بعدد سنوات الخبرة فقـد تحصـل علـى أعلـى نسـبة        
%( وأخيـرًا األفـراد الـذين تتـراوح أعمـارهم 14.43سـنوات بنسـبة ) 5سنة ( ثم يليه األفراد الذين تقل خبراتهم عن 35
%( ويتضــح مــن ذلــك أن الخبــرات المتراكمــة عبــر التجــارب تســهم إلــى حــد 99ســنوات( بنســبة ) 37إلــي اقــل مــن5)

 ين على تسير دقة  العمل بطريقه. ات الموظفين نحو موضوع معين وجعلهم قادر كبير في تكوين اتجاه

أما فيما يتعلـق  بالـدورة التدريبيـة فـأن أعلـى نسـبة تحصـل عليـة المـوظفين الـذين التحقـوا بـثالث دورات تدريبيـة      
%( 17%( يليـه المــوظفين الـذين تحصــلوا علـى دورة واحـدة حيــث بلغـت نســبتهم )44.2فـأكثر حيـث بلغــت النسـبة )

يــرًا         األفـــراد الـــذين لــم يلتحقـــوا بـــاي دورة %( وأخ..1بينمــا المـــوظفين الــذين تحصـــلوا علـــى دورتــين نســـبتهم )
%( ويســتنتج مـــن ذلـــك أنــه هنـــاك اهتمــام مـــن المصــارف بـــالموظفين والحـــاقهم 37.2تدريبيــة حيـــث بلغــت نســـبتهم )

بـــدورات تـــدريبهم لتحســـين مســـتوى أدائهـــم  حيـــث أن معظـــم أفـــراد مجتمـــع الدراســـة قـــد تحصـــلوا علـــى دورات تدريبيـــة 
 %(مما ساهم في تخطيط المسار الوظيفي لهم...7.ل عملهم أي بما يعادل  نسبة )( دورات في مجا1_3من)

أمــا فيمــا يتعلــق بــالحوافز فقــد اتضــح انــه معظــم المــوظفين  قــد تحصــلوا علــى حــوافز ماديــة ومعنويــة بنســبة        
%( ثـم 33.5%( أي ما يعادل نصف مجتمع بدرسه يليه الموظفين الذين تحصلوا على حوافز معنوية بنسبة )57)

%( يـدل ذلـك علـى انـه المصـارف تهـتم بـالحوافز 9.9يليه الموظفين الذين تحصلوا على حـوافز ماديـه فقـط بنسـبة )
كوسيلة لدفع الموظفين لبدل أقصى جهد في العمل فقـد تحصـل جـزء كبيـر مـن مجتمـع بدراسـة علـى حـوافز مـا بـين 

%( بينمـا الـذين لـم يتحصـلوا علـى حـوافز بنسـبة 47.2األثنين معا معنوي ومادي أو على ألقل حـافز واحـد بنسـبة )
%( والــذين مــن الممكــن أن يكونــوا مــوظفين جــدد وهــذا يــنعكس تمامــا علــى نتيجــة ســابقة وهــي الخبــرة  حيــث ..17)

 %(.14.4سنوات )5تحصل الموظفين الذين تقل خبراتهم عن 
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 أما فيما يتعلق بالقسم الثاني: باإلجابة على أسئلة الدراسة فهي كالتالي:   

( المحور االول: اجابات أفراد مجتمع البحث  الخاص واقع تخطيط المسار الوظيفي في 3جدول رقم ) 
 المصارف  

  

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التكيف مع التطور التقني في مجال زيادة قدرة الموظفين في المصارف على 
 .57. 4.44 .الخدمات المقدمة لزبائن المصرف

 .44. 4.15 .إلحاق الموظفين بوظائف تناسب مؤهالتهم وميولهم واهتماماتهم

 .3.73 4.15 .العمل المناسب لألبداع واالبتكار توفر مناخ

 .44. 4.15 .إكساب الموظفين مهارات تتفق مع طبيعة أعمالهم

 3.377 5..1 . زيادة قدرة المديرين على اكتشاف أوجه القصور في أداء الموظفين وعالجها

 - 4.26 المتوسط العام
 .948 االنحراف المعياري

( الخـــاص بإجابـــات أفـــراد مجتمـــع البحـــث الخـــاص بواقـــع تخطـــيط المســـار الـــوظيفي 1يشـــير الجـــدول رقـــم )        
للمـــوظفين فـــي المصـــارف العامـــة الليبيـــة الواقعـــة فـــي بلديـــة البريقـــة، حيـــث يالحـــظ أن متوســـط العبـــارتين السادســـة 

قوم بتبصير  الموظفين بفرص الترقيـة ( على التوالي والتي تشير إلى أن المصارف ت4.47 – 4.13والسابعة هو )
المتاحة أمامهم في الوظائف العليا مما يجعلهم يبذلون قصارى جهدهم  في العمل، ومن ثم تقـوم المصـارف بانتقـاء 

( 4.37األفراد المؤهلين لتولي هذه الوظائف، بينمـا تحصـلت العبـارتين الخامسـة والثامنـة علـى نفـس لمتوسـط وهـو )
ــد مناصــب وظيفيــة متصــاعدة حســب المســار والتــي تشــير إلــى أن ا لمصــارف تقــوم بإعــداد المــوظفين باســتمرار لتقل

الوظيفي المخطط لهم، وكذلك تقوم بتوضيح عيوب ومميزات المسارات الوظيفية المتاحة أمـامهم، بينمـا بلـغ متوسـط 
وصـقل خبـراتهم وتنميـة  ( والتي تشـير إلـى أن المصـارف تقـوم علـى إثـراء معلومـات المـوظفين4.21العبارة الرابعة )

مهـــاراتهم ممـــا يزيـــد مـــن تحســـين أدائهـــم فـــي العمـــل وانجـــازه بالصـــورة الصـــحيحة، بينمـــا بلـــغ متوســـط العبـــارة األولـــى 
( والتي تشير إلى أن المصارف تقوم بإلحاق كـل موظـف بالوظيفـة التـي تناسـب مؤهالتـه وميولـه واهتماماتـه 1.44)

( والـذي يسـتنتج منـه أن واقـع تخطـيط المســار 4.33ن المتوسـط العـام )ممـا يزيـد مـن أدائـه فـي العمـل، فـي حـين كــا
الوظيفي للموظفين في المصارف العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة كان مرتفعا ويمكن أن يفسـر ذلـك أن هنـاك 
 إجـــراءات تطبقهــــا المصــــارف تعبــــر عــــن واقــــع تخطــــيط المســـار الــــوظيفي منهــــا التــــدريب وكــــذلك إلحــــاق المــــوظفين
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بالوظـــائف التـــي تناســـب مـــؤهالتهم، واختيـــار األفـــراد المـــؤهلين لتـــولي مناصـــب عليـــا وتوضـــيح فـــرص الترقيـــة لهـــم، 
عدادهم باستمرار لذلك.  وا 

ايجابيات وسـلبيات تخطـيط المسـار الـوظيفي  ( المحور الثاني: إجابات أفراد مجتمع البحث الخاص4جدول رقم )
اء المــوظفين فــي المصــارف العامــة الليبيــة الواقعــة فــي بلديــة التــي تســاهم فــي تحســين أو انخفــاض مســتوى أد

ايجابيــات تخطــيط المســار الــوظيفي التــي تســاهم فــي تحســين أداء المــوظفين فــي المصــارف  البريقــة.. البعــد االول:
 .العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة

 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

في المصارف على التكيف مع التطور التقني في مجال الخدمات  زيادة قدرة الموظفين
 .57. 4.44 .المقدمة لزبائن المصرف

 .44. 4.15 .إلحاق الموظفين بوظائف تناسب مؤهالتهم وميولهم واهتماماتهم

 .3.73 4.15 .العمل المناسب لألبداع واالبتكار توفر مناخ

 .44. 4.15 .أعمالهمإكساب الموظفين مهارات تتفق مع طبيعة 

 3.377 5..1 . زيادة قدرة المديرين على اكتشاف أوجه القصور في أداء الموظفين وعالجها

 - 4.26 المتوسط العام
 .948 االنحراف المعياري

( والتـــي تشـــير إلـــى أن تخطـــيط للمســـار 4.44حيـــث يالحـــظ مـــن الجـــدول أن متوســـط العبـــارة ألولـــي هـــو )         
الوظيفي للموظفين يساعد على التكيف مع التطور التقني في مجال الخدمات المقدمة على درجة عالية من الجودة 

( والتـي تشـير إلـى أن التخطـيط 4.15إلرضاء زبائن المصـرف، أمـا متوسـط العبـارة الثانيـة و الثالثـة والرابعـة  هـو )
للمســار الــوظيفي يســاعد المصــارف علــى إلحــاق المــوظفين بوظــائف تناســب مــؤهالتهم  وميــولهم وتــوفر لهــم المنــاخ 
المناســـب لإلبـــداع واالبتكـــار ممـــا يســـاعدهم علـــى اكتســـاب مهـــارات تتناســـب مـــع طبيعـــة أعمـــالهم، أمـــا فيمـــا يتعلـــق 

لذي يستنتج منه أن الموظفين في المصارف العامة الليبية في بلدية البريقة على ( وا4.24بالمتوسط العام فقد بلغ )
 درجة  عالية من اإلدراك إليجابيات تخطيط المسار الوظيفي للموظفين ومدى مساهمته في تحسين أدائهم.

ــاني: صــارف ســلبيات تخطــيط المســار الــوظيفي التــي تســاهم فــي انخفــاض مســتوى أداء المــوظفين فــي الم البعــد الث

    العامة في بلدية البريقة.
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 الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.237 1.21 .اقتصار فرص الترقية على المسارات  الوظيفية داخل المصارف

 .3.77 5..2 .الجمود الوظيفي للموظفين في المصارف في ضوء التقيد باألوامر والتعليمات

 3.743 2.42 .من اإلدارةإقتصار الترقيات على المقربين 

 3.475 2.72 .خضوع تقييم االداء للعالقة مع الرؤساء والمشرفين

 - 2.91 المتوسط العام
 .995 االنحراف المعياري

( والتي تشير إلى اقتصار فرص 2.42 - 1.21حيث يالحظ من الجدول أن متوسط العبارة األولي والثالثة هو )  
الترقية  داخل المصارف على المسارات الوظيفية ليس على فئة معينة من الموظفين المقربين من اإلدارة بل متاحة 

( والتـي تشـير 5..2، أما متوسط لعبارة  الثانية فقد بلـغ )أمام من تتوافر فيهم المهارات والخبرات والكفاءات الالزمة
إلــى أن تخطــيط للمســار الــوظيفي ال يترتــب عليــه أي جمــود وظيفــي فــي ضــوء التقيــد بــاألوامر والتعليمــات، أمــا فيمــا 

( والــذي يســتنتج منــه أن مســتوى إدراك المــوظفين فــي المصــارف العامــة 2.77يتعلــق بالمتوســط العــام فقــد بلــغ   )
 ية في بلدية البريقة كان منخفض لسلبيات تخطيط المسار الوظيفي.   الليب

( المحور الثالث: إجابات أفراد مجتمع البحث الخاص المعوقات التـي تحـول دون تخطـيط المسـار 5جدول رقم ) 

 الوظيفي الالزم لتحسين أداء الموظفين في المصارف العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة.

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 3.774 3..1 .جمود تصميم الوظائف في المصارف في ضوء مهام العمل الحالية 

 3.379 .1.7 .قلة فرص الترقي المتاحة للعاملين في المصارف

 3.3.5 1.29 .عدم خضوع شاغل الوظيفة في المصارف لمبدأ الجدارة

 3.214 1.37 .الموظفين في المصارف عند تطبيق حركة التنقالتتجاهل المهارات المتوافرة لدى 

 3.127 .1.1 .إقتصار فرص الترقية على بعض الموظفين في المصارف دون غيرهم

 3.157 1.47 .قلة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين داخل المصارف
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 3.399 1.99 .المصارفقلة البرامج التدريبية الالزمة لتحسين مستويات أداء الموظفين في 

 3.327 .4.7 .قلة الكوادر البشرية المؤهلة لتخطيط المسار الوظيفي للموظفين داخل المصارف

قلة المخصصات المالية الالزمة لتخطط المسار الوظيفي للموظفين داخل 
 3.214 3..1 .المصارف

 - 3.56 المتوسط العام
 .826 االنحراف المعياري

( الخاص بإجابـات أفـراد مجتمـع الدراسـة بالمعوقـات التـي تحـول دون تخطـيط المسـار 5يشير الجدول رقم )        
الوظيفي الالزم لتحسين أداء الموظفين في المصارف العامة الليبية الواقعة في بلدية البريقة أن جل المتوسـطات قـد 

ة مـن المعوقـات التـي تحـول دون تخطـيط المســار ( وهـذا يـدل علـى أن هنــاك مجموعـ1.74 - .1.7وقـع مـا بـين )
الوظيفي للموظفين ومنها على سبيل الذكر جمود تصميم الوظائف وقلة المخصصات المالية، وقلة الكوادر البشرية 
المؤهلة لتخطيط المسار الوظيفي وقلة البرامج التدريبية الالزمة لتحسين أداء الموظفين، أما المتوسـط العـام فقـد بلـغ 

( والذي يستنتج منه أن مـدى إدراك المـديرين فـي المصـارف العامـة الليبيـة فـي بلديـة البريقـة للمعوقـات التـي 1.54)
 تحول دون تخطيط المسار الوظيفي للموظفين كان مرتفعًا. 

 النتائج والتوصيات 14.1

لعـاملين فـي اإلطـار استنادًا لما تم عرضـه مـن مفـاهيم عـن تخطـيط المسـار الـوظيفي ودوره فـي تحسـين أداء ا      
النظــري، إضــافة إلــى مــا توصــل إليــه مــن نتــائج فــي الدراســة الميدانيــة، فقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج 

 والتوصيات.

 النتائج:  1.14.1
إن واقــع تخطــيط المســار الــوظيفي للمصــارف العامــة الليبيــة فــي بلديــة البريقــة كــان مرتفعــا حيــث كــان المتوســط  -1

 (.4.33العام )
نتـائج الدراســة أن مسـتوى إدراك المــديرين إليجابيـات  تخطــيط المسـار الــوظيفي كـان مرتفعــا حيـث بلــغ تبـين مــن  -2

 (.4.24المتوسط العام )
تبــين مــن نتــائج الدراســة أن مســتوى إدراك المــديرين لســلبيات تخطــيط المســار الــوظيفي كــان مــنخفض حيــث بلــغ  -3

 (.2.77المتوسط العام )
رين علــى درجــة عاليــة مــن الــوعي للمعوقــات التــي تحــول دون تخطــيط المســار تبــين مــن نتــائج الدراســة أن المــدي -4

 (.1.54الوظيفي للموظفين حيث بلغ المتوسط العام )
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 التوصيات:   1.14.2
 زيادة اهتمام المصارف بإلحاق كل موظف بالوظيفة التي تناسب مؤهالته وميوله واهتماماته ورغباته.  -3
 المصارف األخذ بعين االعتبار رغبات الموظفين.عند تنفيذ حركة تنقالت دورية يجب على  -2
تزويــد المــوظفين بــدورات تدريبيــة متقدمــة للتكيــف مــع التطــور التقنــي فــي مجــال الخــدمات المقدمــة للزبــائن ممــا   -1

 يجعلهم على درجة عالية من الرضا عن الخدمات المقدمة إليهم. 
 يق حركة التنقالت.عدم تجاهل المصارف للمهارات المتوفرة لدى الموظفين عند تطب -4
 زيادة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين لدفعهم لتحسين مستويات األداء. -5
 إتاحة القدر الكافي للموظفين من فرص الترقية لتحفيزهم ألداء أعمالهم بكفاءة عالية.  -4
بـاإلعالن  على المسؤولين داخل المصارف إشراك الموظفين في وضع خطط لمسارهم الوظيفي، وأن تقوم اإلدارة -9

 الداخلي عن الوظائف الشاغرة فيها.
تشجيع الموظفين على بذل مزيٍد من العطاء، وعدم االعتماد على الوساطة والمحسوبية والمصالح الشخصية فـي  -.

 تخطيط المسار الوظيفي حتى يشعروا بالراحة والطمأنينة واالستقرار الوظيفي.
 المراجــــع:

(. أثـــر الحـــوافز فـــي تحســـين األداء لـــدى العـــاملين فـــي مؤسســـات 2731الحالبيـــة، غـــازي حســـن عـــودة )  -1
 ، جامعة الشرق االوسط، كلية االعمال، االردن، عمان.رسالة ماجستير غير منشورةالقطاع العام في االردن، 

، )جـزء حسـين األداءتكنولوجيا األداء من التقييم إلى التحسين: ت(. 3777الخزامى، عبدالحكيم أحمد )  -2
 الثالث(، القاهرة: مكتبة أبن سينا.

رسـالة ماجسـتير (. تخطيط المسار الوظيفي وعالقته بـالوالء الـوظيفي، 2732الساعدى، نسمة عوض )  -3
 ، كلية االقتصاد، جامعة بنغازي، قسم اإلدارة، بنغازي، ليبيا.غير منشورة

صصية في تحسين أداء العاملين  في هيئة التحقيـق  (. دور البرامج التدريبية التخ2013السعدون، فهد )  -4
، قسم العلـوم اإلداريـة، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم رسالة ماجستير غير منشورةواالدعاء العام  بمنطقة الرياض، 

 األمنية.
رســــالة (. دور أدارة التطــــوير اإلداري فــــي تحســــين االداء الــــوظيفي، 2731الشـــريف، ريــــم بنــــت عمــــر )  -5

 ، كلية االقتصاد واالدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية.منشورة ماجستير غير
، جدة: دار التطوير التنظيمي: المفاهيم النماذج االستراتيجيات(. 2777الطجم، عبدهلل بن عبد الغنى )  -6

 حافظ للنشر والتوزيع.
باتنـــة،  -(. تخطـــيط المســـار الـــوظيفي دراســـة حالـــة مؤسســـة اإلســـمنت عـــين توتـــة.277بـــوراس، فـــائزة )  -7

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج الخضر، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورة
فـي العنصـر  (. تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االسـتثمار2777شلتوت، أماني خضر)  -8

 ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجستير غير منشورةالبشري، 
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(. عالقة نظام تقييم األداء بتخطيط المسار الوظيفي، رسالة ماجستير غيـر 2011عناية، جمال فهمي )  -9
 منشورة، قسم إدارة االعمال، جامعة األزهر. 

ة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية. جـدة مكتبـة دار (. اإلدارة: دراس2779عالقى، مدنى عبد القادر )  -11
 جدة.
، ورقــة بحثيــة مقدمــة إلــى اســتراتيجية إدارة األداء والتطــوير الــوظيفي(. 2772مصــطفى، أحمــد الســيد )  -11

 مؤتمر التطوير الوظيفي األول، الكويت.
يفي، رســالة ماجســتير (. البــرامج التدريبيــة وعالقتهــا بتخطــيط المســار الــوظ2739منصــور، ســعد ابــراهيم ) -12

 غير منشورة، جامعة بنغازي، كلية االقتصاد، قسم إدارة االعمال، بنغازي، ليبيا. 
 : مدخل بناء المهارات. اإلسكندرية : الدار الجامعية.السلوك التنظيمي(. 2779ماهر، احمد )  -13
رسـالة (. أثر تخطيط وتطوير المسار الـوظيفي علـى تحسـين أداء العـاملين، 2739لعصب، عبدالهادي ) -14

 ، جامعة قاصدي مرباح، كلية إدارة االعمال، ورقلة، الجزائر.ماجستير
(. تخطــيط المســار الــوظيفي وعالقتــه بالفاعليــة التنظيميــة فــي وزارتــي 2731طبيــل، محمــد أحمــد عبــداهلل ) -15

 ، جامعة االقصى، قسم اإلدارة والقيادة، غزة، فلسطين. رسالة ماجستيرالعمل والشؤون االجتماعية، 
 

 البيئية في تقييم المخاطر بمواقع العمل والسالمة الصحة إدارة ُنظم

  2, أ. مهدي هنداوي عبد النبي 1أبوبكر محمدأ. عائشة 
 , المعهد العالي للمهن الشاملة, 1األكاديمية الليبية للدراسات العليا

 2طبرق -قسم البيئة والموارد الطبيعية  
Mahdi.elhendawi@gmail.com 

 الملخص

 لتجنب وقوع المختلفة الجوانبالصناعة في  جهود من الرئيسي القسم ُتعد والبيئة والسالمة الصحة إدارة إن أنظمة
 والسالمة في بيئة العمل. الصحة إدارة بنظام تامة على دراية يكونوا أن العاملين ويتحتم على جميع الحوادث.

 وتجنب إدراكها اإلنسان على ينبغي التي المخاطر من العديد ظهور إلى العالم شهده الذي التقني التطور أدى لقد
 عمل بيئات تعتبر ومعامل ومختبرات ومصانع ورش من والمختلفة المتعددة العمل فأماكن ، مسبباتها في الوقوع
 اآلالت ومخاطر ، العالية الحرارة درجات مثل العاملين لها يتعرض التي المهنية المخاطر من العديد فيها تكثر
 ذلك وما إلى المتصاعدة والغازات السامة المواد ومخاطر السريعة، التفاعالت ومخاطر ، واألجهزة الحساسة الدوارة
 .المخاطر من
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 مختلفة إلصابات عامل يتعرضون مليون 110 بأن الدولية المنظمات عن الصادرة السنوية اإلحصائيات وتدل
دقائق وهذه  3 كل خطير وحادث ثانية عمل كل إصابات 4 وبمعدل للوفاة تؤدي إصابة ألف 180 منها

 .فت األنظار إلى أهمية وضع نظم إدارية جيدة تخص الصحة والسالمة والبيئةالمؤشرات ُتعد مقلقة األمر الذي ل

 شك بال سيؤدي الوقاية كفاءة وسائل مستوى ورفع المختلفة الصناعات مخاطر من آمنة عمل بيئة توفير فإن لذلك
 .الحوادث العاملين من وحماية المهنية، واإلمراض اإلصابات من الحد إلى

 في هذه الورقة تلقي الضوء على أهمية إدارة الصحة والسالمة والبيئة لما لها من أهمية فان المنطلق هذا ومن
دارات العاملين توعية  خطورتها. من الحد أو وكيفية تجنبها المختلفة العمل بمخاطر المنشآت وا 

 الكلمات الدالة

 المهنية، االتفاقيات الدولية.، البيئة، مواقع العمل، مخاطر العمل، األخطار نظم اإلدارة، الصحة والسالمة

 . المقدمة1

 العمل حيث من انفسهم أمام مسؤولين يكونوا واإلنتاجية الصناعية المجاالت في يعملون الذين االشخاص كل
سياسة الجهات التي  وات باع المحلية األنظمة لمتطلبات واالمتثال  ,المشرَّعة القوانين وات باع  ,وآمنة بطريقة مسؤولة

 .[3]فيها يعملون

 والبيئة والسَّالمة الص حة مجال في مقبولة الغير الحاالت كل   عن مشرفيهم ويبل غوا يوقفوا أن عليهم العاملين كل
 .مكان أي   وفي حدثت وقت أي في  ,تسبب خسائر لم أحداث او حوادث كانت سواءً 

 .الطريقة بنفس المحتملة األخطار يروا بأن حولك ومن في مكان العمل يعملون الذين اآلخرين من التوقع ال يجب
 .وتقييمها للمخاطر المشترك الفهم لضمان ومعرفتهم معًا خبراتهم يتشاطروا أن العمل عليهم العاملين كل

 . الهدف من الدراسة2

براز تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على األخطار في المجال الحقلي  التوجيه وتقديم االهتمام مناطق وا 
 بعض كما أن هذه الدراسة تبرز العمل. في مكان المخاطر إدارة وبالتالي األعمال للصناعة لممارسة األفضل
 .والبيئة والسالمة الصحة في الرئيسية المفاهيم

 :هي والبيئة والسالمة للصحة اإلدارة نظام عناصر فإن نموذجياً 

 واإللتزام . القيادة3

 .بيئة العمل وثقافة , الفئات جميع قبل من اإللتزام

 واألهداف . السياسات4

 .والبيئة والسالمة الصحة تخصُّ  التي والتطلعات العمل ومفاهيم المؤسسة نوايا
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 والتوثيق والموارد . التنظيم5

 .والبيئة والسالمة للصحة سليم إدارة نظام أجل من والوثائق والموارد األشخاص تنظيم

 المخاطر . إدارة6

 إجراءات وتطور والخدمات والمنتجات النشاطات يخص ما في والبيئة والسالمة الصحة مخاطر وتقييم تحديد
 .المخاطر مستوى تخفيض

 . التخطيط9

 اإلجتماعية والعالقات التدريب بأن للتأكد , الموارد متضم نة لها مخطط يكون أن ينبغي واألنشطة األعمال كل
تباع التوجيهات اتخذت. قد التدقيق وأنشطة  .وا 

 األخطار إدارة. 8

 مدرَّج باستخدام عليها والسيطرة العمل موقع في األخطار على للتعرف تدريباً  يتلقوا أن العاملين كل على ينبغي
 .3السيطرة المبين في الشكل 

 

 [2السيطرة لتقييم األخطار] مدرَّج 3شكل 
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 .3يتبع الخطوات المدرجة بالجدول  أن ينبغي هذا المدرج

 المتبعة في مدرجة السيطرةالخطوات  3جدول 

 السيطرة تدرج

 الخطر إزالة وبالتالي المادة إزالة إو ثانية للعمل يخطط الخطر إزالة

 استبدال ,المثال سبيل على .خطورة أقل بمواد العمل أو المواد استبدال البديل
 لإلشتعال. قابلة غير بمذيبات القابلة لإلشتعال المذيبات

 على للسيطرة الموضعي التهوية عادم مثل مكائن استخدام أو تركيب الهندسية السيطرة
 الخطرة األجزاء إحاطة مثل بطرق المشغلين عن األخطار فصل .الخطر

 المكنة حول الحواجز أو وضع الواقيات  ,المثال سبيل على . المكائن من

 تعليمات أو اإلجراءات تطوير . العامل للخطر تعرض وقت تخفيض اإلدارية السيطرة
 .التدريبات تقديم .العمل
 استخدام خالل من السالمة وعي زيادة .المخاطر تقييم عملية إجراء

 .العالمات

 

 

 الشخصية الوقاية معدات

 الوسائل أن حال في دعم ووسيلة الدفاع من األخير الخط أنه على يطبق
 عملي مستوى إلى لتحويله الخطر على السيطرة في فشلت السابقة
 في أمامياً  خط تعتبر ال أن ينبغي الشخصية الحماية معدات .معقول
 .السيطرة عملية

  
 مالئمة تكون أن على تختار الشخصية الحماية معدات فإن .اختيرت إذا

 وظيفة على التدريب يتلقوا أن ينبغي العمال .يستخدمها الذي للشخص
 أي ,المثال سبيل على .الشخصية الحماية معدات من عنصر أي وحدود
 .السقوط منع أحزمة يلبس آيف يعرف أن ينبغي مشغل

 للطوارئ . االستجابة9

 حدث أي وشدة إمكانية يخفض صحيح وتخطيط وتقييم ,الطوارئ حالة في الوقوع تفادي هي األفضل الخطة
 اإلستجابة خطة .طارئ
 الموجودة الطوارئ خطط مع متوافقة تكون أن ينبغي للطوارئ اإلستجاية خطة إن .العمل بدء قبل ُتعد أن ينبغي
 [.1المستويات] أعلى  على

 :التالية األمور بالطوارئ المتعلقة الخطط تطوير اإلعتبار بعين يجب األخذ
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 .المواد الضارة إنسكاب حاالت .3
 .للبيئة الضرر مسببات أو أخرى نفايات إنسكاب .2
 .األخرى السطحية والمنشآت النفط خطوط و اآلبار على الضرر .1
 .العمل منطقة أو المعسكر في واإلنفجارات الحرائق .4
 .الطبي اإلخالء .5
 .الخ والفيضانات، اإلستوائية والعاصفة واإلعصار البرق مثل القاسي الطقس .4
 .األخرى الممكنة الطبيعية والكوارث والتسونامي الزالزل .9
 .القوارب من األشخاص فقدان وحاالت البر في الضياع حاالت في اإلنقاذ و البحث ..
 .الكلي اإلخالء , المثال سبيل على .الموقع هجر .7

  .المدني واالضطراب األمن .37

 البشرية . العوامل11

 والمعدات المرافق مع وتفاعلهم  ,البعض بعضهم مع العمال تفاعل لوصف يستخدم هو تعبير البشرية إن العوامل
 المشمولين األشخاص وثقافة العمل بيئة من بكل يتأثر التفاعل هذا .والسالمة والبيئة الصحة إدارة نظام ومع

 بثقافة المتعلقة المواقف فيها تقود في منطقة مثالية أقل نجده لكن ما منطقة في جيداً  قد يكون نظام هناك .بالعمل
 أكثر هو اآلن اإلعتبار بعين البشرية العوامل أخذ .إختالفًا ملحوظاً  محدثةً  للمخاطرة والبيئة والسالمة الصحة
 المحتملة وتخفيف األخطار وسيطرة  ,أفضل لتمييز يساعدنا ذلك كما أن اإلنتاجية العمليات جميع في أبداً  أهمية
 .[4الحوادث] تخفيض في الصناعة تقدم بكيفية وصفاً  نورد وهنا .مشروع كل في

 ومثال) , المحددة للمهام الجيد الهندسي التصميم كانت الصناعة في الحوادث منع عملية من األولى المرحلة. 3
 المهمة. إلنجاز المطلوبين األفراد عدد لتخفيض األنظمة اآللية إستعمال  ذلك على
 عمليأ يمكن ما أقل إلى المخاطر لتخفيض والبيئة والسالمة الصحة إدارة نظام بتطوير كانت الثانية . المرحلة2

جراء تدريبية وبرامج جيد بشكل موثّقة إجراءات وتطبيق , بتأسيس أنجز وهذا معقول بشكل  للمصادر مراجعات وا 
 .أخطائنا من لنتعّلم فعال )وتقارير( إبالغ نظام وتطوير

 فإن الفرد نظر وجهة من اإلعتبار. بعين البشري السلوك وأخذ البشرية العوامل تتضمن اآلن الثالثة . المرحلة1
 الصحة إدارة نظام مع بتفاعلهم يتعلق فيما وعياً  أكثر يصبحوا العاملين ألن أهمية األكثر هي الثالثة المرحلة
 السعي و العمل فريق ثقافة لترقية وبجهود حولهم. من وأفعال اآلخرين أفعالهم تجاه المسؤولية وتحمل والسالمة

  رسمية حقيقة إلى والبيئة والسالمة الصحة إدارة نظام يحو ل سلوك األفراد إن سالمة. أكثر لبيئة
 
. 
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 البيئية والسالمة الصحة أداء . تحسين11

 إدارة وُنُظم المحسَّنة الهندسية الحلول تبن ي خالل من الحوادث تكرار بتخفيض ناجحة تكون إن العمليات الصناعة
 .الشركات من العديد في الثابت الحد وصل والبيئة الصحة والسالمة أداء ولكن والسالمة الصحة

 
 تم كما الزمن مر على انخفضت الصناعة في الحوادث نسبة أن كيف يظهر 2الموضح بالشكل  البياني الرسم
 .الذكر اآلنفة الثالث الخطوات في وصفه

 

 

 [5منحنى بياني بين معدل الحوادث والزمن للعوامل البشرية] 2شكل 

 .المقيمة للعوامل البشرية الثالثة العناصر بين العالقة 1بالشكل  من جهة أخرى يبين المخطط
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 [5]المقيمة للعوامل البشرية الثالثة العناصر بين العالقة 1شكل 

 البيئية والسالمة الصحة . ثقافة12

 األشياء عمل بكيفية واإليمان المهمة باألشياء االعتقادات من مشتركة مجموعة أنها على تعرَّف أن يمكن الثقافة
 والقيادة االلتزام عنصركما أن  السلوكية بالمعايير الرقي هو إنتاجية شركة هدف كل إن معينة. فرقة أو الشركة في
عطاء  ,هذا خلف الرئيسي الدافع هو اإلدارة عند  على يعتمد بالمسؤولية الذي التدخل واالشتراك حق الموظف وا 

 .[1منفتح وشريف] تواصل
 

 السالمة ثقافة تميز هو فريق عمل كل فتحديات الموظفين. سلوك على تأثير لها والبيئة والسالمة الصحة إن ثقافة
 .[4مع الوقت] تحسينها كيفية وتحديد الفريق عند
 

والبيئة لتحديد أهم القضايا ذات الصلة بالعوامل البشرية التي ينبغي  والسالمة الصحة سلم ثقافة 2ُيظهر الجدول 
 اتباعها لتجنب وقوع األخطار وتوفير بيئة عمل آمنة.

 واأللبسة الشخصية الحماية . معدات13

 موظف وكل له. المقدمة الواقية والمعدات األلبسة استخدام عن مباشر بشكل مسؤول ليس ثمة شك في أن العامل
 [:4من جهة أخرى يتحتم اتباع التعليمات التالية] .جيدة بحالة تكون أن هذه المعدات مثل ضمان عن مسؤول
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 متطلبات تقابل والتي ُتستعمل أن ينبغي العمل وأنشطة بالمنطقة الخاصة والمالبس الشخصية الحماية . معدات3
 .ستستخدم التي الشخصية الحماية معدات تقرر أن ينبغي الخطر تقييم وعملية بالمنطقة المعايير التابعة

 طي القميص  .والرجاجات والحفارات , المحركات مثل المكائن من بالقرب الفضفاضة المالبس ترتدي . ال2
 القمصان ذات أن الرغم من على.الرأس غطاء حتت الطويل الشعر وقيد واطوي األردان واربط السروال داخل

 العمل بدالت فإن ,النشاطات لبعض المناخ حاالت بعض في مسموحة تكون قد والسراويل القصيرة االكمام
 أن وينبغي األكمام القصيرة األلبسة ذات من أكثر حماية توفر الطويلة الداخلية والسراويل األكمام طويلة والقمصان

 .ممزقة أو مهترئة تكون ال أن ينبغي االلبسة وتلك األول. الخيار تكون

 [9والبيئة] والسالمة الصحة سلم ثقافة 2جدول 

 
 والبيئة والسالمة الصحة ثقافة سلم إن

 القضايا المتعلقة لتحديد غالباً  يستخدم
 هي ما وتقرير البشرية بالعوامل
 لالنتقال تتخذ أن ينبغي التي الخطوات
 .أعلى مستوى إلى كاملة بالمجموعة

 

 

 تظهر مرضيَّة( شديدة واحدة حالة
 على التعرف في الرغبة وقلة فشالً 
 يكون قد التي القضايا معالجة أو / و

 الصحة أداء في ضعف سببها
 .والبيئة والسالمة

 
 
 

 فإن )منتج( شديدة مغايرة حالة وفي
 لها ينظر اآلمنة العمل ممارسات

 من مطلوب وقسم ضرورية أنها على
 عملية أي قبل
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 هناك ربما جيوفيزيائية عملية أي في
 السلوكي المستوى الختالف مدى
 على ,والفرق المختلفة المجموعات بين
 ثانويون متعاقدون المثال سبيل

 المختلفة المراكز مستويات و مختلفون
 .العاملة للقوة
 

 مجموعة آل تقع أين تقرير هو الهدف
 ثقافة لتحسين والصعود السلم على

 باتجاه والبيئة والسالمة الصحة
 مجموعة لكل التالي المستوى

 .معينة أعمال أجل من ُتلبس أن ينبغي مناسبة . قفازات1

 من التي المخاطر تقييم لعملية طبقاً  يكون أن ينبغي بالسالمة الخاصة واألحذية الصلبة للقبعات . اإلحتياج4
 المعتمدة التعليمات وفق واإلجراءات ,بيئة العمل سياسة تتطلب كما المعدات تلك وُتستخدم ُتجرى. أن المفترض

 .الموقع في

 الحماية ودرجة الخطر ودرجة نوع من الحذر توخي ينبغي , معاً  والوجه العين أو العين واقيات اختيار . عند5
 .والراحة المتوفرة

 الحقل عمليات. 14

 . الحريق1.14

 يقترح ان ينبغي وفريق العمل اإلنذار. ونظام الطوارئ إجراءات لفحص ُتجرى أن ينبغي الحريق إطفاء تمارين
 رجال باإلنفجارات. صلة لها التي الحرائق إطفاء تحاول ال .واألنشطة المرافق في للحريق معينة لإلستجابة خطة

 ينبغي شخص كل  .السيطرة خارج فيها التي تصبح الحالة في النار دع  .يخاطروا بأنفسهم ال أن ينبغي اإلطفاء
ستخدام الخطة بهذه علم على يكونوا أن ينبغي الموظفون .من الدخالء المشتعلة المنطقة ويحرس بنفسه ينأى أن  وا 

 :[1الحرائق] لمنع التالية المحاذير
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 الحرائق منع . إجراءات2.14

والمقطورات  الخيم بين الدنيا المسافات الحريق. لمنع متكامالً  يكون أن يجب والمرافق المعسكرات . تصميم3
 .مناسب بشكل بعيدة تكون أن ينبغي الخطرة والمواد الوقود ومخازن أمتار، 5  به الموصى

 .الطوارئ حالة في وتهوية إغالق بطرق ُتزود أن ينبغي والوقود المولدات . مقصورات2

 والديزل الدهان لزوجة ومخفف الكاز الميكيانيكية. القطع لتنظيف خصيصاً  المصنوعة التنظيف مواد . إستعمل1
ذا .أجله من صنعت ما لغير تستخدم ال أن ينبغي الوقود أنواع وبقية والكيروسين  الحماية معدات ُتستخدم لم وا 
 تسبب وبذلك المستخدم يتنفسها أبخرة تطلق أيضا وهي الجلد قبل من ُتمتص سوف النفطية المواد فإن الشخصية
 .[1النفط] منتجات إستخدام عند دائما موجودة هي اإلنفجار وخطر فالحريق .خطرة صحية مشاكل

 تنظيف عند بالماء لإلنحالل القابلة المواد استخدم .والبقع الشحوم لتنظيف متطايرة الغير المذيبات . استخدم4
 .التهوية السيئة في األماكن المعدات

 إن لإلشتعال. القابلة والمواد والمذيبات النفطية المشتقات لحمل عليها وموافق خاصة حاويات فقط . استخدم5
 المشتقات وتلك النفطية المشتقات لحمل مناسبة ليست بترولية الغير والمواد للطعام المصنعة البالستيكية الحاويات
 .مناسبة الغير الحاويات تلك تخرب سريعا سوف النفطية

 .التخزين مكان على والصقها الخطرة المنتجات أو مادة بكل الخاصة السالمة ومعلومات المواد اسماء . ضع4

 وينبغي خطرة كمواد التدخين ممنوع بعالمات ُتعلَّم أن ينبغي والمذيبات والكيروسين الوقود تحوي التي . المناطق9
 .المنشآت اقسام عن بقية عزلها

 مغطاة معدنية حاويات استخدام وينبغي والزيوت بالشحوم المشبعة القماشية الخرق رمي عند التحذير . ينبغي.
 .الحريق إندالع حد إلى الحرارة درجة ترفع قد تفاعالت تسبب قد الكيماوية المنتجات بعض إنَّ  .منها للتخلص

 شركة بكل يتعلق فاألمر تنظيمه الصعب من التدخين الحرائق. في رئيسي سبب هو مباالة بال التدخين . عادة7
 .التدخين سياسة في وضع حدة على

 .توضح أن ينبغي فيها التدخين مسموح الغير المناطق . كل37

 وينبغي تماما مطفية أنها من التأكد بعد إال النفاضات في السجائر أعقاب أو الثقاب أعواد وضع ينبغي . ال33
 .فيها ممنوع التدخين أن على المصنفة األماكن في عالمات واضحة لصق

 والبيئة والسالمة والصحة (GPS)العالمي  التموقع . نظام15

 حاالت وفي واإلنقاذ والبحث الطبي اإلخالء عملية لمساعدة مفيدة أدوات يقدم  (GPS) العالمي التموقع إن نظام
ذا تذهب أن تريد وأين أنت أين تعرف كنت إذا .البيئة وطوارئ واإلخالء المدني اإلضطراب  أن تستطيع كنت وا 
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 اإلجراءات وتلك .ملحوظ بشكل أسرع سيكون والبيئة والسالمة الصحة طاقم إستجابة فإن االماكن بتلك تتصل
 .[1اإلستكشاف] عمليات معظم في مطبقة
 والعربات والبلدوزرات اإلدارة وسيارات الرئيسية العربات في اس بي جي جهاز هناك يكون أن المرغوب من

 وغابات الثلجية الحقول أو الصحراء او األحراش فوق أو الماء فوق السفر عند .والقوارب والطائرات الثلج وسيارات
 شيء يكون اس بي جي ال جهاز إمتالك وبالتالي تتميز ال حيث نفسها تبدو التضاريس فإن اإلستوائية األمطار
 .رئيسي

 الثلج وأخاديد المتحركة الرمال وأماكن وتجنبها األنهار لتحديد ممتازة اداة هو (GPS)العالمي التموقع نظام
 .تحديده يطلب أن يمكن شيء وأي والصناعية الثقافية والمصادر بيئيا الحساسة والمناطق

 

       
 لتحديد المواقع GPSاستخدام جهاز  4شكل 

 . المساحة16

 األخطار والمخاطر يقي موا أن ينبغي الموقع. يدخلون الذين الفرقة من األول الفريق هم دائم بشكل المساحين
 الخطرة الحيوانات :سبيل الحصر على ال الذكر سبيل على تتضمن األخطار تلك .الفرقة أعضاء لبقية ويوصلوها
 في والصيادين الكهربائية واألسوار نقل الكهرباء وخطوط األرض تحت المدفونة واألنابيب والنحل والحشرات
 عنها المعلن السام الغاز ومناطق الحفر أو في المخفية جزئيا وااللغام واآلبار القديمة المياه وخزانات المنطقة
 .الطبيعية والعوائق

 الخطرة . المواد19

 التنظيف. وسائل إلى والمذيبات الدهانات من يبدا خطرة مواد بانها تعرف منتجات يمتلك ان يمكن لفريق العمل
 يكون أن يمكن الكيماوية المواد خلط . الصانع تعليمات اتباع تم إذا بأمان استخدامها يمكن الخطرة المواد كل

 المواد حاويات وكل  .والجلد العيون في خطرة إصابات أو انفجاراً  أو ينتج أبخرة أن يمكن والذي خطراً  غالبا
شارات التحذير كما في الشكل  التعريف عليها ملصقات تكون الخطرة  .5وا 
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 قائمة في تضع بالمادة والتي الخاصة السالمة بيانات صفحة مع ُترفق أن ينبغي الخطرة المواد منتجات كل
 مع التعامل واجراءات واإلحتراق اإلنفجار ونسب المحتويات مثل ذاته بحد الكيماوي للمنتج الهامة المعلومات

  .األولي االسعاف ووسائل المطلوبة الشخصية الحماية ومعدات االنسكاب تنظيف كيفية حول ومعلومات المادة
 .توثيقه ينبغي للعاملين بالنسبة الخطرة المواد مع التعامل على التدريب

 

   
 بعضًا من ملصقات التعريف 5شكل 

 أن يمكن الذين وكذلك المواد مع يتعاملون للذين واضح بمكان ُتلصق أن ينبغي الخطرة بالمواد التعريف ملصقات
بيانات  صفحة معلومات في مذكور هو كما صحيح بشكل منها التخلص ينبغي المواد فضالت وكل .منها يقتربوا
 لمراجعتها المادة مخزن قرب التوفر وسهلة ُتعلق أن ينبغي الصفحة تلك ومعلومات .بالمادة الخاصة السالمة
 في المذكورة االولية واإلسعافات  .الطوارئ حالة في التناول سهل في ملف وحفظها المادة مع عند التعامل بسهولة

 .[4االستخدام] منطقة سهلة التناول في تكون أن ينبغي السالمة للمادة صفحة معلومات

 األولية اإلسعافات .18

 
 األولية اإلسعافات ماهي
 أو إصابة أي جرَّاء لمصابٍ  المقدَّمة المعالجة أو المساعدة هي

 .مفاجئ مرض
 أن ويمكن  .المؤهل الطبي الخبير أو اإلسعاف سيارة تصل أن قبل

 .اللحظة تلك في المتوفرة والمواد األدوات بواسطة اإلرتجال تتضمن
 األولية اإلسعافات من الغاية
 :أجل من للمصاب تُقدَّم األولية اإلسعافات معالجة
 .الحياة على اإلبقاء •
 .سوءً  تزداد أن من الحالة منع •
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 .العاجل الشفاء فرصة لزيادة •
 

 والتبليِّغ  الفحص
 .الحالة ميتقي   ينبغي
 األولية اإلسعافات للمصاب ستقدم الخطوات تلك إجراء بعد فقط
 الدولية العمل منظمة . اتفاقيات19

 الصناعات مجال العمال في تواجه التي المهنية باألخطار الدولية العمل منظمة اتفاقيات من العديد تتعلق
 :[.وأهمها] اإلنتاجية

 والضوضاءالهواء  تلوث عن الناجمة المهنية األخطار من العمال حماية بشأن .34 رقم االتفاقية .3
 مخاطر أي من خالية ذلك، أمكن ما العمل بيئة تكون أن" على تنص وهي العمل، بيئة في واالهتزازات

 .واالهتزازات والضوضاء الهواء تلوث عن تنجم
 تضع أن من األطراف تتطلب وهي العمل وبيئة المهنيتين والصحة السالمة بشأن 355 رقم االتفاقية .2

 العمل. لتحسين ظروف المهنيتين والصحة السالمة بشأن متسقة وطنية سياسة
 تضع بأن األطراف الدول تلزم استخدام بعض المواد الضارة، وهي عند السالمة بشأن 342 رقم االتفاقية .1

 في الستخدامها الجزئي أو الكلي الحظر ذلك في لهذه المواد، بما التعرض من العمال لحماية تدابير
 المستقبل.

 األطراف تحمل الدول وهي العمل، في الكيميائية المواد استعمال في السالمة بشأن 397 رقم االتفاقية .4
 في األطراف الدول في العمل وُيجبر أرباب . الخطرة الكيميائية للمواد التعرض من العمال حماية على

 الكيميائية للمواد العمال تعريض عدم لضمان الخطرة وتحديدها الكيميائية المواد تصنيف على االتفاقية
 األخطار. ولتقليل حدود التعرض يتجاوز بما الخطرة

  تضع أن األطراف على الدول تجبر وهي الكبرى، الصناعية الحوادث منع بشأن 394 رقم االتفاقية .5
 وتراجعها وتنفذها الكبرى، مخاطر الحوادث من والبيئة والجمهور العمال لحماية متكاملة وطنية سياسة"

 المقترحة الكبرى المخاطر منشآت فصل تكفل المواقع شاملة لتحديد سياسة"  تضع وأن) 4)المادة  دورًيا
 (.39 العامة )المادة والمرافق السكنية والمناطق العمل عن مناطق مناسًبا فصال

 التعدين، لجميع عمليات معايير تضع وهي المناجم، في والصحة السالمة بشأن 394 رقم االتفاقية .4
 أصحاب ممثلي مع التشاور في االتفاقية األطراف الدول على ويتعين . والغاز النفط استخراج باستثناء
 المحددة الدنيا المعايير مع متسقة تكون المناجم في والصحة السالمة بشأن سياسة لوضع والعمال العمل
 االتفاقية في
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 إلى تقر بالحاجة وهي المستقلة، البلدان في والقبلية األصلية شعوب ال بشأن 347 رقم االتفاقية .9
 الموارد أو المعدنية ذلك الموارد في بما الطبيعية، الموارد في األصلية الشعوب لحقوق خاصة ضمانات
 هذه استعمال في المشاركة في سيما الحق ال أراضيهم، تخص التي األرض سطح تحت الموجودة
دار الموارد  .فوائد استخراجها وفي عليها لحفاظ او  اتهوا 

 والتوصياتالخالصة . 21

 والبيئة يمكن لنا أن نستخلص أهم النقاط التالية: والسالمة الصحة إدارة في ضوء دراستنا لُنظم

 الصناعية وفي الجوانب في المجاالت رئيسياً  ُتشكل محوراً  والبيئة والسالمة الصحة إدارة إن أنظمة .3
  الحوادث. لتجنب وقوع المختلفة

 والسالمة في بيئة العمل. الصحة إدارة بنظام تامة على دراية يكونوا أن العاملين يتحتم على جميع .2
 البد من االلتزام بالقواعد المنصوص عليها وفهم جيد لثقافة العمل. .1
 البد من توفر سياسة وأهداف من ِقبل المؤسسة والمفاهيم التي تخص الصحة والسالمة والبيئة. .4
 سالمة والبيئة.يجب توفر الوثائق الالزمة لنظام إدارة سليم للصحة وال .5
ومحاولة  والبيئة والسالمة الصحةيجب أن تكون هناك خطة إلدارة المخاطر وتحديدها وتقييم مخاطر  .4

 خفض مستوى المخاطر.
 كل األعمال واألنشطة ينبغي أن يكون مخطط لها واتباع التوجيهات. .9
 باستخدام عليها والسيطرة العمل موقع في األخطار على للتعرف تدريباً  يتلقوا أن العاملين كل على ينبغي ..

 السيطرة مدرَّج
 ا،تهحيا دورة طيلة المواد الكيميائية لكافة والصحة والبيئة السالمة لتأمين قانوًنا وملزم شامل نظام وضع .7

 الفئات الحتياجات خاص اهتمام الطبيعية، مع إيالء أو التركيبية الكيميائية بالمواد األمر تعلق سواء
 الكيميائية المواد بشأن قانوًنا االتفاقات محدودة النطاق الملزمة من الحالية موعةلمجفا . ضعًفا األكثر

 الصناعات عن الناتجة العديدة الخطرة والنفايات التعرض للمواد الكافي مسألة بالقدر تعالج ال والنفايات
 اإلنسان. حقوق تنعكس آثارها على التي المختلفة

 في خاللها من لتنظر حقوق اإلنسان، و تمعلمجوا البيئة على المترتبة لآلثار شاملة بتقييمات االضطالع .37
 االجتماعية والروابط المشاريع التراكمية المترتبة على واآلثار المنطقة في القائمة الطبيعية الموارد

 فيما واءس ابه موثوًقا أساسية تقييمات اآلثار دراسات تستخدم أن وينبغي . البيئية بالقضايا االقتصادية
 لرصد متواصلة ثار اآل تقييمات تكون أن البشرية. وينبغي الصحة أوضاع أو البيئة ملوثات يخص
 ومستقلة. مختصة ثالثة أطراف ابه تضطلع أن ينبغي كما االنتاجية بفعالية، للعمليات المتغيرة اآلثار
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 أ. أكرم الهـــــــادي محمد       
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 أ.رواد البهلول طلحـــة

 مؤسســـــــــــة الطـــــــــــــــاقة الـــــــــــــــذرية –موظــــــــــــــف     
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 ــــــــــــــــــوان: طرابــــــــــــــــــــــلس العنـــ

 ملخص الدراسة :
لما للجودة من تأثير إيجابي في الرفع من كفاءة العمل في المؤسسات والرقي بها من أجل أن تواكب التقدم 
العالمي في كافة المجاالت،  فقد رأي الباحث أن العمل على تقييم متطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 

 ة الجودة. على مؤسسة الطاقة الذرية يسهم في تطبيق نظام إدار  9001 :2008
حيث أنها 2008  9001:باإلجماع العالمي المواصفة القياسية الدولية أيزو  ومن أهم أساليب الجودة التي حظيت

أصبحت من أهم بنود االتفاقيات و تنفيذ العقود علي المستوى العالمي،  حيث أنها تساهم في الرفع من كفاءة 
ميع المؤسسات بغض النظر عن نوعها و تساهم في إضافة المؤسسات من خالل تنفيذ بنودها التي تتماشى مع ج

 قيمة للمؤسسة من خالل تبنيها نظام للجودة. 
ونظرا لما تعانيه مؤسسة الطاقة الذرية من تحديات ليست استثناًء عن باقي مؤسسات الدولة تجد نفسها أمام 

بة،  فقد تم استخدام قائمة فحص بمكتب مشكالت إدارية تتطلب تقديم الجديد ورسم السياسات واالستراتيجية المناس
الرقابة النووية يتم من خاللها استنباط أهم المشاكل التي تواجه تنفيذ المواصفة بمؤسسة الطاقة الذرية واستخالص 

 أهم النتائج.
وقد تبين من نظام الجودة المتبع في مكتب الرقابة النووية أن أعلى معدل تحقق كان في مطلب تخطيط تحقيق 

 تج وأقل معدل كان في مطلب مسؤولية اإلدارة وكالهما معدالن منخفضان لتطبيق متطلبات المواصفة الدولية.المن
 الكلمات الدالة: منظمة األيزو , جودة الخدمة, مؤسسة الطاقة الذرية. 

 مشكلة الدراسة:
أصبحت الشركات و المؤسسات  تواجه جملة من التحديات  في ظل العولمة الصناعية و التجارية والخدمية  
وفتح الحدود،  ومؤسسة الطاقة الذرية ليست استثناء من المنظومة العالمية من خالل تواصلها مع مؤسسات دولية 

مل المنوط  بمؤسسة الطاقة الذرية في توفير وشركات عالمية،  قد تجد نفسها أمام تحديات  ،  ونظرا ألهمية الع
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يتأتى إال من خالل إشراك  بدائل للطاقة واالستفادة من المصادر المتاحة للنهوض باالقتصاد الوطني ،  وهذا  ال
العاملين في برامج التحسين،  وتشجيع فرق العمل وخلق روح اإلبداع لضمان النجاح  والرقي بمستوي العمل من 

 اإلحصائية في تحديد مواقع الخلل. األساليب خالل استخدام
 أهداف الدراسة : 

خالل تبنيها األساليب مؤسسة الطاقة الذرية من الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو المساهمة في الرفع من أداء 
 الحديثة في اإلدارة وفيما يلي األهداف الفرعية موضوع الدراسة:

 ..9001:277 بمتطلبات المواصفة القياسية األيزوالمساهمة في تأهيل المؤسسة للعمل  - أ
 الرفع من مستوى الوعي عند إدارة المؤسسة بأهمية جودة اإلدارة. - ب
تعريف النظام الحكومي على نظام الجودة ، من خالل تحليل الوضع القائم وتحديد  إجراءات تساعد  - ت

 .المؤسسة ألحد أقسام   2008 :9001 بتطبيق متطلبات المواصفة القياسية األيزو

 فرضيات الدراسات :
 قصور نظام الجودة المتبع في مكتب الرقابة التابع لمؤسسة الطاقة الذرية. - أ
ال تضع متطلبات استثنائية ولكنها  9001ISO : 2008معايير الجودة الدولية المعروفة باسم سلسلة  - ب

 معايير عملية لتحقيق نظام للجودة من الممكن استخدامه من ِقبل مخــتــلف إدارات المؤسسة.  
  : أهمية الدراسة

 إفادة المجتمع من خالل مساهمته في تحسين أداء إحدى المؤسسات وقيامها بواجبها بشكل أفضل. - أ
 والتوصيات. أساس لدراسات أعمق بناء على النتائج - ب
 ضمان استغالل الموارد الوطنية بأكفأ الطرق وعدم إهدار المال العام. - ت

 منهج الدراسة وأداة جمع البيانات:
 تم االعتماد في منهجية الدراسة على:

 دراسة نظرية من خالل الدراسات السابقة والدوريات. - أ
 الدراسات.استخدام األسلوب الوصفي التحليلي المتبع في هذا النوع من  - ب
دراسة ميدانية من خالل المقابالت الشخصية والمالحظة وجمع البيانات عن طريق المسح الميداني  - ت

 واإلحصاءات.
 :الدارسات السابقة

 (2009)صالح  محمد طالب الدراسة االولى: إسالم
 الصحيح على الطريقاألولى  الخطوة باعتبارها األيزو العالمية المواصفة دور على التعرف تهدف هذه الدراسة إلى

 النفطية الشركة العامة المصرية لالستكشافات اختيار تم الصناعية،إذ بالمنظمات الشاملة الجودة إدارة تحقيق في
 .( Check Lists )  تطبيق مدى للدارسة لقياس مجتمعا
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 استخدام المواصفات الدولية في استمارات البحث.  تم وقد
 جادة التطبيق،  قد كانت مجال في الكثيرة المعوقات من للشركة وبالرغم العليا وقد خلصت الدراسة إلى أن اإلدارة

 الكلف تقليل إلى وقائي يهدف نظام أولى باعتباره كخطوة – 9000 واأليزو  الجودة إدارة نظام تبني وسباقة في
 إلى الدراسة خلصت وأيضاالجودة الشاملة،   تحقيق إلى وصوال الشركة ثقافة وتغيير التنفيذ واالرتقاء بمستوى

 مستمرة عملية واعتبارها الشركة المستويات اإلدارية في لكافة الجودة ثقافة نشر ،منها التوصيات من مجموعة
 الهيكل حلقات وكافة العليا اإلدارة من ابتداء  9000واأليزو  الشاملة على الجودة تدريبية ببرامج ،والبدء

 ببدء إيذانا الداخلي بأغراض التطوير الخاصة  9001،  9004متطلبات األيزو  بتطبيق التنظيمي،والمباشرة
 مستقبال.  المناسبة الظروف توافر لحين اآلن الشهادة على الشاملة، وتأجيل الحصول الجودة إدارة تطبيق

 Evangelos L. Psomas - 2010الدراسة الثانية:: 
في الشركات الصغيرة و المتوسطة  تم تقييم جميع  9001دراسة بعنوان العوامل الحرجة المؤثرة في تطبيق أيزو 

 ISOالعوامل الحاسمة الفردية التي شملتها الدراسة بأنها من األهمية فيما يتعلق بمساهمتها في فعالية  تطبيق 
للشركة،  خصائص للشركة، خصائص الموظف، النتائج هي حسب الترتيب التنازلي: الدافع الداخلي  9001

 متطلبات نظام الجودة، وخصائص البيئة الخارجية. 
 Sabah M. Al-Najjar – 2011الدراسة الثالثة: 
ISO 9001) - دراسة ميدانية للباحثة صباح النجار. أشارت العراقيل الخاصة بالتنفيذ والمفاهيم الخاطئة  ،)

أال أن البحوث  9001الباحثة علي الرغم من وجود مجموعة كبيرة من األبحاث عن معوقات تطبيق األيزو 
 التجريبية التي أجريت في هذا المجال قليلة جدا في الدول العربية.

 9علي أهم المعوقات وهذه الدراسة عرفت  مؤسسة تقع في مدينة بغداد التعرف 50حاولت الباحثة من خالل 
يأتي في مقدمتها التزام اإلدارة العليا واختلفت هذه الدراسة عن باقي الدراسات في 9001معوقات في تطبيق األيزو 

 وفي مقدمتها تخوف العمال من فقدان إعمالهم.  9001ترتيب المفاهيم الخاطئة حول األيزو 

 الثاني المبحث
 نشأة منظمة األيزو لمبحث النظري اإلطار

نشأت منظمة األيزو من اتحاد كال من االتحاد الدولي للمنظمات الوطنية للتوحيد القياسي الذي نشأ في عام 
 .1944ولجنة تنسيق المعايير باألمم المتحدة و التي نشأت عام  1926

دولة في معهد المهندسين اإلنشائيين في لندن ونتج عن هذا   25مفوض من  65، اجتمع 1946ففي أكتوبر عام 
االجتماع قرار بإنشاء منظمة دولية يكون الهدف منها تسهيل التنسيق الدولي وتوحيد المعايير الخاصة بالصناعة 

أنعقد اجتماع في باريس نتج  1947،وفي أبريل عام 1947فبراير عام  23وبدأت تلك المنظمة في العمل في 
 لجنة فنية وفي الخمسينات بدأت تلك اللجان في إصدار التوصيات بالمعايير الدولية. 76توصية بإنشاء عنه 

وفي منتصف الستينات،  ونتيجة لزيادة عمليات النقل التجاري بين الدول ظهرت الحاجة ، إلى ضرورة وجود  
صدار توصيات اللجان الفنية كمعايير ، بالبدء في إ1971معايير دولية  متفق عليها ونتج عن ذلك قرار  في عام 
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دولية وليس مجرد توصيات .ونتيجة لجميع هده المجهودات أصبحت منظمة األيزو كما تعرف االن،  أكبر 
 منظمة مسؤولة بإنشاء إصدار المواصفات و المعايير الدولية.

 Sabah M. Al-Najjar- (2011 ( :معوقات تطبيق المواصفة القياسية األيزو
 التزام اإلدارة العليا.  - أ
 مقاومة الموظفين للتغير .  - ب
 صعوبة أداء عمليات التدقيق الداخلي.  - ت
 عدم وجود مجالس استشارية متخصصة في توجيه المؤسسات لتطبيق المواصفة.  - ث
 علي انها غير واقعية.   2008:9001ينظر الي متطلبات المواصفة القياسية األيزو  - ج
 . نفص الموارد المالية الكافية  - ح
 ضعف الموارد البشرية.  - خ
 تدريب الموظفين غير كافي في موضوعات الجودة .  - د
 عدم كفاية المعرفة حول أساليب الجودة. - ذ

 (  2007:  :) منالمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
العمل علي  أن تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة يتطلب توفير مناخ مالئم للتطبيق و بالتالي علي اإلدارة العليا

تغيير ثقافة المنظمة وتعديل هيكلها التنظيمي بالشكل الذي يتناسب مع تطبيق المفهوم الجديد،  ومن أهم 
 المتطلبات التي يجب توفرها عند تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة:

منهجية الجودة الشاملة و أن األساس في التطبيق هو اقتناع اإلدارة العليا بضرورة تطبيق دعم اإلدارة العليا:  - 1
 االلتزام التام عند التطبيق ويكون لديها استعداد تام لدعم التغيرات التي ستحدث في المنظمة جراء التطبيق.

أن الهدف الرئيسي من المنهجية هو رضا العميل و التوجه نحو العميل متطلب أساسي  التركيز علي العميل: - 2
 عن العمالء واحتياجاتهم وتفعيل نظام التغذية العكسية. عن طريق توفير قاعدة بيانات كبيرة

: ينبغي توفير مناخ التعاون وروح الفريق و العمل الجماعي بين العاملين في المنظمة، التعاون وروح الفريق - 3
وهذا مطلب أساسي فبدون التعاون تجد كل مجموعة من العاملين تعمل منفصلة عن المجموعات الباقية وبالتالي 

 ضيع مجهود الجميع ويقل األداء عما إذا تم العمل كفريق واحد.سي
: هو النمط األكثر مناسبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة حيث يسمح بمشاركة جميع النمط الديمقراطي – 4

العاملين في وضع األهداف واتخاذ القرار و التطبيق و التوسع في تفويض الصالحيات، أما النمط الديكتاتوري 
يناسب التوجه ويقول ريتشارد  ذي يعتمد علي االتصال من أعلي  إلى أسفل و فرض األوامر والتعليمات الال

تسمح أساسا بفكرة تفويض السلطة للعاملين فربما يكون  ويليامز في هذا المجال " إذا كانت ظروف المنظمة ال
 الوقت غير مناسب لتطبيق إدارة الجودة الشاملة . 
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من المتطلبات األساسية وجود نظام للقياس مبني علي استخدام األساليب اإلحصائية لضبط  :نظام القياس - 5
الجودة، مما يسمح باالكتشاف المبكر لالختالفات و االنحرافات في اإلنتاج في الوقت المناسب واتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية المالئمة.
ت فعال باالتجاهين داخل المنظمة بين اإلدارة العليا من أهم المتطلبات وجود نظام اتصاالنظام االتصاالت:  - 6

و العاملين وخارج المنظمة بين المنظمة و العمالء و الموردين ويقول توفيق محمد عبد المحسن أن من 
الخصائص المميزة ألسلوب اإلدارة اليابانية والذي سأهم في نجاح تطبيق منهجية الجودة الشاملة هو نهجها 

 ا لنظم اتصاالت فعالة إيمانا منها بأن نظام االتصال بالمنظمة هو الجهاز العصبي لها. الواقعي في تبنيه
 

 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
أن النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات والبلدان واستمرار تصاعد هذه النجاحات يوما بعد يوم ، 

ولم يقف تزايد إعداد المنظمات التي حققت . شلة في بعض المنظمات األخرىقد قابلته في الواقع العملي تجارب فا
نجاحات متميزة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة حائال دون االهتمام بالعقبات التي واجهت هذه المنظمات 

األسباب ، فشغف وكيفية تغلبها عليها، وكذا االهتمام بالمنظمات التي فشلت في تطبيق هذا المدخل ومعرفة 
الباحثين والمختصين بكل ما يتعلق بمدخل إدارة الجودة الشاملة قد شكل دافع الهمل تتبع و رصد األخطاء التي 
ظهارها  صاحبت عمليات تطبيق هذا المدخل في مختلف المنظمات وأنواع البيئات على مستوى العالم ، وبلورتها وا 

زها وتجنبها وعدم تكرارها في عمليات التطبيق الجديدة وقد ترتب أمام المنظمات كمعوقات ومشكالت ينبغي تجاو 
على تكرار معوقات معينة متفقة من حيث طبيعتها أن أجمع الكثير من المفكرين والكتاب على تحديد مجموعة من 

 ( 1998سن محمد ,) حالمعوقات التي تقف حائال دون التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة.
( فإن تجنب أي من تلك المعوقات يجب أن ينطلق من حقيقة أن Oakland:2003) وطبقا لي كوهن و برأند  

جودة الشاملة يتضمن إحداث تغييرات أساسية في الكيفية التي تعمل بها المنظمات، والرغبة تطبيق مدخل إدارة ال
في إدخال هذا المدخل إلى المنظمات الحكومية يتطلب أوال فهم العوامل واألفكار األساسية للنظرية التنظيمية 

ل من شأنه أن يساعد على فهم عموما التي تؤثر على السلوك التنظيمي للمنظمات ،ذلك أن اإللمام بهذه العوام
المعوقات التي تعترض تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومن ثم التغلب عليها، وابرز العوامل التي يجب اإللمام بها 

 (1993, ) خالد محمد :تتمثل في اآلتي
 البيروقراطية واالستقرار . 
 بيئة المنظمة السياسية واالقتصادية و التكنولوجية . 
 يةالثقافة التنظيم . 
 البناء التنظيمي والعمليات . 
 .استيعاب المقاومة والتغيير 

 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%212147483647%7E%21%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89.


457 
 

 :الجانب عملي 
تحليل البيانات الُمجمعة من واقع أعمال المكتب تَم استخدام مقياس ثالثي لقوائم الفحص اذ جرى تخصيص وزن 

 . (2 – 3)لكل بند من بنود المقياس وذلك كما هو موضح في الجدول 

 يوضح  بنود المقياس وأوزانه( 1 – 1جدول رقم ) 
سيستخدم درجات المقياس لتقييم المتطلبات المستخرجة من نتائج قوائم الفحص وبكال األسلوبين)الوسط الحسابي، 

المواصفة وكما سيرد الحقًا وفقًا للمعادالت والنسبة المئوية %( وذلك بهدف بيان مدى تطبيق المكتب لمتطلبات 
 التالية:

 الوزن×  النتيجة  = التكرار 
 الوزن( /مجموع التكرارات× المعدل = الوسط الحسابي = مجموع )التكرارات

  100× النسبة المئوية  )%( = )المعدل /مجموع األوزان( 

 :الرقابةبمكتب  9001ISO-2008المواصفة الدولية  دراسة مدى تطبيق متطلبات
وفق 9001ISO - 2008سوف يتم تناول نظام الجودة المطبق بالمكتب اعتمادا على متطلبات المواصفة 

كاًل من وبهدف معرفة مدى التوافق مع هذه المتطلبات فقد صممت األسئلة الموضحة في ، متطلباتها الرئيسة
تطبيق نظام الجودة ون قائمة فحص خاصة بنظام الجودة، والتي توضح مقدار لتكًّ ( 5-3، 4-3، 3-3)لأو الجد

 في المكتب مقارنة بمتطلبات المواصفة.
 مقارنة نظام إدارة الجودة:

واألسـئلة الـموضحـة في يجب على المكتب أن يصنع نظاما للجودة خاصا به ويعمل على تنفيذه والحفاظ عليه، 
ُتّكون قائمة فحص لنظام الجودة، والتي توضح مقدار تطبيق نظام الجودة في المكتب مقارنة  (1)الجدول رقم 

 بمتطلبات المواصفة . 

 

 

 

 

 الوزن )درجة( البند
 2 مطبق كلياً 
 1 مطبق جزئياً 
 0 غير مطبق
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 (البنود الخاصة بتطبيق نظام الجودة في المكتب وفقاً 1جدول رقم )
 9001:2008لمواصفات األيزو  

 رقم البند
 مدى التطبيق بالمكتب نظام إدارة الجودة

 ُمطبق جزئياً  ُكلياً ُمطبق  
غير 
 ُمطبق

 مطالب عامة 1

 أ
هل تم تحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة 

 وتطبيقها خالل المكتب؟
√   

 ب
هل تم تحديد التتابع والتفاعل بين هذه العمليات 

 داخل المكتب ؟
√   

 ج
هل حدد المكتب المعايير واألساليب المطلوبة 

 والتحكم الفعال لهذه العمليات ؟للتأكد من التشغيل 
√   

 د
هل تم التأكد من توفر الموارد والمعلومات 

 الضرورية لتدعيم تشغيل ومراقبة هذه العمليات ؟
 √  

 هـ
هل تم قياس ومراقبة هذه العمليات من قبل 

 المكتب ؟
 √  

 و
هل تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق النتائج 

 العمليات بالمكتب ؟والتحسين المستمر لهذه 
 √  

 مطالب التوثيق 2
 عام 1.2

 أ
هل توجد توجيهات موثقة لسياسة الجودة وأهداف 

 الجودة بالمكتب ؟
  √ 

 √   هل يوجد دليل الجودة بالمكتب ؟ ب

 ج
هل توجد بالمكتب اإلجراءات الموثقة المطلوبة عن 

( ISO 9001:2008هذه المواصفة القياسية   )
 ؟

  √ 

 د
توجد بالمكتب الوثائق المطلوبة:التخطيط هل 

 تشغيل ومراقبة العمليات واإلجراءات؟-الفعال
 √  

 √  هل توجد بالمكتب السجالت المطلوبة عن  هـ
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 ISO 9001:2008المواصفة القياسية 
 "  quality manualدليل الجودة)يجب على المؤسسة إنشاء دليل للجودة("  1.3

 أ
 نظام إدارة الجودةهل يوجد بالمكتب مجال 

quality manual  ؟ 
 √  

 ب
هل توجد إجراءات موثقة منشأة لنظام إدارة 

الجودة بالمكتب أو هل تم التنويه عن أي مراجع 
 أخرى تتضمنها ؟

  √ 

 ج
هل اإلجراءات الموثقة تصف العالقة البـيـنـية ) 
التفاعالت ( بين العمليات المختلفة لنظام إدارة 

 ؟الجودة بالمكتب 
  √ 

 مراقبة الوثائق)يجب مراقبتها طبقًا للمطالب الواردة في البند التالي( 1.4

 أ
هل تم اعتماد الوثائق والتأكد من مالءمتها قبل 

 إستخدامها ؟
 √  

عادة االعتماد ؟ ب  √   هل تمت المراجعة وا 

 ج
هل تم التأكد من تمييز التعديالت والمراجعات 

 السارية للوثائق ؟
  √ 

 د
الوثائق الُمحدثة متاحة في أماكن إستخدامها  هل

 ؟
 √  

  √  هل الوثائق واضحة ومقروءة ؟ هـ

 و
هل توجد مراقبة وسيطرة على توزيع الوثائق 

 الخارجية ؟
 √  

 ز
هل يوجد أسلوب مناسب للتعامل مع الوثائق 

 الملغاة ؟
  √ 

 مراقبة السجالت 1.5

 أ
وهل تتم هل تم التأكد من وجود سجالت الجودة؟ 

المحافظة عليها لتقديم الدليل على المطابقة 
 للمطالب والتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة ؟

 √  

  0 1 2 األوزان
  9 10 3 التكرارات
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  0 10 6 النتيجة
 0.72 المعدل

 % 24.4 النسبة المئوية
(، فقد حصل المكتب على 3) استناد إلى قائمة الفحص الخاصة بمطلب نظام الجودة الموضح في الجدول رقم

لفقرات مطلب نظام الجودة الخاصة بالمواصفة  المكتبتطبيق ضعف فى( درجة وهذا يشير إلى 0.72معدل )
الفقرات الواجب تطبيقها، وهذا يؤكد وجود ضعف في هذا  إجمالي% من  24.4وبنسبة تطبيق وصلت إلى 
 المطلب لعدة أسباب منها:

  للجودة أدى إلى عدم تبني صيغة متبعة لتوثيق اإلجراءات وتعليمات العمل أن عدم تبني نظام واضح
المطلوبة في جميع مراحل العمل،فال يوجد دليل جودة أو أدلة تعليمات عمل،على الرغم من توافر إجراءات تنفيذ 

 .مختلف العمليات،إذ أن هناك كم هائل من المعلومات تنتظر التوثيق
 المكتب وأهدافها.عدم توثيق لسياسات الجودة ب 

 تظهر البنود  نقاط القوة من خالل:
وجود إجراءات تفصيلية لنشاطات  معينة في العمل مدعومة بتعليمات موثقة تضمن الجودة من خالل إرشادات 

 الوكالة الدولية للطاقة.
 مقارنة مسؤولية اإلدارة

وذلك ألهميتها في تطبيق نظام الجودة ،  9001ISOتحتل مسؤولية اإلدارة المرتبة الثانية ضمن متطلبات األيزو 
لغرض تحقيق  المكتببتطبيق نظام األيزو ونقل ذلك اإلقناع إلى العاملين في  المكتبناع إدارة ـتـإقمن إذ البد 

تم إعداد 90012008 :ولغرض التحقق من التطابق أو االختالف مع المواصفة القياسية األيزو ، ذلك الهدف 
مدى تطبيق عن ( والخاصة لمسؤولية اإلدارة والتي تتضمن عدد من األسئلة 2الجدول رقم )البنود  الموضحة في 

 . 9001:2008اإلدارة لمسؤولياتها بما يتناسب مع المواصفة القياسية الدولية األيزو 
 لمواصفات األيزو (البنود الخاصة بتطبيق نظام الجودة في المكتبلمطلب مسئولية اإلدارة وفقاً 2جدول رقم )

9001  :2008 

رقم 
 البند

 
 مسؤولية اإلدارة 1

 مدى التطبيق بالمكتب

 ُمطبق ُكلياً 
ُمطبق 
 جزئياً 

غير 
 ُمطبق

 التزام اإلدارة 2

 أ
هل تمت توعية العاملين بالمكتب بمدى أهمية تلبية مطالب 

 الزبون ؟
  √ 

 √   هل تم وضع سياسة للجودة بالمكتب ؟ ب
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 √   للجودة ؟ هل تم التأكد من وضع أهداف ج

 √   هل تمت إدارة و تنفيذ مراجعات اإلدارة ؟ د

  √  هل تم التأكد من توافر اإلمكانيات و الموارد بالمكتب ؟ هـ
 التركيز على الزبون 2.1
 √   هل تم التأكد من أن مطالب الزبون تم تحديدها و تلبـيـتها ؟ أ

 سياسة الجودة 2.3
 √   للغرض من إنشاء المكتب ؟ هل السياسة الموضوعة مناسبة أ

 ب
هل تـتضمن االلتزام بالمطابقة للمطالب والتحسين المستمر 

 لفعالية نظام إدارة الجودة بالمكتب ؟
  √ 

 √   هل تم تحديد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف الجودة ؟ ج

 د
هل تم إعالم جميع العاملين بالمكتب بهذه السياسة وهل هي 

 مفهومه لهم ؟
  √ 

 √   هل ُتراجع بصفة دورية للتحقق من مالءمتها المستمرة ؟ هـ
 التخطيط 2.4
 أهداف الجودة 2.4.1

 أ
هل تم من ِقبل اإلدارة العليا وضع أهداف الجودة والتأكد من 
أنها متضمنة متطلبات المنتج والعمليات ومرتبطة بالسياسة ، 

 بالمكتب ؟وأنه قد تم تحديدها للوظائف والمستويات المختلفة 
  √ 

 تخطيط نظام إدارة الجودة 2.4.2

 أ
هل تم التأكد من أن تخطيط نظام إدارة الجودة يتم بغرض 

( وأيضًا بغرض تحقيق 1-4تلبية المطالب الواردة بالبند )
 أهداف الجودة ؟

  √ 

 ب
هل تتم المحافظة على تكامل نظام إدارة الجودة في حالة 

 إدارة الجودة ؟تخطيط وتنفيذ تغييرات بنظام 
  √ 

عالم العاملين 2.5  المسؤولية والصالحية وا 
 المسؤولية والصالحية 2.5.1

 أ
هل قامت اإلدارة بالتأكد من أن المسؤوليات والصالحيات 

 ُمعرفة وُمحددة وتم إعالم العاملين بالمكتب بها ؟
  √ 

 المسؤولية والصالحية التي تضمن تحقيق األتي:ممثل اإلدارة .. أن يتم تعيين عضو من اإلدارة له  2.5.2



462 
 

 √   اإلنشاء، التنفيذ، المحافظة على عمليات لنظام إدارة الجودة أ
 √   رفع التقارير الإلدارة العليا عن أداء نظام إدارة الجودة ب
 √   ترويج التوعية بمطالب الزبون بالمكتب ج

 اإلعالم الداخلي 2.5.3

 أ
العليا بالتأكد من إنشاء العمليات المناسبة هل تقوم اإلدارة 

لإلعالم و االتصال الداخلي في المكتب ووجود قنوات 
 اتصال و تبادل معلومات بشأن فاعلية نظام إدارة الجودة ؟

  √ 

 مراجعة اإلدارة 2.6
 عام 2.6.1

 أ
هل تقوم اإلدارة العليا بمراجعة نظام إدارة الجودة بالمكتب 

 ؟خالل فترات مخططة 
  √ 

هل تتضمن المراجعة لنظام إدارة الجودة بالمكتب الحاجة  ب
 للتغيير، كتغيير سياسة أو أهداف الجودة  ؟

  √ 

 مراجعة المدخالت ) هل تتضمن المدخالت المراد مراجعتها الت, إلى( 2.6.2
 √   هل توجد معلومات حول نتائج المراجعات )السابقة( ؟ أ
 √   عن الزبون ؟هل توجد معلومات مرتدة  ب
 √   هل توجد معلومات على أداء العملية ومطابقة المنتج ؟ ج
 √   هل يوجد موقف لإلجراءات التصحيحية والوقائية؟ د
 √   هل يوجد موقف لمتابعة مراجعات اإلدارة ؟ هـ
 √   هل توجد تغييرات يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة؟ و
 √   ؟ هل توجد توصيات بالتحسين ز

 مراجعة الُمخرجات,  هل تتضمن المخرجات الُمراجعة من قبل اإلدارة مايلي : 2.6.3
 0 1 2 األوزان
 30 1 0 التكرارات
 0 1 0 النتيجة
 0.03 المعدل

 % 1 النسبة المئوية
على معدل  المكتبفقد حصل (2)واستنادا إلى قائمة الفحص الخاصة مسؤولية اإلدارة والموضحة في الجدول رقم 

( درجات، وهذا يشير إلى ضعف شديد لفقرات مطلب مسؤولية اإلدارة الخاصة 3( درجة من أصل )0.03)
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من إجمالى فقرات مطلب مسؤولية اإلدارة، وهذا يعنى وجود ضعف %1بالمواصفة ، وبنسبة تطبيق وصلت إلى 
 : ينبغي تفاديه من خالل

الذي أدى إلى ضعف أدرك العاملين ألهمية الجودة ،  عدم تبني المكتب سياسة خاصة بالجودة ، األمر - أ
 وكذلك عدم تبني المكتب لبرنامج إيصال أهداف وسياسة المكتب إلى العاملين والتأكد من فهمها.

تزويد العاملين بمعلومات إيجابية وصريحة عن الجودة، بهدف إشعارهم بأنهم ينتمون ويتبنون االتجاه   - ب
 .العاملين نفسيا بمختلف مستوياتهم الوظيفية لقبول إدارة الجودةالجديد في مؤسساتهم،  وتهيئة 

 تحديد عمليات المكتب واحتياجات وتوقعات الزبون مع وضع معايير لقياس متطلبات الزبون.  - ت
اقتصار الصالحيات والمسؤوليات الموثقة على اإلدارة العليا )رؤساء األقسام( وعدم تبني صالحيات  - ث

 .بقية الكوادر مما ينعكس سلبا على األداء بشكل خاصومسؤوليات واضحة لدى 
تخصيص عضو من اإلدارة )ممثل اإلدارة( بصرف النظر عن مسئولياته االخرى سيكون له سلطة  - ج

متابعه نظام إدارة الجودة وأي احتياج للتحسين وكذلك مسئوليه االتصال بالجهات الخارجية فيما يتعلق 
 .بنظام إدارة الجودة

ارة مراجعه نظام إدارة الجودة على فترات زمنيه مخططه لضمان استمراريه مناسبته يجب على اإلد - ح
 . وفاعليته ويجب االحتفاظ بتسجيالت مراجعه اإلدارة

 اجهزة المراقبة والقياس والتي هي المحور الرئيسي  للعمل. - - خ

 مقارنة البند تحقيق المنتج
لغرض التحقق من مطابقة المنتج تم اعتماد قائمة الفحص الخاصة بمطلب تحقيق المنتج،  والتي تبين مدى 

 (  .3)تطبيق المكتب لفقرات مطلب تحقيق المنتج وكما هو موضح في الجدول رقم 
 (البنود الخاصة بتطبيق نظام الجودة في المكتب لمطلب تخطيط تحقيق المنتج3جدول رقم )

رقم 
 البند

 
 . تخطيط تحقيق المنتج2

 مدى التطبيق بالمكتب

 ُمطبق ُكلياً 
ُمطبق 
 جزئياً 

غير 
 ُمطبق

 تخطيط تحقيق المنتج 1
 √   تخطيط تحقيق المنتج 2.3

 أ
هل يقوم المكتب بتخطيط وتطوير العمليات المطلوبة لتحقيق 

 أهداف الجودة والمطالب الخاصة بالمنتج ؟
 √  

 ب
الحاجة إلى إنشاء عمليات أو وثائق  هل يقوم المكتب بتحديد

 أو توفير موارد مخصصة لهذا المنتج ؟
 √  

  √ هل يقوم المكتب بتحديد أنشطة التحقق والتقييم والمراقبة  ج
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والتفتيش واألختبار المطلوبة بصفة خاصة لهذا المنتج 
 ومعايير قبول المنتج ؟

 
 

 د
هل يقوم المكتب بتحديد السجالت المطلوبة لتوفير األدلة 

والبراهين على أن عمليات التحقيق والمنتج الناشئ عنها يلبي 
 ( ؟4-2-4المطالب )البند 

  √ 

 العمليات ذات العالقة بالزبون 2
 تحديد المتطلبات ذات العالقة بالمنتج 3

 أ
بواسطة هل يقوم المكتب بتحديد المتطلبات غير المحددة 

 الزبون متضمنة متطلبات التسليم وأنشطة ما بعد التسليم ؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ب
هل يقوم المكتب بتحديد المتطلبات غير المحددة من قبل 
 الزبون ولكنها ضرورية لالستخدام الموصف أو المقصود ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
المتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات هل يقوم المكتب بتحديد 

 العالقة بالمنتج؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 د
هل يقوم المكتب بتحديد أي متطلبات إضافية يتم تحديدها 

 بواسطة المنشأة؟
 √  

 مراجعة المتطلبات ذات العالقة بالمنتج 4
 ليس له عالقة بأعمال المكتببند  هل يقوم المكتب بالتأكد من تعريف متطلبات المنتج ؟ أ

 ب
هل يقوم المكتب بالتأكد من أن متطلبات العقد أو أمر التوريد 
التي تختلف عن تلك التي تم التعبير عنها مسبقا قد تم حلها 

 ؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
هل يقوم المكتببالتأكد من قدرتها على الوفاء بالمتطلبات 

 المحددة ؟
 عالقة بأعمال المكتببند ليس له 

 االتصال بالزبون 5

 أ
هل يقوم المكتب بتحديد وتطبيق ترتيبات فاعلة لالتصال 

 بالزبون فيما يتعلق بمعلومات المنتج ؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ب
هل يقوم المكتب بتحديد وتطبيق ترتيبات فاعلة 
لالتصال بالزبون فيما يتعلق بالطلبات وتداول 

 و أوامر التوريد متضمنة  تعديالتها ؟ العقود
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتبهل يقوم المكتب بتحديد وتطبيق ترتيبات فاعلة لالتصال  ج
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بالزبون فيما يتعلق بالتغذية الراجعة من الزبون متضمنة 
 شكاوى الزبون ؟

 التصميم والتطوير 6
 التصميم والتطويرتخطيط  9

 أ
هل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد مراحل 

 التصميم والتطوير؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ب
هل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد مراحل 
قرار الصالحية المالئمة لكل مرحلة من  المراجعة والتحقق وا 

 والتطوير؟مراحل التصميم 

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
هل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد 

 مسؤوليات وصالحيات التصميم والتطوير ؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 مدخالت التصميم والتطوير 8

 أ
هل يقوم المكتب بتحديد المدخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج 

والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المدخالت 
 المتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ب
هل يقوم المكتب بتحديد المدخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج 

والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المدخالت 
 تطبيقها ؟ المتطلبات التشريعية والتنظيمية الواجب

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
هل يقوم المكتب بتحديد المدخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج 

والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المدخالت 
 المعلومات المتوفرة من تصميمات سابقه مشابهة كلما أمكن ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 التصميم والتطوير 9
 تخطيط التصميم والتطوير 11

 أ
هل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد مراحل 

 التصميم والتطوير؟
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ب
هل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد مراحل 
قرار الصالحية المالئمة لكل مرحلة من  المراجعة والتحقق وا 

 التصميم والتطوير؟مراحل 

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتبهل يقوم المكتب أثناء عملية التصميم والتطوير بتحديد  ج
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 مسؤوليات وصالحيات التصميم والتطوير؟
 مدخالت التصميم والتطوير 11

 ج
المنتج هل يقوم المكتب بتحديد المداخالت المرتبطة بمتطلبات 
والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المداخالت 

 المتطلبات الوظيفية ومتطلبات األداء؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 د
هل يقوم المكتب بتحديد المداخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج 

والمحافظة عل سجالتها بحيث تتضمن هذه المداخالت 
 والتنظيمية الواجب تطبيقها؟المتطلبات التشريعية 

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
هل يقوم المكتب بتحديد المدخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج 

والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المدخالت 
 المعلومات المتوفرة من تصميمات سابقه مشابهة كلما أمكن؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 د
وم المكتب بتحديد المدخالت المرتبطة بمتطلبات المنتج هل يق

والمحافظة على سجالتها بحيث تتضمن هذه المدخالت أي 
 متطلبات أخرى ضرورية للتصميم والتطوير؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 مخرجات التصميم والتطوير 12

 ج
هل يقوم المكتب بتقديم مخرجات التصميم والتطوير بشكل 

 بمتطلبات مدخالت التصميم والتطوير ؟يـفي 
 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 د
هل يقوم المكتب بتقديم مخرجات التصميم والتطوير بشكل 
 يمد بالمعلومات المناسبة للشراء واإلنتاج وتقديم الخدمة ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 ج
هل يقوم المكتب بتقديم مخرجات 

بشكل يتضمن أو التصميم والتطوير 
 يشير ، المعايير قبول المنتج ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 د
هل يقوم المكتب بتقديم مخرجات التصميم والتطوير بشكل 
 يحدد خصائص المنتج األساسية الستخدامهأألمن والسليم ؟

 بند ليس له عالقة بأعمال المكتب

 0 1 2 األوزان
 1 6 8 التكرارات
 0 6 16 النتيجة
 1.46 المعدل

 % 48.8 النسبةالمئوية
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تبين بأن المكتب قد (  1رقم )واستناد إلى قائمة الفحص الخاصة بالمطلب تحقيق المنتج والموضحة في الجدول  
( درجات وهو متوسط لتطبيق فقرات مطلب تحقيق المنتج ضمن 3( من أصل )1.46حصل على معدل )

 %( وهذا يؤدي،إلى بدل المزيد من الجهد في بعض النقاط منها : 48.8، وبنسبة تطبيق وصلت إلى)المواصفة 
 .عدم قيام المكتب بتخطيط وتطوير العمليات المطلوبة لتحقيق أهداف الجودة والمطالب الخاصة بالمنتج 

 ضبط اجهزة المراقبة والقياس والتي هي المحور الرئيسي للعمل.:نقاط القوة برزت هنا في

 بالمكتب9001ISO-2008المواصفة الدولية  يق متطلباتنتائج دراسة مدى تطب
 عرض نتائج تقييم نظام الجودة بالمكتب بمتطلبات المواصفة: 

(هذه 3الجدول ) ، يعرض9001ISO-2008استعراض مدى تطبيق المكتب لمتطلبات المواصفة الدولية   بعد
إلى اقل درجة معدل تقييم  من أعلى درجة معدل تقييم والنسبة المئوية لمطابقتها للمواصفة نزوالً  ءاً المتطلبات بد

(  بأن المعدل العام لدرجات تقييم متطلبات 4الجدول رقم )ويتضح من ونسبة مئوية لمطابقتها للمواصفة، 
احتل مطلب  .حيث%24.84( درجات بنسبة تطبيق تصل إلى 4( من أصل )0.74المواصفة في المكتب هو )

( وبنـسبة تطبيق 1.46تخطيط تحقيق المنتج ضمن المواصفة الدولية على التسلسل األول للتقييم وبمعدل )
%( 1( وبنسبة تطبيق )0.03حصل مطلب مسؤولية اإلدارة على التسلسل األخير للتقييم وبمعدل )ت%(، و 48.8)

في 9001ISO-2008طابقة متطلبات المواصفة الدوليةمما يتطلب من المكتب جهودًا كبيرًة للوصول إلى م
 المكتب.  

(تسلسل نتائج تقييم نظام الجودة المتبع في المكتب  وفقًا لمتطلبات المواصفة    الدولية 4جدول رقم )
2008-9001ISO 

 
رقم 

المتطلب 
 بالمواصفة

 اسم المطلب
التسلسل حسب 

 التقييم
درجة معدل 
 التقييم

 نسبة التقييم

 % 48.8 1.46 األول تحقيق المنتج تخطيط 6
 % 24.4 0.72 الثاني نظام الجودة 5
 % 1 0.03 الثالث مسؤولية اإلدارة 8
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رقم 

المتطلب 
 بالمواصفة

 اسم المطلب
التسلسل حسب 

 التقييم
درجة معدل 
 التقييم

نسبة 
 التقييم

 % 94.3 2.21 المجموع الكلي لدرجات التقييم
 % 100 3 الحد األعلى للتقييم

 % 24.62 0.73 المعدل العام لدرجات التقييم
 المعدل العام ) اإلجمالي( = المجموع الكلي / عدد البنود

 تـحـلـيل نتائج تقييم نظام الجودة المتبع في المكتب بمتطلبات المواصفة:
عدد ونسب البنود ( بندًا، وكان 68بلغ عدد بنود متطلبات المواصفة التي تمت مقارنتها بأنشطة المكتب عدد )

 " ، هي كالتالي: 2" و " 1" و " 0المتحصلة على الدرجات "
 " من إجمالي عدد المتطلبات. 52.5بندًا،  وتمثل تقريبًا  54" = 0عدد البنود المتحصلة على درجة % 
 " من إجمالي عدد المتطلبات.  34.9بندًا،  وتمثل تقريبًا   36" = 1عدد البنود المتحصلة على درجة % 
 " من إجمالي عدد  12.6بنود،  وتمثل تقريبًا    13" = 2عدد البنود المتحصلة على درجة %

 المتطلبات.
 

 

 ( النسب المئوية لكل درجة من درجات المقياس1الشكل )
المواد ذات الدرجة (  يتضح ضرورة التركيز على تحسين أداء المكتب فيما يتعلق بمتطلبات 3ومن الشكل )

" أو أكثر، لالقتراب من تحقيق متطلبات المواصفة، لذا وبغرض عرض المشاكل 1الصفرية ونقلها إلى الدرجة "
بطريقة سهلة وللتعرف على المتطلبات ذات اكبر إمكانية للتحسين للتركيز عليها، يمكن تحليل البنود ذات الدرجة 

 ل هذه البنود وفقًا لمخطط باريتو كما يلي:الصفرية بشكل أكثر توضيحُا من خالل تحلي
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 "0تحليل البنود المتحصلة على درجة "( 5جدول رقم )

 اسم المطلب
عدد البنود المتحصلة 

 "0على درجة "

النسبة المئوية لتوزيع البنود 
" بالنسبة 1المتحصلة على درجة " 

 لجميع البنود الصفرية
 النسبة التراكمية

 %55.5 .%55.5 30 مسؤولية اإلدارة
 %94.3 % 16.6 9 نظام الجودة
 %100 % 1.8 1 تحقيق المنتج

ومن هذه المعلومات وبغرض عرض المشاكل بطريقة سهلة وللتعرف على المتطلبات ذات اكبر إمكانية للتحسين 
% من المشاكل(  80% من المصادر تسبب  20للتركيز عليها واعتمادا على مبدأ باريتو الذي ينص )على أن 

 وذلك بمقارنة التكرار النسبي لكل نوع من المشاكل .
 ( نسبة توزيع المواد المطلوبة في المواصفة الدولية6جدول )

 
رقم المتطلب 
 بالمواصفة

 اسم المطلب
عدد البنود 
 المتحصلة على

 " 0الدرجة  " 

عدد البنود 
 المتحصلة على

 " 1الدرجة  " 

عدد البنود 
 المتحصلة على

 " 2الدرجة  " 
 3 10 9 نظام الجودة 4
 0 1 30 مسؤولية اإلدارة 5
 8 6 1 تحقيق المنتج 7

 33 39 47 مجموع اعداد البنود لكل درجة

 68 مجموع اعداد البنود
 

 النتائـــــــــــــــــــــــــــــج
 موثق. وبشكل بالجودة والمتعلقة وأهداف المكتب سياسة يتضمن جودة دليل ا.ال يوجد

المواضيع ألن سياسة وأهداف الجودة غير  تبني في للمسؤولية الجماعية إفتقار هناك ب.تبين من الدراسة أن
 واضحة لجميع العاملين بالمكتب.

ج. تبين من أسئلة الفحص لنظام الجودة المتبع بالمكتب، بأن درجة تطبيق المكتب لمتطلبات المواصفة ، هو 
 تية:وفق المعدالت التنازلية اآل

 ( درجات وبنسبة تطبيق 3( درجة من أصل )1.46ُتطبق فقرات مطلب تخطيط تحقيق المنتج بمعدل )
 %( من إجمالى فقرات هذا المطلب. 48.8مقدارها  )
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 ( 33( درجات وبنسبة تطبيق مقدارها )3( درجة من أصل )1وُتطبق فقرات إدارة الموارد المنتج بمعدل 
 %( من إجمالى فقرات هذا المطلب.

 ( ( درجات وبنسبة تطبيق مقدارها )3( درجة من أصل )0.72وُتطبق فقرات مطلب نظام الجودة بمعدل 
 %( من إجمالى فقرات المطلب.24.4

  ( درجات 3( درجة من أصل )0.47ويطبق المكتب فقرات مطلب القياس والتحليل والتحسين بمعدل )
 ب.%( من إجمالى فقرات المطل 15.9وبنسبة تطبيق مقدارها )

 ( درجات 3( درجة من أصل )0.03وكانت درجة تطبيق فقرات مطلب مسؤلية اإلدارة والتحسين بمعدل )
 %( من إجمالى فقرات هذا المطلب.1 وبنسبة تطبيق مقدارها )

 التوصيــــات
نشر ثقافة الجودة في مختلف المستويات اإلدارية في المؤسسة بهدف اطالع العاملين على مفاهيم وأهداف إدارة أ.

 وبموجب خطة تتضمن: 9001الجودة الشاملة واأليزو 
إقامة الدورات التعليمية والحلقات النقاشية لشرح أبعاد الموضوع واعتبارها عملية مستمرة وليست  -1

 إجراء مؤقت.
، مع 9001داد ملصقات جداريه خاصة بأهمية الجودة وجدوى تطبيق المواصفة الدولية األيزو إع -2

 توزيع دليل يضم المفاهيم والمعلومات األساسية الخاصة بالموضوع.
التعرف على تجارب الشركات العالمية المماثلة حول الموضوع من خالل اتفاقيات التعاون الفني  -3

 واالقتصادي.
ولكافة حلقات الهيكل التنظيمي ابتداء بكادر اإلدارة  9001ية التدريب على الجودة الشاملة األيزو ب.البدء بعمل

 العليا المؤسسة )مدراء اإلدارات، األقسام، مع التأكيد على ضرورة االلتزام الشخصي في الرقابة عليها وتدقيقها(.
مستويات اإلدارية ، ويفضل أن تكون هناك ج.تعميم التدريب على جميع كوادر المؤسسة المعنيين ولمختلف ال

 مشاركة شخصية لمدراء اإلدارات.
 :المراجع
  دار وائل للنشر والتوزيع. -)إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات  (  -2009 -محفوظ احمد جودة 
 في السائدة التنظيمية الثقافة ظل في الشاملة الجودة إدارة أبعاد تطبيق واقع  2007 -بركات طه منال 

الدراسة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة  -غزة قطاع في العاملة البنوك
 الجامعة االسالمية غزة.-األعمال

 الشاملة : دراسة ميدانية التجاهات أصحاب  إدارة الجودة -.1998 -سن محمد حسن أبو ليلىح
   -الوظائف االشرافية نحو مستوى تطبيق ،معوقات إدارة الجودة الشاملة في شركة اإلتصاالت االردني

 جامعة اليرموك.

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%212147483647%7E%21%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21BIB%7E%212147483647%7E%212840069
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21BIB%7E%212147483647%7E%212840069
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  في المملكة العربيةالسعودية، بحث مقدم في المؤتمر  الجودة إدارة مفهوم -1993 -الزامل، خالد محمد
 السادس للتدريب والتنمية اإلدارية، القاهرة.

 Sabah M. Al-Najjar- 2011 - ISO 9001 Implementation Barriers and 
Misconceptions.  

   موقع مؤسسة الطاقة الذريةhttp://www.aee.gov.ly 
 

 المؤسسي األداء حوكمة تكنولوجيا المعلومات في بيئة الحوسبة السحابية ودورها في جودة
 خديجة منصور أبورقية

 khadijabuzgia@gmail.comبريد الكتروني: 
 ليبيا -جامعة المرقب -أستاذ مساعد قسم علوم الحاسوب / كلية العلوم الخمس 

 ملخص: 
غيرها، بل أصبح المعيار أصبح استخدام التقنية واالستفادة من تقنية المعلومات من أهم ما يميز المجتمعات عن 

االسـاسـي الـذي تقاس به درجة تقدم وتطور االمم، وفي ضوء ذلك تحرص الكثير من المؤسسات والمنظمات على 
االنتقال من العمل االداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات االتصاالت فـي البناء التنظيمي، واسـتـخـدام 

  .فة؛ لتطوير أدائها بصفة مستمرة، ومواكبة التطـور في مجال التقنيات الحديثةالتقنية الحديثة بأشكالها المختل
السحابية في تناول المعلومات من حيث إنتاجها،  ويشتمل مفهوم تقنية المعلومات على فكرة تطبيق الحوسبة

 وحيازتها، وتخزينها، ومعالجتها، واسترجاعها، وعرضها، وتوزيعها بالطرق االلـيـة. 
الورقة مفهوم الحوسبة السحابية، ودورها في تحسين وتطوير المؤسسات الحكومية ، مبرزة أهم الخدمات تستعرض  

التي توفرها هذه الحوسبة، والتوجه المستقبلي للحوسبة عبر الموبايل والمشغل، والقدرة على تقديم ما يتوافق من 
رف الورقة  الجيل القادم من الويب، والذي المعارف مع احتياجات المستفيد، حتى قبل أن يبحث عنها.  ثم تستش

ظهرت طالئعه من خالل التطور فائق الذكاء في البرمجيات الحديثة ، وتقديم المعلومات والحلول المعلوماتية التي 
 تلبي احتياجاتنا كأفراد في مختلف المجاالت ، دون الحاجة إلى بحثنا عنها .

 الكلمات الجوهرية:
لجودة ،  اإلنترنت ، الحوسبة السحابية، المعلوماتية، االداء المؤسسي ، التخطيط تكنولوجيا المعلومات ، ا

 االستراتيجي ، االنترنت ، الحكومة االلكترونية ، الحكومة الذكية ، األمن السيبراني.
 مقدمة 

يحتاج كل ذلك الى تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا استراتيجيا في زيادة معدل النمو االقتصادية والتجارية والمالية و 
زيادة االستثمار عن طريق ترقية البنى التحتية ، زيادة اعداد الحواسيب ، عدد المشتركين في الشبكة الدولية 
للمعلومات ، تطويع واستخدام البرامج الجاهزة والمفصلة و إدارة الموارد  البشرية واالنشطة التعليمية والتدريبة 

توظيف االموال في االصول الثابتة او   5في تكنولوجيا المعلومات بأنه: واستنادا لذلك فقد عرف االستثمار 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2380
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2380
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2380
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2380
file:///C:/Users/KKK/Desktop/يد/khadijabuzgia@gmail.com
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المتداولة  او االيرادات المؤجلة بقصد تحقيق منافع مادية تتمثل بالتوفير في تكاليف جمع البيانات ومعالجتها وبث 
للمستخدمين على  المعلومات وخزنها وتحديثها واسترجاعها، ومنافع غير مادية تتمثل في تقديم افضل الخدمات

 النحو الذي يعزز  من رضاهم عند  توفر المعلومات المطلوبة.
أصبحت تكنولوجيا المعلومات النطاق الرئيسي الذي يعمل تحت مظلة حوكمة الشركة ، بسبب تأثيرها الواسع على 

 المنظمة .نظم المعلومات ، وارتباطها بالبنية التحتية لتقنية المعلومات في كل نشاط من نشاطات 
ويتم من خالل حوكمة تكنولوجيا المعلومات تشكيل إستراتيجية معلوماتية للمنظمة تتطابق أهدافها مع اإلستراتيجية 
العامة لتلك المنظمة والقيامباإلجراءات الخاصة والقوانين والسياسات الكفيلة ، بتحقيق التجانس بين األنظمة 

 1المعلوماتية المطلوبة وأهداف المنظمة. 
وٌعرفت حوكمة تقنية المعلومات من قبل معهد حوكمة تقنية المعلومات )على أنها الهياكل التنظيمية، واإلجراءات 

  9 التنفيذية والقيادية لتقنية المعلومات للمساعدة في توسيع إستراتيجية المنظمة وتحقيق أهدافها(.
االهتمام بها على المستويين النظري والتطبيقي ، وتزايد  3777ظهرت حوكمة تكنولوجيا المعلومات في اوخر عام 

، وتمثل جزء من حوكمة الشركات ، حيث أصبحت حوكمة تكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية للمنظمات الناجحة 
في العصر الرقمي المتمثل بالثورة الرقمية في مجال التجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية وذلك بغية تحقيق 

 فضل لمنظومة تقنية المعلومات ، بما يساهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمنظمة.األداء األ

 التكنولوجيا وتطور المفاهيم  في ظل الحكومة االلكترونية 1
تنظيم  والتي تهدف الى حوكمة تكنولوجيا المعلومات : هي سلسلة العمليات واالجراءات المحاطة باطار قانوني

المخاطبات والمستندات الرسمية وغير الرسمية بين الحكومة والمواطن وتامين سبل حفظها المعامالت والمعلومات و 
 وارشفتها ورقمنتها وتوفير آلية السترجاعها باالعتماد على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

ات عملية الحكومة االلكترونية. فهي خدمة االلكترونية مقدمة من الحكومات لمواطنيها باالعتماد على مخرج اما
حوكمة تكنولوجيا المعلومات وتهدف الى تبسيط اجراءات انجاز التعامالت الرسمية بين الحكومة من جهة 
ومواطنيها على مستوى االفراد والمنظمات والدوائر الحكومية االخرى بشفافية عالية. باالعتماد على بوابات 

  .اتج عمليات الحوكمةااللكترونية تفاعلية مؤمنه بشكل كامل وتغذى بشكل مستمر بن
وعليه يمكن القول ان ال حكومة االلكترونية بدون وجود حوكمة االلكترونية. في الوقت الذي يمكن ان تبدأ 
الحكومة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات على مراحل تنفيذية متتابعة وصوال الى استكمال المنتج النهائي. ولعل اهم 

 . رة االلكترونية متكاملة قائمة على نظام ارشيف الكترونيركائز الحكومة االلكترونية وجود ادا

 مية الحوكمة للحكومة االلكترونيةأه 1 .1

المفهوم الشائع للحكومة اإللكترونية يقوم أساسًا على أنها شبكة متطورة من النظم الحاسوبية التي تمّكن الجمهور 
متة، عبر اإلنترنت أو عبر وسائل إلكترونية من الوصول إلى عدد كبير من الخدمات والمعامالت الحكومية المؤت

وفي ابسط تعريف للحكومة االلكترونية ذلك الذي قدمته االمم المتحدة اذ وصفتها بانها استخدام االنترنت   أخرى.
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لتقديم المعلومات والخدمات للمواطنين. وكذلك تم تعريفها بانها نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة 
ة العالمية واإلنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة العنكبوتي

والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول األفراد وذلك لخلق عالقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف 
  .لالرتقاء بجودة األداء

من الحديث عن المؤسسة األكبر في المجتمع أال  عندما نتحدث عن أهمية الحوكمة بالنسبة للمؤسسات فال بد
وهي الحكومة وخاصة بعد أن بدأت معظم الحكومات باالنتقال إلى الفضاء االلكتروني من أجل تقديم خدماتها 
على االنترنت وبمختلف وسائل التنكولوجيا الحديثة. وتعتبر الحكومة االلكترونية أرضًا خصبة لزراعة مبادئ 

المعلومات نظرًا لتعدد الخدمات االلكترونية التي تقدمها الحكومة من جهة ولتنوع وتشتت الدوائر حوكمة تكنولوجيا 
  .الحكومية التي تقدم تلك الخدمات من جهة أخرى

و تبرز أهمية الحوكمة في الحكومة االلكترونية والتي تعالج مواضيع جديدة لم تتطرق إليها التكنولوجيا من 
طالق الخدمات االلكترونية:وجود إطار   قبيل  9 وقوانين تحكم تصميم وا 
 إلتزام االدارات والوزارات بالمخطط التوجيهي العام الصادر عن السلطة المنوطة بإدارة الحكومة االلكترونية 
 حكومية-المعايير والمقاييس التي يجب أن تعتمدها الدوائر الحكومية في حال قررت بناء أنظمة إلكترو 
  كيفية قياس مدى استخداميتها من قبل الجمهور المستهدفجودة الخدمة و 
 .االدوار التنظيمية والمسؤوليات في إطار إطالق مشاريع الحكومة االلكترونية 

وهكذا فقد يؤدي إنتشار الخدمات االلكترونية الحكومية بطريقة عشوائية إلى المزيد من االرهاق االداري في جسم 
رونق الفعالية والشفافية. ومن أجل الرد على هذا التحدي تأتي حوكمة الحكومة  الحكومة بداًل من أن يضفي عليها

االلكترونية كأداة فعالة من أجل التأكد من أن الخدمات الحكومية االلكترونية المستهدفة سوف تدور في فلك 
 .التكامل والتجانس وترفع بأداء الحكومة إلى مستويات أفضل من المستوى الحالي

 نفيذ الحكومة االلكترونية مراحل ت 2.1

 :13توجد أربع مراحل رئيسة لتنفيذ الحكومة اإللكترونية 

البنية التحتية الكفيلة بضمان الخصوصية واألمان لكل من يستخدم تطبيقات الحكومة اإللكترونية, وهذا لن  .1
المحافظة على يتأتى إال بوجود شبكة اتصاالت حديثة ولها القدرة على نقل المعلومات بسرعة كبيرة مع 

 سالمة المعلومات وسريتها.
التحول من الشكل التقليدي إلى الشكل اآللي وما يصاحب هذه العملية من تجهيزات آلية وقدرات بشرية  .2

 لتشغيل نظام الحكومة اإللكترونية.
 التعاون بين القطاعين العام والخاص واسهامها في دعم التطبيقات المتعددة للحكومة اإللكترونية. .3
مكانية الوصول إلى الخدمات بيسر وسهولة .توف .4  ير المعلومات الالزمة وا 
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 متطلبات بناء الحكومة االلكترونيه 3.1

دارية وقانونية وبشرية من أهم تلك  ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة اإللكترونية، تكنولوجيا وتنظيمية وا 
  12الحقل هي:  المتطلبات والتي أشار إليها الكثير من الخبراء امثال في هذا

حل المشكالت القائمة في الواقع الحقيقي قبل االنتقال الى البيئة اإللكترونية وللتمثيل على أهمية هذا  -
المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة اإللكترونية، اذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير 

جد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق المعلومات الالزمة بمواطنيها عبر االنترنت. حيث يجب ان تتوا
والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر االنترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات 
جديدة يجب وضعها مباشرة على االنترنت . وفي هذا االطار فان اكبر مشكلة تواجه تطبيق الحكومة 

القائمة في الحياة الواقعية. إذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق  االلكترونية هي مشكالت التوثيق
العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فاذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فان من 

 الخطورة االتجاه لبناء الحكومة اإللكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير االلكتروني . 
توفير البنى واالستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي  -

على اإلنترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها. بحيث يتم 
تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية 

 مؤتمرات الفيديو لتسهيل االتصال بين المواطن والموظف الحكومي .
 متطلبات تطبيق الحكومة اإللكترونية :1شكل 

 

 مراحل التحول الى الحكومة اإللكترونية   4.1

 6ثمة استراتيجيات مساندة تشكل في مجموعها مراحل تتابعيه تحقق التحول المنشود الى الحكومة اإللكترونية: 

 النشر اإللكتروني. ويجب أن يسبق تنفيذ تلك المرحلة إعداد وتنفيذ خطة عمل الستكمال اآلتي :   المرحلة األولى

  . تبسيط وتنميط النماذج المستخدمة لتأدية الخدمات 
 عالم المجتمعي عن بدء توفير تلك الخدمات من خالل وسائل االعالم والندوات المتخصصة . اال 

متطلبات 
تطبيق 

الحكومة 
 اإللكترونية

الخدمات 
الحكومية 
  اإللكترونية

الحوكمة 
 اإللكترونية

جودة الخدمات 
 اإللكترونية

البنيه 
األساسية 
  المعلوماتية
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  . إتاحة إمكانية ملء النماذج المجانية بعد طباعتها من شبكة اإلنترنت وقبولها لدى جهات تأدية الخدمات 
تنفيذ المعامالت الحكومية على شبكة اإلنترنت.  والهدف من هذه المرحلة هو إنهاء المعامالت أو  المرحلة الثانية

 جزء منها مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت او شبكة الهاتف. 

 تكامل االعمال الحكومية لتحقيق الترابط اإللكتروني : المرحلة الثالثة

تمام جميع ( الهدف من هذه المرحلة هو تحقيق الربط اإلل3) كتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية وا 
المعامالت والخدمات مباشرة من خالل ذلك الربط ويتطلب تنفيذ تلك المرحلة استكمال بناء النظم وقواعد 
البيانات في الوزارات والمصالح التي تقدم خدمات جماهيرية على أن تتوافر لتلك القواعد إمكانية التحديث مع 

البعض وأيضا" وجود شبكات اتصاالت على أعلى درجه من االستقرار وبما يضمن السرعة والسرية بعضها 
 واالمانه في نقل المعلومات .

( كما يتطلب ذلك تطوير أسلوب تقديم الخدمات بالجهات الحكومية الكتساب القدرة على التعامل مع 2)
 والخصوصية الالزمة إلجراء تلك المعامالت.  منظومة االعمال االلكترونيه مع توفير آليات تضمن السرية

 محتوى ونطاق الحكومة اإللكترونية 5.1

إن بناء الحكومة اإللكترونية يعني األخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي  سواء في عالقتها 
بالجمهور او عالقة مؤسساتها بعضها ببعض او عالقتها بجهات االعمال الداخلية والخارجية . إنها بحق إعادة 

قمية التفاعلية ومن وجهة نظري فان محتوى الحكومة هندسة او إعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الر 
  9اإللكترونية يتضمن: 

  محتوى معلوماتي يغطي كافة االستعالمات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين
 مؤسسات االعمال . 

  . محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات االعمال على الخط 
 وى اتصالي ) وهو ما يسمى خلق المجتمعات ( يتيح ربط إنسان الدولة وأجهزة الدولة معا في كل وقت محت

 وبوسيلة تفاعل يسيرة . 
  عوامل النجاح للحكومة اإللكترونية 6.1

لكي تحقق مشاريع الحكومة اإللكترونية األهداف المرجوة منها و لكي تقدم خدمة ذات جودة عالية ينبغي توفر 
 العوامل، كما هو موضح بالجدول االتي: عدد من
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 العوامل التي عن طريقها تتحقق جودة اداء الحكومة االلكترونية  :1جدول

الرؤية واألهداف 
 واالستراتيجية

 

يتطلب نجاح الحكومة اإللكترونية وجود رؤية ُمصاغة بعناية تبنى  -
 . عليها خطة بعيدة المدى

من الحكومة بالتزامن مع القيام  يتم التركيز على فهم ما يطلب تحقيقه -
 بمهام تنفيذية واضحة .

أحد أهم المفاهيم التي يجب تبنيها أثناء  الحكومة المنضامَّةتعتبر  -
يتم بناء تصور للخدمات وضع استراتيجية للحكومة االلكترونية، حيث 

وفقًا الحتياجات المواطنين وقطاع األعمال، وليس وفقًا للبنى اإلدارية 
 للحكومة. 

 القوانين والتشريعات

تتطلب عمليات التطبيق لمبادرة الحكومة اإللكترونية التعامل مع مجموعة 
من القضايا القانونية والتشريعية، وذلك كي ال تعرقل القوانين المصممة 

 للتعامل مع بيئة ورقية التعامل مع الخدمات اإللكترونية.

 الترتيبات المؤسسية

 

والمسؤوليات وآليات التعاون التي تحكم هي مجموعة من الصالحيات  -
سلوك األفراد والمؤسسات في مجال معين. وتساهم في ضمان التعاون 

 ضمن الحكومة ، وتمكين مشاركة القطاع الخاص.
 .تكفل الترتيبات الصحيحة عملية المشاركة وتسرع عملية التنفيذ -
ضرورة وجود البناء المؤسسي الذي يمكنه لعب الدور التنسيقي  -

 مطلوب من خالل بنية وصالحيات مدروسة.ال

 .إجراءات العمل

  يعتبر تطوير إجراءات العمل وسيرورتها أحد أهم ركائز نجاح الحكومة
  اإللكترونية.

  ضرورة تحويل الخدمة إلى شكلها اإللكتروني بعد تطوير اإلجراء
اإلداري ، وتخليصه من كل الخطوات غير الضرورية يشكل أهم 

تعد إعادة هندسة اإلجراءات و  الحكومة اإللكترونية.مقومات نجاح 
 .إحدى تقنيات تطوير اإلجراءات اإلدارية

 تكنولوجيا المعلومات

 

 المبادئ العامة الواجب اتباعها أثناء اختيار التكنولوجيا: 

النظر بأفق واسع نحو التوجهات التكنولوجيا ، مثل  زيادة عرض  -
سيكون هناك نفاذ كبير لالنترنت الحزمة، والحوسبة المنتشرة .. أي 
 باستخدام الهواتف واألجهزة المحمولة.

تبني المعايير المفتوحة: التي تساهم في تعزيز التشغيل البيني، مثال  -
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)تطوير أنظمة مستقلة عن المنصات،  بحيث تشكل حماية 
لالستثمارات، إذ أنها ستجعل األنظمة قابلة للعمل في بيئات تشغيل 

 متعددة(
نتقاء التكنولوجيات المستقرة وليست التكنولوجيات األحدث ) يفضل ا -

ألن األخيرة قد تعاني من كلفة تركيب وصيانة كبيرة وتتعرض 
 للتغيرات بوتيرة أسرع من التكنولوجيات المستقرة(

انتقاء تكنولوجيا مستدامة ومناسبة للمتطلبات، مقبولة الكلفة وصيانتها  -
 سهلة.

 وماتحوكمة تكنولوجيا المعل  2

تدير تكنولوجيا المعلومات بنية تحتية معقدة من األجهزة، والبيانات، والتخزين، وبيئات البرمجيات. يتم تصميم 
مراكز البيانات الستخدام جميع األصول بكفاءة مع ضمان مستوى خدمة معينة للعميل. مراكز البيانات لديها ِفرق 

والمعدات، والبيانات، والبرمجيات، والبنية التحتية للشبكة. من األشخاص المسؤولين عن إدارة جميع العمليات 
 باإلضافة إلى مراكز البيانات نفسها، قد يكون للمؤسسة مرافق تكنولوجيا متباعدة تعتمد على مراكز البيانات.

 أهداف حوكمة تكنولوجيا المعلومات 1.2

حوكمة تقنية المعلومات  أفضل هنالك مجموعة من األهداف التي تسعى المنظمات تحقيقها من تطبيق 
 11 استثمار في تقنية المعلومات من خالل تحديد أولويات االستثمارعلى وفق حاجة المنظمة .

تحديد أولويات تنفيذ مبادرات تقنية المعلومات، بحيث يتم إعطاء األولوية في تنفيذ مشاريع تقنيةالمعلومات  .1
ضا  فة القيمة ألعمالها.بقدر مساهمتها في دعم إستراتيجية المنظمة وا 

تحديد وتعريف األدوار والمسؤوليات ذات الصلة بتقنية المعلومات بشكل واضح، باإلضافة إلى نطاق  .2
 .المسؤولية والسلطة التي تقتصر عليها تلك األدوار والمسؤوليات

تنفيذيين لتقنية تحقيق كفاءة وفاعلية في إدارةتقنية المعلومات، إذأن حوكمة تقنية المعلومات تمكن المدراء ال .3
 المعلومات في قيادة مبادرات تقنية المعلومات بشكل واضح.

توفير معايير مناسبة لتقنية المعلومات، وتتضمن اغلب اطر العمل لحوكمة تقنية المعلومات تتضمن معايير  .4
 مدعومة من قبل منظمات عالمية.

وموحدة ألنشطةتقنية المعلومات  ضبط التكاليف ذات الصلة بتقنية المعلومات، من خالل إدارة مركزية .5
 ومتناغمة مع عمليات المنظمة، بما يقلل التكاليف غير الضرورية.

بالتالي تقليل مخاطر تقنية المعلومات، من خالل تحديد غرض ومجال كل نشاط من أنشطة تقنية المعلومات  .6
أكثر دقة وبما يتناسب مع  يمكن مراقبتها و السيطرة عليها وتحديد نطاق ووظائف تقنية المعلومات على نحو
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أهداف وعمليات المنظمة مما يقلل من المخاطر. باإلضافة إلى توفيرها آليات إلدارة كل مكونات تقنية 
المعلومات في المنظمة وفق معايير موحدة ومحدد مسبقًا تحقيق التجانس بين إستراتيجية تقنية المعلومات 

ستراتيجية المنظمة، الذي يعد الهدف الحافز األكبر لتطبيق حوكمة تقنية المعلومات ألغلب المنظمات. أيأن  وا 
كل نشاط من أنشطةتقنية المعلومات ينبغي أن يساند أو يدعم عملية محددة من عمليات المنظمة، لكي 

 تتحقق القيمة من استخدام تقنية المعلومات.
 وظائف حوكمة تكنولوجيا المعلومات  2.2

 وجيا المعلومات وفقا للمتفق عليه في السياسات واإلجراءات.ضمان تسيير واستخدام أصول تكنول -
 التأكد من أن هذه األصول يتم التحكم بها والمحافظة عليها بشكل صحيح.  -
ضمان تحقيق هذه األصول قيمة ملموسة للمنظمة ودعمها الستراتيجيات العمل واألهداف الخاصة  -

 بالمؤسسة.
 صنع القرار بعيدا عن التأثيرات العاطفية. -
 تحسن المعايير وتحارب الفساد. -
 تحسن استغالل المواهب. -
 تساعد على جذب المساهمين واالحتفاظ بهم. -
 تبني الثقة في المؤسسة من ِقَبل جميع أصحاب المصلحة. -

حوكمة تكنولوجيا المعلومات، يجب أن تشمل التقنيات والسياسات التي تستطيع قياس ورصد الكيفية التي تدار بها 
ب الضبط. كما أنها التقف بمعزل عند حدود العمليات التقنية وحسب. من أجل أن تكون حوكمة النظم وأسالي

تكنولوجيا المعلومات فعالة، فإنه يجب النظر إليها وفق منظور شمولي يركز حول القضايا التنظيمية التي تمكن 
ة نراها تتحقق عندما تعمل األفراد من العمل معا لتحقيق أهداف العمل ككل . لذا، فإن أفضل أنواع الحوكم

تكنولوجيا المعلومات واألعمال األخرى في المنظمة معا. فالجزء الحاسم من الحوكمة هو إقامة عالقات تنظيمية 
بين أعمال المنظمة وتكنولوجيا المعلومات، فضال عن تحديد الكيفية التي يمكن للناس العمل بها معا عبر الحدود 

 التنظيمية.

 حوكمة تكنولوجيا المعلومات نحو تطبيق   3.2 

حوكمة تكنولوجيا المعلومات عادة ما تنطوي على إنشاء مجلس أو هيئة تتكون من رجال األعمال وممثلي 
تكنولوجيا المعلومات. مجلس يؤسس القواعد والعمليات والسياسات التي يتعين على المنظمة اتباعها والوفاء بها. 

 والسياسات ما يلى:ويمكن أن تشمل هذه القواعد 

 .فهم القضايا التجارية مثل المتطلبات التنظيمية أو التمويل كمتطلب للتنمية والتطوير 
 .تحسين السياسة العامة المستندة إلى الممارسات القابلة للتحقيق 
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 .إنشاء دليل ألفضل الممارسات ورصد هذه العمليات 
 لمراجعة والتصديق، ومراقبة التطبيقات من منظور اإلشراف على وضع معايير البرمجة والتصميم السليم، وا

 تقني.
  نقل المعارف والخبرات والتجارب من خالل إقامة شبكات اتصال تضمن التواصل وتعلم النظراء من بعضهم

 البعض.

 بيئة الحوسبة السحابية و آثرها في حوكمة تكنولوجيا المعلومات   3

 على ُعرف حيث الشبكات، في مخططات وذلك اإلنترنت، إلى لإلشارة البداية في يستخدم كان تعبير هو السحابة
 اآلخر الجانب في النهائي موقعها إلى البيانات مراكز من نقل البيانات لتمثيل استخدامها يتم لسحابة أولي رسم أنه
 من وغيرهاكخدمة  البرمجيات يشمل عام مفهوم أنها على السحابية إلى الحوسبة النظر يمكن كما. السحابة من

 االحتياجات لتلبية اإلنترنت شبكة على ، االعتماد فكرة في تشترك التي التقنية عالم في الحديثة التوجهات
 الشركات من العديد تعطي ، والتي التجارية السحابية الحوسبة لمنصات بالنسبة أما ، .للمستفيدين الحاسوبية

 الناشئة. للشركات التحتية البنية تكاليف تقليل في وتساهمالالزمة،  الحاسوبية المصادر إلى الوصول مرونة

 مفهوم  الحوسبة السحابية : 1.3

هو تعبير كان يستخدم في البداية لإلشارة إلى اإلنترنت وذلك في مخططات الشبكات ، حيث عرف أنه رسم أولي  
نهائي في الجانب اآلخر من لسحابة يتم استخدامها لتمثيل نقل البيانات من مراكز البيانات إلى موقعها ال

 4السحابة.

ال تعتبر بحد ذاتها جديدة ، لكن مفهومها تم تداوله بشكل موسع مؤخرًا نتيجة لتوسع كبير  (cloud) وفكرة السحابة
في نطاق األعمال واالستثمارات العالمية ، والتي تعتمد كليًا على خدمات االنترنت النجاز العمل بدقة ومهنية ، 

نية المعلومات منافسة بين كبرى الشركات المتخصصة في االتصاالت والتقنية بطرح خدمات وشهد قطاع تق
الحوسبة السحابية الخاصة بها ، وتقديم المغريات للمنشآت والشركات السيما الناشئة بمنحها تطبيقات الخدمات 

دارة البيانات  السحابية على برامج جاهزة دون الحاجة لتأسيس بنية تحتية لتقنية المعلومات ، مع ترك العتاد وا 
  تحت تصرف الجهة.

أيضًا هي أنموذج لتوفير وصول مناسب ودائم في أي وقت ومن أي جهاز إلى الشبكة لمشاركة مجموعة كبيرة   
 من المصادر الحاسوبية والتي يمكن نشرها وتوفيرها بأدنى مجهود أو تفاعل موفر الخدمة.
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 الحوسبة السحابيةأنواع الخدمات التي توفرها  2.3

 يمكن تصنيف الخدمات الي تقدمها الحوسبة السحابية كالتالي:

 -: Application AS Services (AAS)حوسبة سحابيه في التطبيقات  

تقدم البرمجيات  كخدمة. يمكن أن نذكر كمثال لذلك ما تقدمه شركة جوجل من خالل حزمة  تطبيقات جوجل 
و التقويم و البريد ) جي ميل ( والمحادثة و كذلك حزمة برامج أوفيس من التي تشمل برنامج تحرير النصوص 

شركة مايكروسفت.كما يمكن إدراج مفهوم سطح المكتب كخدمة،  ضمن نموذج  التطبيقات كخدمة، حيث تكون 
التطبيقات متاحة للمستخدم و لكن أيضا الجهاز نفسه يكون متاحا كخدمة بما في ذلك نظام التشغيل و سطح 

 مكتب و يمكن الوصول إليه من أي مكان.ال

 خواصها :

 التعامل مع نظام مالى او نظام رواتب او نظام مصرفى او غير ذلك عبر االنترنت . .3
 عمل شبكة اتصاالت خاصة عبر االنترنت مثل الشبكات االجتماعية وغيرها . .2
 عمل نظام انتاج تعاونى فى البرمجيات عبر االنترنت . .1
محتوى عبر االنترنت مثل محتوى علمى فى الحاسوب او غيره او محتوى  عمل محتوى والولوج ل .4

 اجتماعى عن قبيلة او قرية او محتوى سياسى او دينى او غيره .
 عمل تحكم هندسى عبر االنترنت او تحكم امنى )مراقبة امنية( . .5

 -: Platforms As Service (PAS)  حوسبة سحابيه في المنصات 

دمة و تكون أداة البرمجة نفسها مستضافة على السحابة و يمكن الوصول إليها تقدم منصة الحوسبة  كخ
من خالل المتصفح. يتيح هذا النوع من الخدمات للمبرمجين بشكل عام إمكانية تطوير و بناء تطبيقات 
ويب دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج أو أدوات على أجهزتهم. ثم بإمكانهم نشر هذه التطبيقات بدون 

 جة إلى مهارات في إدارة األنظمة و الشبكة. الحا

 خواصها :

 التعامل المشترك مع قاعدة البيانات او ايجار قاعدة البيانات . .3
او غيرها من الحزم البرمجية الجاهزة او برنامج نظام  SPSSالتعامل مع برنامج معين مثل برنامج  .2

 التشغيل او برامج او ادوات حاسوبية .
تخزين لتخزين معلوماتك او بياناتك الى غرض مثل تخزين مساند او حفظ  آمن التعامل مع وحدة  .1

 او تخزين بعض البيانات التاريخية لعدم تمكنك من حفظ كل البيانات فى اجهزتك  .
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 التعرف بالهويه او استخراج الهوية مثل الجواز و التعرف على الشخصية عبر البطاقة اإللكترونية . .4

 -: Infrastructure AS Serviceية التحتية حوسبة سحابيه في البن 

تقدم البنية التحية  كخدمة. وتمكن المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من إدارة البيئة التقنية التحتية و 
البرامج عن طريق اإلنترنت بطريقة سهلة و آمنة دون الحاجة إلى أن تكون لديهم مراكز بيانات مكلفة ، 

دمات التوفر العالي و المرونة في تغيير حجم البنية التحتية عند الحاجة باإلضافة إلى اإلستفادة من خ
إضافة إلى إعفاء هذه الشركات من عناء صيانة و مراقبة مكونات البنية التحتية من خوادم و وحدات 

 تخزين و شبكة.

ون من أشهر خدمات الحوسبة السحابية المقدمة لألفراد هي تخزين البيانات على اإلنترنت حيث تك
ملفاتك و صورك موجودة في السحاب و يمكنك الوصول إليها من أي مكان و كل ما تحتاجه إتصال 

 إنترنت و شاشة.

 خواصها :

 التعامل مع شبكات الحاسوب عبر االنترنت . .3
 التعامل مع التخزين الجماعى المشترك  . .2
 عمل حوسبة خاصة  . .1

و من أشهر الشركات التجارية التي تقدم )البنية التحتية كخدمة( يمكن أن نذكر على السبيل المثال ) 
سوفت الير( و ) آمازون( و ) راك سبايس( ... حيث يمكن الحصول على خادم على السحابة بسرعة 

 و سهولة. 

 وسبة السحابيهأمثلة للخدمات الحاسوبية  التي تتم عبر اإلنترنت فيما يعرف بالح :2جدول
 الرمز الوصف

Infrastructure As A Service 
أي أن البنية التحتيه هي جاهزية التطبيق من إتصال  –تعني البنية التحتية كخدمة 

 ومعالجات وغيرها .

IAAS 

Platform Aa A Service 
ونعني بها نظم التشغيل وقواعد البيانات ولغات البرمجة  –وهي المنصات كخدمة 

 وغيرها .والويب 

PAAS 

Network As A Service 
 خدمة اإلتصاالت

NAAS 
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Storage As A Service 
 خدمة التخزين

SAAS 

Security As A Service 
 األمنية كخدمة

SeAAS 

Data As A Service 
 البيانات كخدمة

DAAS 

Test environment As A Service 
 وهي البيئة اإلختيارية كخدمة

TeAAS 

Application Interface As A Sevice ApIAAS 

 أنواع الحوسبة السحابية 3.3

 أربعة نماذج للحوسبة السحابية من حيث االنتشار وهي: NIST حدد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا

تمثل شبكات خاصة الستخدام جهة معينة، توفر مراقبة كاملة للبيانات،   Private cloud السحابة الخاصة
وجودة البيانات.. قد ُتدار من قبل منظمة أو طرف ثالث و النفاذ لها من الممكن أن يتم في العمل  تضمن األمن

 .أو المنزل بعيدا عن مكان العمل

متاحة لعامة الجمهور أو لقطاع صناعة معينة وهي مبنية على أساس تجاري  Public cloud السحابة العامة
خدمات السحابية. هذا ما يسمح للمستخدم بتطوير و العمل على وعادة ما تكون مملوكة من قبل شركات بيع ال

برمجية معينة أو استغالل مورد معين من خدمة في السحاب مع مقومات مادية ضئيلة جدا بالمقارنة مع النفقات 
 .الكبيرة المرتبطة عادة بامتالك تلك الخدمات

كبة من اثنين أو أكثر من السحب )الخاصة، البنية التحتية السحابية لها ُمر  Hybrid cloud سحابة الهجين 
والمجتمعية، أو العامة( والتي ترتبط بمعايير موحدة أو تكنولوجيا خاصة تمكنها من السماح للبيانات و/أو 

 .التطبيقات لكي يتم نقلها من سحابة إلى أخرى

 المنظمات، من مجموعة قبل من يتم واستخدامها السحابة من النوع بهذا التحكم أن :الحوسبة السحابية المجتمعية
 البنية مشاركة إلى وتسعى المتطلب نفس ذات من المنظمات للعديد مشتركة سحابة إنشاء الممكن من حيث

 التكلفة وتوزيع انتشار فمع .الحوسبة السحابية وارء من تعود التي والفوائد المصالح بعض تحقيق بهدف التحتية
 3الخصوصية. من أعلى مستوى يوفر ولكنه تكلفةٍ  أكثر االختيار ذلك يصبح مستخدمين بين فيما
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 أنواع الحوسبة السحابية:2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 الحوسبة السحابيه بالموبايل أو بالمشغل  4.3  

 التوجه المستقبلي سيكون بإستخدام المشغل وذلك لعدة أسباب أهمها : 

إن تغطية الموبايل في كل الدول تمثل أوسع تغطية بنية تحتية أو إتصاالت بالتأكيد أوسع من تغطية  .3
الشركات المتخصصة في اإلنترنت بل أصبحت هذه الشركات )المشغلون ( يقدمون في الغالب خدمة 

 اإلنترنت . 
ر المشغل في كل مكان وفي كل إن هذا اإلنتشار الواسع لخدمات الموبايل يجعل الحوسبة السحابية متاحة عب

 زمان ما دامت خدمة الموبايل متاحة .
بالموبايل المتطور أو ما  Desktopإن صناعة الحاسوب تتجه وبسرعة فائقة نحو إستبدال الالبتوب والـ  .2

وهو موبايل له كل القدرات المطلوبه في الالبتوب فيما يلي االتصال باإلنترنت وخدماته    Iphoneيعرف بـ 
صاته المختلفة .  لذا فإن المستقبل لكل خدمات الحوسبة خاصة مع العمالء والجمهور أن تتم بواسطة ومن

 هو الموبايل الحديث المتطور .    Clientالمشغل وأن يكون جهاز التعامل 
 أن البنية التحتية للموبايل المستخدم ألغراض المكالمات ال تختلف عن البنية التحتية للموبايل المستخدم .1

ألغراض الحوسبة السحابيه اإل فيما يلي المنصات ونظم التشغيل والويب وغيرها وكلها اآلن متاحة في 
 أضعف الموبايالت. 

لن تكن هنالك تكلفة إضافية عند تقديم خدمات الحوسبه السحابيه عبرالمشغل . ويبقى فقط خدمات البرمجيات 
نظم التشغيل ثم التطبيقات العملية مثل الحسابات والبنوك وبيئة اإلستخدام من قواعد بيانات وتطبيقات الويب و 

 الحوسبة السحابية انواع

الحوسبةالسحابيةالمجتمعية 

 عبر المشغل أو الموبايل

 عامة 

 عبر شركات الموبايل أو المشغل

 ) داتا سنتر باإليجار للجميع (

 خاصة

المالكة  مغلقة فقط للمؤسسة

 أو المستفيدة من الخدمة

توجه لم 

 متاحة اآلن يبدأ 

 متاحة اآلن

الحوسبة 

السحابيه 

 الهجين 
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وغيرها وكل ذلك يمكن ان تقوم به بالشراكه بين شركات الحوسبة السحابيه المعروفه مثل أوراكل وميكروسوفت 
 وأمازون وجوجل وغيرها .

لنمو والتطور إن الحوسبة السحابيه بإستخدام المشغل تدعم أهداف مجتمع المعرفة  المتمثلة في تحقيق ا .4
 والرفاهية.

 أهداف مجتمع المعرفة التي تحققها الحوسبة السحابية :3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن المشغلين بناء على هذا التوجه لم يكتفوا بتقديم خدمة طبقة البنية التحتية بل إتجهوا كذلك الي خدمة المخدمات 
لتعود شركات الحوسبة السحابيه الى تخصصها الطبيعي   Data Centerوالتخزين فيما يعرف بمراكز البيانات 

 كات أو التعاقدات بينها وبين المشغلين .في برمجيات النظم والبرمجيات التطبيقية وذلك بعمل الشرا

 ودورها في جودة االداء: خواص الحوسبة السحابيه  5.3

تمثل الحوسبة السحابيه التوجه التقنى الحديث فى عالم الحاسوب وتقانة المعلومات ، وظل يتصاعد تصاعدًا كبيرًا 
بليون  377الحوسبة السحابيه  الى اكثر من ويتوقع ان يصل حجم استثمارات الشركات الصغيرة المتعاملة مع 

م ، وان الحوسبة السحابيه تنتشر بصورة اكبر فى الشركات الكبيرة و المتوسطة  مقارنة  2734دوالر خالل عام 
 بالشركات الصغيرة،ومن اهم خصائص الحوسبة السحابية هى :

 شر .زيادة المخرجات و مضاعفة االنتاجية زيادة مؤثرة بعدد قليل من الب  .3

 المعرفة اإلضافية

 إستخدام أوسع للمعرفة 

 تحتاج الي

 بنية تحتية أفضل

 تقود إلى

 إتاحة أفضل

 المشغل

 تواصل أكثر

 إستخدام أوسع

 بحث وتطوير أفضل وأوسع

 العددية تؤدي الى النوعيه

 شراكة معرفية إنسانية أفضل

 تحقيق أفضل ألهداف

 مجتمع المعرفة
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تقليص حجم الصرف على البنية التحتية ، و الوصول الى المعلومات المطلوبة او الخدمات المطلوبة على  .2
 العموم بسهولة ويسر ، و مرونة فى الصرف بالساعة او اليوم او الشهر او الدقيقة حسب الحاجه.

و فى اى زمان ما دامت هناك  التواصل التقنى العولمى المثل انواع التقانات للسحابه )الخدمة( من اى مكان .1
 خدمة انترنت .

 التمكن من المعالجة بسرعة فائقة وبعدد قليل من البشر عبر الوصول الى مخدمات فائقة السرعه . .4
تقليل التكلفة الراسيه فى االجهزة والبرمجيات او ترخيص البرمجيات ، فالبحوسبة السحابيه ليس هناك حاجة  .5

زين وبرمجيات و غيرها وانما يتم كل ذلك عبر االنترنت من الجهة مقدمة بالطبع لشراء مخدمات وآليات تخ
 .  Desktopالخدمة عبر الالبتوب او الموبايل او الـ  

 . مرونة الوصول من اى مكان وفى اى زمان الى مكان الخدمة او المعالجة  .4
ع الخدمة والخدمة المطلوبة ضبط الميزانية والصرف على مشروع تقنية المعلومات بالمؤسسه و ذلك بالتعاقد م .9

 فقط من الجهه التى تقدم احسن تلك الخدمه باحسن العقود .
 مرونة االختيار و االنتقال من خدمة مزود الى خدمة مزود آخر من غير اى ضرر مؤثر  . ..
 تقليل تكلفة تدريب البشر مثاًل البرمجة والتشغيل وغيرها. .7

 مؤهله وقادرة. تقليل تكلفة اخطاء البشر واالعتماد على قلة  .37
 تقليل تكلفة والء البشر بتقليص االعتماد على قلة مخلصه. .33
تقليل تكلفة ترخيص البرمجيات وذلك بتخطى ترخيص البرمجيات بالتعاقد مع مزود الخدمه مباشرة وهو بدوره  .32

 سوف يربح من تلك التراخيص لكثرة العدد المستخدم لخدمته.
 من غير مغامرة كبيرة او تاثير سالب كبير. مرونة التخلص من البشر او مزودى الخدمة .31
 . Quick Deploymentسرعة التطبيق او نيل الخدمة  .34
 الطاقة التخزنية غير المحدودة كلما زادات حاجتك للتخزين زد من ايجار التخزين . .35
 ضمان احسن انواع الخدمه لتخصص مزود الخدمه  .   .34
مزود الخدمه سواء كان ذلك فى البنيه التحتيه او  المواكبة و التحديث التقنى المستمر للخدمه بواسطة .39

 المخدمات او البرمجيات خاصة فى تقنيه تتطور بصورة سريعه مثل تقنية المعلومات.
مرونة التكامليه بين الخدمات المختلفه مثل التعاقد فى التخزين مع جهه والبرمجيات مع جهه اخرى معتمدًا  ..3

 على كفاءة و معاملة تلك الجهه.
الف البتوب تسرق فى المطارات كل عام مما يعرض المعلومات والبرمجيات  77.االستخدام ، هناك  امنية  .37

فى تلك االجهزة لالختراق و الفقدان ولكن باستخدام الحوسبة السحابيه يصبح الالبتوب عديم القيمة او 
 الخطورة .
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وبايل فى التعامل مع االنظمه حيث التوجه نحو الحوسبة السحابيه يدعم التوجه نحو استبدال الالبتوب بالم .27
تقل الحاجة للتخزين والبرمجيات ويصبح دور الموبايل فقط فى االتصال بمكان الخدمه ) الموبايل يوصل الى 

 السحابه باعلى مرونه (.
 مرونة التوسع او التقلص مع توسع او تقلص المؤسسه ) مرونة التعامل مع التغيرات المستقبليه (. .23
من غير تكاليف او خطط معقدة حيث انتقلت تلك   Disaster Recoveryالطارئه  معالجة المخاطر  .22

 المهمه لمزود الخدمه.

 : أهم مزايا الحوسبة السحابية4شكل 

 

 الحوسبة السحابية ضمن أطر الحوكمة 6.3

القصوى من الحوكمة في جوهرها هي اإلدارة الفعالة لوظائف تكنولوجيا المعلومات لضمان تحقيق المنظمة القيمة 
استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. العديد من الشركات، وخصوصا تلك التي تعتمد ميزانيات كبيرة 
لتكنولوجيا المعلومات، قامت بالعديد من اإلجراءات الهامة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات من أجل إدارة محافظهم 

دارة االستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات. توفر  طار العمل لفريق اإلدارة لتحليل وفهم وا  الحوكمة العمليات وا 
مستوى العائد على االستثمارات في المنظمات التقنية. تظهر الدراسات أن الشركات التي تطبق عمليات الحوكمة 

ل ذلك عند في المئة عند المقارنة مع تلك الشركات التي ال تفع 9-5التكنولوجيا بفاعلية تقل نفقاتها بما قيمته 
 قيامهما بنفس المهام.

في الوقت الذي قامت فيه الحوسبة السحابية ببعض التغييرات األساسية في الطريقة التي يقدم فيها متخصصي 
تكنولوجيا المعلومات الخدمات، إال أنه من وجهة نظر مدراء الشركات، ال تزال المبادئ األساسية لحوكمة 

توفير الوقت و الجهد 
 داخل بيئة العمل

التوفر العالي و 
ضمان استمرارية 

 العمل

رخص البرمجيات 
 الخوادموالتخزين و

التوافقية للملفات و 
 المستندات

المرونة في سعة 
التخزين و الموارد 

 بشكل عام

توفير التحديثات 
 للبرامج و التطبيقات

 صديقة للبيئة
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يئة االفتراضية الجديدة . فبيئة الحوسبة السحابية ليست بطبيعتها أكثر أو أقل تكنولوجيا المعلومات فعالة في الب
 أمانًا من البيئة الداخلية الخاصة بالمؤسسات، فالموضوع هو مسألة توفر عناصر التحكم... وكيفية تنفيذها. 

ية، وبالتالي في حال لم ومع ذلك، فإن ظهور الحوسبة السحابية أثر بشكل متزايد على كيفية تنفيذ العمليات اإلدار 
دارتها بشكل صحيح، فهذا يمكن أن يؤثر سلبا على مدى  يتم تنفيذ األطر المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات وا 
قدرة تكنولوجيا المعلومات على التزاماتها تجاه عمالئها جنبا إلى جنب مع الطريقة التي يتم النظر بها إلى 

 مة.تكنولوجيا المعلومات داخل المنظ

عدم وجود استراتيجية فعالة لتكنولوجيا المعلومات، وغياب اإلدارة والرقابة يمكن أن يسبب استمرار التجاوزات في 
العمل والتي ستؤدى بدورها إلى المشاكل أو حتى الفشل التام، بالتالي عدم الرضا بين أصحاب المصلحة، وخفض 

لتي تدير وظائف حوكمة تكنولوجيا المعلومات نراها تعمل بشكل قيمة األعمال مقارنًة بالموارد المنفقة. الشركات ا
صحيح مع مستوى أعلى من اليقين يصاحبه تحقيق مستوى مناسب من عائدات استثماراتهم في تكنولوجيا 
المعلومات، مما يمنحهم شعورًا بالرضى جراء التأكد من أن فريق تكنولوجيا المعلومات يعمل على المشاريع التي 

 ة أكبر لألعمال في المنظمة.توفر قيم

والذي يتكون  COBITللتعرف على تنفيذ األطر المتعلقة بالحوكمة في بيئة الحوسبة السحابية سنستخدم نموذج 
من خمسة مجاالت رئيسية تتمحور في: المواءمة االستراتيجية، تحقيق القيمة، إدارة الموارد، إدارة المخاطر، 

 وقياس األداء.

   COBIT  نموذج  

هو إطار قياسي مكون من  عدة أدوات تساعد مديري المؤسسات على تقليل الفجوة وتقليل المخاطر بين نظم 
المعلومات واالحتياجات الفنية واحتياجات األعمال األساسية للمؤسسة. ويساعد هذا اإلطار أيضا على توفير 

ت مع مديري المؤسسة والمساهمين خريطة طريق مسبقة للتواصل بين نشاطات أقسام نظم المعلومات واالتصاال
 وأطراف أخرى يمكن أن يكون لها عالقة مع أو مصلحة من حوكمة نظم المعلومات.

 .COBITتأثير الحوسبة السحابية على وظائف الحوكمة الخمس على النحو المحدد في نموذج   

ر دورة تسليم الخدمة، وضمان توفير تحقيق القيمة : ُيعبر تحقيق القيمة عن مدى القيمة التي يتم تقديمها على مدا
تكنولوجيا المعلومات للفوائد الموعودة التي تتماشى مع االستراتيجية، مع التركيز على تحسين التكاليف وتحقيق 

 القيمة الجوهرية للتقنية. 

بموجب نموذج تقديم الخدمات الذي سبق ظهور الحوسبة السحابية، شملت معظم المشاريع الجديدة تكاليف 
جراء االختبارات لقياس مدى مالئمتها. كما كان من األ جهزة التي تدعم التطبيقات وتطوير البيئات التكنولوجيا وا 
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المالحظ في كثير من المنظمات اإلفراط في شراء األجهزة لضمان عدم وجود مشاكل في األداء والتي قد تكون في 
رغبة في اقتناء أجهزة ذات قدرة على استيعاب األحمال بعض األحيان ال عالقة لها باألجهزة، هذا باإلضافة إلى ال

خالل فترة الذروة و التي قد ال تتحقق أبدا. الحوسبة السحابية توفر العديد من الخيارات التي يمكنها من تغيير 
نموذج التكلفة وتحويل جزء من ميزانية تكنولوجيا المعلومات إلى االبتكار وليس لألجهزة غير المستغلة والدعم 

( عبر QAالمرتبط بها. في وجود الحوسبة السحابية هناك خيار واحد وهو إجراء اختبار مسبق لضمان الجودة )
السحابة بدال من شراء خوادم إضافية أو تحويل أحمال الذروة إلى سحابة بدال من الحفاظ على هذه القدرة 

شركة من القيام باألعمال والمشاريع الباهظة داخليا... كما أن إحداث وفورات في التكاليف المحتملة قد ُيمِكن ال
الثمن أو دعم مشاريع إضافية. بالتأكيد بعض من هذه القضايا يمكن معالجتها باستخدام الحلول االفتراضية، ولكن 
السحابات تعطى فريق تكنولوجيا المعلومات أداة جديدة ضمن مجموعة من األدوات لمعالجة المشاكل التجارية. 

راتيجية الصحيحة ومزيج من التقنيات، يمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من تقديم المزيد من القيمة استخدام االست
وترفع من احتمال خفض إنفاق األموال. باإلضافة إلى أن الكثير ينظر إلى الحوسبة السحابية كصديقة للبيئة 

(Green IT فالتكنولوجيا الخضراء والحوسبة السحابية مرتبطان ارتباطا ، ) وثيقًا، حيث أن تكنولوجيا الحوسبة
السحابية هي تكنولوجيا افتراضية وتعمل على تقليل عدد الماكينات واألجهزة المستخدمة وبالتالي تنعكس على 

 التكنولوجيا الخضراء ألنها تساعد أيضًا في توفير الطاقة.

إدارة الموارد بشكل مناسب لتقديم  إدارة الموارد: واحدة من التحديات في أي منظومة لتكنولوجيا المعلومات هي
أكبر قدر من القيمة التجارية في أسرع وقت ممكن. الحوسبة السحابية يمكن أن تؤثر على الموارد المتاحة 
لتكنولوجيا المعلومات من خالل مجموعة متنوعة من الطرق. يرى الموظفون أن استخدام السحابات سوف يتطلب 

تشغيلية واالنتقال من عقلية تركز على تقديم خدمات مستندة على أجهزة إلى تحوال في مجموعات من المهارات ال
عقلية تتبنى وجهة نظر أكثر شمولية موجهة لتقديم قيمة األعمال وليس البنية األساسية للنظام والتركيز على 

دارة تكنولوجيا المعلومات... مما يعنى أن موظفي  تكنولوجيا مهامهم األساسية بداًل من محاولة معالجة وا 
المعلومات سيكونون في حاجة إلى زيادة المعرفة حول سلسلة القيمة في األعمال التجارية والتي تدمج ما بين 
المعلومات والمواد والعمالة والمرافق والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك في الوقت التي تستجيب لالحتياجات 

د المالية وتقلل من الهدر وذلك من أجل فهم أفضل للتقنيات والقدرات التي تديرها الحلول التي تزيد من الموار 
 السحابية ووجهات االستخدام األمثل لها .

دراج  ينبغي أن تشمل إدارة تكنولوجيا المعلومات على خطة للتعامل مع التغير في مهارات الموظفين المطلوبة وا 
أيضا أن تؤثر السحابة في موارد النظام من ذلك ضمن أي استراتيجية شاملة تتبنى الحوسبة السحابية. كما يمكن 

خالل اشتراط توسيع النطاق الترددي للشبكة، وأدوات الرصد والمراقبة، أو عناصر أخرى تتطلبها اإلدارة المناسبة 
 لهذه البيئة الجديدة المختلطة والحفاظ عليها.
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في بيئة الحوسبة السحابية، حيث  إدارة المخاطر: إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر المناطق الحرجة للحوكمة
تنطلق العديد من األسئلة الحرجة مع بدء التفكير في استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في النظام البيئي القائم 
لتكنولوجيا المعلومات، وخاصة تلك الموجهة لحماية البيانات واستمرارية األعمال مثل: تأثيرها على خطط التعافي 

فية النسخ االحتياطي وكيفية استعادة البيانات وكيفية تنفذ السياسات األرشيفية؛ وما إلى ذلك. من من الكوارث ، كي
هنا البد إلدارة تكنولوجيا المعلومات من فهم واضح للمخاطر المتعلقة بمستويات خدمة البائعين، واستراتيجيات 

ع محتمل على األعمال التجارية. كما يجب التخفيف من حدة هذا الخطر والبد أن يتم دراسة مدى تأثير أي انقطا
أن تفحص إمكانيات الوصول اآلمن والمخاطر المحتملة من وضع بيانات الشركات في سحابة وما قد يكتنفه من 

 آثار محتملة على األعمال التجارية في حالة فقدان البيانات أو تم اختراق منافذ الدخول. 

ها جدوى وجود المزودين، وآفاق انعكاس ذلك على المدى الطويل المخاطر األخرى التي تحتاج إلى النظر في
والتأثيرات المحتملة على البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات. كل هذه األسئلة وأكثر من ذلك يجب أن تثار 

وجيا ويتم توجيهها ومعالجتها، ال سيما أن الحوسبة السحابية تحتضن أهم تطبيقات األعمال وخدمات تكنول
المعلومات.مما يتوجب توافر ضمانات صريحة في شروط مستوى الخدمة لسيطرة الزبائن على الخدمات المتعاقد 

 عليها و موثوقية استمرارية عملها. 

إدارة المخاطر تتطلب التوعية بالمخاطر من قبل كبار موظفي الشركات، وفهما واضحا لمستوى اإلقدام على 
 متثال والشفافية المتعلقة بالمخاطر الكبيرة على المؤسسة.المخاطرة ، وفهم متطلبات اال

قياس األداء: تتضح هذه المنطقة في اإلنجاز الكلي لمنظمة تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن السحابة ال 
يسية تؤثر بشكل مباشر على هذا الجزء من عملية اإلدارة، إال أنها تقوم بتعديل بعض جوانب تدابير األداء الرئ

 الكامنة.

تهتم عملية قياس األداء بمراقبة تنفيذ االستراتيجية، ومسارات استكمال المشروع، واستخدام الموارد، وأداء العملية 
وتقديم الخدمات، وذلك باستخدام أدوات مخصصة لذلك، على سبيل المثال، بطاقات األداء المتوازن ، والتيهي أداة 

األداء والتي أثبت تصميمها وأدوات تشغيلها اآللية جدواهم وفاعليتهم. يستخدمها من أدوات استراتيجيات إدارة 
المدراء لتتبع تنفيذ األنشطة من قبل الموظفين تحت إمرتهم و لرصد ومتابعة العواقب الناجمة عن هذه اإلجراءات. 

تكنولوجيا المعلومات واستخدام الموارد،  يتم توجيه قياس األداء لتزويد اإلدارة بالمعلومات حول كيفية أداء مجموعة
 وتقديم الخدمات، ومقاييس دعم المستخدم.

في حال اعتماد الحوسبة السحابية، ينبغي وضع أهداف تأخذ في االعتبار تأثير استخدام الموارد السحابية. هذا 
عبر السحابات  ويمكن أن تشتمل هذه األهداف على: إنجاز المشاريع بشكل أسرع عن طريق مخصصات الموارد

اإللكترونية أو استخدام الموارد السحابية لتسريع النماذج األصلية، أو زيادة الكفاءة في استخدام الموارد والتمويل 
 من خالل االستفادة من قدرات السحب.
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المواءمة االستراتيجية : تركز المواءمة االستراتيجية على ضمان الربط بين قطاع األعمال وخطط تكنولوجيا 
لمعلومات وتحديد وصيانة والتحقق من صحة اقتراح قيمة تكنولوجيا المعلومات ومواءمة مشاريع وعمليات ا

 تكنولوجيا المعلومات مع عمليات المؤسسة.

إن الهدف األساسي من حوكمة تكنولوجيا المعلومات هو التأكد من توافقها مع الهدف التنظيمي العام للمؤسسة، 
لها تأثير كبير على هذه المنطقة من عملية حوكمة تكنولوجيا المعلومات، وبغض  الحوسبة السحابية لن يكون

 النظر عن الهندسة التكنولوجيا المقترحة للمشروع، يحتاج فريق اإلدارة. 

 العقبات التي تواجه تكنولوجيا المعلومات في بيئة الحوسبة السحابية: 9.3

وسبة السحابية، فهي  تتطلب إتصاال مستمرا بشبكة إنترنت توجد العديد من العقبات والمشاكل في إستخدام الح
ذات جودة عالية إضافة الى المخاطر المتعلقة بخصوصية و أمن البيانات، والخوف من ضياعها،والجدول االتي 

 3يلخص اهم التحفظات والحلول الممكن اتخاذها للحد من هذه المشاكل. 

 حابيةأهم المشاكل التى تواجه الحوسبة الس :3جدول 

 الحلول )مشاكل(  على الحوسبة السحابية التحفظات

االعتماد الكلى على 
 -االتصاالت و االنترنت :

قد يتعرض النظام او تتعرض الخدمه 
لتوقف تام او جزئى بسبب مشاكل فى 

 االتصاالت او االنترنت.

البد من عمل كل الخطوات الالزمه 
التى تجعل مشاكل االتصاالت 

 التاثير.واالنترنت قليلة 

االعتماد الكلى على مقدم 
 -الخدمه :

 

البد ان نتنبه اننا اصبحنا نعتمد 
اعتمادًا كليًا لهذه الخدمه على طرف 
ثانى ، فانت اصبحتُ تملك على سبيل 
المثال معلوماتك الحساسه لطرف آخر 
او تعتمد على نظامك الحساس مثاًل 

 االستشاره الطبيه على طرف آخر.

الكامل و الموقن ان البد من التاكد 
 مقدم الخدمه كفؤ و امين .

 

الهجوم الخارجى على 
 Externalالخدمه 
Attacks  :- 

 

ان وجود الخدمه فى بيئة االنترنت 
يجعل هذه الخدمه معرضه للهجوم 
بواسطة الهاكرز او غيرهم مما يعرض 
الخدمه سواء كانت تخزين بيانات او 
 برمجيات او غيرها لالختراقات االمنيه

عمل التحاليل العلميه الدقيقه على 
قدرة و كفاءة مقدم الخدمه قبل 
التعاقد معه و عمل ضمانات 

 التامينات الكامله.
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 المعروفه.

 -ابتزاز مزود الخدمه :

 

قد يطلب مزود الخدمه بعد االعتماد 
الكلى عليه زياده فى االجره او تغير 
فى التعاقد او مبالغ غير مناسبه على 

 لتحسينات السنويه .الصيانه او ا

عمل كل الضمانات و المؤكدات 
 التى تمنع ذلك فى العقد.

قد ال يستجيب مقدم الخدمه لتساؤالتك  اهمال مقدم الخدمه :
او طلباتك بالسرعه المطلوبه او قد 

 يجيب اجابات ضعيفه على تساؤلك.

دراسة قدرات مقدم الخدمه و متابعة 
هذه القدرات بشفافيه كامله فى اى 
وقت مثل عدد العاملين و مؤهالتهم 
و خبراتهم و هل مزود الخدمه يفقد 

 اكفاء ام ال ؟ و لماذا ؟

الدراسه الدقيقه الختيار 
 -مزود الخدمه :

 

هناك متطلبات علميه اضافيه لمقارنة 
مزودى الخدمه من حيث القدرات 
المهنيه والكفاءه ومن حيث االلتزام 
م االخالقى والزال الكثيرون ليس له

الخبره الكافيه للقيام بهذا الدور لحداثة 
 تجارب الحوسبة السحابيه .

فى هذه المرحله البد ان تاخذ هذه 
المقارنات وقتًا كاقيًا وعدم 

 .االستعجال

ضعف التجارب القضائيه 
فى منازعات الحوسبة 

 -السحابيه :

نسبة لحداثة تعاقدات و مشاكل 
الحوسبة السحابيه فان كثير من 

او المحامين قد يتجنبو الحكم القضاة 
 فيها بالسرعه المطلوبه.

التدريب و التوعيه الكامله للقضاه 
والمحامين و طالب القانون و 

 إدخالها ضمن المناهج .

 توجهات جديدة في مجال  حوكمة تكنولوجيا المعلومات  4

كومة مجال تمكين مؤسسات الحمحاولة لالستفادة من اإلنجازات التكنولوجيا في هي  :الذكية كومة الح 1.4
أمثلة  تنموية لم يكن ممكنًا مواجهتها بالشكل المناسب من قبل المؤسسات التقليدية.لتحديات من التصدي 

 -  CO2التخفيف من انبعاثات  -)في الدول الصناعية(:  تحديات االنتقال الى مصادر الطاقة المتجددة
 ضبط العجز في الموازنة. 

  ة يختلف باختالف التحديات التنموية وأولويتهامجال الحكومة الذكي
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خدمات الحكومة النقالة هي جزء من ظاهرة أوسع ترتبط باستخدام الهاتف النقال في :  كومة النقالةالح 2.4
التنمية أو التحول نحو تحقيق األهداف التنموية باالستفادة من الثورة التي حققها الهاتف النقال، وتعتمد على 

متاحة عبر الهواتف النقالة أو أجهزة المساعدة الرقمية، وتمتاز هذه  الخدمات اإللكترونية وجعلهاتحويل 
 الخدمات بكونها تتجاوز شرط وجود بنية تحتية فيزيائية لتحقيق التواصل والتعاون.

 :النقالة كومةمزايا خدمات الح

ا بطرق مبتكرة من خالل تعزيز مشاركة تقديم الخدمة بطرق مبتكرة من خالل زيادة النفاذ للخدمة وتقديمه -
 المواطن في مجاالت وضع السياسات و خدمات التعليم وغيرها 

تعزيز الشرائح المهمشة رقميا)مثال المقيمون في األماكن النائية، يمكنهم القيام بالعمليات المالية المرتبطة  -
 بالتحويالت أو االيداعات وغيرها( 

االنتشار الواسع  -مة )مثال:بحيث يسمح بالتنسيق الجيد مثال وقت األزماترفع كفاءة العمل الحكومي والحوك -
 للخدمات يعني توسيع هامش الشفافية بين الحكومة والمواطن.( 

 شفافة ومفتوحة وتشاورية. كومةهي استخدام التكنولوجيا لتحقيق ح:  2.0اإللكترونية  الحكومة  3.4

 التكنولوجيات الداعمة لعملية النقاش والمشاركة والتعاون اإللكترونيالمتضمنة ،  2.7اشُتق المصطلح من الِويب 
  والشبكات االجتماعية.) Wikis المدونات والمنصات اإللكترونية التعاونية )الويكيزمثل 

( السعي  .273 – 2733بيَّن التقرير التوجيهي لدول االتحاد األوروبي حول خطة عمل الحكومة اإللكترونية ) 
االتحاد األوروبي لتمكين المواطن من خالل منحه نفاذًا أوسع إلى المعلومات الحكومية ورفع معدالت الحثيث في 

لتمكين مواطنيه من التواصل مع الحكومة في مواضيع معينة، مثال: سيجري  الشفافية والتشاركية اإللكترونية
  ت الحكومية.استخدام الشبكات االجتماعية لتمكين المواطنين من تصميم وانتاج الخدما

يرتكز مفهوم الحكومة المفتوحة على ثالثة مبادئ أساسية ، التعاون ، المشاركة ، الحكومة المفتوحة :   4.4
 الشفافية .
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 مبادئ الحكومة المفتوحة :5شكل 

 

 توصيات للتحول نحو الحكومة المفتوحة:

 نشر المعلومات الحكومية على اإلنترنت . -
 .دون تأخيرو  بصيغة مفتوحةيتم نشر المعلومات  -
 يجب أن تنشر المعلومات بصيغة رقمية قابلة للتحميل والفهرسة والبحث ضمنها -
يجب أن تسمح هذه المواقع للمواطنين   المعلومات وأولويات النشر، وأن تتم اإلجابة على وجهة النظر  -

 المطروحة 
والتأكد من مطابقة جودة المعلومات المنشورة مع معايير جودة المعلومات  رفع جودة المعلومات الحكومية -

  المعتمدة، ووضع االجراءات واألنظمة التي تضمن ذلك.
من خالل العمل المشترك للخبراء لتطوير حلول تناسب التوجه. مما إنشاء بيئة مؤسسية للحكومة المفتوحة  -

 نحو هذا االتجاه. يؤدي الى تغيير جوهري في طرق العمل الحكومية 
  للتعامل مع الطرق الجديدة المبتكرة في التواصل.تطوير أطر تمكينية لسياسات الحكومة المفتوحة  -

 :والحروب الرقمية  األمن السيبراني 5.4

هو أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب اآللي، والعمليات واآلليات التي يتم من خاللها حماية  -
والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصّرح به أو تغيير أو  معدات الحاسب اآللي

اختالف قد يحدث، حيث يتم استخدام مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية واإلدارية لمنع االستخدام غير 
التي المصّرح به، ومنع سوء االستغالل واستعادة المعلومات اإللكترونية ونظم االتصاالت والمعلومات 

 .تحتويها

 الجهات بين والتعاون الشراكات تشجيع خالل من الحكومة كفاءة من يزيد•
  خرى جهة من الخاصة المؤسسات وبين وبينها جهة, من المختلفة الحكومية

 التعاون 

 سياساتها تطور الحكومة يجعل مما وخبرات,  فكار طرح من المواطنين تمكن•
 المجتمع في تداولها يجري التي المعلومات من مستفيدة

 المشاركة 

 المساءلة على القدرة يعزز مما الحكومة, به تقوم عما بمعلومات المواطنين تزويد•

 الشفافية 
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الهدف من األمن السيبراني هو ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية  -
وخصوصية البيانات الشخصية مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية المواطنين والمستهلكين على حٍد سواء 

 .من المخاطر المحتملة في مجاالت استخدام اإلنترنت المختلفة
األمن السيبراني هو سالح استراتيجي بيد الحكومات واألفراد، ال سيما أّن الحرب السيبرانية أصبحت جزًءا ال  -

 يتجزأ من األساليب الحديثة للحروب والهجمات بين الدول. 
في عصر التكنولوجيا أصبح ألمن المعلومات الدور األكبر في صد ومنع أي هجوم إلكتروني قد تتعرض له  -

الدولة المختلفة، وأيًضا حماية األنظمة التشغيلية من أي محاوالت للولوج بشكل غير مسموح به أنظمة 
ألهداف غير سليمة، ويعتبر مفهوم األمن السيبراني أوسع من أمن المعلومات، حيث يتضمن تأمين البيانات 

في خوادم داخل أو خارج  والمعلومات التي تتداول عبر الشبكات الداخلية أو الخارجية، والتي يتم تخزينها
 15المنظمات من االختراقات.

نشاطات تقوم بها دول الختراق األنظمة الحاسوبية والشبكات العائدة لدولة أخرى بهدف  الحرب الرقمية: 5.5
خراجها من الخدمة.  تخريبها أوا 

فالمجموعات اإلرهابية  تسمح التكنولوجيا بمتابعة ومراقبة المجموعات اإلرهابية بطريقة لم تكن ممكنة سابقًا، -
 عليها أن توزع نشاطاتها بين العالم الرقمي والفيزيائي، وهنا تحصل األخطاء التي تسمح بتعقبها واكتشافها.

 يتوقع أن تشمل التهديدات اإلرهابية في المستقبل مزيجًا من اإلرهاب التقليدي والرقمي.  -
مكنها بناء منظوماتها األمنية الضرورية لمواجهة في ظل وجود التهديدات الرقمية، هناك بعض الدول التي ي -

مثل هذه التهديدات بشكل كامل، أما الدول األقل قدرة، فعليها االعتماد على دول أخرى، وسيشكل توريد هذه 
 المنظومات جزءَا من بناء النفوذ الرقمي في تلك الدول.

 الخاتمة 

استثمارات أي منظمة في مجال تكنولوجيا الحوكمة الفعالة هي عملية حاسمة وأساسية لتعظيم قيمة  -
المعلومات. لتحقيق االستفادة الكاملة من الحوسبة السحابية وما يمكن أن توفره، تحتاج مؤسسات تكنولوجيا 

 المعلومات إلى إعادة تقييم إجراءات حوكمة الشركات وتكييفها حسب الضرورة.
ى لتمكين التحول في عمل الحكومة، وتتطلب دعم الحكومة االلكترونية هي عملية تطوير مستمر بعيدة المد -

قوي من الشريحة الكبرى من المواطنين، ويجب على الحكومة أن ترفع من معدل ثقة المواطن بالخدمات 
 االلكترونية

على كل دولة أن تتبنى سياسات لتطوير استراتيجيات الحكومة االلكترونية بما يتناسب و جاهزيتها وظروفها  -
 رجية.الداخلية والخا

إدارة التغيير في طرح المشاريع وتنفيذها يشكل أحد أهم مكونات تحقيق الترابط بين االستراتيجيات وآليات  -
 تنفيذها.
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تستخدم عمليتا الرصد والتقييم خالل تنفيذ مبادرة الحكومة اإللكترونية لقياس التقدم بداللة األهداف المحددة،  -
 يه القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد.والقيام بالتصحيحات أثناء التنفيذ، ولتوج

الحكومة الذكية : هي محاولة لالستفادة من اإلنجازات التكنولوجيا في مجال تمكين مؤسسات الحكومة من  -
 التصدي لتحديات تنموية لم يكن ممكنًا مواجهتها بالشكل المناسب من قبل المؤسسات التقليدية. 

 التـوصيـات

لمجتمع بشكل عام بطريقة منظمة ومفهومه وواضحة لتحويل المجتمع إلى إعداد برامج توعية وتدريب ل -
 المجتمع معلوماتي لدية القدرة على التعامل مع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بيسر وسهولة

 البدء بإعادة هيكلة األجهزة الحكومية وتبسيط إجراءات تقديم خدماتها وفق آلية واضحة ومفهومة -
والمعاهد اإلدارية المتخصصة في صياغة سياسات وتنفيذ برامج مالئمة تطبيقات  تفعيل دور الجامعات -

 الحكومة اإللكترونية. 
 أهمية اإلطالع على تجارب الدول األخرى التي تسير قدمًا في تطبيق الحكومة اإللكترونية . -
د من اللقاءات، من العمل على إيضاح مفهوم وأهمية تطبيق الحكومة اإللكترونية، وذلك من خالل عقد العدي -

 ورش عمل ومؤتمرات وندوات بما يخلق بيئة تنافسية بين األفراد العاملين. 
إعطاء مزيد من االهتمام لألفراد العاملين من خالل تشجعيهم وتحفيزهم على استخدام التقنية، بما ينعكس  -

  إيجابا على مستوى تقديمهم الخدمات اإللكترونية للمواطنين.

 المراجع 

، متطلبات حوكمة 2732ثائر احمد سعدون السمان، محمد ضياء يونس األشقر، محمد عاصم محمد علي،  [3]
تقانة المعلومات في تعزيز األداء االستراتيجي للمنظمات الخدمية بالتركيز على بطاقة األداء المتوازن، المؤتمر 

 الخامس، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل.  العلمي

(، التخطيط االستراتيجي لرفع مستوى األداء في الجامعات وما حققته ليبيا للوصول 2733ابوزقية ، )خديجة  [2]
 المؤتمر العربي الدولي االول لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء االردن. إلى الجودة 

الدولي لعلوم وهندسة ، الحوسبة السحابية  ، الدورة التاسعة للمؤتمر  2735خديجة منصور أبوزقية ،  [1]
، المجلة الدولية لعلوم وهندسة الحاسب باللغة العربية، مؤسسة فيلبس  2731الحاسوب باللغة العربية  ديسمبر 

 .2735للنشر 

http://www.iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=21
3 

http://www.iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=213
http://www.iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=213
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( تقنيات الحوسبة السحابية:إستراتيجيات وتطبيقات في التعليم ، المؤتمر الدولي 2739خديجة منصور، ) [4]
لومات واالتصاالت في الحادي عشر لعلوم وهندسة الحاسوب بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع لتقنيات المع

 التعليم والتدريب  الخرطوم السودان.

-cloud-in-governance-it-http://www.dummies.com/howto/content/understanding
computing.html 

، دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة،  2731العلمي حسين ،  [5]
 رسالة ماجستير ، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.

 أساسيات اإلدارة الحديثة، عمان: دار المستقبل للنشر.  (3779فايز الزغبي، محمد عبيدات، ) [4]

 .pdf، التخطيط اإلستراتيجي للحكومة اإللكترونيه، 2737، محمد الرتيمي ، محمد الحسناوي [9]

 ( نظام المعلومات اإلدارية. الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر.2777محمد عبد الطائي، ) [.]

 [7]  Gheorghe, Mirela, 2010, Audit Methodology for IT Governance, 
InformaticaEconomică vol. 14, no..   

[37]  Iliescu, Florin-Mihai, 2010, Auditing IT Governance, InformaticaEconomică vol. 
14, no. 1. 

[33]  Katz, R. et al. 2010 . Cloud computing in higher education      
[http://educaause.edu/section_params/conf/ccw10/highered.pdf] 

[32]  Parhizgari .A.m. of Ronald. G ( 2004) " measures of organizational 
Effectiveness private and Public sector performance . 

[31]  Schedier, k and schraf, M.C (2001) " Exploring The lutevvelations : A 
Managerial  framework for Electronic Government " online http www. Harvard edu. / 
cbg /cbg / du work shop. 

[34]  http://www.dummies.com/howto/content/understanding-it-governance-in-
cloud-computing.html 

[35]  https://www.arageek.com/tech/2017/11/02/saudi-cyber-security.html 
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 –نسبة االنجاز لدى طلبة كلية اللغات ط المتعددة في التدريس على زيادة أهمية تقنية المعلومات والوسائ
 جامعة طرابلس

 الحفيظ عبدا لقادر الكوت أ.أمنة عبد
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية –جامعة طرابلس 

Alkout.amna@yahoo.com 
 المستخلص :

الدراسة إلى تحديد أهمية تقنية المعلومات والوسائط المتعددة ودورها المهم في العملية التعليمية وفى  هدفت    
إعداد الطالب للحياة العلمية والعملية المتطورة، وباعتبار إن الجامعة ليست مكانا يشجع فيه الطالب للتحصيل 

لك من حيث إبراز تأثير وأهمية التقنية والوسائط الدراسي فقط بل البد من إن يشعروا بانتماء بعضهم إلى بعض وذ
 المتعددة وانعكاسها على مستوى الطالب الدراسي يولد عنده القدرة على االنجاز والتحصيل العلمي . 

الدراسة للتصميم التعليمي للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة في العملية التعليمية والتي تتكون  استعرضت وقد  
راحل: مرحلة التحليل، مرحلة التنمية، مرحلة التقويم ،وتم عرض التطبيقات التربوية والتعليمية لتقنية من ثالثة م

 المعلومات والوسائط المتعددة .

الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل في أهمية تقنية المعلومات والوسائط المتعددة في تدريس على زيادة  توصلت وقد  
الل وجود عالقة ارتباطيه بين  التحصيل واالستفادة من استخدام التقنية والوسائط نسبة االنجاز لدى الطلبة من خ

%(، مع الدوافع أستاذ الجامعي بالتدريس باستخدام التقنية عند الشرح وذلك لتبسيط المعلومات 54.94)
معلومات %(. إما باعتبار إن التقنية ال59.34%(، كذلك مدى مالئمة المقررات الدراسية للجامعة )77..1)

 %( وذلك حسب رأى مجتمع الدراسة.59.34والوسائط المستخدمة ذات مستوى من الكفاءة والتطور فكانت )

الدراسة بان تقيم تفاعل وزيادة نسبة االنجاز الطلبة مع التقنية المعلومات والوسائط المتعددة  جيد جدا  وانتهت 
(42..5. )% 

 المقدمة :

ئط المتعددة تشكل إحدى المدخالت الهامة في العملية التعليمية، لذا ينبغي إن إن التقنية المعلومات والوسا   
تحظى دائما بالدراسة والتحديث واالبتكار والتطوير التربوي فهي تمثل عنصرا حيويا في استراتيجيات التدريس 

عليها عمليات  بفضل ما تؤديه من وظائف أساسية في تسهيل عملية التعلم العتبارات سيكولوجية وعقلية تسند
االتصال بين أطراف اإلرسال واإلطراف االستقبال في إطار المواقف التعليمية ، لهذا كانت الوسائط المتعددة جزءا 

 أساسيا في المكونات المنهاج الدراسي تحت اسم الوسائط التعليمية .

mailto:Alkout.amna@yahoo.com
mailto:Alkout.amna@yahoo.com
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ت اإلنسانية، وهذا التسارع الفائق وقد اكتسبت المستخدمات التقنية أهمية متزايدة من اجل زيادة المطردة في الخبرا
من خالل التطور التقني بوجه عام، وتقنية التربية وتقنية التعليم بوجه خاص، ومن تم أصبحت تقنية التعليم 

 ضرورة واجبة للطالب في جميع مراحل التعليم ولرفع مستوى كفاءة وفعالية العملية التعليمية .

في العثور على المعلومات التي يحتاج إليها ويتمتع بشكل عام بفاعلية إن مجتمع المعلومات يستغرق وقتا اقل   
نتاجية أفضل، وتمتد منافع التقنية المعلومات أيضا إلى المهام اليومية الصغيرة وكذلك يضيف االنترنت والبريد  وا 

قنيات الرقمية بوجه االلكتروني في كل مكان لتبادل  المعلومات بسرعة. ومن المهم في هذا السياق التركيز على الت
عام على االستخدامات الوسائط المتعددة واالنترنت والشبكات فهذه تقنيات ليس فردية بل متصلة ومتداخلة من 

 األجهزة والبرامج وأنظمة التدريس  وغيرها .

داف فإذا نظرنا إلى تكنولوجيا التعليم في إطار النظام التعليمي العام نجد إن نظام فرعى أو منظومة ذات أه
تعليمية تتفق مع أهداف النظام التعليمي العام ولتحقيق أهداف هذه المنظومة تتفاعل مجموعة متآلفة مع العناصر 
المادية والبشرية المكونة للنظام، كما تتفاعل منظومة التقنية والوسائط المتعددة الفرعية مع عناصر النظام العام 

ف المنشودة وتتمثل هذه األهداف المحتوى واألجهزة والمواد التعليمية كذلك مع النظم الفرعية األخرى لتحقيق األهدا
 واالستراتجيات التعليم .

 مشكلة الدراسة : 

على الرغم من أهمية الوسائط المتعددة ودورها  المهم في العملية التعليمية وفى إعداد  الطلبة للحياة  العلمية  
والعملية المتطورة وألهمية هذا الدور فان هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الوسائط المتعددة وتعرض 

طلبة للتحصيل الدراسي فقط بل البد من إن يشعروا لتنفيذها. وباعتبار إن الجامعة ليست مكانا يشجع فيه ال
بانتماء بعضهم إلى بعض، وذلك من حيث إبراز أهمية الوسائط المتعددة وانعكاسها على مستوى الطلبة الدراسي 
يولد عندهم القدرة على االنجاز والتحصيل العلمي ويؤدى بذلك إلى كثرة اإلطالع واالهتمام بالتحصيل الدراسي 

 ة المشكلة الدراسة في التساؤل اآلتي :ويمكن صياغ

 هل لتقنية المعلومات والوسائط المتعددة دور في تدريس على زيادة نسبة االنجاز لدى الطلبة ؟ 

 أهداف الدراسة : 

التعرف على أهمية التقنية المعلومات والوسائط المتعددة . –3  

في التدريس .التعرف على دور التقنية المعلومات والوسائط المتعددة  – 2  

التعرف على األسباب الدافعة الستخدام التقنية في التدريس . – 1  

تمكين الطلبة من إعداد والتصميم برامج باستخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في التعليم  – 4  
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 تساؤالت الدراسة :

 وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية :

اطيه بين التحصيل واالستفادة من استخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في هل توجد عالقة ارتب -3
 التعليم؟

 ما الدافع الذي يجعل أستاذ الجامعي بالتدريس باستخدام التقنية والوسائط المتعددة عند عرض المحاضرة ؟ -2

 في التعليم ؟ما مدى مالئمة المقررات الدراسية للجامعة للتقنية والوسائط المتعددة  -1

 هل تعتبر التقنية المعلومات والوسائط المتعددة المستخدمة بالكلية ذات مستوى من الكفاءة والتطور ؟ -4

 كيف يتم تقيم تفاعل الطلبة مع التقنية المعلومات والوسائط المتعددة ؟ -5

 المحددات الدراسة :

 تتحدد هذه الدراسة من خالل :

 المجال االكاديمى : 

تاريخي والوصف ألهمية التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في تدريس على زيادة نسبة االنجاز لدى اإلطار ال
 الطلبة كلية اللغات جامعة طرابلس بأحدث الطرق البحثية والعلمية المستحدثة في هذا المجال .

 المجال المكاني :

 جامعة طرابلس . –طلبة الكلية اللغات 

 المجال الزمني :

.273شهر أغسطس  13ينا ير إلى شهر  35  الدراسة خالل الفترة من  

 مجتمع وعينة الدراسة :

 يتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية اللغات جامعة طرابلس .

 وسيلة جمع البيانات : 

السؤال مقسمه إلى  35من  وتتكون ,الدراسة مجتمع طبيعة تم تصميم  استمارة استبانه لجمع البيانات بما يتالءم
وذلك من حيث مدى مناسبة فقرات االستبيان  خمسة محاور .وتم تحكيم االستبيان من خالل عرضه على محكمين

لموضوع الدراسة ومدى وضوح العبارات، وقد اقروا بمناسبته ووضوحه ونظرا لعدم  إمكانية إعادة تطبيق االستبيان 
ار االستبيان ثابتا من خالل صدقه عمال بالقاعدة وصغ عدد فقراته حتى يتم تجزئيه للتحقق من نياته. فقد تم اعتب

                           البحثية "كل اختبار صادق ثابت "  وتم توزيع االستبيان على الطلبة كلية اللغات بجامعة طرابلس .                                   
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 مصطلحات الدراسة :

 التقنية المعلومات :

نتاج وجمع وتخزين ومعالجة ونشر واسترجاع المعلومات بأسلوب غير وهى إشكال جديدة ذات  قدرات فائقة على وا 
مسبوق يعتمد على النص والصوت والصورة والحركة واللون وغيرها من مؤثرات االتصال التفاعلي والغرض من 

 ( . 2774ذلك هو البحـــث عن أفضل الوسائل لتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها )الحيلة، 

 : التقنيات

يقصد بها  منظومة متكاملة من األجهزة والبرمجيات واإلجراءات والعمليات والشبكات وأنظمة واالتصاالت التقنية   
 ( . 2771الحديثة ) خميس ،

 الوسائط المتعددة:

هي تلك اإلمكانيات المستخدمة في الحاسبات التي تمكن مستخدم الحاسب من االستماع إلى الصوت وعرض  
 ( 2774لصورة المتحركة ومقاطع الفيديو من خالل برامج الحاسب على شاشته )زيتون ،ا

 أستاذ الجامعي :

وهو أهم العناصر الفعالة في العملية التعليمية والتي يتوقف نجاح المتعلم وتحقيق أهدافه على تأدية أستاذ  
 (.2777عناصر فعاله في المجتمع )عامري، لواجباته ومسؤولياته اتجاه الطالب وتوجيهم بالطرق السليمة ليكونوا

 المشكالت أو المعوقات :

ويقصد بها تلك المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل للتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة في  
 ( ..277التدريس )السعود ،

 استخدام :

 لمي الذي يقوم به األستاذ الجامعي .هي توظيف االنترنت بما تتوفر عليه من معلومات علمية في البحث الع

 الدراسات السابقة :

اهتمت دراسات متعددة باستقصاء فعالية التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في تدريس في مختلف المراحل 
 التعليمية ،وقد حاولت الباحثة االستفادة من التنوع والشمول للدراسات العربية واألجنبية :

تأثير برنامج تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة المعد من قبل أعضاء   2777بيكى فقد استهدفت دراسة 
في مجال العلوم في التحصيل والفهم لدى عينة من طالب المدرسة  3772هيئة التدريس بجامعة ستانفورد عام 

ط في التحصيل والفهم لدى طالبا ( بمدينة ودر ستون وأظهرت النتائج فعالية البرنامج متعددة الوسائ .2العليا )
 الطالب .
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عن استخدام الحاسوب المتعددة الوسائط على التحصيل االكاديمى وتنمية القدرات  2773إما دراسة هناء عباس 
االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالقاهرة بعد إعداد البرنامج في ضوء إستراتيجية حل المشكالت 

درس عدد من الشاشات الخاصة باألهداف والتوضيح واألنشطة والتقويم واألسئلة واالكتشاف على إن يتضمن كل 
تلميذا على مجموعة الضابطة وكشف النتائج عن تفوق المجموعة  44الموضوعية التجريبية التي درست بالبرنامج 

 التجريبية التي درست بالطريقة المعتادة في كل من التحصيل والتفكير االبتكار .

التي استهدفت استقصاء فعالية برنامج يتضمن وسائل سمعية وبصرية على مهارات  2777الغريب إما دراسة 
إنتاج الشرائح لدى طالب كلية التربية بجامعة الكويت واستخدام البرنامج شرائط الفيديو والشرائح المتزامنة صوتيا 

ح المنتجة مسبقا وكشف نتائج ونصوص وصوت ، وقام البرنامج على المشاهدة واالستماع لعينات من الشرائ
الدراسة عن مقدمة المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في التحصيل للمحتوى التعليمي الخاص بمهارات 

 إنتاج الشرائح في مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم كذلك تفوقهم في مهارات إنتاج الشرائح المتزامنة صوتيا .

في واقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية للوسائل التعليمية في منطقة جازان في السعودية  2771إما دراسة عقيل 
ومدى استخدامها والعوائق التي تحول دون استخدامها الوسائل مثل ازدحام الفصول بالطلبة وضغوط العمل التي 

 يعانى منها المعلم . 

تخدام الوسائل التعليمية التي تواجه معلمي اللغة العربية في مرحلة التعليم في معوقات اس 2774إما دراسة شعيب 
االساسى بمدينة مصراتة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات ومدى 

لة االهتمام اختالفها تبعا لمتغير المؤهل العلمي والخبرة . وتوصلت الدراسة إلى كثرة عدد الطالب في الصف وق
 اإلدارة بجدوى استخدام الوسائل التعليمية وعدم تصميم الوسائل واستخدامها فمعظم الوسائل الموجودة قديمة جدا

: Technology ) التكنولوجيا ) التقنيات 

( والتي تعني فنًا أو Techne( التي عربت التقنيات وهي كلمة اليونانية )Technologyاشتقت كلمة تكنولوجيا )
( وتعني علمًا أو 2774()الحيلة ،Togos( وتعني تركيبًا أو نسيجًا ،وكلمة )Texereرة والكلمة الالتينية )مها

دراسة وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني علم المهارات أو الفنون إي دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة 
التكنولوجيا التربية ليست نظريات التعلم  ( في حديثة عن التكنولوجيا إن أساسHeimlichمحددة ويقول )هانيك 

كما هو االعتقاد السائد عند بعض التربويين، وان هناك تعريفين يمكن االستفادة منها في تعريف تكنولوجيا التربية 
(التكنولوجيا هي تطبيق النظامي للمعرفة العالمية أو معرفة منظمة من اجل  GalBraithهي تعريف )جال بريت 

( التكنولوجيا هي التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان onald Ballببل "وتعـــــريف عالم االجتماع )دونا لد أغراض عملية 
من خالل وسائل منطقية ذات كفاءة عالية وتوجيه القوة الكامنة في البيئة المحيطة بنا لالستفادة منها هي الربح 

ن الحاسوب جزء من التقنية ويتطلب مهارات ( بأ Gustafson( كما يؤكد )جستا فسون 2779المادي )استنيه ،
متخصصة وعمليات دقيقة حتى ينجز األعمال بشكل فعال وفي ضوء ما تقدم يمكن استنتاج إن التكنولوجيا مادية 



512 
 

كانت أو غير مادية بأسلوب فعال النجاز العمل المرغوب فيه على درجة عالية النص أو السباق التي وردت فيه 
 هي . 

 
: وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العالمية أو إي معرفة منظمة ألجل مهمات أو أغراض لعملياتالتكنولوجيا ا

 عملية .
أما التكنولوجيا كنواتج وتعني األدوات واألجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية. )التكنولوجيا كعمليات  

 .( .277ونواتج معا ( وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص إلي العمليات ونواتجها معا )الكوت،
 

 تكنولوجيا التعليم ) تقنيات التدريس(:
 

م تعليميي على تكنولوجيا التعليم أمر ضروري من ضرورات نجاح أي نظام وجزء ال يتجزأ في يعد اعتماد أي نظا
بيئة  منظومتها ،وقد مرت تكنولوجيا التعليم بمرحلة طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى وصلت إلى 

 دها على مدخل النظم.ارقي مراحلها التي نشهدها اليوم في ظل ارتباطها بنظرية االتصال الحديثة واعتما
ويمكن تعريف تكنولوجيا التعليم بأنها نظام تعليمي متكامل يتضمن عمليات االختيار اإلنتاج واالستخدام الجوانب 
النظام المختلفة وتعرف أيضا بأنها صياغة تطبيقية  للمفاهيم في ضوء العالقات بين المعلم والمتعلم وكل من 

ي العملية التعليمية والمواد وتتمثل في لغة االتصال التعليمي اللفظية وغبر سهتم بالعملية التعليمية ويشارك ف
 اللفظية واألدوات التعليمية التي تسهم في نقل المادة التعليمية  للمتعلم نقال ميسرا يقلل من أخطاء التدريس. 

 التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في العملية التعليمية: 
إمكانيات التقنيات المعلومات والوسائط المتعددة في تقرير التنمية االقتصادية واالجتماعية  يسود  تفاؤل كبير حول

وفى عصر المعلومات الجديد أضحى تبادل المعلومات هو المتغير الثالث في مثلث المؤشرات إلى جانب المتغير 
 من المتوقع أنـــهاالقتصادي والمتغير االجتماعي  والمستخدمان لقياس االقتصاديات ومراقبتها و 

في حالة االستخدام الفعال لألدوات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة إن تؤثر في كافة البني  
الثقافية لمجتمع بما في ذلك الحياة المنزلية وأماكن العمل والمؤسسات والحكومات هذه المؤشرات جمعيها سوف 

(وتتنوع أمثلة استخدام التقنية المعلومات والوسائط 2774ات )زيتون، تقود إلى بزوغ ما يسمى مجتمع المعلوم
المتعددة وتختلف مجاالتها بحيث تشمل التعليم والخدمات والصحة وغيرها بل إن مجتمعات المعلومات يستغرق 

نتاجية أفضل وتمتد م نافع وقتا اقل في العثور على المعلومات التي يحتاج إليها ويتميع بشكل عام بفاعلية وا 
تكنولوجيا أيضا إلى المهام اليومية الصغيرة مثل البحث عن خدمات معينة أو عن نشاط ما. كما يضيف كل من 
االنترنت والبريد االلكتروني لهما من انتشار في كل مكان إلى القدرة على تبادل المعلومات ونشرها بسرعة بأسعار 

يز على التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات والوسائط منخفضة ومن المهم في هذه الدراسة ترى الباحثة الترك
المتعددة بوجه خاص على االستخدامات التعليمية بشكل عام وهذه التقنيات ليست فردية منفصلة ولكنها مجموعة 



513 
 

متداخلة من األجهزة والبرامج .ووسائل اإلعالم وأنظمة التدريس وهذه التقنيات سريعة التطور وهى تتضمن كال من 
(  وتختلف تقنيات المعلومات واالتصاالت الجديدة عن التقنيات .277جهزة والبرامج واستخدامها )الكوت ،األ

القديمة من عدة إبعاد مهمة فهي تستطيع دمج وسائل متعددة في تطبيقات تعليمية. كما أنها متداخلة التفاعل 
باإلضافة إلى مرونتها وتحروها من المعلومات  وتملك القدرة على المراقبة والمناورة واإلسهام في بيئة المعلومات

الجامدة، وكذلك من حدود الزمان والمكان كما يمكن من خالل روابط االتصاالت الرقمية بها للوصول إلى اى 
شخص أخر على ظهر الكوكب يكون لديه تسهيالت االنترنت ،كذلك إلى مئات اآلالف من ملفات المعلومات 

بكة وهذه اإلبعاد األربعة وهى دمج الوسائط المتعددة والتفاعل التقنيات ،ونظرا لهذه ،والى ماليين من صفحات الش
الفروق يقوم خبراء التعليم بإيجاد طرائق جديدة قوية لبرامج هذه التقنيات الرقمية الجديدة للمعلومات في المناهج 

 ( .2771التعليمية )إسماعيل، 
 والوسائط المتعددة في التعليم : أسباب الدافعة الستخدام التقنية المعلومات 

هناك جملة من األسباب التي ساعدت على استخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة بحيث أصبح هذا 
االستعمال ضرورة الغني عنه في تحقيق أهداف التربية والتكوين ومن هذه األسباب التي لجأت دول العالم إلى 

 اوتة لمواجهة هذه الضغوط والتحديات .استخدام هذه التقنيات بدرجات متف

: تعيش البشرية أالن زمن صنع المعرفة بشكل متزايد وسريع حيث تطل علينا في كل يوم المعرفي االنفجار -1
اختراعات واكتشافات وأبحاث جديدة في كافة المجاالت المعرفية ولما كان الهدف من التربية في األساس نقل 

ل إليها للجيل الذي بعده ، أصبحت التربية تتسم باالستمرارية ولكن تحافظ على هذه المعرفة من الجيل الذي توص
 االستمرارية فالبد من استخدام الوسائل التقنية ، ويمكن نضيف االنفجار المعرفي من عدة زوايا 

 النمو المتضاعف وزيادة حجم المعارف في مختلف التخصصات وشتى الميادين 

 وتفريعات جديدة للمعرفة مما أدى إلى سهولة الحصول على المعلومة .استحداث تطبيقات 

ظهور تقنية جديدة بدا استعمالها في العملية التعليمية لنقل المعلومة واالحتفاظ بها مثل السبورة التفاعلية والفيديو 
 وغيرها .

ى بدوره إلى زيادة حجم المعرفة زيادة في عدد المتعلمين مما أدى إلى زيادة اإلقبال على البحث العلمي الذي أد
 واشتقتاها. 

: يعيش عالمنا مشكلة حادة وخطيرة تتمثل بزيادة عدد السكان وما يرافق هذه الزيادة من  السكاني االنفجار – 2
مشكالت اقتصادية واجتماعية وتربوية ولعل مشكلة التربوية من أهم تحدي العصر الراهن حيث تواجه التربية في 

ة زيادة عدد الطالب العلم والمعرفة مما دفع إلى فتح مدارس جديدة وتسخـيراإلمكانيات الطبيعية كل مكان مشكل
تاحته  والمادية لكل مدرسة مما أدت إلى استخدام الوسائل التقنية المبرمجة في التعليم ألجل تامين فرص التعليم وا 

 ألكبر من طالب .
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الكفاءة في العملية التربوية عملية معقدة ومركبة تتضمن مناح إن انخفاض انخفاض الكفاءة التربوية :  – 3
عديدة وفى كل نجد حلقة مفقودة فالتالميذ ينسلون هاربين من مدارسهم والذين ينتهون من مرحلة تعليمية ال 

م يجدوا يتأقلمون بسرعة مع المرحلة التي تليها إما الذين اكتفوا بما حصلوه من معارف وخرجوا إلى الحياة العملية ل
فيما تعلوه ما يرتبط بحياتهم اليومية أو ما يعنيهم على مواجهة صعوبات الحياة كما إن تركيز المدرسين في 
همالهم المهارات العقلية والحركية  تعليمهم على هدف تحصيل المعلومات وحفظها من اجل االمتحان فقط .وا 

ادة كفاءتها وعائدها وجب عليها استخدام تكنولوجيا فى والخلقية ولكي تراجع التربية أهدافها وتطور أسالبيها لزي
ثارة دافعية التعلم لدى المتعلم وتكوين المهارات السلمية والتدريب واالبتكار .  العملية التربوية لربط التربية بالحياة وا 

قي أنواع االستثمار قاد االنفجار السكاني واهتمام  األمم بالتعليم باعتباره ار  الفروق الفردية بين المتعلمين: -4
االنسانى إلى اتساع القاعدة الطالبية وهذا قاد بدوره إلى عدم تجانس الفصول التعليمية فظهرت الفروق الفردية 
للمتعلمين داخل الفصل الدراسي الواحد فقد يتفقون في العمر الزمني إال أنهم يختلفون في العمر العقلي مما يؤدى 

االستعدادات والميول . وحتى تتجاور النظم التربوية إشكالية الفروق الفردية البد من بالنتيجة إلى اختالف القدرات و 
اللجوء إلى استخدام الوسائط المتعددة لما توفره هذه الوسائل من مثيرات متعددة النوعية وعرضها لهذه المثيرات 

 بطرق وأساليب مختلفة تتيح للمتعلم فرصة االختيار المناسب منها .

: الجامعة المعاصر تواجه تحديات عديدة تتمثل بالتطور التقني وازدحام وعية أعضاء هيئة التدريسن تطوير -5
القاعات الدراسية وتطور فلسفة التعليم مما جعل إعداده عملية معقدة وطويلة وال يمكن إن يكتفي بهذا اإلعداد قبل 

ورات ويتمكن من مواجهة تحديات العصر لم الخدمة بل أصبح يدرب ويعاد تدريبه إثناء الخدمة ليساير هذه التط
تعد التربية الحديثة تنظر إلى األستاذ نظرة الملقن للطلبة بل ترى فيه الموجة والمرشد والمصمم للمنظومة التعليمية 
داخل القاعة التعليمية بما يقوم به من تحديد األهداف الخاصة بالدرس وتنظيم الفعاليات والخبرات واختيار أفضل 

ئط لتحقيق أهدافه التربوية ووضع إستراتجية تمكنه من استخدامها في حدود اإلمكانيات المتاحة ومن اجل الوسا
 معالجة هذه اإلشكالية كان البد من اللجوء إلى استخدام الوسائط المتعددة .

زة تعليمية أو : إن طبيعة الوسائل التقنية سواء كانت مواد تعليمية متنوعة أو أجهالتعليم في المتعلم تشويق -6
أساليب عرض طبيعة تتصف باإلثارة ألنها تقدم المادة التعليمية بأسلوب جديد سهل وبسيط يختلف عن الطريقة 
اللفظية التقليدية .كما إن التعليم التكنولوجي ينتج للمتعلم أنماطا عديدة من طرق العرض بإخراج جيد وتناسق 

 خبرات التعليمية . تنمى الحسن الفني وتتيح له حرية االختيار لل

: يساعد استعمال الوسائط المتعددة على تكوين مدركات ومفاهيم علمية سليمة مفيدة ،  التعليم طرق جودة -9
فمهما كانت اللغة واضحة في توصيل المعلومة للمتعلم يبقى أثرها محدودا ومؤقتا بالمقارنة مع اثر استخدام 

ستيعاب والتذوق وتعين على تكوين االتجاهات والقيم بما تقدمه لهم من الوسائل التقنية التي تزيد القدرة على اال
 إمكانية على دقة المالحظة والتمرين على إتباع أسلوب التفكير العلمي .
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 التصميم التعليمي للتقنيات المعلومات والوسائط المتعددة في العملية التعليمية :

ثة وهى مجموعة مكونات نموذج تصميم البيانات التعليمية تتم عملية التصميم األنظمة التعليمية في مراحل ثال
 ( وهذه المراحل هي وتتضمن الخطوات اآلتية : 2772للوسائط )البغدادي،

Analysis phase أوال : مرحلة التحليل 

Need Assessment تقديم  الحاجات  -1  

ت سلبية إلى أخرى ايجابية لتوفير للتعرف على ما بين المتعلمين من فوارق فردية لتحويل ما لديهم من اتجاها
 الفرص التعليمية المناسبة لكل متعلم تبعا إلمكاناته وقدراته الفردية أو الخاصة .

Learners characteristics خصائص المتعلمين:  -2  

 لتحديد خصائص المتعلمين الذين نظم مداخلهم الخطة التعليمية وذلك من حيث حاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم بما
 يسر عند تخطيط البرامج ذات المحتوى المناسب لألهداف . 

Objectives األهداف:  -3  

تتم صياغة األهداف التعليمية في عبارات سلوكية يسعى المتعلمون لتحقيقها بعد دراستهم للمحتوى البرامج كما أنها 
 تحدد برنامج التعليم التي تخضع للقياس والتقويم 

Instruction setting المستويات التعليمية . -4  

يرتبط معدل ما يقدم من مادة التعليم بمدى صعوبتها بالنسبة لقدراته ولذا يجب توفير كافة الفرص لكي يشارك 
 ويمارس المتعلم تقويما ذاتيا لما حقق من تعلم وذلك إما في مجموعات صغيرة أو يتعلم ذاتي فردى .

Development phase :ثانيا : مرحلة التنمية 

 عنى بتحديد االستراتيجيات المستخدمة  في التصميم التعليمي وفى خطوات ثالث وت

 تحديد النموذج التعليمي المستخدم  في تدريس المحتوى . -3

فقد يتضمن البرنامج الواحد أكثر من نمط من أنماط استخدام الحاسوب في التعليم وذلك بهدف عرض المادة 
 مج فهناك من هذه األنماط أكثرها شيوعا هيالتعليمية التي من اجلها صمم البرنا

Practice  أ. التدريب 

 وفيه يطرح إلى الحاسوب سؤاال معينا تم يعمل على تقيم إجابة المتعلم .
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Simulation ب. المحاكاة 

 وفيه يكون أنشطة المحاكاة أو أنشطة التقليد مشابهة إلى حد ما للموقف الفعلي الحقيقي بقدر اإلمكان .

 ج . التعليم الشامل والخصوص Tutorialوفيه يقوم الحاسوب بالمادة التعليمية 

بأمثلتها التوضيحية مع تقويم مستمر حيث يعمل الحاسوب بعمل المعلم الخاص الفردي في المساعدة لفهم داللة 
 المصطلحات واكتساب المهارات  حسب سرعة المتعلم الذاتية وقدراته الخاصة .

Instructional .األلعاب التعليمية  د   

وفيها تعرض مواقف تعليمية في تشكيالت لأللعاب المنطقية حيث يقوم الحاسوب بتوفير اإلثراء والمقترحات 
 للمتعلم من خالل مواقف ضمن إستراتيجية معينة .

Problem solving .حل المشكالت : ـه  

المواقف األخرى المشابهة أو المتآلفة مما ويستمر في تنمية مهارات حل المشكالت لدى المتعلم وتطبيقها في 
 يساعد على انتقال اثر المعلم .

:Instructional Dialogue  و. الحوار التعليمي 

تتميز برامج هذا الخط بالتفاعل من خالل التحاور بين المتعلم والحاسوب مع استخدام لوحة المفاتيح والشاشة وهذا 
البد من توفير الفرص المناسبة الستخدام أو تطبيق المتعلم ما تعلمه  الخط يعتمد على الذكاء االصطناعي وعليه

 من معرفة وكذلك تحديد اإلستراتجية المناسبة والتي تتضمن.

 *الطريقة التي يستخدمها المتعلم في تنفيذ البرامج .

تحديد تتابع عرض المحتوى .  * 

 *أساليب تقديم المعلومات .

ن المتعلم والبرنامج وكيفية توجيهه. نوع التفاعل الذي يمكن إن يحدث بي * 

Structure Programming البناء والبرمجة :  2  

ويقصد بالبناء والبرمجة األولية التنظيم العام للمعلومات بدء امن المستويات البسيطة للتعلم إلى أكثر تركيبا ومن 
رتباطات باإلضافة إلى اإلشكال المستويات المحسوسة إلى األكثر تجديدا سواء في صورة هرمية أم في صورة اال

 عرض المحتوى والبيانات بوسائط منها النص والرسوم والصوت والصورة . 
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Final Programming البرمجة النهائية:  3  

ويقصد بها الصورة النهائية للبرنامج بما يتضمن من أهداف عامة وتعليمية إجرائية وخطوات التسلسل المنطقي 
 تنفيذية الراجعة باإلضافة إلى كل من التقويم التكويني أو التجمعى .إلطارات تعرض المحتوى وال

 ثالثا : مرحلة التقويم :

 وذلك من خالل تزويد المتعلم بتنفيذية راجعة وبيان معدالت مقدمة ومدى تحقيقه لما وضع من األهداف .

 التطبيقات التربوية والتعليمية لتكنولوجيا والوسائط المتعددة :

التكنولوجيا والوسائط المتعددة في تطبيقات تربوية وتعليمية عديدة ومتنوعة وقد تكون في أنظمة وفى أدوات تدخل 
 كما يلي:

Browsing system sis أوال: أنظمة االستقصاء 

وهذه األنظمة أكثر التطبيقات انتشار في أنظمة الوسائط وعادة تستخدم المعلومات كأنظمة معاونة أو كدليل 
أو للتعليم بمساعدة الحاسوب مما يجعل أنظمة الوسائط أكثر مرونة ومن خالل تزويد المتعلم بالمعلومات للبرامج 

 المتطلبة وتيسير استعادتها واسترجاعها .

Macro of larger scale literary systems ثانيا : األنظمة األدبية الشاملة وأدوات المجال الواسع 

معات من المعلومات بالعديد من االرتباطات بين المعلومات سواء نفس وهى أنظمة تصمم خصيصا لتناول تج
 المصدر من مصادر أخرى ومن أمثلتها أنظمة  معالجة المعلومات .

Modified Database Management Systemsثالثا : أنظمة تحسين إدارة قواعد المعلومات 

يق امثل تنظيم للبيانات التي تسمح بسهولة تناول وهى أنظمة تصمم لتعمل على تحسين إدارة قواعد البيانات لتحق
المعلومات واستعادتها داخل أنظمة الوسائط بالدمج بين االرتباطات األساسية إلحداث االنتقال الحر خالل المعرفة 

 وبما يحقق استخداماتها بواسطة أكثر من متعلم في وقت واحد.

General Experimental Systems ة عامةرابعا : أنظمة اختياري  

وهى أنظمة خليط من األنظمة السابقة تسمح بالعمل على مدى واسع من التطبيقات وقد صممت لتوسع أفاق 
 الوسائط من خالل اختيار النماذج النظرية المختلفة في التنظيم لتزويد المتعلم بالمعرفة .
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Problem Exploration Tools خامسا : أدوات اكتشاف المشكالت   

للبحث واالستقصاء لتساير نشاط العصب الذهني عند مواجهة المشكالت ويستخدم عند تحليل وبناء وهى أنظمة 
األفكار غير المترابطة من خالل العمل التعاوني المشترك بين فريق من الباحثين أو من أنظمة البحث 

 واالستقصاء فى خمسة أنماط أساسية.

 معالجة األفكار وحل المشكلة : -1

 التفاعل مع بعض البرامج التعليمية مثل بطاقات المالحظة .وذلك من خالل 

 البرامج الهندسية : -2

وتستخدم لإلمداد بالمعلومات والتزويد بها لتصميم البرامج التعليمية كما انها تساعد على الترابط غير المتتابع 
 للمعلومات .

 أدوات التأليف : -3

 هزة الحاسوب ومنها ما يستخدم فى إنتاج برامج تعليمية .وهى أدوات إنتاج المادة التعليمية بمساعدة أج

 أدوات التعلم الموفى : -4

 وتستخدم عند تصميم وبناء الخرائط أو عند بناء شبكات العمل إلبراز عملية التعلم .

 وسائط الكتابة : -5

 وهى وسائط تساهم في التنظيم للمعلومات المعدة للكتابة.
 الدراسة :عرض ومناقشة نتائج تساؤالت 

 :المحور األول
هل توجد عالقة ارتباطيه بين التحصيل واالستفادة من استخدام التقنية المعلومات  والوسائط المتعددة في 

 التعليم؟
 اإلجــــــــابـــــــــــــــات العبــــــارة

عالقة ارتباطيه بين 
التحصيل واالستفادة 
من استخدام التقنية 
والوسائط المتعددة في 

 التعليم

 أبدا أحيانا غالبا دائما

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 21.42% 23 54.96% 10 23.81% 0 % 

 تواصل جيد تواصل متوسط تواصل ضعيف  تواصلال مدى تواصل أستاذ 
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الجامعي والطالب عند 
استخدام التقنية 

 والوسائط في المحاضرة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 2.38% 3 9.14% 8 19.14% 30 91.42% 

عدد الطلبة في القاعة 
الستيعاب المحاضرة 
المستخدمة بها التقنية 
 والوسائط المتعددة  

 30طالب   25طالب   21 طالب   15طالب  

 % العدد % العدد % العدد % العدد

7 16.66% 26 61.9% 8 19.14% 1 2.38% 

من خالل الجدول السابق نالحظ انه توجد عالقة ارتباطيه بين التحصيل واالستفادة من استخدام التقنية المعلومات 
%( من مجتمع الدراسة ،وقد تكون غالبا ومؤيد 23.42والوسائط المتعددة متباينة فقد تكون دائما وتؤيدها بنسبة )

%(  ،  في حين انعدم دعم إجابة بان 7..21راى )%(، وقد تكون أحيانا وهى مدعومة ب54.94لها نسبتهم )
االستفادة أبدا ال تكون من التقنية المعلومات والوسائط المتعددة. فمن خالل ذلك نالحظ إن االعلي نسبة في وجود 

 %( . 54.94عالقة ارتباطيه بين التحصيل واالستفادة  براى الغالبية من مجتمع الدراسة )
حظ إن تواصل أستاذ الجامعي والطالب عند استخدام التقنية المعلومات والوسائط في من خالل الجدول السابق نال

%( أو قد يكون .2.1المحاضرة يكون بنسب مختلفة ولو تم البدء باألضعف فإنها ال توجد تواصل وهو رأى )
 %( إن التواصل جيد . ومن37.77%(  ، وفى حين أفاد )9.34التواصل ضعيف وهو رأى مدعوم بنسبة )

خالل هذا الجدول نالحظ انه يوجد تواصل بين أستاذ والطالب باستخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة براى 
 %( .93.41االعلي من مجتمع الدراسة )

فمن خالل الجدول السابق نالحظ إن الستيعاب المحاضرة المستخدمة بها التقنية المعلومات والوسائط المتعددة 
طالب(  35%( من مجتمع الدراسة يحددون عدد الطلبة )34.44يجب إن يكون عدد الطلبة مناسب ، فهذا براى )

%( 37.74لمثل هذه المحاضرات ، براى )طالب( وهو عدد مالئم أكثر  27%( إلى )43.7، وترتفع النسبة إلى )
 27%( والتي تدعم )43.7طالب( . فمن خالل الجدول نالحظ إن االعلي نسبة ) 17عدد الطلبة المناسب هو )

 %( . 43.7طالب( في القاعة الستيعاب المحاضرة من مجتمع الدراسة )
 المحور الثاني:

ما الدافع الذي يجعل أستاذ الجامعي بالتدريس باستخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في عرض 
 المحاضرة ؟  

 اإلجــــــــابـــــــــــــــات العبــــــــارة

 
الدافع الذي يجعل أستاذ 
الجامعي يستخدم التقنية 
والوسائط في عرض 

 المحاضرة .

 سهولة الفهم  جذب االنتباه  توفير الوقت  تبسيط المعلومات

 % العدد % العدد % العدد % العدد

16 38.19% 4 9.52% 13 31.95% 9 21.42% 

 100:75 % 50: 75% 50:25 % 25:0% تقدير ثقة الطلبة 
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واستيعابهم للمعلومات 
المقدمة من قبل التقنية 
 والوسائط المتعددة.

 % العدد % العدد % العدد % العدد

2 4.96% 9 21.42% 24 59.14% 7 16.66% 

 
إمكانية التقنية والوسائط 
المتعددة إن تحل محل 
 الوسائل القديمة كليا.

 تحل كليا تحل غالبا تحل أحيانا  ال تحل أبدا 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

1 2.38% 18 42.85% 18 42.85% 5 11.91% 

نالحظ إن أستاذ الجامعي يستخدم التقنية المعلومات والوسائط المتعددة عند الشرح وذلك من خالل الجدول السابق 
%( أو جذب االنتباه بإفادة 7.52%( ، أو بتوفير الوقت بنسبة )77..1لدوافع عدة منها تبسيط المعلومات براى )

%( ، ومن خالل 23.41) %( من مجتمع الدراسة ، أو سهولة الفهم وهو رأى النسبة المتبقية البالغة17.75)
 %( .77..1الجدول السابق نالحظ إن الدافع هو تبسيط المعلومات وهى النسبة االعلي )

%( من مجتمع الدراسة 4.94% براى ) 25:  7ومن خالل الجدول السابق نالحظ ان ثقة الطلبة ال تزيد عند 
سائط المتعددة . فى حين نسبة ثقة محصورة وتصديقهم واستيعابهم للمعلومات المقدمة من التقنية المعلومات والو 

 % تحظى   57: 95%( بينما نسبة الثقة المحصورة بين  23.42% براى ) 57:25بين 

 %( برأيهم بان نسبة الثقة هي محصورة 34.44%( ، وادني )59.34بأكثر دعم من مجتمع الدراسة بنسبة )

% بنسبة  95:  57االعلي في الجدول هي %  ، فمن خالل  الجدول نالحظ إن النسبة  377:  95بين 
(59.34. )% 

من خالل الجدول السابق نالحظ إن إحالل التقنية المعلومات والوسائط المتعددة محل الوسائل القديمة كليا هو 
%( يؤكدون على أنها تحل أحيانا 5..42%( أنها ال تحل أبدا ، في حين إن ).2.1مصدر اختالف حيث يرى )

%( أنها تحل كليا محل الوسائل 33.77تكرر لكن بدعم إن إحاللها غالبا ، في حين يؤيد )، ونفس النسبة ت
القديمة . فمن خالل الجدول السابق نالحظ إن التقنية المعلومات والوسائط المتعددة تحل أحيانا وتحل غالبا بنفس 

 %( على الوسائل القديمة.5..42النسبة )

 الثالث :المحور 
 المقررات الدراسية للجامعة للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة في التعليم الجامعي ؟ما مدى مالئمة 
 اإلجــــــــابـــــــــــــــات العبــــــــارة

 
مدى مالئمة المقررات 
الدراسية الجامعية 
للتقنية والوسائط في 

 غير مالئمة مالئمة قليال  مالئمة  مالئمة جدا 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

5 11.91
% 

11 26.19% 24 59.14
% 

2 4.96% 
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 التعليم الجامعي.

خلفية الطلبة على 
استخدام التقنية 

والوسائط المتعددة في 
 التعليم الجامعي 

 ال توجد خلفيه خلفية ضعيفة خلفية متوسطة  خلفية جيدة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 21.42
% 

14 33.33% 6 14.28
% 

13 31.95
% 

 
تقيم استخدام أساتذة 
الجامعة للتقنية 
والوسائط المتعددة 
 .الحديثة في التدريس 

 مرتفع جيد متوسط ضعيف  

 % العدد % العدد % العدد % العدد

16 38.19
% 

17 41.49% 7 6.66% 2 4.96% 

في التعليم تناسب بعض المقررات وال  من خالل الجدول السابق نالحظ إن التقنية المعلومات والوسائط المتعددة
%( من مجتمع الدراسة بان المقررات الدراسية مالئمة جدا للتقنية 33.77تناسب مع أخرى وفى هذا السياق أفاد )

%( بأنها مالئمة ، ووصلت النسبة إلى أعالها وهى 24.37المعلومات والوسائط المتعددة ، وارتفعت النسبة إلى )
بان المقررات الدراسية مالئمة قليال للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة ، في حين إن  %( حيث يجزمون59.34)

%( بأنها 59.34%( تجيب بأنها غير مالئمة . فمن خالل ذلك نالحظ إن االعلي نسبة )4.94النسبة األقل )
 مالئمة قليال من مقررات الدراسية للجامعة .

الطلبة على استخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في التعليم  من خالل الجدول السابق نالحظ إن خلفية
الجامعي مهمة فهي تؤثر بالسلب أو اإليجاب على نتائجهم ومن االطالع على استبيانات مجتمع الدراسة كانت 

 %(  أجمعت على إن الطلبة ليهم خلفية11.11%( بان الطلبة لديهم خلفية جيدة ، ونسبة )23.42النسبة )
%( من مجتمع الدراسة ، وال توجد اى خلفية للطلبة .34.2متوسطة ، في حين الطلبة ذوى خلفية ضعيفة براى )
%( وهى النسبة المتبقية .لذلك فمن خالل الجدول 17.75باستخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة حسب )

 %( .11.11لومات والوسائط المتعددة )نالحظ إن االعلي نسبة هي خلفية الطلبة ألمتوسطه للتقنية المع

من خالل الجدول نالحظ إن استخدام أساتذة )أعضاء هيئة التدريس ( للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة 
%( بان 47.49%( من مجتمع الدراسة ، ويرتفع ليصل إلى )77..1الحديثة في تدريس ضعيف بحسب رأى )
%( ليكون استخدام أساتذة للتقنية المعلومات والوسائط فى 34.44)استخدام أساتذة متوسط ثم ينخفض إلى 

%( يحكمون بارتفاع استخدام أساتذة للتقنية والوسائط الحديثة في التدريس . لذلك 4.94التدريس جيد ، في حين )
 %(47.49من خالل رأى مجتمع الدراسة بان متوسط أساتذة يستخدمون التقنية المعلومات والوسائط المتعددة )
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 : الرابع المحور
 هل تعتبر التقنية المعلومات والوسائط المتعددة المستخدمة بالكلية ذات مستوى من الحداثة والتطور ؟

 اإلجــــــــابـــــــــــــــات العبــــــارة

تعتبر  التقنية الوسائط 
المتعددة المستخدمة 
بالكلية ذات مستوى من 
 الحداثة والتطور  

 كفاءة وتطور عالي كفاءة وتطور جيد  كفاءة وتطور متوسطة  كفاءة وتطور منخفض 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

24 59.14% 13 31.95% 3 9.14% 2 9.96% 

تعتبر التقنية المعلومات .
والوسائط المتعددة سهلة 

 االستخدام للطلبة

 صعبة جدا صعبة سهلة جدا سهلة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

30 91.42% 4 9.52% 8 19.14% 0 1% 
تقدير مرونة استخدام 
التقنية المعلومات 

والوسائط المتعددة في 
 التعليم الجامعي.

 بقدر كبير بقدر متوسط بقدر قليل ال تساعد

 % العدد % العدد % العدد % العدد

15 35.91% 10 23.81% 12 28.59% 5 11.91
% 

الجدول السابق  نالحظ إن أهمية وجود التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في الجامعة يتأثر سلبا أو من خالل 
%( من مجتمع الدراسة حكموا على التقنية المعلومات 59.34إيجابا بمدى كفاءة وتطور هذه التقنية ولذلك )

%(  17.75التطور وهى اعلي نسبة ،) والوسائط المتعددة في بالجامعة بأنها ذات مستوى منخفض من الكفاءة و 
%( حددوا كفاءة وتطور التقنية المعلومات والوسائط 9.34قرروا بأنها ذات كفاءة وتطور متوسط . في حين إن )

%(  فمن خالل ذلك نالحظ إن 4.94بالجيد . وكانت الكفاءة والتطور اعلي نسبة في مجتمع الدراسة المقدرة ب )
فمن خالل %( . 59.34ب رأى مجتمع الدراسة )ءة منخفض بالجامعة وذلك حساعلي نسبة بان تطور والكفا

الجدول السابق نالحظ إن تتدرج سهولة استخدام للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة إلى الصعوبة بالنسبة للطلبة 
ومات والوسائط حسب النسب الناتجة من الدراسة ،حيث النسبة االعلي أجمعت على سهولة استخدام التقنية المعل

%( بان استخدامها سهلة جدا ، في حين قدرت نسبة 7.52%( ، بينما اعتبرت نسبة )93.42المتعددة بنسبة )
%( 7%( بأنها صعبة ، وانعدم اعتبار إن استخدام التقنية المعلومات والوسائط صعب جدا فكانت نسبة )37.74)

على إن استخدام التقنية المعلومات والوسائط سهلة من . لذلك فمن خالل هذا الجدول نالحظ إن الطلبة اجمعوا 
من خالل هذا الجدول نالحظ إن تقدر المرونة باستخدام %(  وهى اعلي نسبة للجدول .93.42خالل النسبة )

%( وهى االعلي 15.93% بالنسبة ) 3:25التقنية المعلومات والوسائط المتعددة في التعليم الجامعي الفئة األولى 
% والتي تقدر بالنسبة  57:95%( ، تليتها الفئة الثالثة 7..21% بالنسبة) 25:57ة الثانية  ، ثم الفئ

%( وهى اقل نسبة . ومن خالل 33.77% فكانت النسبة ) 57:377%( ، واقل نسبة هي الفئة الرابعة 59..2)
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باستخدام التقنية % بان المرونة 3:25%( والتي تقدر بفئة األولى 15.93الجدول نالحظ إن نسبة االعلي )
 المعلومات والوسائط المتعددة في التعليم .

  الخامس: المحور
 كيف يتم تقيم تفاعل الطلبة مع التقنية المعلومات والوسائط المتعددة ؟

 اإلجــــــــابـــــــــــــــات العبــــــارة

تقيم تفاعل الطلبة مع 
التقنية المعلومات 
 والوسائط المتعددة

 ممتاز جيد جدا جيد  ضعيف 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 21.42% 9 21.42% 18 42.85% 6 14.28% 

لدينا خيارات متنوعة 
للتقنية المعلومات 

والوسائط المتعددة لكل 
 .محاضرة  

 توجد خيارات كثيرة جدا توجد خيارات متعددة  توجد خيارات قليلة  ال توجد خيارات متنوعة

 % العدد % العدد % العدد % العدد

9 21.42% 13 31.95% 16 38.19% 4 9.52% 

توجيه الطلبة للبحث 
في شبكة المعلومات 
الدولية مثال لالطالع 
 وكتابة الواجبات

 ابدا احيانا غالبا دائما 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

6 14.28% 9 21.42% 18 42.85% 9 21.42% 

هذه الدراسة قيمت تفاعل الطلبة مع التقنية المعلومات والوسائط المتعددة فكانت من خالل الجدول نالحظ إن 
%( قيموا التفاعل بالضعيف ، ونفس النسبة مماثلة بان التفاعل جيد 23.42النتيجة متباينة ،  حيث إن النسبة  )

وتفاعل الطلبة ممتاز براى %( حددوا التفاعل بأنه جيد جدا ، 5..42، بينما ارتفعت النسبة لتكون االعلي بقيمة )
%( على اعتبار إن 5..42%( . لذلك فمن خالل الجدول نالحظ إن االعلي نسبة ).34.2النسبة األقل وهى )

فمن خالل الجدول نالحظ إن يختلف تحديد نوع الل رأى مجتمع الدراسة .تقيم تفاعل الطلبة جيد جدا من خ
سب كل محاضرة في الشرائح موضوع الدراسة ، حيث إن نسبة خيارات التقنية المعلومات والوسائط المتعددة ح

%( نفت وجود خيارات متنوعة للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة ، ووجود خيارات قليلة حطت بنسبة 23.42)
%( أجابت بوجود خيارات متعددة ، 77..1%( من مجتمع الدراسة . في حين إن النسبة الكبرى هي )17.75)

ة األقل بان لها خيارات كثيرة جدا للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة والتي حظيت بأقل نسبة وأفاءت الشريح
%( وهى التي توضح عن 77..1%( من مجتمع الدراسة . ومن خالل ذلك نالحظ إن االعلي نسبة )7.52)

بق نالحظ إن يتم توجيه فمن خالل الجدول الساة المعلومات والوسائط المتعددة .وجود خيارات متعددة في التقني
%( ، .34.2وتشجيع الطلبة للبحث في شبكة المعلومات الدولية وكتابة الواجبات والبحوث دائما وهذا ما يسانده )

%( فكانت أحيانا ، إما النسبة 5..42%( . إما رأى االعلي بنسبة )23.42وغالبا براى مجتمع الدراسة بنسبة )
%( . فمن خالل الجدول نالحظ إن االعلي نسبة 23.42طلبة بنسبة )المتبقية فهي أبدا لم يتم توجيه ال
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%( تتمثل أحيانا يتم توجيه الطلبة الستخدام شبكة المعلومات وكتابة الواجبات والبحوث وهذا الراى 5..42)
 %(.5..42االعلي نسبة في هذا الجدول )

 نتائج الدراسة

 توصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها :

 الدراسة على أهمية وتأثير تقنية المعلومات والوسائط المتعددة على التدريس الجامعي .أوضحت  -3

زيادة في نسبة االنجاز لدى الطلبة من خالل وجود عالقة ارتباطيه بين التحصيل واالستفادة من التقنية  -2
 المعلومات والوسائط المتعددة 

ند عرض المحاضرة وذلك لتبسيط المعلومات ومساعدة في استخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة ع -1
 فهم عند الطلبة مع تنمية الذكاء .

مالئمة المقررات الدراسية للجامعة مع سهولة االستخدام التقنية المعلومات والوسائط المتعددة تسهم بتسهيل  -4
 استيعاب المحاضرات لدى الطلبة .

ات والوسائط المتعددة من قبل الدولة ليتمكن كل عضو هيئة التدريس من تقليل التكلفة المادية للتقنية المعلوم -5
 استخدامها في التعليم الجامعي .

 وجود بعض المعوقات التي تعيق في استخدام األمثل للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة . -4

 :التوصيات 

 استعرضت الباحثة إلى عدة توصيات وهى:

لحث طلبة الجامعة إلى إتقان مهارات التعامل مع تقنية المعلومات والوسائط  دعوة أعضاء هيئة التدريس -3
 المتعددة .

إن تسهم جميع أقسام الكلية على وضع خطة بحثية لتأمين عناوين وأدلة لمواقع االنترنت المهمة التي تعزز  -2
 عملية البحث العلمي .

ة باعتبارها احد مستجدات تقنية المعلومات وأهميتها في توعية الطلبة بالتقنية المعلومات والوسائط المتعدد 3-  
الحصول على أوعية المعلومات العلمية من خالل عقد الندوات الداخلية والورش العملية ثم تدريب الطالب على 

 كيفية انتقاء المعلومات .

 التعليمية والبحثية .إن تستفيد الكلية من موقعها المحدد على شبكة االنترنت في تسويق خدماتها  -4

إجراء مسابقات بين الطلبة في تنفيذ البحوث العلمية الجادة في استخدام التقنية المعلومات ،مما يثير في  -5
 الطلبة ظروفا أوسع للتنافس والتعامل مع الحاسوب وشبكة االنترنت .
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 م المستخدمة في التعليم .بناء المناهج االلكترونية لجميع األقسام الكلية مع تطوير أساليب التقدي -4

توفير مكتبة االلكترونية مع وجود اخصائى معلومات للمساعدة الطلبة لالطالع وعلى كيفية استخدام التقنية  -9
 المعلومات والوسائط المتعددة .

 توفير ميزانية خاصة للتقنية المعلومات والوسائط المتعددة الحديثة . -.

 قائمة المراجع 

 2774يلة .تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق.دار المسيرة ،عمان ، محمد محمود الح -3

 . 2771محمد عطية خميس .منتوجات تكنولوجيا التعلم . دار الحكمة ،القاهرة ،  -2

 .277خالد محمد السعود .تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، -1

استيتية ، عمر موسى سرحان . تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني . دار الوسائل للنشر ، دالل ملحس  -4
 2779عمان ،

 2774عبد الحميد زيتون . تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت . عالم الكتب ، القاهرة ، -5

 .277الوطنية للبحث العلمي ، طرابلس ،آمنة عبد الحفيظ الكوت .تقنية المعلومات في التعليم .الهيئة  -4

فادى إسماعيل .البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ،ورقة عمل مقدمة للندوة  -9
 .2771يوليو  39-35اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم ،دمشق ،

 ..377تكنولوجيا التعليم والتعلم .دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمد رضا البغدادي .  -.

 .277نائل حزر اهلل .الوسائط المتعددة . الشركة العربية المتحدة للتسويق ، مصر ، -7

 2774أ. دبليو بتيس ، غازي بول . التعليم الفعال بالتكنولوجيا ، مكتبات ونشر العبيكان ، رياض ،  -37

 2771ز الشرهان . الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ، مطابع الحميضى ، جمال عبد العزي -33

نجاح محمد النعمى . اثر تقدم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط :جامعة عين شمس ، عالم الكتب ، القاهرة  -32
،2773  

13-http:// www . ltaa.org. 

14- http// www . colorodo. E olu/ com. Munictiont. 

15- http//www.facalty.ksu.eou.sarmshm. 

16- http//www.hussein-marolan.com. 

17- http//www.mansu.mans.edu.eg. 



516 
 

 
 تقييم أداء جامعة النجم الساطع وفقًا لمدخل بطاقة األداء المتوازن

 ) المؤسسات غير الربحية (
 

 يحيى سعد حماد صالح القبائلي . أ
 النجم الساطع عضو هيئة تدريس جامعة

 تونس –طالب دكتوراه بجامعة صفاقـس 
 

 أ.د ســــــامـــي بـــودبـــــوس
 عضو هيئة تدريس بكلية العلوم االقتصادية

 تونس -والتصرف جامعة صفاقس        
yahauh@yahoo.com 

 

 الخالصة
ولما ُحظيت به بطاقة األداء المتوازن باهتمام متزايد في اآلونة األخيرة في المجالين العلمي والعملي في الدول      

المتقدمـة إال أن هــذا األســلوب مـا زال فــي مراحلــه األول فـي الــدول العربيــة واألفريقيـة ، وتعــد بطاقــة األداء المتــوازن 

ســتراتيجية المنظمــة إحــدى األدوات االســتراتيجية التــي تســتخدم  فــي تقيــيم أداء المنظمــات ، حيــث تــتم ترجمــة رؤيــة وا 

ولهذا قمنا بهذه الدراسة لما لمسناه من أهمية لهذا  القابلة للقياس وفقًا ألهدافها .إلى مجموع من اإلجراءات العلمية 

النموذج ) بطاقـة االداء  النموذج الحديث لتقييم األداء في جميع المؤسسات الخدمية والصناعية حيث تم دراسة هذا

المتوازن ( بمحاورة االربعة ) المالي ، والعمـالء والعمليـات الداخليـة ، والتعلـيم والنمـو ( علـى جامعـة مـن الجامعـات 

الدولة الليبية وهي جامعة الـنجم السـاطع وتبـين وجـود مقومـات تطبيـق بطاقـة االداء المتـوازن داخـل الجامعـة وبينـت 

اكل ومـن ضـمنها عـدم مشـاركة العـاملين فـي اتخـاذ القـرارات  ووضـع سياسـات  بالجامعـة الدراسة وجود بعـض المشـ

وبينـــت حـــرص الجامعـــة علـــى االهتمـــام بالطلبـــة وتـــوفير   مركـــز ضـــمان الجـــودة بالشـــكل الكـــافي.وعـــدم االهتمـــام ب

 احتياجاتهم مع الحرص بقوة على قفل الحسابات الختامية بعد المراجع .  

 ى مجموعة من التوصيات وهي وقد توصلت الدراسة ال
 التعريف ببطاقة األداء المتوازن لدى جميع العاملين بالجامعة  -

 أن تقوم الجامعة بتطبيق بطاقة األداء المتوازن في تقييم االداء بالجامعة . -



517 
 

اشــراك جميــع فــات الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة تــدريس ومــوظفين وطــالب فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية  -
 للجامعة 

 ز ضمان الجودة داخل الجامعة للقيام بالعمل المناط به .دعم مرك -
تطبيـــق هـــذا النمـــوذج ) بطاقـــة االداء المتـــوازن ( علـــى جميـــع الجامعـــات الليبيـــة لرافـــع مـــن أداء العـــاملين  -

 بداخل هذه المؤسسات .
 

 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 1-1
تعتبر جامعة النجم الساطع من المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي الليبي والتي تقوم على أساس      

أهداف غير ربحية ، وتهدف إلى خدمة المجتمع والتعليم والبحث العلمي والمؤسسة الوطنية للنفط بحيث تقوم 
عناصر الوطنية ذات تدريب عالي لخدمة الشركات بتخريج مهندسين تقنيين ، وتساعد المؤسسة في توفير ال

 . النفطية
ولذلك يستوجب على الجامعة لتحقيق األهداف المنشودة وضع خطة محكمة ومتابعة األهداف وتقييم أدائها      

 لمعرفة مؤشرات تحقيق هذه  األهداف ولتحسين ادائها ورفع مستوى كفاءة خرجيها.

ة بين مختلف المنظمات في قطاعات األعمال المختلفة ، أصبحت هذه األخيرة وفي ظل تزايد حدة المنافس        
ــا بــدا التفكيــر فــي االدوات الحديثــة التــي تســاعد فــي تقيــيم  مطالبــة بتبنــي أســاليب و أدوات إداريــة حديثــة ، ومــن هن

مركبـة لقيـاس و (  مقيـاس األداء المتـوازن كـأداة متكاملـة و (Kaplan and Nortonقـدم  3772االداء وفـي عـام 
 إدارة األداء االستراتيجي  .

وُحظيــت بطاقـــة األداء المتـــوازن باهتمـــام متزايـــد فـــي اآلونـــة األخيــرة فـــي المجـــالين العلمـــي والعملـــي فـــي الـــدول      
المتقدمة إال أن هذا األسلوب ما زال مراحله األول في الدول العربية واألفريقية ، وتعد بطاقة األداء المتوازن إحـدى 

ســـتراتيجية المنظمــة إلـــى ا ألدوات االســتراتيجية التــي تســـتخدم فــي تقيــيم أداء المنظمـــات ، حيــث تـــتم ترجمــة رؤيــة وا 
 ( .(Kaplan and Norton,2001,P21مجموع من اإلجراءات العلمية القابلة للقياس وفقًا ألهدافها 

قـاييس األداء التـي تشـمل علـى ( أحـد م   Balanced Score Card)  BSCوتعتبـر بطاقـة األداء المتـوازن     
مجموعة متجانسة من المقاييس األداء تركز على الجانب المالي والجانب غير المالي ، لذلك البد من معرفة مـدى 

 أثرها في تقييم االداء بالمؤسسات الغير ربحية مثل الجامعات .
تكـون مـن مجموعـة متنوعـة مـن وتعتبر البطاقـة االداء المتـوازن وسـيلة لقيـاس أداء الشـركات والمؤسسـات وت 

 المقاييس التي تقيس األداء من خالل أربعة أبعاد وذلك كما هو موضح في الشكل التالي :
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 ( ( Kaplan and Norton .1992.p72 :المصدر

واألبعــاد األربعــة هــي : المنظــور المــالي ؛ منظــور الزبــون ) العميــل (، منظــور عمليــات التشــغيل الــداخلي ومنظــور 
 والنمـو التعلم
 الدراسات السابقة : 2-1

اوضــحت العديــد  مــن الدراســات التــي تناولــت تطبيــق بطاقــة األداء المتــوازن األهميــة البالغــة لتطبيــق بطاقــة األداء 
المتـوازن فــي كافــة منظمــات االعمــال لمـا لهــا مــن تــأثير علــى األداء مـن حيــث الدقــة ، والتوقيــت المناســب وتكــاملهم 

 ودرجة التفضيل التي تمتاز بها والتي تصب في مجموعها في ترشيد القرارات.األنظمة اإلدارية 
ومن هنا نتطرق للعديد من التي تناولت تطبيق بطاقة األداء المتوازن باعتبارها تشتمل على المقاييس الماليـة وغيـر 

 المالية في الممارسة العملية وسوف نقوم بتقسيمها الى قسمين 
 ة : اواًل : الدراسات العربي

 (2112دراسة ) الغريب  -
هــدفت هــذه الدراســة إلــى مــدى امكانيــة اســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن لتقيــيم األداء فــي البنــوك التجاريــة الليبيــة ، 

 وتقييم المرتكزات التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن .
تطبيــق بطاقــة األداء المتــوازن ، أن لــديها توصــلت الدراســة إلــى أن لــدى البنــوك التجاريــة الليبيــة االســتعداد الكامــل ل

 القدرة على توفير البيانات الالزمة الستخدام ابعاد بطاقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك التجارية الليبية 
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ســتراتيجية المنظمــة ، إال أ لــى أن اســتخدام ابعــاد بطاقــة األداء المتــوازن يــؤدي إلــى الــربط بــين مقــاييس األداء وا  ن وا 
النتـــائج اثبتـــت وجـــود بعـــض المعوقـــات التـــي تحـــول دون اســـتخدام بطاقـــة األداء المتـــوازن لتقيـــيم األداء فـــي البنـــوك 

 التجارية الليبية .
 (2114دراسة ) عبدالرحمن  -

هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام نموذج االداء المتوازن في تقويم أداء الجامعات بمحـاوره األربعـة  ) العمـالء 
 مالي ، العمليات الداخلية ، التعليم والنمو ( بالتطبيق على جامعة افريقيا العالمية .، ال

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة ان إدارة الجامعـــة تشـــجع وتـــدعم نمـــط العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد وان مـــوارد الجامعـــة يـــتم 
وبينـــت الدراســـة ان الجـــودة اســـتخدامها فـــي تحقيـــق اهـــداف الجامعـــة وان الطـــالب يـــتم معـــاملتهم بعدالـــة دون تمييـــز 

الخــدمات المقدمــة للطــالب بالــداخليات متدنيــة وان ادارة الجامعــة تحــرص علــى تطــوير قــدرات العــاملين عــن طريــق 
بـــرامج التـــدريب كمـــا اوصـــلت الدراســـة بضـــرورة اشـــراك الطـــالب عـــن وضـــع الخطـــط والسياســـات الخاصـــة بالجانـــب 

دخــال نظــام التعلــيم االلكترونــي فــي كــل االكــاديمي اضــافة الــى انشــاء عمــادة خاصــة بــالجودة  والتطــوير االكــاديمي وا 
 المراحل العلمية والتعليمية .

 ( 2114دراسة  ) القريشي  -
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى تصــورات العــاملين نحــو مســتوى التغيــر التكنولــوجي الحاصــل بمؤسســة صــناعة 

 بالجزائر ، وأثر ذلك على مستوى أدائها . –الكوابل 
الدراســة الــى وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية للتغيــر التكنولــوجي ) كمجموعــة ( علــى مســتوى أداء مؤسســة توصــلت 

صــناعة الكوابــل ، وقــد اوصــلت الدراســة أنــه يجــب علــى المؤسســة ان تزيــد اســتثماراتها فــي مجــال االبــداع واالبتكــار 
تلف مكونات تكنولوجيـا المعلومـات ودعم المنتجات الجديدة ، وكذلك يجب عليها أنت تستثمر بشكل مستمر في مخ

 ، إضافة إلى ذلك على المؤسسة أن تستخدم بشكل فعال طرق التصميم والتصنيع بواسطة الكمبيوتر .
 ( 2116دراسة ) إدغيش  -

 هدفت هذه الدراسة إلى 
معرفة مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن بإبعادها ، في شبكة األقصى االعالميـة التـي تقـوم  -3

 يها بطاقة األداء المتوازن ومدى مالئمتها لرؤية المؤسسة وأهدافها .عل
 تحديد أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق بطاقة الداء المتوازن وغيرها من االهداف . -2

 فتوصلت الدراسة إلى  مجموعة من النتائج ومنها :
أداء شــبكة األقصــى اإلعالميــة ، ولــذى يــدل أنــه تتــوفر مقومــات تطبيــق ابعــاد بطاقــة األداء المتــوازن ، كــأداء لتقيــيم 

علــى أنـــه هنــاك إمكانيـــة كبيــرة لتطبيـــق هــذه المنهجيـــة فـــي شــبكة األقصـــى اإلعالميــة للنهـــوض بهــا علـــى المســـتوى 
 التنظيمي واإلداري والمالي ، وهناك بعض الصعوبات من بينها عدم إدراك االدارة لمفهوم بطاقة ألداء المتوازن .
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 االجنبية :ثانيًا الدراسات 
  (. Kaplan and Norton 1992  (دراسة -

تعتبر هذه الدراسة بمثابة المدخل اإلداري الجديد الذي يعنى بالتقويم الشامل ألداء الشركات وذلـك مـن عـدة محـاور 
 هي : 
المنظور المالي :  والذي يتمحور حول اإلجابة عن السؤال التالي ، كيف ينبغي أن تظهر الشركة لحملـة  -3

 ؟  األسهم
منظــور العميــل : ويتمحــور حــول اإلجابــة عــن الســؤال التــالي ، كيــف ينبغــي أن تظهــر الشــركة لزبائنهــا ؟  -2

وذلك بتحقيق أكبر أشياع لحاجـاتهم ورغبـاتهم مـع المحافظـة علـى العميـل الحـالي وكسـب والئهـم واجتـذاب 
 داء. عمالء جدد أخذين في االعتبار ربحية كل منهم مع المحافظة على الجودة في األ

 منظور العمليات التشغيلية الداخلية : ويرتكز في اإلجابة على األسئلة التالية :  -1
 كيف يمكن وصف العمليات التشغيلية داخل الشركة بشكل دقيق ؟  -
هــل يــتم قيــاس العمليــات التشــغيلية وفقــًا لقواعــد أساســية مبنيــة علــى أســاس نظــامي التكــاليف واإلدارة علــى  -

 أساس النشاط بحيث تظهر القيمة المضافة لكل عملية ؟ 
ـــدريب المســـتمرين للمـــوظفين إضـــافة إليجـــاد  -4 ـــتعلم والت ـــتعلم والنمـــو :  يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق ال منظـــور ال

 ين واإلدارة مع ضرورة توفير مرشدين من اإلدارة للموظفين . عالقات ثقافية بين الموظف
أن جميــع األبعــاد الســابقة مترابطــة بعضــها مــع بعــض كمــا أنهــا متداخلــة وتتركــز حــول إســتراتيجية الشــركة ورســالتها 

 ورؤيتها المستقبلية. 
 . (Kaplan and Norton 1993 ( دراسة -

( فــي ثــالث شــركات حيــث BSCنظــام بطاقــة األداء المتــوازن ) شــملت هــذه الدراســة علــى التحليــل التجريبــي لتطبيــق
ركزت على اختبار المقـاييس الماليـة وغيـر الماليـة ومـدى اهتمـام اإلدارات بهـا والعالقـات المترابطـة بينهـا مـن ناحيـة 

ام ( يعـد قلـب النظـام اإلداري ولـيس نظـBSCأخري وقد توصلت هذه الدراسة إلي أن  نظام بطاقة األداء المتوازن )
قياسي لألداء الشامل فحسب ، وذلك لشمولية كافة الجوانب المالية وغير المالية لألداء وبالتالي تحول نظـام بطاقـة 
األداء المتوازن من نظام لقياس األداء إلي نظام لإلدارة اإلستراتيجية حيث يعطي أشارات ورسـائل لكـل مـن األقسـام 

 التفصيل التي يقدمها هذا النظام في قياس األداء.  والعاملين لها أثر بعيد المدى ، إضافة لدرجة
 ( . Scot Minans 2113)   دراسة -

مشـكلة الدراسـة فـي أنـه حاليـًا ال توجـد معرفـة متخصصـة عـن : مسـتوى الفهـم لـدى العمالـة فـي الرعايــة  تتمثـل     
لعليا لمناقشـة وتنفيـذ اإلسـتراتجية ، الصحية األولية عن اإلستراتيجية لبطاقة األداء المتوازن ، ال يوجد زمن لإلدارة ا

درجة تحقيق الهدف وارتباطها بالتكلفة والمصـادر ، واختبـرت الدراسـة عـدة فرضـيات منهـا تعمـل بطاقـة األداء علـى 
تحسين او تطوير فهم القـوة العاملـة لفهـم اإلسـتراتيجية ، وتحتـاج الـى زمـن لمناقشـة اإلسـتراتيجية والتكلفـة والحـافز ، 



521 
 

ســتراتيجية هــل هــي داللــة معبــرة فــي الرعايــة الصــحية كمــا فــي االعمــال والصــناعات ، بطاقــة األداء اذا طبقــت اإل
 تساعد في منظومة الرعاية الصحية األولية كتطبيق جيد في الخطة اإلستراتيجية .

الدراسة إلى عدة نتـائج منهـا : حـدثت زيـادة ملحوظـة فـي فهـم العـاملين لإلسـتراتيجية قبـل وبعـد بطاقـة  وتوصلت    
األداء المتوازن ، حدثت زيادة ملحوظة في فهم القوى العاملة للخطة اإلستراتيجية للمستشفى فـي الـزمن اإلضـافي ، 

 ية والميزانية والتعويض .حدثت زيادة ملحوظة في مقدرة العاملين لربط الحوافز واإلستراتيج
 ( Adejoka, A, Bayat, M.2114 ) دراسة -

ســعت هــذه الدراســة لتقيــيم التكامــل بــين انظمــة إدارة األداء والتطــوير باإلضــافة الــى بطاقــة األداء المتــوازن كــأداء   
لتقيـيم أداء مستشـفى مثاثـا العـام فـي جنـوب افريقيـا ، وكـذلك تحديـد أثـر تطبيـق بطاقـة األداء المتـوازن علـى مــوظفي 

يل بطاقــة األداء المتــوازن وأنظمــة إدارة األداء والتطــوير المستشــفى ، باإلضــافة إلــى تحليــل كيــف مــن الممكــن تشــك
 نظام متكامل في مجال الرعاية الصحية بالمستشفى .

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 % من المشاركين اجمع على ضرورة تقييم أداء العاملين بالرعاية الصحية .97أن  -3
 قة األداء المتوازن كأداء لتقييم األداء .% من المشاركين كانوا على علم ومعرفة ببطا47أن  -2
 % من المبحوثين أن أداء التقييم الحالية ال توفر فرصًا للتدريب .52ويعتقد  -1
أن نصــف العــاملين فــي الرعايــة الصــحية فــي المستشــفى ال يجمعــون علــى أن التطــوير أداء اإلدارة مفيــد  -4

 لتحسين المهارات الشخصية .
لموظفين ال يسـتطيعون االخـتالف مـع اإلدارة ويقومـون بتنفيـذ القـرارات % من المبحوثين شعر أن ا5.أن  -5

 اإلدارية المطلوبة منهم تنفيذها .
% مــن العــاملين فــي الرعايــة يعتقــد أنــه ال يوجــد أى مكافــآت وحــوافز للعمــل بجــد مــع ادوات التقيــيم 77ان  -4

 الحالية .
 تحسين األداء . % من الموظفين اشار أن أداء التقييم الحالية ال تدعم59.5أن  -9
% من المبحوثين أشار أنه يجـب أن يـتم تطـوير أداء تقيـيم جديـدة لقيـاس األداء الـوظيفي لمـوظفى 47أن  -.

 الرعاية الصحية .
 مشكلة البحث  3-1

أن التطورات المتسارعة في المعلومات التي تحتاج لها اي منظمة او مؤسسة في قياس أدائها لتحقيـق أهـدافها أدى 
ير مقاييس األداء لمواكبة التطور بـدال مـن االقتصـار علـى مقـاييس  األداء الماليـة فقـط مـع تحقيـق إلى ضرورة تطو 

 التكامل بين المقاييس وغير المالية إلعطاء صورة شاملة عن أداء المؤسسة سوء كانت ربحية او غير ربحية .
ع محـل الدراسـة تفتقـر الـى نظـام تقيـيم وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة في أن الجامعات الليبية وجامعـة الـنجم السـاط

أداء شــامل ومتكامــل يمكــن قيــاس االداء ويبــين التميــز فــي االداء ، ولــذلك تجــد تقيــيم األداء تقــدم عــن طريــق تقريــر 
كفاءة األداء داخل الجامعة ولعل الكثير من المعلومات تفتقد الـى مصـداقيتها فـي الحكـم بموضـوعيته علـى الواقـع ، 



522 
 

ها على مؤشرات تقييم مرنة وعلمية ، وبمـا ان الجامعـة تقـيس األداء بواسـطة مؤشـرات غيـر دقيقـة وذلك لعدم اشتمال
وتعتمد على عدد الخـرجين وأعضـاء هيئـة التـدريس ،ولـذى يسـتوجب اختيـار مقـاييس أداء حديثـة تضـع عـدة عوامـل 

ســـ ـــيم األداء للجامعـــة وتعكـــس وبصـــورة شـــاملة رســـالة وا  ـــداع فـــي تقي راتيجية الجامعـــة  لتحقيـــق تمنهـــا االبتكـــار واإلب
 .أهدافها

 لذي وضعنا هذه التساؤالت لإلجابة عن مشكلة الدراسة .
 هل يطبق اسلوب بطاقة االداء المتوازن في قياس االداء بجامعة النجم الساطع ؟

 فروض الدراسة   1- 4
 الفرضية الرئيسة : 1-4-1

بطاقــة األداء المتــوازن فــي تقيــيم أداء الجامعـــة ال تعلــم اإلدارة العليــا بجامعــة الــنجم الســاطع مــدى أهميــة  -
 ومتابعة أهدافها .

ال تســتخدم جامعــة الــنجم الســاطع االســاليب الحديثــة للتقيــيم االداء مثــل بطاقــة االداء المتــوازن فــي تقيــيم  -
 أدائها .

 الفرضية الفرعية : 2-4-1
 زن لقياس أدائها .ال تطبق  جامعة النجم الساطع المنظور المالي في بطاقة األداء المتوا -
 ال تطبق جامعة النجم الساطع منظور عمليات التشغيل الداخلي في بطاقة األداء المتوازن لقياس أدائها . -
 ال تطبق  جامعة النجم الساطع منظور التعليم والنمو في بطاقة األداء المتوازن لقياس أدائها . -
 داء المتوازن لقياس أدائها .ال تطبق  جامعة النجم الساطع منظور العميل في بطاقة األ -

 هدف الدراسة :  5-1
 تهدف هذه الدارسة الى : 

ظهــار اهميتهــا وتطبيقهــا فــي  - التعريــف بمــدخل حــديث لقيــاس وتحســين األداء وهــو بطاقــة األداء المتــوازن وا 
 جامعة النجم الساطع .

 معة .حث الجامعة على استخدام اسلوب قياس الداء المتوازن لتقييم األداء داخل الجا -
 تكمن اهمية الدراسة في جانبين أهمية الدراسة :  6-1
 الجانب النظري : 1-6-1

( مـــن األســـاليب  BSCتنبــع اهميـــة البحـــث فــي الجانـــب النظـــري فــي كـــون أن اســـلوب بطاقــة األداء المتـــوازن)     
يــة والمحليــة ومركــز الحديثــة فــي تقيــيم األداء ونــدرة مراجعــه ، فــإن هــذه الدراســة ســوف تكــون إضــافة للمكتبــة العرب

 البحوث وجامعة النجم الساطع بشكل خاص .  
 الجانب العملي : 2-6-1

بما أن بطاقـة األداء المتـوازن ُتعـد مـن األدوات  اإلداريـة الحديثـة المطبقـة حاليـًا فـي الكثيـر مـن المؤسسـات فـي     
فـي وضـع جامعـة الـنجم السـاطع مـن العالم الخـارجي ، فـإن المسـاهمة العلميـة والعمليـة للدراسـة سـوف تكـون خطـوة 
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أول المؤسســات والجامعــات الليبيــة فــي تطبيــق هــذا االســلوب ، وتســاهم فــي وضــع انمــوذج للجامعــات والمؤسســات 
 الغير ربحيه في تطبيق هذا النموذج .

 منهجية الدراسة :   9-1
 لغرض تحقيق أهداف البحث قمنا كما هو معمول به في مثل هذه الدراسات بتقسيمها الى قسمين :       
 االول الجانب النظري : 1-9-1
وقــد تــم تجميــع البيانــات الثانويــة لإلطــار النظــري للبحــث مــن الكتــب والرســائل والــدوريات والمجــالت العلميــة ذات  

 الصلة بموضوع البحث.
 جانب العملي : الثاني ال 2-9-1

أما فيما يتعلـق بالجانـب العملـي فـتم تجميـع البيانـات األوليـة باسـتخدام اسـتمارة اسـتبيان بهـدف اإلجابـة علـى السـؤال 
الرئيسي للدراسة وعليه فإنه يمكن تصـنيف هـذه الدراسـة مـن حيـث الهـدف أنهـا دراسـة وصـفية ، تهـدف الـي وصـف 

بوصف تقييم االداء باستخدام طبيق بطاقة األداء المتـوازن فـي قيـاس  ظاهرة معينة وتحديد معالمها من خالل فيمها
، الهـدف منهـا هـو تعمـيم  و تقييم أداء جامعة النجم الساطع أما من حيث اإلجراءات التي تتبعها تعتبر دراسة كمية

ث النتيجـة فهـو النتائج كون أن استمارة االستبيان يمكن استخدامها في كل من البحـوث الكميـة والنوعيـة أمـا مـن حيـ
 بحث أساسي .

 مجتمع وعينة الدراسة: 8-1
 يتكون مجتمع البحث من مؤسسة جامعة النجم الساطع وتم اختيار 

 المسجلين ( –رؤساء االقسام  –عمداء الكليات  –)مجلس الجامعة 
 خطة الدراسة  9-1
في ضوء ما تم عرضة  و لخدمة أغراض هذه البحث وتحقيقًا ألهدافها ،تم تقسيمها إلي ثالث فصول على النحـو  

 اآلتي :
 الفصل األول : اإلطار العام للدراسة.

استعرض الباحث فـي هـذا الفصـل بالتحليـل كـال مـن مشـكلة الدراسـة وأهـدافها وأهميتهـا إضـافة إلـى وضـع الفـروض 
الدراسة مع سرد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والطريقة التي سوف التي تناولت مشكلة 

يتبنها الباحث في جمع البيانات والطريقة التي سوف يعتمد عليها في تحليل البيانات واختبار الفروض ، كما تنـاول 
 الباحث حدود وخطة الدراسة التي أعدها لدراسة الموضوع .  

 ني : القياس وتقييم األداء وبطاقة الداء المتوازن .الفصل الثا
، من حيـث مفهـوم  أهـدف نظـام قيـاس  نستعرض فيه قياس وتقييم األداء مبحثين األولتم تقسيم هذا الفصل الى 

وتقيــيم االداء والنتقــادات الموجهــه لهــا باإلضــافة لمواصــفات نظــام قيــاس وتقيــيم األداء الفعــال ، وفــي النهايــة ســوف 
ــاني : نخصصــه لبطاقــة االداء الباحــث االتجاهــات الحديثــة فــي مجــال قيــاس وتقــيم األداء .  يعــرض  والمبحــث الث
يطرح هذا المبحث موضوع بطاقة االداء المتوازن ويعرض نشأة بطاقـة األداء المتـوازن ثـم أسـباب ظهـور  المتوازن 
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ساسـية لبطاقـة األداء ثـم مميـزات اسـتخدمها بطاقة األداء ثم مفهوم وتعريف بطاقة األداء المتوازن ثم الخصـائص اال
 ثم خطوات بنائها وثم استخدمها كنظام لإلدارة االستراتيجية ومعوقات تطبيق بطاقة األداء المتوازن .

 الفصل الثالث : الخالصة والنتائج والتوصيات .
الل السـرد النظـري او نعرض بإذن هلل في هذا الفصل مجموعة من النتـائج التـي توصـلت اليهـا الدراسـة سـوء مـن خـ

من خالل الدراسة العملية ، كما أننا سوف نقدم مجموعة من التوصيات التي تعتمد على نتائج الدراسة والتـي نأمـل 
 حسين اداء بجامعة النجم الساطع .من خاللها ت

 الفصل الثاني
 المبحث األول

 قياس وتقيم األداء
 مقدمة 1-1-2

سـتراتيجيتها حيـث تعتبر عملية قياس وتقييم األداء من  أهـم  العمليـات التـي تعتمـد عليهـا المنظمـة لتحقيـق أهـدافها وا 
تعـــد عمليـــة قيـــاس وتقيـــيم األداء المرحلـــة األخيـــرة والمهمـــة مـــن مراحـــل العمليـــة اإلداريـــة خـــالل الفتـــرة محـــل ألقيـــاس 

 مة.وبالتالي يكشف عن األداء المنخفض ومحاولة تحسينه للوصول إلي تطوير األداء الكلي للمنظ
 مفهوم القياس المحاسبي: 2-1-2

إن قياس األحداث الطبيعية ال يمثل أي مشكله،ويمكن قياسها باألدوات التي تـم اختيارهـا والتأكـد منهـا بدقـه،فالطول 
والعــرض ،والــوزن والمســاحة ودرجــة الحــرارة وغيرهــا مــن األحــداث التــي يمكــن قياســها بدقــه لتــوفير المقيــاس المناســبة 

ـــل الخـــوف والعطـــش  لها،أمـــا األحـــداث ـــل المشـــاعر واإلدراك والجوانـــب ألتنظيمـــه والســـلوكية األخـــرى مث األخـــرى مث
والرغبة وانخفاض لألسعار األسهم في األسواق المالية وسلوك المستهلكين وغيرها فـان هنـاك العديـد مـن المحـاوالت 

 (.2774ر )سيكارات، والنماذج واألساليب اإلحصائية يمكن االحتكام  أليها في قياس مثل هذه الظواه
 -تعريف قياس األداء : 3-1-2

( القيــاس : هـــي عمليــة مقابلــه يــتم مـــن خاللهــا قــرن خاصــية معينـــه هــي خاصــية التعـــدد 2779وعــرف )الحيــالي ،
النقــدي ، لشــيء معــين هــو حــدث اقتصــادي يتمثــل فيهــا لعنصــر معــين فــي مجــال معــين هــو المشــروع االقتصــادي 

، فــي مجــال أخــر محــدد هــو عــدد حقيقــي فــي مجــال أخــر هــو نظــام األعــداد بعنصــر أخــر محــدد هــو عــدد حقيقــي 
 الحقيقية ، وذلك باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد ، وبموجب قواعد اقتران معينه هي قواعد االحتساب.

 أهمية القياس في الحاسبة: 4-1-2
ا تـؤثر علـي سـلوك اإلدارة أثنـاء (أن مقاييس األداء تعتبر هامه جدا  للمؤسسـة لدرجـة إنهـ2779) Bourneأوضح 

قيامهـا بمهامهـا المختلفـة مـن تخطـيط ورقابـة وتخصـيص للمــواد المتاحـة ، فـال احـد مـن اإلداري يريـد تـدني معــدالت 
نما تسعي اإلدارة وراء األنشطة التي يمكـن مـن خاللهـا تحقيـق األهـداف وبالتـالي لـيس الهـدف هـو وضـع  األداء ، وا 

نها ا ( إلـي أن القيـاس فـي 3777لهدف هـو مـا قامـت المؤسسـة مـن أجلـه وأضـاف هندريكسـن )المقاييس المناسبة وا 
المحاسبة يجب إن يوجه إلي تقديم المعلومات التي تكون مالئمة لمتخذ القرارات ، لذلك يجب اختيار العملية المراد 
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ـــتم اختيـــار أســـلوب المناســـب لهـــا ،أل ن بعـــض المعلومـــات قياســـها والتـــي تعتبـــر هامـــة لمتخـــذي القـــرارات قبـــل أن ي
 حديد عنها في شكل ملحوظات هامشي.المحاسبية قد ال يمكن عرضها بالت

 أهداف القياس: 5-1-2
ويتمثــل الهــدف األساســي ألي نظــام لقيــاس األداء فــي تحديــد ورقابــة وتحســين أداء األنشــطة التــي تقــوم بهــا الشــركة 

 ألهداف الفرعية ولكي يتم تحقيق هذا الهدف العام ال بد من تحقيق مجموعه من ا
 ( في النقاط التالية:2779) Bourne ( و2779كما يري  شهيد )

 .مساعدة اإلدارة في القيام بأعمال التخطيط والرقابة 
 مساعدة اإلدارة في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية واالستثمارية 
 .مساعدة اإلدارة في الحكم علي أداءها من خالل المقارنات المختلفة 
  توجيه اإلداري نحو مواطن التحسين التي تحقق القدرة التنافسية من خـالل احتـواء وتضـمين عمليـة التقيـيم

 مؤشرات يكشف عن أداء ومركز المنافسين.
  توفير المعلومات التي يمكن بواسطتها التأثير علي طريقة تقييم األداء وهـذه المعلومـات يـتم اسـتيفاؤها مـن

 اء .خالل مجموعه من مقاييس األد
 .قياس كفاءة األنشطة محل التقييم وتحديد ما يحتاج منها ألي تطوير 

 مفهوم تقييم األداء: 6-1-2
تسعي المحاسبة اإلدارية إلي تقديم خدمات تتجسد في تقييم األداء ، فالتطورات الحديثة في بيئة اإلعمال المحيطة 

يكي يتغير بتغيير الظروف واإلحداث ويخدم جعلت المهنة في أزمة ،إذا ما نظرنا إلي المحاسبة كعلم دينام
المجتمع وبالتالي فإن هذه التطورات أدت بالشركات إلي ضرورة مواكبة التغيرات في األساليب والتقنيات اإلدارية 
والمحاسبية ، بالشكل الذي تضمن من خالله تنفيذ االستراتيجيات التي تضعها، وقد أصبح واجبا علي الشركات 

 (2779يم األداء وأساليبه بالشكل الذي يتناسب مع هذه المتغيرات )الحربي ، تطوير وسائل تقي
فعملية تقييم األداء تختلف من بيئة آلخري ومن مؤسسه آلخره كما يوجد خلط كبير في األدب المحاسبي حول     

فالتقييم  هذه المفاهيم عند قياس وتقييم األداء وخصوصا بين المصطلحين تقييم األداء وتقويم األداء ،
(Valuation يشير إلي التحديد الدقيق للعناصر التي تشكل قيمة شيء ما وتحدد كيفية قياسه والتعبير عن قيمته )

( هو الحكم على القيمة المقاسة أو التي  نتجت عن التقييم Evaluationبوحدات قياس مناسبة، إما التقويم )
اس، وال يتم ذلك إال وفقا لالستراتيجيات التي تسعى الشركة بالمقارنة مع مقدار معياري لقيمة الشيء محل القي

لتحقيقها ، أي كانت النظم المستخدمة في تقييم أو تقويم األداء فإن البيانان والمعلومات التي تنتج عن هذه العملية 
 ( .2737يجب أن تخفض من حالة عدم التأكد لدي متخذ القرار وتعود بالمنفعة علي الشركة )المغربي،

( إن تقييم األداء يحتل مكانه متميزة لما له من أهمية كبيرة في تحديد كفاءة الشركة ومدي 2777ذكر الفيتوري )و 
تحقيقها ألهدافها فهو يمثل الحلقة األخيرة من سلسلة العمل اإلداري المستمر و تشمل مجموعه من اإلجراءات  
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رجة من الكفاءة  وفيما يلي أهم ما ورد من تعريفات للتأكد من إن النتائج تتحقق علي النحو  المرسوم بأعلى د
 لمفهوم تقييم األداء:ـ

هو عملية إيجاد مقياس يمكن من خالله معرفة مدى تحقيق الشركة لألهداف التي أقيمت من أجلها ، ومقارنة  
ب تلك تلك األهداف المخططة لها ومعرفة وتحديد مقدار االنحرافات عن ما تم تحقيقه فعال مع تحديد أسبا

 (.2779االنحرافات وأساليب معالجتها )العيساوي،
  أهمية تقييم األداء: 9-1-2

ان لتقييم األداء اهمية بالغه حيث يساعد المظلمات في الحكم علي كفاءة ادائها ومدي تحقيقها ألهدافها ، كما 
مدخالت ومخرجات يساعد ايضا في تشخيص المشاكل والصعوبات التي تعيق األداء ، ويوضع العالقة وبين 

ستراتيجيتها إلي  جميع المستويات اإلدارية )المرادي  التنظيم ويساعد علي توصيل رسالة وأهداف المنظمة وا 
،277.) 

كما تكمن أهمية تقييم األداء في كونه احد العناصر األساسية لنظام الرقابة أإلدارية وأكثر مهام المحاسبة اإلدارية 
اتسعت حجم المنظمة وتشعبت نشاطاتها وأقسامها ، كلما كانت هناك حاجة اكبر  اهمية و اكثرها صعوبات وكلما

 ( 2777لتقييم أدائها)الفيتو ري ، 
 أهداف تقييم األداء: 8-1-2

تقييم األداء هو أهم وسيلة متوفرة لدي المنظمة لوضع وتحقيق األهداف ، وتقوم المنظمة بصياغة األهداف في 
سام والوحدات داخل المنظمة بوضع خططها اإلدارية والخدمية والستثمارية ، شكل نتائج عامه ، لكافة األق

 (.2777، الفيتو ري ، .277للوصول إلي األرباح المستهدفة ، وهناك عدة أهداف منها )المرادي ، 
  التعرف علي األهداف التي حققتها المنظمة ومقارنتها باألهداف المخططة مسبقا لتحديد االنحرافات

 والعمل هلي وضع الحلول المناسبة لها .وأسبابها 
 .جراء تحليل شامل لها وبيان مسبباتها  الكشف عن اماكن الخلل والضعف في النشاط المالي للمنظمة وا 
  تحديد مسؤولية كل مركز او قسم في المنظمة ، عن مواطن الخلل والضعف في النشاط الذي يختص

 بة.
 ق لها القدرة التنافسية خالل احتواء وتضمين عملية التقييم توجيه المنظمة نحو مواطن التحسين التي تحق

 مؤشرات تكشف عن اداء ومركز المنافسين واألطراف الخارجية 
  المساعدة علي رسم الخطط المستقبلية التي من شأنها الحفاظ علي المنظمة في السوق حيث ان

 مخرجات عملية التقييم تعتبر مدخالت لعملية التخطيط المستقبلي.
 اعدة اإلدارة للتعرف علي مدي كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطريقة  رشيدة تحقق عائد اكبر مس

 بتكاليف اقل بتوعية اجود.
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 مفاهيم وأساليب قياس و تقييم األداء التقليدية: 9-1-2
يعتبر تقييم األداء من الوسائل المهمة في مجال تحسين األداء وتطويره إال أن هذي األساليب لم تعد تفي       

بالغرض المطلوب منها، وذلك نتيجة الضعف الذي بدأ يظهر فيها وهذا جعلها محط انتقادات كبيره ، الن هذه 
حدث في البيئة المحيطة ،فالمطلوب تطوير أساليب األساليب لم ُتطور بالشكل الذي يتماشي مع المتغيرات التي ت

قياس وتقييم األداء علي اعتبار إن عملية تقييم األداء أساس نجاح أي وحدة اقتصادية ، حيث تعتبر المعلومات 
المتولدة عن عملية قياس وتقييم األداء األساس الذي تبني علية القرارات التي تتخذ للنهوض بالوحدة أالقتصادية 

(.تتعدد األساليب واألدوات التي اعتمد عليها قياس وتقييم األداء التقليدية  ونستعرض بعض هذي 2779ي.)الحرب
 -األساليب واألدوات :

 التحليل المحاسبي: 1-9-1-2
( إن نتائج التحليل المحاسبي تكون أعمق وأكثر تفضيال من نتائج التحليل المالي ،ويقصد 2779وذكر شهيد )   

سبي فحص القوائم المالية المنشورة وغير المنشورة ودراستها بقصد توفير بيانات تفيد في تقييم أداء بالتحليل المحا
 الوحدة االقتصادية عن الماضي والتنبؤ بنتائج نشاطها في المستقبل.

 التحليل المالي: 2-9-1-2
اشتقاق مجموعة من ( إن التحليل المالي هو عملية يتم من خاللها استكشاف أو 2775وذكر الحصادي )    

المؤشرات الكميه والنوعية حول نشاط المشروع االقتصادي تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية 
والمالية للمشروع ، وذلك من  خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادره أخري ّوذلك لكي يتم استخدام 

 وع بقصد اتخاذ القرار.هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المشر 
 الموازنات: 3-9-1-2
والموازنة ما هي إال ترجمة لألهداف واالستراتيجيات إلي بنود تشغيلية،ويمكن استخدام الموازنة في  

التخطيط،وتقييم األداء،وتنسيق األنشطة،وتنفيذ الخطط واالتصال،وتفويض سلطات العمل وتحديدا وذكر)جارسون 
خطة تفصيلية للحصول علي استخدام الموارد المالية وغيرها خالل فتره مقبله وهي  (الموازنة هي2772ونورين ،

 تمثل خطة للمستقبل معبرا عنها بشكل كمي ورسمي.
 -التكاليف المعيارية : 4-9-1-2

( التكاليف المعيارية علي أنها التكلفة المستقبلية المقدرة أو المتوقعة إلنتاج وحدة Barfield.2002عرف)     
( علي أنها مؤشر أو نموذج تستخدمه اإلدارة  لقياس األداء في 2772دة ، ويضيف كال من )جارسون ونورين،واح

أوجه عديدة في دنيا  األعمال ، وتوضع المعايير في المنظمات لكل من تكاليف جودة المدخالن المطلوبة لصنع 
شار إلي الفرق باسم االنحراف السلع أو تقديم الخدمات ، وعند مقارنة المعايير باألداء الفعلي ي

( أن التكاليف المعيارية ال تعتبر بديال عن التكاليف الفعلية بل هي أداة معرفة مدى كفاءة 2779وأكد)التكريتي،
 وفعالية األداء الفعلي ،ولكي تتحقق الرقابة الفعالة.
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  -أوجه القصور في نظم قياس األداء التقليدية : 11-1-2
لحديثة في اآلونة األخيرة العديد من التحديات والمتغيرات التي أثرت علي السياسات التي واجهة بيئة األعمال ا

تنتهجها المنظمات لتحقيق أهدافها التي تم تحديثها لتتماشي مع البيئة التنافسية العالمية ، حيث أصبح من أهم 
قادرة علي االستمرار في ظل األهداف حاليا تحقيق التحسين المستمر في أداء المنظمة ككل لتكون المنظمة 

 الظروف الراهنة.
 -االنتقادات الموجهة للنظم التقليدية : 11-1-2

تشير العديد من الدراسات والبحوث العلمية بأن مقاييس األداء المالية التقليدية غير كافيه التخاذ القرارات الجيدة 
( إن أهم االنتقادات الموجهة إلي .377وري،في بيئة اإلعمال الحديثة والتي تتصف والتغير السريع ويري )الغر 

 -المقاييس ألداء التقليدية تتمثل في:
  تعتمد المقاييس المالية التقليدية علي البيانات التاريخية والتقدير الشخصي لبعض المفردات التي تؤثر

 علي قائمة الدخل بمنضمات األعمال
 حية المالية للمنشئة وهذا في حد ذاته غير مالئم تهدف المقاييس المالية في المقام األول إلي تقييم الرب

 لتحقيق األهداف 
  إن المقاييس المالية التقليدية غير كافية في ظل االتجاهات الحديثة إلمداد اإلدارة بالمعلومات ألخذ

 القرارات الالزمة إلدارة األنشطة والتنبؤ باألداء المالي في المستقبل.
 االعتبارات ومواصفات الواجب توافرها لمقاييس األداء الجيدة.  12-1-2
يعتبر نضام قياس وتقييم األداء الجيد هو الركن األساسي لنجاح المنظمة في تحقيق إستراتيجيتها وأهدافها     

 المنشودة ، ومن االعتبارات الواجب توفرها :
  بأداء المنظمة سواء كانت بيانات مالية أو فنية أو ضرورة توفر البيانات والمعلومات المختلفة المرتبطة

تسويقية أو بيئة في الوقت المناسب لذلك يجب وجود نظام معلومات متكاملة يعتمد علي نظم التشغيل 
الحديثة للبيانات لكي يوفر معلومات عن السوق والمنافسين وتطورات التكنولوجية المختلفة بالبيئة 

 م هذه البيانات والمعلومات بالصورة ترشد عملية قياس وتقييم األداء.المحيطة بهذه المنظمات وتقيي
  ضرورة أن يتصف نظام قياس وتقييم األداء بالشمولية لجميع العناصر المؤشرة في األداء سواء إن كانت

 عناصر مالية او غير مالية وسواء كان هذا التأثير مباشرا او غير مباشرا داخليا او خارجيا.
 اهات الحديثة في مجال قياس وتقييم األداءاالتج 13-1-2

تهتم المحاسبة اإلدارية بالبيانات التاريخية والمعيارية والفعلية لإلحداث المالية عن نشاط المؤسسات ، وهذا ما 
يميزها عن المحاسبة المالية، فهي تقوم بمعالجه البيانات للوصول إلي أفضل النتائج التي تخدم اإلدارة في اتخاذ 

رات ، في سبيل القيام بدورها في المؤسسة فهي تستعين بالعلوم األخرى  كاإلدارة واإلحصاء وغيرها ، من القرا
 خالل توظيف العديد من األساليب العلمية.



529 
 

وتعتبر األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية غاية في األهمية ، لما توفره من معلومات تالءم عملية اتخاذ القرارات 
ة ، وتحتاج اإلدارة للقيام بوظائفها المختلفة لعملية تحديد أفضل أساليب المحاسبة اإلدارية التي يمكن في بيئة متغير 

من خاللها تحقيق األهداف باعتبار إن أفضل األساليب ليست بالضرورة هي األساليب الصحيحة ، إذا ما أخذت 
 محيطة وطبيعة أساليب المحاسبة اإلدارية.اإلدارة في االعتبار مفهوم المالئمة بين إستراتيجيتها والبيئة ال

ونظرا للتغيرات في بيئة األعمال أصبح من الضروري بمكان إيجاد مقاييس جديدة لتقييم األداء لمواكبة هذه 
 التطورات وفيما يلي بعض االتجاهات الحديثة في المحاسبة في المحاسبة اإلدارية.

المرجعي ، التكلفة علي اساس النشاط ، و بطاقة األداء المتوازن )أسلوب سلسلة القيمة المضافة ، وأسلوب القياس 
. ) 

 المبحث الثاني
 بطاقة االداء المتوازن

 
 تعريف بطاقة األداء المتوازن: 1-2-2

 هناك تعريفات مختلفة لبطاقة األداء المتوازن ، من أهمها:
على ترجمة رؤيتها و إستراتيجياتها إلى  بطاقة قياس األداء المتوازن هي نظام إداري يهدف إلى مساعدة المنشأة 

 (.2737مجموعة من األهداف و القياسات اإلستراتيجية المترابطة ) القرني 
بطاقة األداء المتوازن هي مفهوم يساعد على ترجمة اإلستراتيجية إلى عمل فعلي ، و هي تبدأ من تحديد رؤية 

نجاح و تنظيم المقاييس التي تساعد على وضع هدف و المنظمة و إستراتيجيتها و من تحديد العوامل الحرجة لل
 ( .  2774قياس األداء في المجاالت الحرجة بالنسبة لالستراتيجيات) عبداللطيف و التركمان 

 مفهوم بطاقة األداء المتوازن . 2-2-2
األداء المالية  ظهرت بطاقة األداء المتوازن نتيجة الحاجة لوجود نظام لقياس وتقييم األداء يجمع بين المقاييس

وغير المالية ويحقق التوازن بين األهداف قصيرة األجل وطويلة األجل ، ويمكن الشركة من توضيح رؤيتها 
ستراتيجيتها كما يزودها بالتغذية العكسية حول كل من عمليات التشغيل الداخلية والخارجية ، لكي يتحسن األداء  وا 

 االستراتيجي.
( ، بمثابة المدخل اإلداري الجديد الذي يعنى بالتقويم الشامل ألداء 3772)  Kaplan and Nortonتعتبر دراسة

 الشركات وذلك من عدة محاور هي: 
  المنظور المالي : والذي يتمحور حول اإلجابة عن السؤال التالي ، كيف ينبغي أن تظهر الشركة او

 المؤسسة لحملة األسهم؟ 
  منظور العميل : ويتمحور حول اإلجابة عن السؤال التالي ، كيف ينبغي أن تظهر الشركة أو المؤسسة

لزبائنها ؟ وذلك بتحقيق أكبر أشياع لحاجاتهم ورغباتهم مع المحافظة على العميل الحالي وكسب والئهم 
 في األداء.  واجتذاب عمالء جدد أخذين في االعتبار ربحية كل منهم مع المحافظة على الجودة
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  :منظور العمليات التشغيلية الداخلية : ويرتكز في اإلجابة على األسئلة التالية 
  كيف يمكن وصف العمليات التشغيلية داخل الشركة او المؤسسة بشكل دقيق؟ 
  هل يتم قياس العمليات التشغيلية وفقًا لقواعد أساسية مبنية على أساس نظامي التكاليف واإلدارة على

 أساس النشاط بحيث تظهر القيمة المضافة لكل عملية؟ 
  منظور التعلم والنمو : يكون ذلك عن طريق التعلم والتدريب المستمرين للموظفين إضافة إليجاد عالقات

 واإلدارة مع ضرورة توفير مرشدين من اإلدارة للموظفين.  ثقافية بين الموظفين
أن جميع األبعاد السابقة مترابطة بعضها مع بعض كما أنها متداخلة وتتركز حول إستراتيجية الشركة ورسالتها 

 ورؤيتها المستقبلية. 
األداء  (، على التحليل التجريبي لتطبيق نظام بطاقة3771)Kaplan and Norton شملت دراسة       

( ، في ثالث شركات حيث ركزت على اختبار المقاييس المالية وغير المالية ومدى اهتمام BSCالمتوازن )
اإلدارات بها والعالقات المترابطة بينها من ناحية أخري وقد توصلت هذه الدراسة إلي أن  نظام بطاقة األداء 

ي لألداء الشامل فحسب ، وذلك لشمولية كافة ( ، يعد قلب النظام اإلداري وليس نظام قياسBSCالمتوازن )
الجوانب المالية وغير المالية لألداء وبالتالي تحول نظام بطاقة األداء المتوازن من نظام لقياس األداء إلي نظام 
لإلدارة اإلستراتيجية حيث يعطي أشارات ورسائل لكل من األقسام والعاملين لها أثر بعيد المدى، إضافة لدرجة 

 التي يقدمها هذا النظام في قياس األداء.  التفصيل
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن . 3-2-2

تهتم بطاقة قياس األداء المتوازن بثالثة قطاعات من األطراف ذات المصلحة بالمؤسسة ) بالجامعة ( وهم 
تم اختيارها في كل المساهمون ) المجتمع ( والعمالء ) الطلبة ( والعاملين . ويجب أن تتالءم المقاييس التي ي

 جانب من هذه الجوانب مع استراتيجية الجامعة ، بحيث يتم تحقيق التوازن بين االهداف في االجل القصير 
واألجل الطويل وبين المخرجات المرغوب فيها ومحركات األداء لهذه المخرجات من خالل االبعاد االربعة للبطاقة 

 بطاقة االداء المتوازن :( والشكل التالي يوضح نموذج 2732) ابوشرخ 
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 خطوات بناء بطاقة األداء المتوازن: 4-2-2 

(، عدد من الخطوات المعيارية التي ممكن اتباعها عند العمل على بناء 2773) Kaplan and Nortonوضع 
بطاقة المتوازن الخاصة بالشركة ، علما بان بطاقة األداء نفسها تختلف من منظمة االخرى تبعا إلستراتجية كال 

 منها ، ويتم ذلك من خالل المراحل المبينة بالجدول التالي :

 الغـــاية المرحلة الخطوات

 تحديد الرؤية للشركة تحديد الرؤية الخطوة االولي
 ماهي االستراتيجيات التي ستتبعها؟ تحديد اإلستراتيجيات الخطوة الثانية
 بماذا سنكون جيدين بالنسبة لكل منظور؟ تحديد عوامل النجاح الحرجة للمنظورات الخطوة الثالثة
 منظور؟ماذا سنقيس في كل  تحديد المقاييس الخطوة الرابعة
 كيف سنقيم بطاقتنا؟ التقييــم الخطوة الخامسة
 ما هي األعمال التي نحتاجها لنصل؟ اعداد خطط العمل الخطوة السادسة
 كيف سنتابع ونطور ونوجه بطاقتنا؟ المتابعة واالدارة الخطوة السابعة

 (Kaplan andNorton,2001) المصدر:
 تحديد الروية: 1-4-2-2

وتطلعات الشركة للوصول إلى الحاله التي ترغب أن تكون عليها الشركة في المستقبل تعكس الرؤية تصور 
لغرض تحديد هويتها المستقبلية ، وهي تساعد على صياغة االستراتيجيات واألهداف ، وعند تحديد الرؤية يجب 

 طرح األسئلة التالية:
 هل تعطينا الرؤية الثقة التي تحتاجها؟ -
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 الذي تحتاجه؟هل تعطينا الرؤية التحدي  -
 هل تساعدنا الرؤية في صياغة اهدافنا الشخصية بطريقة مقنعة؟ -

وقد تصدر الرؤية من مدير الشركة او من قبل ومجموعة ، ومن الضروري إن تتضمن المجموعة ممثلين لجميع 
ضل خدمة اصحاب المصالح المتعاملين مع الشركة ومن امثله عبارات الرؤية:تقديم الخدمة الممتازة او تقديم اف

بأقل تكلفة ، ويجب عند تحديد الرؤية النظر بعين االعتبار إلى البيئة الداخلية والخارجية للشركة قبل وضع الرؤية 
 العامة والتي يدخل فيها عدد من العوامل.

 والشكل التالي يبين العوامل المؤثرة على تحديد الرؤية
 

 
 

 (2111المصدر: دودين)
 (.(Strategiesتحديد االستراتيجيات  2-4-2-2

تصف االستراتيجية القواعد واإلجراءات واألحداث والقرارات المطلوبة للشركة لتطوير حالة موجودة إلى حالة 
مرغوبة في المستقبل أي ما هي االستراتيجيات التي سنتبعها و ما هي المجاالت التي سنركز عليها ، وتعتبر 

 وازن أداة لترجمة الرؤية واإلستراتيجية إلى مقاييس محدده وأهداف. بطاقة األداء المت
 تحديد المناظير وعوامل النجاح الحرجة. 3-4-2-2

تعني هذه الخطوة االنتقال من االستراتيجيات الموصوفة إلى مناقشة ما تحتاجه الشركة لنجاح الرؤية والعوامل التي 
ر يجب إن تحدد ما هي اكثر العوامل تأثيرا على النجاح ضمن كل ستكون تأثيرها اكثر على النتيجة ، بمعني آخ

 منظور.
 تحديد مقاييس األداء. 4-4-2-2

يتم في هذه المرحلة تحديد المقاييس الرئيسية المعينة التي سيتم استخدامها في العمل الحقا يجب إن نبدأ بما     
بل تستخدم جميعها في العملية، وفي ( بحيث ال نرفض أي فكره (Brainstormingيسمي بالعصف الذهني 

المرحلة النهائية نقوم بتحديد الترتيب حسب االولوية للمقاييس التي تبدو اكثر تعلقا، ويمكن إن تراقب وتسمح 
 بالقياس. 
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هناك صعوبة كبيرة في ايجاد العالقة بين السبب والنتيجة وخلق التوازن، من خالل المقاييس المختلفة لذلك       
حسينات قصيرة األجل ال يمكن إن تتعارض مع االهداف طويلة األجل والمقاييس في المناظير المختلفة فان الت

 Kaplan andيجب أن ال تؤدي إلى تفاؤل جزئى ولكن يجب أن تدعم الرؤية الشاملة واإلستراتيجية الكلية
Norton,2004) .) 

 التقييم : 5-4-2-2
س مستخدم حيث يعطي الهدف معني لنتائج القياس بتزويدها بدرجة البد إن يتم وضع اهداف بالنسبة لكل مقيا

للمقارنة وتحتاج الشركة لكل االهداف وقصيرة األجل وطويلة األجل لكي تستطيع االستمرار واتخاذ القرار 
التصحيحي في حينه،ويجب إن تكون االهداف الرئيسية متسقة ومرتبطة بالرؤية الشاملة و االستراتيجية الكلية 

 ركة وال تتعارض مع بعضها البعض.للش
 إعداد خطط العمل: 6-4-2-2

إلكمال بناء بطاقة األداء المتوازن ينبغي على إدارة الشركة إعداد خطط عمل والتي تتضمن تحديد الخطوات التي 
ذ يجب اتخاذها النجاز االهداف والرؤية الموضوعيه وأيضًا ستتضمن الموظفين المسئولين والمدة،ويرتبط التنفي

السليم لالستراتيجيات ضرورة الرقابة والمتابعة التخاذ االجراءات التصحيحية في الوقت المناسب عند وجود 
 انحرافات عن الخطط الموضوعة.

 المتابعه واإلدارة: 9-4-2-2
للتأكد من سالمة تطبيق بطاقة األداء المتوازن،البد من متابعتها بشكل مستمر للتأكد من انها تؤدي الوظيفة 

لمقصودة منها ومن الضروري استخدام بطاقة األداء المتوازن لمختلف العمليات اليومية في الشركة ولذلك يجب ا
 (.(Niven,2006أن تعمل المقاييس خصوصا للرقابة في األجل القصيرة بشكل مستمر 

 مميزات استخدام بطاقة األداء المتوازن: 2-2-5
 توحيد إلى المقياس ويسعى هذا حديثًا ، تطويرها تم التي األداء قياس أنظمة أهم من المتوازن بطاقة األداء تعد

 فهو المناظير األخرى ، حساب منظور واحد على على التركيز لتفادي وذلك األداء لقياس منظورات مختلفة أربعة
 والتي المالية رغي القياس أساليب باالعتبار أنه أخذ كما المساهمين ، تهم التي المالية القياس أساليب يتجاهل لم
ن واالبتكار والنمو والتعلم والتحسين الداخلية والعمليات العمالء تهم  العديد يحقق المتوازن األداء بطاقة استخدام وا 
 (:Kaplan andNorton,1996bمنها ) المزايا من

 في تنعكسالتي  المقاييس من متكاملة مجموعة إلى اإلستراتيجية األهداف لترجمة شامالً  إطاراً  تقدم -
 .اإلستراتيجية أداء مقياس صورة

 الشركة ، من إستراتيجية عديدة أجزاء واحد تقرير في تجمع ألنها إدارية احتياجات عدة إشباع على تعمل -
 .الشركة علميات عن شاملة بصورة اإلدارة وتمد

 أداء مقاييساالعتبار  في يأخذون المديرين تجعل ألنها المناظير ألحد جزئية مثالية حدوث من تحمي -
 .للبطاقة المناظير األخرى
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 طويلة األهداف موازنة بين تتضمن األداء فمقاييس التوازنات ، من العديد المتوازن األداء بطاقة تتضمن -
 .والداخلية الخارجية المقاييس المالية،وتوازن وغير المالية المقاييس بين والتوازن المدى ، وقصيرة المدى

 المتوقعة. على الفوائد التركيز خالل من للتنمية توجيهية مبادئ توفير على المتوازن األداء بطاقة تعمل -
 .الموظفين العمالء ، العالقة المساهمين ، ذات األطراف متطلبات إدارة من الشركة تمكن -
 .الشركة مستويات مختلف في واالستراتيجيات العمل أهداف وفهم االتصال تسهل -
 .األداء أساس على الموظفين تحفيز خالل من البشرية للموارد الفعالة اإلدارة على تساعد -
 .التعلم على تساعد وبالتالي إستراتيجية عكسية بتغذية اإلدارة تزود -

 الفصل الثالث
 النتائج و الخالصة والتوصيات

 النتائج  3-1
وتحليل البيانات وصلنا  بعد ان قمنا بطرح االستبيان على عينة الدراسة بجامعة النجم الساطع  وتجميع  االستبيان

 الى هذه النتائج
 

 : تفاصيل عن المشاركين في الدراسة1جدول 

 النسبة المئوية العدد المؤشر

 المؤهالت العلمية 

 ٪7.71 3 الدكتورة

 ٪4.9 22 الماجستير

 ٪7.23 9 بكالوريوس

 ٪7.77 1 أخرى

 الدرجة العلمية 

  العدد الدرجة العلمية

 ٪7.71 3 أستاذ مساعد

 ٪7.77 1 محاضر



535 
 

 ٪5.9 37 مساعد محاضر

 ٪1 37 موظف

 عدد سنوات العمل 

 ٪7.27 5 سنة 35أكثر من 

 ٪9.1 24 37واقل من  5أكثر من 

 ٪7.32 4 35واقل من  37أكثر من 

 

 

 . يوضح وجود للهيكل التنظيمي للجامعة1شكل رقم 

 

 . يوضح بوجود نظام محاسبي بالجامعة2شكل 
 
 
 

3% 

30% 

 ال

3% 

30% 

 ال

 نعم 
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 العمالء ) الطالب (أوال منظور 
 

 : يوضح بيانات عن منظور العمالء من وجهة نظر المشاركين في هذه الدراسة2جدول 

مقياس التقدير  العوامل 
 RIIالنسبي 

الترتيب 
Ranking  

تحاول إدارة الجامعة التعرف على آرائي الطلبة في األداء األكاديمي 
 واإلداري لألكاديميين واإلداريين

7.911 . 

تعمل إدارة الجامعة على تطوير العالقة مع الخريجين ومتابعة أوضاعهم 
 في بلدانهم 

7.959 4 

–تعمل الجامعة على توفير خدمات بجودة عالية بالداخليات )الطعام 
 اإلقامة ( –األمن  –النظافة 

7.945 9 

 2 32..7 تتم معاملة الطالب بعدالة ودون تمييز 

 4 7.947 موعدها المحددتبدأ المحاضرات وتنتهي قي 

رشادهم  الساعات المكتبية التي يخصصها األستاذ الستقبال الطالب وا 
 كافية

7.941 5 

 –ينوع أعضاء هيئة التدريس أساليب تدريس مفردات المقرر )محاضرة 
 مناقشات(   –عملي  -حوار

7..77 1 

يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالب على المشاركة الفعلية داخل حجرات 
 الدراسة 

7..17 3 

 7 7.935 تتوفر األجهزة والتقنية الحديثة المستخدمة في التدريس 
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 ثانيًا منظور البعد ) المالي (
 

 الدراسة: يوضح بيانات عن منظور البعد ) المالي (من وجهة نظر المشاركين في هذه 3جدول 

مقياس التقدير  العوامل 
 RIIالنسبي 

الترتيب 
Ranking 

 2 14..7 يتم استغالل الموارد المالية والمساعدات في تحقيق أهداف الجامعة 

 . 7.529 تغطى الرسوم الدراسية للطالب كل مصروفات الجامعة 

 9 7.553 تعتمد الجامعة في ميزانية التنمية واإلنشاءات على المساعدات الخارجية 

تقوم الجامعة بقفل حساباتها الختامية بعد المرجعة في نهاية كل عام 
 باستمرار 

7..54 3 

 4 7.9.9 تستخدم الجامعة التقنية الحديثة في الرقابة على األداء المالي

 5 7.947 تتناسب ميزانية الجامعة مع مستوى أدائها

 1 32..7 يتم تعيين الكفاءات من الموظفين في اإلدارة المالية 

 5 7.947 توجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تعمل بكفاءة عالية 

ال تتدخل اإلدارة العليا في صرف بنود الميزانية في غير لبنود 
 المخصص لها 

7.953 4 
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 ثالثًا منظور العمليات الداخلية
 

 يوضح بيانات عن منظور العمليات الداخلية من وجهة نظر المشاركين في هذه الدراسة: 4جدول 

مقياس التقدير  العوامل 
 RIIالنسبي 

الترتيب 
Ranking 

 9 7.953 تعمل إدارة الجامعة على تحديد وتشخيص احتياجات المجتمع وسوق العمل

تعمل إدارة الجامعة على توجيه البحث العلمي لخدمة أهداف المجتمع 
 واالقتصاد 

7..3. 1 

تحرص إدارة الجامعة على تشجيع روح الفريق بين أعضاء الهيئة التدريسية 
 والعمادة واألقسام في انجاز اإلعمال

7...4 3 

تسعى إدارة الجامعة إلى توفير جو أكاديمي يسهم في نجاح العملية 
 التعليمية  

7..14 2 

 7 7.929 يتم اتخاذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المختصة وبمشاركة العاملين 

تعمل إدارة الجامعة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم التسهيالت 
 التي تحقق للطالب وبمشاركة العاملين 

7.9.3 4 

تعمل إدارة الجامعة على تطوير الخدمات اإلدارية الالزمة وتقديم التسهيالت 
 التي تحقق للطالب عنصري االستقرار واالنسجام في الدراسة

7.9.3 4 

 5 7.971 تيار العمداء ورؤساء األقسام وفق النمط القانونييتم اخ

 . 7.945 يتم اعتماد النمط الالمركزي في إدارة الجامعة

تعمل إدارة الجامعة على عقد الدورات التدريبية لتنمية قدرات الطالب وتهيئة 
 أوضاعهم لالندماج في سوق العمل 

7..74 4 
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 والنمورابعًا  منظور البعد التعليم 
 

 : يوضح بيانات عن منظور البعد التعليم والنمو من وجهة نظر المشاركين في هذه الدراسة5جدول 

مقياس التقدير  العوامل 
 RIIالنسبي 

الترتيب 
Ranking 

تعمل البرامج األكاديمية في الجامعة على تطوير الكفاءة العلمية 
 والمهنية لعضو هيئة التدريس 

7.941 4 

تعمل إدارة الجامعة على تطوير قدرات اإلداريين واألكاديميين في 
 الجامعة   

7..77 1 

جراءاتها التنظيمية التي  تعمل إدارة الجامعة على تطوير أنظمتها وا 
 تؤدي إلى تحقيق األهداف الخاصة برضا الطالب 

7..74 2 

تعمل إدارة الجامعة على استخدام التقنيات الحديثة وفقًا لعصر 
 التكنولوجيا المعلوماتية

7..77 1 

 5 7.917 توجد بالجامعة عمادة للجودة والتطوير وخدمة المجتمع والتعليم 

 4 7.911 تخصيص الجامعة ميزانية سنوية لتدريب العاملين 

تحرص إدارة الجامعة على تطوير مهارات االبتكار واإلبداع لدى 
 العاملين في حل المشكالت

7..3. 3 

 التحليل  1-1-3

استبان مما دل على وعي لدى إدارة الجامعة  11استبيان وتم جمع عدد  15حيث قمنا بتوزيع عدد  -3
 بأهمية مثل هذه الدراسات.

وفي المنظور األول انحازت االجابات الى الموافقة والموافقة بشدة وكان الترتيب التدريجي لهذا المحور  -2
عضاء هيئة التدريس للطالب للمشاركة الفعلية على اعلى ( وقد حاز تشجيع ا2حسب الجدول رقم )

 ترتيب .
وفي المنظور المالي تبين بان الجامعة حريصة على قفل حساباتها الختامية يعد المراجعة وفي نهاية كل  -1

 ( يبين الترتيب حسب اقوى االجابات .1عام باستمرار وجدول رقم )
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ملين بجميع االقسام في اتخاذ  القرار مما يترتب عليه ( ضعف مشاركة الجامعة للعا4وبين الجدول رقم ) -4
 بعض القرارات الغير جيدة والترتيب بالجدول يبين قوة اجابة كل سؤال .

ومن منظور البعد التعليم والنمو بينت الدراسة بان الجامعة حريصة على تطوير مهارات االبتكار  -5
 (.5ر الموجود بالجدول رقم )واإلبداع لدى العاملين وذلك من خالل اجابات هذا المحو 

فان الدراسة توصلت الى شي مهم وهو وجود  5الى  3ومن خالل دراسة الفروض بعد تحليل الجداول من 
 مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن داخل الجامعة .

 مع التأكيد على عدم علم الجامعة بأهمية تطبيق نموذج بطاقة االداء المتوازن  -
 االداء المتوازن في تقييم االداء داخل الجامعة .عدم تطبيق بطاقة  -

 التوصيات  2-3

 التعريف ببطاقة األداء المتوازن لدى جميع العاملين بالجامعة  -3
 أن تقوم الجامعة بتطبيق بطاقة األداء المتوازن في تقييم االداء بالجامعة . -2
الخطط االستراتيجية اشراك جميع فات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب في وضع  -1

 للجامعة 
 دعم مركز ضمان الجودة داخل الجامعة للقيام بالعمل المناط به . -4
تطبيق هذا النموذج ) بطاقة االداء المتوازن ( على جميع الجامعات الليبية لرافع من أداء العاملين  -5

 بداخل هذه المؤسسات .

 الخالصة   3-3

قمنا بهذه الدراسة لما لمسناه من أهمية لهذا النموذج الحديث لتقييم األداء في جميع المؤسسات الخدمية        
والصناعية حيث تم دراسة هذا النموذج ) بطاقة االداء المتوازن ( بمحاورة االربعة ) المالي ، والعمالء والعمليات 

امعات الدولة الليبية وهي جامعة النجم الساطع وتبين وجود الداخلية ، والتعليم والنمو ( على جامعة من الج
مقومات تطبيق بطاقة االداء المتوازن داخل الجامعة وبينت الدراسة وجود بعض المشاكل ومن ضمنها عدم 
مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات  ووضع سياسات  بالجامعة وعدم االهتمام بمركز ضمان الجودة بالشكل 

 الكافي .

وبينت حرص الجامعة على االهتمام بالطلبة وتوفير احتياجاتهم مع الحرص بقوة على قفل الحسابات الختامية    
 جع .بعد المرا
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 المراجع

 اواًل . المراجع العربية 

مدى امكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن ( ، 2732الغريب ، أبوعجيلة رمضان رمضان) -
، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية االعمال ، جامعة ة الليبية لتقييم االداء في البنوك التجاري
 الشرق المتوسط ، عمان ،  .

( تقويم أداء الجامعات وفقًا لمنظور األداء 2734عبدالرحمن ، د. مدني سوار الدهب محمد ،  ) -
 ، مجلة كلية االقتصاد 2113-2118المتوازن , دراسة حالة جامعة افريقيا العالمية ما بين 

 العلمية، جامعة افريقيا ، العدد الرابع .

التغير التكنولوجي وأثرة على أداء المؤسسات االقتصادية من  منظور ( 2734القريشي ، محمد ،) -
رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة محمد خضر ، بسكرة ، كلية العلوم  بطاقة األداء المتوازن ,

 زائر.  االقتصادية والتجارة وعلوم التيسير ، الج

مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء شبكة ( 2734إدغيش ، احمد إبراهيم ،) -
 أكاديمية إلدارة والسياسة للدراسات العليا ،جامعة األقصى بغزة ،  األقصى , رسالة ماجستير ,

 ، الرياض ، دار النشر المريخ. , طرق البحث في اإلدارة( 2774سكياران ، اما ) -

، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة  , محاسبة المالية( 2779لحيالي ، أ .د وليد ناجي ، )ا -
 بالدنمارك .

، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية  ترجمة الكتاب(، 2775هندريكسن، أبوزيد، كمال خليفة ،) -
 .11-12،ص 

التكامل بين أسلوب قياس األداء المتوازن واألدوات الحديثة ألداء (، "2779شهيد ، رزان حسين ) -
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، القاهرة جامعة عين شمس ، كلية التكاليف بهدف تحسين األداء " 

 التجارة.

,"مدي استخدام بطاقة األداء المتوازن في الشركات الصناعية ( 2779الحربي ، إبراهيم محمد ) -
 رسالة ماجستير غير منشوره ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا .،  الكويتية "

مدى توفر مقومات تطوير المحاسبة اإلدارية في ( ، 2737المغربي ، وسالم الساعدي ، )  -
 ، بنغازي أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة .الشركات الليبية 
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تقييم بعض العوامل المؤثرة في األداء المالي للشركات  ( ،2777الفيتوري ، ابتسام مصطفى ، ) -
 ، بنغازي : أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة. المساهمة الليبية

، عمان األردن  , دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم الشركات( 2772العيساوي ،كاظم جاسم ، )  -
 ، دار المناهج .

نحو إطار مقترح لتقييم أداء المصارف التجارية باستخدام (،".277المرادي ،مصطفى محمد،) -
مكانية التطبيق" ،رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا بطاقة األداء المتوازن وا 

 رسالة ماجستير غير منشورة .

والتطوير ، ، المكتبة الوطنية للبحث  تحليل القوائم المالية(، 2775الحصادي ، سالم اسماعيل ،) -
 طرابلس .

 ، الرياض :دار المريخ للنشر. المحاسبة اإلدارية(، 2772جارسون، ري اتش ونورين ، اريك ) -

، الناشر  محاسبة التكاليف المتقدمة قضايا معاصرة( ، 2779التكريتي ، د .سالم أسماعيل ، ) -
 دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األولى.

، المجلة نحو نظام متكامل لمقاييس األداء في منشات األعمال ( ، .377الغروري ، علي ، ) -
 .3.-53، ص  25العلمية لكلية التجارة ، جامعة األزهر ، العدد 

األداء (، علي بن سعيد القرني، قياس 2737/.35/7موقع المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، ) -
 راتيجي, المتوازن: المدخل المعاصر لقياس األداء االست

http://www.hrdiscussion.com/hr6413.html . 

، مجلة "بطاقة التصويب المتوازنة كأداة لقياس األداء"عبد اللطيف عبد اللطيف و حنان تركمان،  -
(، .2ة و القانونية، المجلد )جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادي

 .344، ص : 2774(، 3العدد )

، مدى إمكانية تقويم أداء الجامعة االسالمية بغزة باستخدام  2732ابو شرخ ، جمال حسن محمد ، -
 .15بطاقة األداء المتوازن ، الجامعة االسالمية غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ص 

،  داء المتوازن ومعوقات استخدمها في منظمات األعمال, بطاقة األ(  2737دودين ، احمد ، ) -
 عمان ، دار حلبس الزمان للنشر.

 

http://www.hrdiscussion.com/hr6413.html
http://www.hrdiscussion.com/hr6413.html
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ثانيًا المراجع االجنبية    

- Kaplan R & David D. Norton, (1992), "The Balanced Score Card: 
Measures That Drive Performance" , Harvard Business Review, Jan, 
p.p. 71-79 

- Kaplan, Norton,( 2001). Transforming the Balanced Scorecard From 
Performance Measurement to Strategic Management ,Part  2.Accounting 
Horizons , Vol 15,No 1, pp. 87-104. 

- Kaplan ,R.S. & D. Norton . (1993). "Putting the balanced scorecard 
to work" . Harvard Business Review (Sep / Oct pp134-147. 

- Scot -w- (2003)-translating strategy in to action the balanced 
scorecard-(Carolina-medical university of south Carolina-in the 
college of health professions-degree of doctor of health 
administration)   

- Adejoka, A, Bayat, M. (2014): Evaluation of performance 
management and development systems with balanced scorecard 
as a performance appraisal tool at Mthathe general hospital – 
Eastern Cape Province , Journal of Research and Development Vol . 
1 , pp. 7 -24.  

- Bourne Mike and Pippa Bourne ,(2007) , Balance Scorecard Landon 
HODDDER: Education  . 

- Barfield, H Raiborn ,C & Kinney, M .( 2002) , Cost Accounting : Traditions  
&Innovations , 5th ed, Thomson, South –Western , New York p.382. 

- Atkinson,  A.,  Young,  M.,  Matsumura,  E.,  and  Mukherjee,  a.,  (2012). 
Management  Accounting  information  for  Decision  making  and  strategy 
Execution, sixth edition, persons, new york.                                                           

- Kaplan, Norton,( 2004).Measuring the Strategic Readiness of Intangible 
Assets, Harvard Business Review ,pp.52-63 



544 
 

- Niven ,Paul R,( 2006) ,Balanced Scorecard step by step , John Wiley 
&Sons, Inc., Hoboken  ,New Jersey. Published Nov –Dec, president and 
fellows of Harvard college  

- Kaplan, R. & Norton, D.,(1996a), "Using The Balanced Scorecard –
Measures That Drive Performance", Harvard Business Review, - Feb.,p.p. 
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 تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي
  (المتطلبات والتجارب( 

 
 الدكتور: علي جاب اهلل مفتاح 

 المساعد استاذ إدارة االعمال
 قسم ادارة االعمال –كلية إدارة اإلعمال  –جامعة الجفرة 

Ali1964gaballah@ gmail.com 
 الدكتور: خليفه المبروك فضيل
 استاذ إدارة االعمال المساعد

 قسم ادارة االعمال –كليةاالقتصاد  –جامعة سرت 
 

 الملخص 

( في التعليم عامة والتعليم العالي بشكل  Total Quality Management إن تبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة)
خاص لقي قبول منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين عندما وجد القادة التربويون في الواليات المتحدة 
األمريكية إن فلسفة الجودة حققت نجاحًا في قطاع اإلعمال والتجارة، بين مؤسسات اإلنتاج: اليابانية واألمريكية 

ية، إذ تمكنت اليابان بفضل جودة منتجاتها من اكتساح األسواق العالمية والفوز برضا المستهلكين حول واألوروب
العالم، جراء استخدام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات:االقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتجارية،  إلى 

العالي بدأ االهتمام باستخدام هذا النهج  جانب ظهور عنصر المنافسة الذي بدا ظهوره بين مؤسسات التعليم 
 اإلداري في مؤسسات التعليم العالي بدرجة متزايدة.

(،وكذلك التعرف  Total Quality Management  يهدف البحث إلى توضيح مفهوم إدارة الجودة الشاملة) 
 ؤسسات التعليم العاليمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مومعرفة علي فوائد إدارة الجودة الشاملة 
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ولتحقيق هذا الهدف نم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل استعراض بعض التجارب المحلية و العربية 
 والعالمية في إدارة الجودة الشاملة، بهدف استفادة جامعتنا العربية من تلك التجارب.

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم  - ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي الكلمات المفتاحية:
 مؤسسات التعليم العالي -العالي 

 المحور األول: منهجية البحث

 المقدمة :

يشكل مفهوم ادارة الجودة الشاملة من ابرز المفاهيم االدارية حداثة وعصرية ،وعلى حد تعبير احدهم بأنها الموجة 
وثورة الحواسيب ،هذا المفهوم الذي بدا تطبيقة في العديد من المنظمات االدارية  الثورية الثالثةبعد الثورة الصناعية

لتحسين وتطوير نوعية خدماتها وانتاجها والمساعدة في مواجهة التحديات الصعبة ،وكسب رضا الجمهور ،وقد 
االمريكية  طبق هذا المفهوم في المنظمات االدارية الحكومية المتقدمة مثل اليابان والواليات المتحدة

 (.95:2774،وبريطانياوفرنسا)الترتوري وجويحان،

وبما ان التعليم الجامعي اصبح احد المجاالت المثيرة لالهتمام والتحديات لتطبيق ادارة الجودة الشاملة كطريقة 
شاملة حديثة في ادارة الجامعات ،قامت العديد من الجامعات االمريكية واالوروبية بتطبيق نظام ادارة الجودة ال

بنجاح كبير في السنوات االخيرة ،وذلك بهدف تعديل المسار االكاديمي ،وتحقيق السبق العلمي والتميز في التعليم 
 (..277:.13)مجيد وزيادات ،

 مشكلة البحث واسئلته:

ي مبادئها لقيت فلسفة ادارة الجودة الشاملة الترحيب من قبل العديد من الباحثين والقيادات التربوية،كما حذر من تبن
اخرون في حقل التعليم العالي ،في المقابل هناك العديد من المؤسسات درست فكرة التطبيق ثم بنت قرارها على 
قناعة لتطبيق تلك المبادى،فهناك مؤسسات قبلت بها وجنت فؤئدهابعد التطبيق ،بينما اخرى فشلت في تطبيق 

ارة الجودة الشاملة في دراسة متطلبات تطبيق إدكل ذلك كان له دور في  برامج ادارة الجودة الشاملة.،
 واتساقا مع ما تقدم فإن طرح التساؤالت المؤشرة في أدناه يمكن أن تساهم في توضيح مشكلة البحث:الجامعات.

 ماهو مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي؟. -3
 الجامعي)الفؤائد(؟.لماذا نطبق ادارة الجودة الشاملة في التعليم  -2
 ما هي متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة؟. -1
التعرف واالطالع  على بعض التجارب المحلية و العربية والعالمية في تطبيقها ادارة الجودة الشاملة  -4

 لالستفادة من مميزاتها وتجاربها.
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 اهداف البحث:

 يهدف هذا البحث الى:

 الشاملة في التعليم العالي.التعريف بمفهوم ادارة الجودة  -3

 التعرف على فؤائد تطبيق ادارة الجودة الشاملة. -2

 التعرف على متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة. -1 

التعرف واالطالع  على بعض التجارب المحلية و العربية والعالمية في تطبيق ادارة الجودة الشاملة لالستفادة  -4
 طريق نطبيق مبدا القياس المرجعي )المقارنة بالغير(.عن  من مميزاتها  وتجاربها،

 منهجية البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،ويقوم هذا المنهج على تحليل البيانات والحقائق والخبرات ونتائج    
 الدراسات من واقع ما كتب من ادبيات وتطبيقات وتجارب تناولت هذا الموضوع.

 محاور البحث:

 ا لما تقدم تناول البحث المحاور اآلتية:تحقيق    

 المحور األول: منهجية البحث

 التعريف مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم والتعليم العالي. المحور الثاني:

 المحور الثالث: لماذا تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي؟.

 الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.متطلبات تطبيق إدارة الجودة  المحور الرابع:

 المبحث الخامس : بعض التجارب المحلية و العربية والعالمية إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.

 المحور السادس: النتائج والتوصيات. 

 المبحث الثاني:مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم

 تعريف ادارة الجودة الشاملة: - أ
لقد ظهرت تعريفات عديدة الدارة الجودة الشاملة،فقد عرفها معهد االدارة الفيدرالي على انها تأدية العمل    

الصحيح على نحو صحيح من الوهلة االولي لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل وفعاليةاكبر في اقصروقت،مع 
 (.3771طاني،االعتماد على تقديم المستفيد من معرفة مدى تحسين االداء) القح



547 
 

اما دليل ادارة الجودة الشاملة الصادر عن وزارة الدفاع االمريكية فقد عرف ادارة الجودة انها مجموعة المبادي 
االرشادية والفلسفية التى تمثاللتحسين المستمر الداء المنظمة من خالل استخدام االساليب االحصائية والمصادر 

تم توفيرها للمنظمة ،وكل العمليات التى تتم في التنظيم والدرجة التى يتم البشرية لتحسين الخدمات والمواد التى ي
 (.3774فيها تلبية حاجات العميل في الوقت الحاضر والمستقبل   )المناصير،

 تعريف ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي: - ب
رسات التى يقوم بها المسئولون عن ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي"بأنها مجموعة االنشطة والمما تعرف

والتي تشمل التخطيط للجودة وتنفيذها وتقويمها وتحسينها  -فرق ادارة الجودة ومجالسها -تسيير شئون الجامعة
 (.541:2777،في جميع مجاالت العملية التعليمية بالجامعة)عشيبة،

"ان تكون االدارة الجامعية مسئولة عن االلتزام  "عايدة عباس "ان ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي تعني وترى
بطريقة عمل من اجل تطوير شامل ومستمر يقدم على جهد جامعي وبروح الفريق،ويتضمن كذلك كافة مجاالت 
النشاط على مستوى الجامعة او الكلية او القسم العلمي ،وتوجة هذه الطريقة نحو الطالب للتحسين المستمر 

دارةالجامعية وهئية التعليم بالجودة ،واهتمام القيادة بها وتقديم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة ،ويعني ذلك التزام اال
 (.94:2772واستخدام االدوات واالساليب االحصائية في التحليل وطرق فعالة في التقويم )عباس،

عملية التعليمية ،وفق نظم محددة ادارة الجودة الشاملة في الجامعات بانها "تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة ال وتعرف
وموثقة تقود الى تحقيق رسالة الجامعة في بناء االنسان ،من خالل تقديم الخدمة التعليمية المتميزة ،وانشطة بناء 

 (.134:3779عفيفي،)7الشخصية المتوازنة"

يؤدي الى تطوير براون وريس ان مفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي هي :"كل ما يرى  في حين
القدرات الفكرية والخيالية عند الطالب ،وتحسين مستوى الفهم واالستيعاب لديهم ،ومهاراتهم في حل القضايا 
والمسائل ،وقدراتهم على توصيل المعلومة بشكل فعال والنظر في االمور من خالل ماتعلموه في الماضي وما 

 (.32:3779يدرسونه حاليا)براون،

رائى الذي وضعه الباحث لمفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي "هي ثقافة تهتم اما التعريف االج
بالتركيز على خطوات اجرائية تدريجية تعني بمجموعة من المعايير واالجراءات التى يهدف تنفيذها واالخذ بها الى 

ؤسسة الجامعية ،بل وتشمل كل التحسين المستمر لدي الطلبة والمعلمين والمديرين وجميع العاملين في الم
العناصر المادية والبشرية فيها ،مستخدمة لذلك كل االمكانيات المتاحة من اجل التحسين المستمر وتنفيذ معدالت 

 الجودة العالمية.

وينبغي االشارة انه يجب ان النخلط بين مفهومي الجودة الشاملة وادارة الجودة الشاملة ،حيث ان الجودة تشير الى 
اصفات والخصائص المتوقعة في المنهج التعليمي وفي العمليات واالنشطة التى من خاللها تحقق تلك المو 

المواصفات اعلى درجة ممكنة،اما ادارة الجودة الشاملة فتعني جميع االنشطة التي يبذلها مجموعة االفراد 
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والتقويم ،وبعبارة اخري هي عملية المسئولين عن تسيير شئون المؤسسة والتى تشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
ادارية تعتمد التنسيق داخل المؤسسة بهدف التغلب على المشكالت التى تواجهها ،والمساهمة بشكل مباشر في 

 تحقيق النتائج المرجوة ،وبالتالي فادارة الجودة هي عملية مستمرة لتحسين الجودة وضبطهاوالحفاظ عليها.

 رة الجودة الشاملة في التعليم العالي ؟؟المبحث الثالث: لماذا تطبيق إدا

 إن  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم يمكن أن تحقق الفوائد التالية :

 ضبط وتطوير النظام اإلداري في أي مؤسسة تعليمية لوضوح األدوار وتحديد المسئوليات بدقة. -3

 . االرتقاء بمستوي الطالب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية والروحية 2

 . زيادة كفايات اإلداريين و المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم .1

ى من هم داخل العملية . تقليل األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح المتقن وبالتالي تقليل التكلفة مع رض4
 التعليمية ومستفيديها . 

 . زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.5

.توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كلن  4
 حجمها  ونوعها .

 ؤسسة من قبل الطالب والمجتمع المحلي .. زيادة الوعي واالنتماء نحو الم9

 (2773أحمد، الزهيري: (.الترابط والتكامل بين جميع اإلداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق .

 . تطبيق  نظام الجودة يمنح المؤسسة المزيد من االحترام والتقدير المحلي واالعتراف العالمي . 7

 داع واالبتكار والتأكيد على ديناميكية التطوير في ثقافة المعلم والقائد . تنمية مهارات االب37

 . الربط ما بين مناهج التعليم كمدحالت وسوق العمل كمخرجات بما يتماشى مع العصر 33

 المبحث الرابع : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي.

( متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة منها ) توفير الدعم المادي والمعنوي من قبل القيادات 2773) عقيليحدد 
العليا وزرع القناعة لدى جميع العاملين في المؤسسة والنظر إلى مسألة إرضاء المستفيد على أنها هي األساس 

مستويات كافة والنظر إلى مسألة التكاليف على أسلوب المتابعة والتقييم المستمرين إلدارة العمل في المجاالت وال
أساس التكلفة والعائد أي أن على المؤسسة أن تسعى إلى ضبط التكاليف عامة والسيما التكاليف السلبية ) الزمن 
دخال  الضائع ، عدم رضا الزبون ، مواد فائضة عن الحاجة ( واعتماد تجربة الخدمة أو المنتج لمعرفة األخطاء وا 
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شراك جميع العاملين في كل شيء في اتخاذ القرارات وحل التغيرات  المطلوبة يشكل متكامل وجودة عالية وا 
دخال التحسينات المستمرة في كل مجاالت العمل  المشكالت وعمليات التحسين بما يسمى سياسة دمج العاملون وا 

( بأن هناك مجموعة من 2774عليمات ) يرى ( ، في حين 313 – 337:  2773في المؤسسة )عقيلي 
المتطلبات األساسية التي البد من اعتمادها عند تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة وهي ) إيمان القيادة اإلدارية 
العليا بأهمية إدارة الجودة الشاملة كونها منهجا تطويريا  استراتيجيا ويجب أن تكون أهداف المؤسسة مشتقة من 

المستفيد والتعاون والتفاعل بين األفراد وأقسام المؤسسة متطلب ضروري في تحقيق إدارة الجودة حاجات ورغبات 
بعاد  الشاملة والتعليم ،، والتدريب ضرورة ملحة لتحسين وتطوير أداء المؤسسة وتوفر نظام معلومات فعال وا 

لية التطوير والتحسين على أنها عملية الخوف عن مسار تطبيق إدارة الجودة الشاملة ونظرة القيادة اإلدارية إلى عم
 (. .4-47:  2774مستمرة وطويلة ) عمليات ، 

 ( فقد حدد عدة متطلبات إلدارة الجودة الشاملة من أهمها Heizer،  3774)  أما هيزر

 ) توافر القيادة اإلدارية العليا للجودة الشاملة والتركيز على األداء بصورة صحيحة منذ اللحظة األولى وثم 
متطلبات المستهلك والتحسين المستمر لضمان الجودة وتعليم الموظفين وتدريبهم على إدارة الجودة وتقييم المدير 

عادة  Bench markingمن خالل قياسات األداء الخاص بالجودة من خالل أساليب المقارنة المرجعية )  ( وا 
 (. Heizerو  Reengineering ( )1996 : 728-729الهندسة ) 

( فقد حدد خمسة متطلبات هي القيادة الملهمة ، التزام اإلدارة العليا والعاملين  Greech،  3774)  كريح أما 
 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، تأكيد تشكيل فرق عمل ، التصميم الفعال للسلع والخدمات والتركيز على العميل .

ة الجامعية و الوصول إلى رضا المستفيد الداخلي و إن تحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة في المؤسس         
 الخارجي يتطلب إحداث متطلبات التطبيق في التعليم الجامعي و التي تشمل بصورة عامة(.

 رسم سياسة الجودة الشاملة للجامعة من حيث:  - 3

 .تحديد المسؤول عن إقامة الجودة الشاملة و إدارتها 
 من قبل اإلدارة. تحديد كيفية مراقبة و مراجعة النظام 
 .تحديد المهمات المطلوبة و اإلجراءات المحددة لكل مهمة 
 .تحديد كيفية مراقبة تلك اإلجراءات 
 .تحديد كيفية تصحيح اإلخفاق في تنفيذ اإلجراءات 

 اإلجراءات: و تشمل المهمات التالية:  -2 

 .القدرة على التسجيل 
 .تقديم المشورة 
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 .تخطيط المنهج 
 .عمليات التقويم 
 عداد مواد التعليم.إ 
 .اختيار و تعيين العاملين 
 .تطوير العاملين 

 تعليمات العمل: يجب أن تكون واضحة و مفهومة و قابلة للتطبيق.  -1 

 المراجعة: و هي الوسيلة التي يمكن للمؤسسة أن تتأكد من تنفيذ اإلجراءات.  -4 

 اإلجراء التصحيحي: هو تصحيح ما تم إغفاله أو ما تم عمله بطريقة غير صحيحة. - 5 

 الخطوات اإلجرائية: وضع معايير لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.  -4

على ما سبق فأن ادارة الجودة الشاملة تعد منهجأ اداريأ شامآل يحتاج تطبيقة الى توفير عدد من المتطلبات  وبناء
 لتى تشكل التربة الصالحة والمناخ المناسب لتطبيق هذا المنهج.االساسية وا

 في مؤسسات التعليم العالي. المبحث الخامس :بعض التجارب المحلية و العربية والعالمية إلدارة الجودة الشاملة

 :إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي. أوال: التجارب المحلية

 :ليبيا -مؤسسات التعليم العالي مركز ضمان جودة واعتماد  -3
التشريعات والقرارات الجديدة فتحت الباب إلستحدات هيئات ومراكز تختص بضبط الجودة في المؤسسات  إن

مركز ضمان جودة  اعتماد الليبية ، اإلنتاجية و الخدمية دون استثناء وكـان من بين هــذه المؤسســات الجــديدة) 
م( كجهة مسئولة  2774( لسنة )  344صادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم )ال مؤسسات التعليم العالي (

قانونًا بضمان جودة التعليم العالي واعتماد مؤسساته وكان من ضمن إنجازاته اعتماد عدد من الجامعات العامة 
 واألهلية رسميًا ومبدئيًا وكذلك عدد من المراكز والمعاهد العليا األهلية والعـامة.

 مرت مسيرة جودة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا بثالثة مراحل هي :لقد 

م بتنظيم الجهاز اإلداري ألمانة  2774( لسنة 394المرحلة األولي : صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )
ودة التعليم العالي اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بحيث تضم األمانة  بجانب اإلدارات األخرى، إدارة مراقبة ج

 وضمت هذه اإلدارة األقسام والوحدات اآلتية : 

 المرحلة الثانية: إنشاء اللجنة المركزية لضمان جودة و اعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا
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م بتشكيل لجنة تضم 2775( لسنة 7.م أصدرت اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي قرار رقم ) 2775في سنة 
في مجال جودة التعليم العالي باللجنة المركزية لضمان جودة و اعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا ،   خبراء

 في وهي لجنة ذات شخصية فنية تنفيذية تعني بنشر ثقافة ومفهوم الجودة والعمل على تطبيقها

جنة وثيقة خاصة بتحسين نوعية ،  وبعد سنتين من العمل المتواصل أصدرت اللمؤسسات التعليم العالي المختلفة 
 التعليم العالي ورفع كفاءته عرفت بالوثيقة الوطنية لضمان جودة و اعتماد مؤسسات التعليم العالي في ليبيا.

 لسنة (164) إصدار القرار رقم إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد  مؤسسات التعليم العالي  المرحلة الثالثة:
ان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، وهو الجهة المعنية قانونًا بشأن إنشاء مركز ضم مسيحي 2006

و يسعى المركز إلى تطوير وتطبيق نظام شامل للتقويم  بضمان الجودة واالعتماد مؤسسات التعليم العالي بليبيا.
 وضمان الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم العالي الوطنية للوصول إلى االعتماد.

أقرت اللجنة المركزية لضمان جودة واعتماد مؤسسات لجودة في مؤسسات التعليم العالي ولتطبيق نظام ا
  بتشكيل مكتب ضمان الجودة في كل جامعة يسمى مكتب ضمان الجودة واالعتماد ،  التعليم العالي

 . وهو يسعى إلى تحقيق ضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي

 ت تقويم األداء وضمان الجودة مساعدة كليات المؤسسة في إنشاء وحدا 
 تجميع نتائج التقييم الذاتي وتحليلها 
  ربط المكتب بالمكاتب المناظرة بالمؤسسات التعليمية األخرى اإلقليمية والعالمية 
 .غرس الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطالب من خالل نشر ثقافة الجودة 

 رة الجودة الشاملة:ثانيا : التجارب العربية إلدا

 مصر: –مركز ضمان الجودة في جامعة عين شمس  -3
م ،إيمانا بأهمية تطوير البرامج واألداء 2774 – 2 -25أنشى مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس في   

األكاديمي واإلداري في كافة مجاالت التعليم والبحوث واإلدارة وكل األمور المرتبطة بهذه المجاالت)جامعة عين 
 (..277شمس ،

إلى بيت خبرة تتركز أنشطته في مجال تطوير األداء  وتنطلق رسالة المركز من اإلحساس بمدى حاجة الجامعة
األكاديمي في مجاالت التدريس والتعلم والبحث واالستشارات والتدريب لتحقيق أهداف التنمية المتواصلة،ومن هذا 

مل المنطلق تتحدد رسالة المركز في القيام باألنشطة المتعلقة بتطوير أداء الجامعة ووحداتها المختلفة بالمعنى الشا
 في ضوء الجودة الشاملة  من خالل منظور استراتيجي مستقبلي، ويتكون المركز من الوحدات التالية:

 وحدة تقويم األداء وضمان الجودة واالعتماد: -3
 وتهدف هذه الوحدة إلى    
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  الكليات وضع النظم والمعايير والنماذج المختلفة التي تستخدم لتقييم أنشطة الجامعة المختلفة وتقييم أداء
 بجانبيها األكاديمي واإلداري.

  اقتراح نظام ومعايير للجوائز والحوافز لألداء المتميز في المجال التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع
،وكذلك في المجاالت اإلدارية المختلفة في إطار تنافسي على مستوى الجامعة ،وعلى مستوى الكليات والوحدات 

 اإلدارية.
 ج البرامج التدريبية للعاملين بالجامعة.تحليل وتقييم نتائ 
  تقديم المشورة الفنية للمؤسسات والمعاهد العلمية والتعليمية في مجال وضع وتنفيذ نظم تقييم األداء

 وضمان الجودة.
  نشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطالب بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة

 واالعتماد.
 عدة بيانات للبرامج والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة ولجميع الوحدات اإلدارية بالجامعة إنشاء قا

 إلمكانية متابعة تطوير العملية التعليمية.
 وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. -2

 وتهدف هذه الوحدة إلى

 يل المستمر للعاملين التعاون مع الوحدات ذات الطابع الخاص لوضع وتنفيذ برامج التدريب والتأه
 واإلداريين في األقسام األكاديمية بما يتناسب مع تخصصاتهم ،وكذلك للعامين في الوحدات التعليمية المساندة.

 . تقديم االستشارات الفنية في المجاالت التدريبية للقطاع الحكومي والخاص في ميدان التعليم 
 سات األكاديمية وأقسامها.إعداد دراسات الجدوى العلمية الخاصة بإنشاء المؤس 
 .اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام أكاديمية جديدة في ضوء احتياجات المجتمع 

 السعودية:-وحدة التطوير الجامعي والجودة النوعية في جامعة أم القرى -2
داراتها هدفت هده الوحدة إلى احدث تغيير وتجديد في هيكلية وحدة التطوير الجامعة والجودة النوعية وتحديد إ

المسئولة عن تطبيق اإلجراءات والتدابير التي تكفل ترسيخ نظم الجودة الشاملة التي تمثل )رقابة الجودة، تخطيط 
 الجودة ، ضمان الجودة ،ثم تحسين الجودة في منظومتها المتكاملة(في كافة إدارات وأقسام وكليات الجامعة،

 الوحدة من اإلدارات التالية:وهى تتبع مدير الجامعة بشكل مباشرو تتكون هذه 

 إدارة االعتماد األكاديمي .-3

 إدارة التدريب والتأهيل المستمر.-2

 إدارة تقويم األداء وضمان الجودة.-1
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وتسعى اإلدارة األخيرة لضمان جودة الوحدات اإلدارية والبرامج األكاديمية في كافة التخصصات من خالل تبني 
يم الدوري في هذه الوحدات واستخدام المعايير الوطنية والعالمية لتطوير وتحسين وترسيخ تقنيات المراجعة والتقو 

 الجودة بها ،والعمل على تحسين وتطوير وسائل القياس والتقييم األكاديمية المستخدمة بالجامعة.

 وتهدف هذه اإلدارة إلي:

 ارية واألكاديمية بالجامعة.تصميم ووضع النماذج لمعايير ومقاييس تستخدم لتقويم المهام واألنشطة اإلد 
  وضع السياسة العامة لضمان الجودة وتقييم األداء في كافة الوحدات اإلدارية واألكاديمية بما يتماشى مع

 رؤية ورسالة وأهداف الجامعة
  إجراء الدراسات التقويمية الدورية داخل الوحدات اإلدارية واألكاديمية،وتقديم التوصيات واقتراح الوسائل

 ليب األزمة لتحسين األداء ولالرتقاء بجودة مخرجات هذه الوحدات.واألسا
 .المساهمة في تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين 
  .الحد من الهدر في الموارد المادية والبشرية بالجامعة من خالل عمليات التقويم المستمر والمتابعة

 (..277)جامعة أم القرى،
 في مؤسسات التعليم العالي. : التجارب العالمية إلدارة الجودة الشاملة الثا: بعضث

 تجربة جامعة والية اوريجون األمريكيةإدارة الجودة الشاملة في أمريكا  -3
وبخاصة  3777واجهت مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية العديد من التحديات منذ عام    

منذ تخفيض الميزانية الخاصة بها، ومن ثم كان البد من إعادة التقييم والمراجعة للمناهج والطلب وذلك للمساهمة 
موازنة بوالية )كاليفورنيا(، وحيث إن التقييم ونظمه في برنامج التطوير االقتصادي حيث ظهرت بعض المشاكل بال

المتعددة قد أسست لتقيس تأثير المؤسسات فيما يتعلق بتعليم الطالب من خالل التركيز على الجامعات وتعليم 
الطالب الجامعي لمقابلة متطلبات العمل دائمة التغير وكذالك تزويد الطالب بالمهارات والمعرفة، " كما أن نجاح 

ركات في استعمال إدارة الجودة الشاملة قد شجع العديد من مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة الش
األمريكية على تبنيها؛ وذلك لمواجهة أزمة خالل نصف العقد األخير، وهذا ما أظهرته التقارير الخاصة بهيئات 

بة ومن هنا كان البد من التدخل الملح في التعليم، التعليم مثل المعهد الوطني للتعليم، حيث أدركوا أنها غير مناس
واالستفادة من القطاعات المتعددة في االقتصاد لوقف االنحدار في جودة خريجي الجامعات، ولقد كان التطبيق 
األول إلدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالكلية التقنية )فوكس فالي( حيث أصبح أكثر كفاءة في مجاالت 

ين، ورضا أرباب األعمال وتحسين البيئة التعليمية، كما أن العديد من المؤسسات بدأت في تطبيق إدارة الخرج
الجودة الشاملة، كما حدث في جامعة و) سكونسن ماديسون(، وجامعة )شمال داكوتا(، وكلية مجتمع  ) ديالوير ( 

( جامعة في أمريكا تضمنت مبادئ  347أن هناك )3774وجامعة والية ) اوريجون (، كما اخبر بوخالتر عام 
 ( . 172: 2773% ( منها قد أسس تركيبا تنظيميا للجودة "   )خليل والزهيري، 57تحسين الجودة، وحوالي )
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( تخصص في 277وعلى سبيل المثال ال الحصر نأخذ تجربة جامعة والية )اوريجون( ،والتي تقدم أكثر من )  
ر ،دكتوراه(،وقد اعتمدت الجامعة على نظام قياس األداء والجودة النوعية الدرجات العلمية )بكالوريوس،ماجستي

لتتوافق مع السياسة العامة لمنظومة األهداف التي حددها  مجلس التعليم العال في والية اريجون ،وقد طبقت 
الخطوات ما  الجامعة مبادي الجودة الشاملة واتبعت بعض الخطوات واإلجراءات لتنفيذ هذه المبادئ ومن أهم هذه

 (:553-557:  2777يأتي) عشيبة، 
 .توضيح مفهوم الجودة وأسسها ،وتحديد أهداف مجلس الجودة ومستشاريها 
  تعريف جميع األعضاء بمبادي الجودة وفنياتها،وذلك عن طريق الوثائق المكتبية والمنشورات

 واالجتماعات وورش العمل.
  الجودة للتعرف على الوضع الحالي بها.وضع خطة لتقييم العمل بالكلية في ضوء أسس 
  تحديد فرص التحسين التي يتم فيها تنفيذ سياسة الجودة الشاملة ،وذلك من خالل توضيح األهداف

 المرجوة ،وتوجيه الجهود نحوها عن طريق لقاءات رسمية او تقارير مكتوبة.
 .تكوين فرق لمتابعة الجودة يشارك فيها األعضاء البارزين في الجامعة 
  تدريب أعضاء مجلس الجودة وفريق الجودة ،ويتم في هذا التدريب توضيح مفاهيم الجودة الشاملة

 وفنياتها.
جامعة اوريجون بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى عدد من الدروس المستفادة يمكن إجمالها  توصلت وقد    

 (.229:2771على النحو التالي) العيبان،
 معية نحو سوق العمل لتوفير احتياجاته من العاملين.ضرورة توجه اإلدارة الجا -3
 ضرورة تحليل الموقف الحالي للجامعة. -2
 ضرورة إيمان اإلدارة العليا بالتغيير وتشجيع العاملين تجاهه. -1
 ضرورة تحديد مستويات الجودة في كل مجاالت الجامعة ومحاولة بلوغها على مراحل. -4
 مستويات العاملين.ضرورة التدريب والتطوير المستمر لكافة  -5
 ضرورة تشجيع االقتراحات واالبتكار. -4
التعامل مع معارضة البعض للتغيير على أساس انه رد فعل طبيعي ،وفهم أسباب المعارضة واتخاذه  -9

 كأساس للمعالجة.
 ضرورة االستفادة من تجارب اآلخرين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. -.

إن الجامعة طبقت نظام إدارة الجودة الشاملة في إدارتها في المجال وحول تجربة جامعة اوريجون يري الباحث  
اإلداري والمجال األكاديمي ،وقد قامت بنشر ثقافة الجودة بين األعضاء كما قامت بوضع الخطط لتقييم العمل 

اتهم والمتابعة وتدريب فرق الجودة للوصول إلى النتائج االيجابية في إشباع رغبات المستفيدين وتحقيق توقع
جراء المقارنات بين اإلفراد والمؤسسات مع أدائهم الحالي ،وبذلك  للوصول إلى الجودة، كما اهتمت بقياس األداء وا 

 تكون الجامعة حققت نجاحا في تطبيقها نظام الجودة الشاملة في المجال اإلداري واألكاديمي. 
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 تجربة إدارة الجودة الشاملة في جامعات ماليزيا: –2
اع التعليم الماليزي للنمو األساسي نتيجة للجهود التي جعلت وزارة التعليم تتوسع وتنظر إلي التعليم خضع قط     

% (، حيث كان عدد الطالب 7كصناعة واستثمار، حيث زاد تسجيل الطالب في مؤسسات التعليم العالي بنسبة ) 
ًا بعد االنفتاح علي التعليم العالي ( طالب 2.144م إلي ) 3779( طالبًا، ثم زاد عام 39547م هو ) 3774عام 

( إحدى عشرة جامعة  33بشكل كبير، وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي التي تطبق إدارة الجودة الشاملة ) 
م، 3779% ( من الميزانية للتعليم ابتداء من العام 17(  وست جامعات خاصة، وزاد تخصيص ) 4عامة و ) 

مسين ألف طالب يدرسون خارج ماليزيا، لذا خصصت الحكومة الماليزية أكثر ( خ 57كما تنفق الحكومة علي ) 
 ( مائة مليون دوالر لنقابة التعليم الوطنية لدعم دراسة الطالب في مؤسسات التعليم العالي. 377من ) 

العالي  وقد توصلت دراسة أمريكية أوروبية ماليزية إلي وجود عوامل نجاح إلدارة الجودة الشاملة في التعليم  
 الماليزي تمثلت في:

(،  Prevention(، الوقاية ) Continuous Improvement(، التحسين المستمر) (Leadershipالقيادة
 Internal and) (، رضا الزبون الداخلي والخارج  Measurement of Resourcesمقاييس الموارد)

External Customer Satisfaction  (إدارة الناس ،)People Management  العمل في فريق) 
(Teamwork  .) 
 تجربة مركز اإلدارة بجامعة براد فورد البريطانية:-3
إن مركز اإلدارة في جامعة براد فورد من اعرق كليات إدارة اإلعمال في أوروبا ويتميز ببرنامج بحث ذي سمعة  

لمية في التسعينات من القرن العشرين عالمية في مختلف حقول المعرفة ولمواجهة الجامعة لعدد من التحديات العا
قرر المركز تطبيق إدارة الجودة الشاملة كمحاولة للتفاعل مع هذه التحديات ،وقد تم تبني نموذج إلدارة الجودة 
الشاملة قامت ببنائه جامعة براد فورد بحيث تتوافق جميع مبادي إدارة الجودة الشاملة التي تم تبنيها مع فلسفة 

لمركز ،وقد اخذ في االعتبار إن تطبيق النموذج يحتاج إلى الوقت وااللتزام ،ولتطبيق النموذج تم وأنظمة إدارة ا
تشكيل مجلس للجودة لمتابعة عملية إدارة الجودة الشاملة مكون من مدير واستاذين ورئيسي برنامجين ومحاضر 

 ومنسق وفني حاسوب.
 دة الشاملة كما يلي:وقد قام المركز بتحديد عوامل نجاح تطبيق إدارة الجو  
 .كسب سمعة ممتازة للمدخل الجديد 
 .تكوين بنية تحتية متميزة 

 .تهيئة بيئة عمل مجزية ومشجعة 
 .توافر عاملين متميزين 
 .توافر مدخالت الجودة 
 .االستقالل ماديا 

 وقد تعلقت أهداف المركز في مرحلة تطبيق إدارة الجودة الشاملة باالتي:
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  إدارة عن طريق البحث والتدريس والعمل الموجه إلرضاء المستفيدين.المستفيدين :تطوير طرق 
  رضاء المستفيدين وزيادة العاملين : تطوير العاملين بالمركز بشمولية واستمرارية لتحسين العمليات وا 

 دافعية العاملين.
ميع ،وقد تم تحسين وقد تميزت خطة إدارة الجودة الشاملة في المركز باالتصال الفعال وعمل الفرق والتزام الج

 (.399:2775-297العديد من مواضيع الضعف التي تم الكشف عنها)زاهر،
 تجربة كلية الكامينو اليابانية: -1
م ،وكيفية .379توضح هذه التجربة مفهوم انتشار وظيفة الجودة الذي طوره البروفسور )يوجي اكايو(عام    

ووظائفها كجزء من عملية التخطيط المؤسسي ،وقد قامت  استخدام كلية )الكامينو( للمزاوجة بين حاجات الكلية
 (:2.9:3777الجامعة بإتباع الخطوات التالية )دوهتري،

 أوال: جمع المعلومات عن الزبون
م جمع رئيس الكلية ثالث مجموعات مهمة ومستقلة تمثل العناصر الرئيسية للكلية وهى الكلية 3771في عام  

 والموظفين والمجتمع ،وقادة اإلعمال والقادة من المدارس الثانوية والموفدة للكلية،ومعاهد السنوات األربع الرئيسية.
صة الستعمال موظفي الكلية ،وقد أعيد الملخص إلى كل لقد طورت إدارة الجامعة هذه المعلومات إلى وثيقة ملخ

 مجموعة لزيادة معلوماتهم.
 ثانيا: تخطيط أنظمة الكلية

في الوقت ذاته الذي كانت تجتمع فيه مجموعات مركز االهتمام تشكلت مجموعة ممثلة من اإلدارة الكلية 
لوحدات ضمن الكلية حيث تقرر إن والموظفين والطالب كفريق نظم مهمته تطوير مصفوفة لجميع الوظائف وا

 يبحث كل عضو من الفريق في وظائف الكلية بالحديث مع اآلخرين .
وبدا فريق العمل على التوفيق بين حاجات الكلية ووظائفها ،مستخدما الملخصات ،بحث الفريق في وظيفة كل 

ة )طالب كلية وربط حاجة كل مجموعة بتلك الوظيفة المحددة،وطورت المصفوفات لكل مجموع
 ،موظف،كلية،مجتمع ،اإلعمال ،األكاديميون(.

 وتم استخالص مصفوفة مختصرة حيث دمجت الحاجات الخاصة بالمجموعات الثالث في مصفوفة مركبة.
لقد استفادت كلية الكامينو من تطبيق وظيفة الجودة وذلك عبر تحليل حاجات الزبون وبناء عمليات تجزئيه نقدية  

التقليدي  الكلية على أسس سنوية ،وقد بدأت هذه العملية في تغيير التخطيط االستراتيجي يمكن تنفيذها من قبل
 بشكل جزئي ،وهي أداة قوية لتوحيد المؤسسة كاملة حول أهداف قابلة للتحقيق والقياس.

جربة في ضوء العرض السابق لتجربة كلية الكامينو في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارتها ،فان هذه الت 
تميزت بتحليل حاجات المستفيدين من موظفين وطلبة والمجتمع ،والعمل على تنفيذها وتلبيتها،وبذلك بدأت بتشكيل 
فرق للتوفيق بين حاجات الكلية ووظائفها ،وتطوير وتحسين جميع الوظائف والوحدات في الكلية لتلبية رغبات 

 المستفيدين.
 :عربية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعتنا يرى الباحث ما يليولالستفادة من تجارب الدول العالمية وال 
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  إن تقتنع اإلدارة بضرورة التغيير في أسلوب عمل الجامعة وفي فلسفتها وأهدافها بهدف إجراء التحسينات
 الشاملة في كافة االدارات وكليات الجامعة.

 جامعة.إن تشجيع اإلدارة على االبتكار والتجدد واإلبداع داخل ال 
 .إن تنشر اإلدارة ثقافة الجودة بين اعضاء هيئة التدريس و العاملين والطالب بشكل مكثف 
  إن تأخذ اإلدارة برغبات المستفيدين واحتياجاتهم وتوقعاتهم خالل التخطيط ،لتقديم خدمات ذات جودة

 عالية ترضى رغبات المستفيدين.
  ية في توجهاتها وممارساتها.إن تتحول اإلدارة المركزية إلى اإلدارة الالمركز 
  يجاد الحلول المناسبة لها إن تعمل اإلدارة على اعتماد العمل الجماعي وتدريبهم على تحديد المشكالت وا 

 من خالل حلقات الجودة ،وان التعاون هو سر نجاح اإلفراد ونجاح المؤسسة.
 ا المؤسسة ،مما يساهم في إن تعمل اإلدارة على التحسين المستمر في كافة العمليات التي تقوم به

 تحسين وضعها التنافسي بين الجامعات.
 .االستفادة من التجارب العالمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 المحور السادس: النتائج والتوصيات
 اوال النتائج:

لم يعد التغيير وتبني األساليب اإلدارية الحديثة أمرًا اختياريًا بل أصبح أمر ملحًا على مؤسسات التعليم   -3
العالي القيام به من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وكذلك من أجل التحسين 

 المستمر لمخرجاتها .
تنفيذ إدارة الجودة الشاملة هي مسؤولية جميع العاملين في كل المستويات ليس مهمة جهة دون أخرى   -2

 ذلك ألن إدارة الجودة الشاملة تعتبر كل العاملين كفريق عمل واحد .
يتطلب نجاح إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي درجة عالية من التخطيط وتنفيذًا دقيقًا   -1

 كما يتطلب متابعة مستمرة لكل خطوة من خطوات التطبيق  للخطة
التوجه نحو عمل الشراكات مع الجامعات الرائدة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من أجل االستفادة من   -4

 تجاربهم في هذا المجال .
 من المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو االهتمام برضا العميل. -5

 صيات:ثانيا التو 
 االستفادة من التجارب العالمية في تطبيق ادارة الجودة الشاملة. -4
 نشر ثقافة الجودة الشاملة من خالل التوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر االدارية . -9
 العمل على االستعانة باالستشاريين الخارجيين عند البدء بمشروع تطبيق ادارة الجودة الشاملة. -.
دارة العليا في مؤسسات التعليم العالي بحتمية التغيير والتحول الى ادارة الجودة الشاملة ضرورة اقتناع اال -7

 ودعم عملية التحول بكل الموارد المتاحة.
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ضرورة االهتمام بنشر ثقافة الجودة الشاملة بين العاملين في الجامعة عن طريق المحاضرات والنشرات  -37
 التوعوية التي توضح عملية التطبيق.

بداء المقترحات.بناء ق -33  نوات اتصال بين األقسام مما يساهم في تدفق المعلومات وا 
تفعيل هيئات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي القائمة في البلدان العربية وتشجيع إنشاء هذه الهيئات  -32

 في البلدان العربية التي لم يسبق لها إنشاؤها،
 الخاتمة

النتشار في بيئة التعليم العالي منذ إن  شعر أصحاب نظرية التغيير في إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة أخذ في ا
الميدان انه هناك حاجة ماسة نحو االتجاه إلى أسلوب أدارى حديث يتناسب مع المتغيرات التي تحدث في كل 

بالمشاركة  مناحي الحياة ،فسرعة نمو المعلومات والمعارف والتقدم التقني ، كل ذلك بحاجة إلى فلسفة إدارية تؤمن
 والتمكين ،إلى جانب التحسين المستمر ،وقبل ذلك االعتراف بأهمية المستفيد من العمليات والخدمات.

من هذا المنطلق كان البد إن تخوض إدارات التعليم العالي في دول العالم المتقدم وبعض الدول النامية تجربة 
فسة والبقاء في سباق التميز في زمن إلمكان إن لم يقدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،بهدف إن تظل في سوق المنا

اختيار األفضل من بين المدخالت(. –التعليم والتعلم  –الخدمات  –البحوث  –األفضل في كل شي) الخريجين 
إال إن ذلك الن يتم ما لم تتوفر متطلبات إدارة الجودة الشاملة التي من أهمها بناء ثقافة الجودة في محيط 

،ووجود نظام لتوصيل رؤية ورسالة المؤسسة ،وتشجيع النمو المهني ،ونمو في مجاالت التحسين المؤسسة 
 المستمر ....

إن التجارب التي تم ذكرها ما هي إال أمثلة من بين مئات التجارب التي طورت لتناسب بيئات التعليم العالي 
رزتها أدبيات الموضوع باآلالف فهناك العديد المختلفة ،فكل مؤسسة لها بيئتها الخاصة ،وكذلك التجارب التي أف

من التجارب العالمية تظهر التجارب التي خاضتها أدارت مؤسسات التعليم ،وذلك بتبني إدارة الجودة الشاملة ،وان 
 استعرض هذه التجارب فقط لبيان النجاح الذي حصل بعد تبني برامج الجودة الشاملة.

 المراجع

  أوال المراجع العربية:

مكانية 2773ليل أحمد السيد )خ-3 براهيم عباس الزهري، إدارة الجودة الشاملة في التعليم: خبرات تعليمية وا  (، وا 
اإلفادة منها في مصر، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، المؤتمر السنوي التاسع، دار الفكر 

 .249-211العربي، 
 (: الموقع االلكتروني . .277جامعة عين شمس)
 (:الموقع االلكتروني. 2737جامعة أم القرى )

Sa /sites/ admindepts /development/pages/strocture.aspx .http://www .ksu . 
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(:إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مؤسســـات التعلـــيم  العـــالي والمكتبـــات 2774الترتـــوري محمـــد وجويحـــان ،اغـــادير ) -4
 ومراكز المعلومات ، دار المسيرة :عمان.

(:إدارة الجــودة الشــاملة ،تطبيقــات فــي اإلدارة الجامعيــة ،بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي 2777الخطيــب ،احمــد ) -5
 -1.نيســـان ،صـــص37 -39لمجلـــس اتحـــاد الجامعـــات العربيـــة ،الجامعـــة اللبنانيـــة بيـــروت،11المصـــاحب للـــدورة 

339. 
 (:إدارة النظم التعليمية للجودة الشاملة ،دار السحاب :القاهرة.2775زاهر ،ضياء الدين ) -4
(:إدارة الجــودة الشــاملة ودورهــا المتوقــع فــي تحســين اإلنتاجيــة فــي األجهــزة الحكوميــة 2777عبــد الفتــاح ،نبيــل)-9

 .72 -..،ص ص2.،العدد22،مجلة اإلداري ،المجلد 
مكانيــة 2777عشــيبة ،فتحــي درويــش )-. تطبيقهــا فــي التعلــيم الجــامعي المصــري ، ورقــة عمــل (:الجــودة الشــاملة وا 

-39لمجلــس اتحــاد الجامعــات العربية،الجامعــة اللبنانيــة ،بيــروت 11قــدمت فــي المــؤتمر العلمــي المصــاحب للــدورة 
 .544 -527نيسان ، ص ص37
للنشــر ( ، مــدخل إلــى المنهجيــة المتكاملــة لــإلدارة الجــودة الشــاملة ، دار وائــل 2773عقيلــي ، عمــر وصــفي ) -7

 عمان
التطبيــق ومقترحــات التطــوير ،دار  -(: إدارة الجــودة الشــاملة فــي المؤسســات التربويــة2774عليمــات ،صــالح )-37

 الشروق :عمان.
(:الجـــودة واالعتمـــاد األكـــاديمي لمؤسســـات التعلـــيم العـــام والجـــامعي .277مجيـــد ،سوســـن ومحمـــد الزيـــادات ) -33

 ،الطبعة األولي ،دار الصفاء :عمان.
ـــوطن 2775الغبـــرى ،بـــدر ســـعيد علـــي )ا -32 ـــيم الجـــامعي فـــي ال (.إدارة الجـــودة الشـــاملة ،مـــدخل إلصـــالح التعل

جامعـة البحـرين كليـة  –أبريـل  32 -33العربي، المؤتمر التربـوي الخـامس :جـودة التعلـيم الجـامعي ،فـي الفتـرة مـن 
 .374 -353التربية ،

فــي التعلــيم العــالي بمصــر ، مــؤتمر التعلــيم العــالي فــي (.إدارة الجــودة الشــاملة 3774البــبالوي حســن حســين) -31
 مايو.23- 27مصر وتحديات القرن الحادي و العشرين، جامعة المنوفية ،

ــيم لــدي المدرســين فــي الجامعــات والمعاهــد العليــا 3779بــراون ،ســالي وريــس فــل)-34 (.معــايير لتقــويم جــودة التعل
 ،ترجمة :احمد مصطفي حليمة ،لبنان :دار البيارق.

 (.إدارة بيئة التعليم والتعلم ،القاهرة :دار الفكر العربي.2773حجي ، احمد إسماعيل )-35
(.إدارة الجودة الشاملة مدخل لفعالية إدارة المعلومات بالتعليم الجامعي باليمن 2772عباس ،عايدة فؤاد) -34

 .71 -91.مجلة التربية ،العدد السادس ،السنة الخامسة ،
 ( بحوث ودراسات في نظم التعليم  ،القاهرة :مكتب    زهراء الشرق.2773بسيوني ) عبد النبي ،سعاد -39
(.متطلبات الجودة الشاملة لتطوير مناهج التعليم الفني 3779عثمان ،محمد يسري وعثمان محمد موسى)-.3

مايو ،كلية  32 -33التجاري في مصر ، مؤتمر إدارة الجودة الشاملة في تطوير التعليم الجامعي ،في الفترة من 
 .1.2-197التجارة ببنها ،جامعة الزقازيق ،ص

(.الجودة في الجامعات .. لماذا وكيف؟ بحث منشور في مؤتمر إدارة الجودة 3779عفيفي ،صديق محمد ) -37
 مايو ،كلية التجارة ببنها ،جامعة الزقازيق.32 -33الشاملة في تطوير التعليم الجامعي ،في الفترة من 

(.أفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية ،عمان :مركز 2774ن ،منى مؤتمن )عماد الدي -27
 الكتاب األكاديمي.
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في  ISO9000(.مهارات إدارة الجودة الشاملة في التدريب وتطبيقات 3774هالل محمد عبد الغني حسن ) -23
 التعليم والتدريب ،القاهرة :مركز تطوير األداء والتنمية.

 (،الموقع االلكتروني.2737)اليبيا  -مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي -22
مكانيــة تطبيقهــا فــي التعلــيم الحكــومي ،مجلــة اإلدارة 3771القحطــاني ،ســالم ســعيد ) -21 ( إدارة الجــودة الشــاملة وا 

 .15 -9(،أبريل ،ص.9العامة، العدد )
لجودة الشاملة في سلطة الكهرباء األردنية ،رسـالة ماجسـتير ،الجامعـة ( إدارة ا3774المناصير ،على فالح ) -24

 االردنية.
 

 ثانيا المراجع األجنبية:
1- oergonstate (2008):http:// Oregon state .edu23/6/2010.                           

Oergonstate Report(2008):Report to the Oregon state Board of Higher -2 
http:// board/meeting/ index .php www.ous.edu/ststeEducation may2008,       

3-Heizer, Barry Render (1986) production and operation management strategic and 
Tactical Decision prentice Hall u.s.A .      

 

 والتحديات التي تواجهها في حماية البيئة دور التشريعات
 

 الدكتور / مرعي محمد  الفالح
 محاضر بقسم القانون العام ، كلية القانون جامعة بنغازي

 المقدمة:

يعيش اإلنسان منذ القدم في بيئة عرضه للتلوث في كل وقت، ومن المعلوم أن ما أصاب البيئة من 
بين العناصر البيئية والتي تدور في إطارها التفاعالت، والعالقات تلوث يعد خطرًا لخلخة التوازن الطبيعي 

المشتركة بين الكائنات، ولقد أصاب التلوث كافة عناصر البيئة المحيطة من ماء، وهواء، وغذاء، وتربة سكنية، 
جتماعية، مما ترتب على ذلك العديد من اآلثار السلبية في كافة مجاالت الحياة البشرية المادية، والصحية، واال

 والنفسية، وهو ما ُيعرف بحالة "التمزق البيئي".

األمر الذي جعل اإلنسان يعيش في حالة من االضطراب والقلق، ومن هذا المنطلق حظيت مشكلة التلوث 
البيئي باهتمام من قبل البحاث، ومن قبل رجال العلم، والقانون، ففي الجانب القانوني نالحظ أن المشرع في ليبيا 

بشأن  37.2( لسنة 9بصياغة النصوص التي تتعلق بحماية كافة أساليب تلوث البيئة، فصدر القانون رقم )اهتم 
بشأن حماية وتحسين البيئة؛ كما صدر قانون حماية  2771( لسنة 35حماية البيئة، ثم صدر القانون رقم )

ه؛ وكذلك حماية الثروة البحرية، الصحة وحماية الحيوانات واألشجار، وقانون حماية األراضي الزراعية والميا

http://www.ous.edu/stste
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 والغذائية، والبرية، والسياحة في جملة من القوانين التي تحمي أصناف تلك البيئات.

لذلك سنتناول في هذا البحث من خالل عدة فروع حماية البئية مع التركيز على حماية البيئة البرية وحماية 
 البيئة البحرية.

 الفرع األول
 ةالمعنى القانوني للبيئ

البيئة كلمة ذات مدلول واسع، حيث توجد البيئة الطبيعية، والحضرية، واالجتماعية، والمادية، والشخصية 
 .... الخ.

وهناك مصطلحان يخلط الكثير بينهما مصطلح علم البيئة، والبيئة ذاتها، وعلم البيئة كما يذهب الدكتور 
تفاعالت المشتركة التي تحدث بين الكائنات الحية رمضان محمد بطيخ: "هو العلم المختص بدراسة العالقات وال

بعضها ببعض من ناحية، وبينها وبين مختلف ظروف البيئة المحيطة بها من ناحية أخرى. أما البيئة فهي الوسط 
أو المكان الذي تتم فيه هذه العالقات، أو تلك التفاعالت... أي المكان الذي يعيش فيه اإلنسان وبقية الكائنات 

 .(33)األخرى"

أما النظام البيئي فقد عرفه البعض بأنه: "عبارة عن وحدة أو قطاع معين من الطبيعة يشكل ما تحويه 
 من عناصر ومواد حية نباتية وحيوانية وعناصر، مواد غير حية، وسطًا حيويًا تعيش فيه عناصره".

كائنات حية ومكونات وقد عرفه الدكتور حسن شحاته بأنه: "عبارة عن وحدة بيئية متكاملة تتكون من 
 غير حية متواجدة في مكان معين يتفاعل بعضها ببعض، وفق نظام دقيق متوازن".

أما المادة )الثانية( من اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي فقد عرفت النظام البيئي بأنه: 
نية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها "مجموع حيوي لمجموعة من الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوا

 تمثل وحدة أيكولوجية".

 الفرع الثاني
 2771( لسنة 35نصوص القانون رقم )

 
 أواًل: نظرة لبعض النصوص بصفة عامة:

لقد اشتمل القانون على تسعة وسبعون مادة، نصت المادة )األولى( على التعريف بالعبارات المبينة بهذه 
عبارة، ومنها يقصد بالبيئة المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، إجماح البيئة ويقصد بها التحكم  35المادة وعددها 

                                                           

 –( د. رمضان محمد بطيخ: دور التشريعات في حماية البيئة العربية، بحث مقدم للندوة المقمة بالشارقة 33)
 .1، ص2775اإلمارات العربية المتحددة، مايو سنة 



562 
 

 في كل العوامل البيئية: تلوث البيئة، اإللغاء، الزيت الخام، نفايات الزيت.

 أعتقد أن هذه العبارات ال تشتمل على كافة المعاني ذات العالقة أو الصلة بالبيئة، وما يدور في فلكها
 فهناك مثاًل التنمية المستدامة، والسالمة األحيائية... إلخ.

أما المادة )الثانية( فتنص على أن: "هدف القانون هو تحقيق الرقابة على البيئة من أجل حمايتها 
 وتحسينها".

ن تم تفعيله فإنه تفعيل جزئي، فال أعتقد تغطي الرقابة الفعالة   في الواقع أن هذا النص غير مفعل، وا 
 على المخيط الذي يعيش فيه اإلنسان، والكائنات الحية السيما المياه، والتربة، والغذاء من التلوث.

 –فال يوجد توازن لوسط البيئي الطبيعي بل نالحظ التلوث من كافة المخلفات، سواء من المصانع 
ر بشكل كبير، علمًا بأن أو غيرها من عوادم السيارات، ومخلفات السفن، وقطع األشجا –كمصنع اإلسمنت مثاًل 

الغابات تساهم بشكل كبير في تثبيت التربة وحماية المزروعات من الرياح، والغبار، ناهيك عن عملية التمثيل 
 الضوئي.

مهمة  على الجهات المسئولة القيام بها بدًءا من اقتراح  37( من القانون على 4كما نصت المادة )
( المتعلقة 37يبيا، واإلشراف على تطبيقها، ومتابعة تنفيذها إلى نص الفقرة )الخطط، والبرامج الخاصة بالبيئة في ل

 بتقييم األخطار، واآلثار المحتملة الستخدام البذور والسالالت المحسنة جينيًا، وهي نصوص لها أهمية بالغة.

مهام ( فقد نصت على "يتبع الجهة المختصة جهاز يسمى جهاز الشرطة البيئية يتولى 7أما المادة )
التفتيش البيئي، يصدر بإنشائه وتنظيمها وتحديد اختصاصاته وكيفية مباشرته لمهامه قرار من الجهة المشرفة بناًء 

سنة األمر الذي عرقل  35على قرار من الجهة المختصة". أعتقد أن هذا الجهاز لم ينشأ بعد، منذ أكثر من 
 أعمال التنفيذ في هذا المجال.

( خاصة بحماية الهواء الجوي، وبها العديد من الضوابط واإلشراف 39مادة )( حتى ال37المواد من )
والرقابة خاصة مسألة االنبعاث من الهواء الملوث، ولكن ال أعتقد أن تم تنفيذ هذه الضوابط التي لها أهمية 

 قصوى.

البحرية،  ( والتي تنص على حماية البحار، والثروة.1( إلى المادة ).3كما جاءت المواد من المادة )
وما يمكن ذكره ال توجد حماية للبحار، والثروة البحرية مفاده ما تلقى السفن مخلفاتها في البحار مما يترتب عليه 
القضاء على أعداد هائلة من األسماك التي تعد أساس الثروة البحرية، حيث نصت تلك المواد على عدة اشتراطات 

 الواقع خالف ذلك. وضوابط من أجل حماية الثروة البحرية، ولكن

( والمتعلقة بحماية المواد الغذائية، حدث وال حرج أغلب المواد التي تأتي 57( حتى ).4أما المواد من )
إلى ليبيا، إما منتهية الصالحية أو قاربت على االنتهاء، أو أنها من ليست بذات الجودة العالية السيما في 
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 األجبان، والحليب، واللحوم ... إلخ.

( من القانون تنص على الجهات المسئولة في الدولة االلتزام بالتعليمات الصادرة من 53مادة )وأما ال
( نقطة بدًء من توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب 24الجهة المختصة واشتملت هذه المادة على )

ية، وتحديد نسبة المسطحات وانتهاًء بإقامة الحدائق العامة، والساحات الخضراء في مختلف التجمعات السكان
 الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن. ال أعتقد أن معظم النقاط تم تنفيذها ولو بنسبة.

كما ينص على الحماية من األمراض المشتركة، حماية التربة، والنباتات، وكذلك حماية الحياة البرية، 
 والسالمة األحيائية.

( تنص 45( على جملة من العقوبات ممثاًل المادة )94المادة ) ( حتى44واشتمل القانون من المادة )
على "يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تتجاوز خمسة آالف دينار كل من يخالف أحكام المواد العاشرة، 

 والحادية عشر، والرابع عشر، والخامسة عشر، والثامنة عشر، والعشرون".

على: "يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تتجاوز ألف كما تنص المادة )الثالثة والسبعون( 
دينار كل من يلقي مخلفات ابناء، ... أو القمامة، أو الحيوانات الميتة، أو أجزائها في الشوارع، أو الميادين، أو 

 الحدائق وغيرها من األماكن العامة".

ومخلفات الحيوانات الميتة،  أعتقد أن هذا النص غير مطبق على اإلطالق حيث نالحظ القمامة
 ومخلفات البناء في كافة الشوارع والميادين العمومية السيما في المدن الكبرى. 

 ثانيًا: نظرة لحماية البيئة البرية على وجه الخصوص:

الليبي في  2771( لسنة 5أما فيما يتعلق بحماية البيئة البرية )الحياة البرية( فقد نص القانون رقم )
لسادسة والخمسون( بطريقة الصيد، وعلى األخص الحيوانات النافعة، وعلى ذلك يجب تخصيص وتحديد المادة )ا

مناطق محمية يحافظ فيها على الحيوانات والطيور البرية، ويمنع الصيد فيها بتاتًا ضمانًا لتكاثرها. على أنه في 
لجهات المعنية توفير المواد الغذائية الظروف غير الطبيعية التي تنقص فيها مصادر المياه والكأل يجب على ا

 التي تضمن استمرار الحياة".

وفي تقديري أن هذا النص غير مفعل، فال توجد محميات للحيوانات والطيور البرية، كما ال توجد 
 مصادر للمياه، وتوفير للغذاء في الظروف الغير طبيعية إال نادرًا.

البرية، والطيور في طريقها لالنقراض، أو مغادرة  ومن هنا أعتقد جازمًا أن الكثير من الحيوانات
 األراضي الليبية إلى أماكن أخرى أكثر مالءمة، وهذا يعد نوعًا ولو يسيرًا من إهدار الثروة الليبية.

أما المادة )السابعة والخمسون( فقد نصت على: "ال يجوز ألي شخص أن يصطاد إال بعد الحصول 
صاص بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة، لما يمنع الصيد في غير على ترخيص أو إذن من جهات االخت
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األوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم، أو بعض أنواع 
ات والطوير الطعم التي تؤذي بالحيوانات البرية، ويحظر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوان

 البرية، إال ألغراض البحث العلمي، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك وفقًا للتشريعات النافذة.

وال يجوز ترك كالب الصيد في تلك المناطق، تعتبر مناطق محمية الغابات غير الطبيعية، والغابات 
 المحفوظة، ومحطات التجارب الزراعية.

في الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية، حيث وضعت هذه هذا النص أيضًا غير مفعل رغم أهميته 
المادة جملة من الضوابط غير أنها على أرض الواقع غير مطبقة السيما في ظل الظروف المسيطرة على ليبيا 
حاليًا، فال توجد تراخيص للقيام بالصيد، أو أذونات، وال توجد أماكن محمية لكي يتم تجنبها، وكما أن القائمين 

 مال الصيد يمارسون كافة أنواع الوسائل الغير قانونية كالعقاقير والجراثيم وغيرها.بأع

 ثالثًا: البيئة البحرية:

يعد مصطلح البيئة البحرية من المصطلحات الحديثة نسبيًا منذ ظهر المصطلح فــي أعمال الــدورة 
د تضمــن فــي محتواه معنــى الحيــاة البحريــة بمــا السابعة لمؤتمر األمم المتحــدة الثالث والتي عقــدت في جنيــف، وق

 تعنيــه مــن كافة أصناف الكائنات الحية الحيوانية والنباتيــة.

% من سطح األرض، 93وتلعب البحار والمحيطات دورًا هامًا في حياة اإلنسان، فهي تغطي أكثر من 
 يولوجي للكرة األرضية.ومن ثمَّ فهي تسهم بنصيب أوفر في الحفاظ على التوازن الب

ولقد ظل اإلنسان لفترة طويلة من الزمن ينظر إلى البحار والمحيطات على أنها قادرة على استيعاب كل 
 ما يلقى فيها من مخلفات، وأنها قادرة على تنظيف نفسها بنفسها.

حرية من تلوث إال أن الدراسات الحديثة أثبتت أن هذا االعتقاد خاطئ، واكشف ما تعاني منه البيئة الب
 بسبب ما يلقى فيها من مخلفات، وفضالت، ومواد ضارة، مما ترتب على ذلك ظهور مشكلة تلوث البيئة البحرية.

 هذا وتتعدد أسباب تلوث البيئة البحرية كما يلي:

التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل، وهي تحدث نتيجة إلقاء المخلفات في البحر أثناء السير كتفريغ   -3
 المواد البترولية في مياه البحر، أو إلقاء القاذورات والبضائع الفاسدة وغيرها.

تي تحدث في التلوث اإلشعاعي الذي يسببه التفجير الذي يحدث في قاع البحر وكذلك التجارب النووية ال  -2
 المحيطات.

 التلوث الناشئ من مصادر في البر كالتصريف من المنشآت الساحلية، أو إلقاء المخلفات من الجو.  -1

إلى أن البحر المتوسط  3771هذا، وتشير التقارير المقدمة لمؤتمر "بحار نظيفة" المنعقد بمالطا سنة 
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طن من الرصاص،  1.77ت الطبيعية، وألف طن من الزي 327يتعرض لملوثات صناعية سامة تتمثل في 
مدينة ساحلية تطل عليه تقوم بتصريف مياه  327طن من الزئبق، وتوجد تقريبًا  377طن من الكروم، و 1477و

 البحر الصحي في دون معالجة.

ومما يزيد من الخطورة أنه بتحليل عينات كثيرة من أسماك وقواقع البحر المتوسط اتضح للخبراء 
ميع األسماك تحتوي على نسبة عالية من بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة وبه الكثير من المواد والمختصين أن ج

السامة التي تضر باإلنسان حتى أصبح البعض يصفه بالبحر المشرف على الموت، حيث قال العالم الفرنسي 
 ر الجريح.وأطلق عليه اسم البح 37.9جاك كوستو في كتابه عن البحر المتوسط الذي نشره سنة 

وبناء على ما سبق، وبسبب اإلهمال المكثف للبيئة البحرية فقد تصدى مشرعو البلدان المطلة على 
ساحل البحر األبيض وذلك عن طريق إصدار العديد من القوانين في هذا الخصوص، حيث أصدر المشرع الليبي 

 بشأن تلوث مياه البحر بالزيت. 3791( لسنة .القانون رقم )

بشأن حماية وتحسين البيئة على: "أن تزود  2771( لسنة 35( من القانون رقم )27المادة )كما نصت 
كل سفينة بأجهزة لفصل الزيت  عن المياه، ووضع حواجز الجرذان بمجرد إرساء السفن على الرصيف، واتخاذ 

 كافة التدابير التي تحددها اتفاقية منع التلوث..."

 الفرع الثالث
 عات البيئيةآليات تفعيل التشري

  
 أواًل: آليات التفعيل )إجابًا وسلبًا(:

 الجانب التشريعي: -1
بشأن حماية وتحسين البيئة الليبية نجد أن هذه  2771( لسنة 35بالنظر إلى نصوص القانون رقم )

النصوص شاملة لكافة الظواهر التي تعرض البيئة للخطر وبنسبة كبيرة في هذا المجال غير أن مراجعة وتعدل 
صافة نصوص أخرى أمر من األهمية بمكان وذلك نظرًا للتطور المستمر في الظواهر التي تفرض البيئة  وا 

 سنة فعلى الجهات المسؤولة بالدولة مراجعة القانون بصفة مستمرة. 35للخطر، كما نالحظ أن القانون تجاوز 

 الجانب اإلداري: -2
وارد واإلمكانيات الالزمة للقطاع البيئي وتنظيمه أن مفهوم اإلدارة البيئية يشمل تخطيط استخدام الم

 وترتيبه، فالتخطيط يعني وضع األسس والسياسة العامة الالزمة للبيئة بصفة عامة من أجل إصحاح العملية.

والتنفيذ من أهم األمور التي يجب مراعاتها من قبل الجانب اإلداري حيث يختص بمباشرة تنفيذ الخطة 
 المطلوب في كافة مجاالت الخدمات الصحية، والبيئية، والبحرية، ... إلخ. المدروسة لتحقيق الغرض
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 التنظيم: -3
ويقصد به إخضاع العمل للتقسيم المناسب والمالئم، والعمل على توزيع األنشطة وفقًا للتخصص لكي 

إمكانيات، وأطر العمل يتمكن العاملين في مختلف األنشطة من تحقيق الهدف المنشود، ويترتب على ذلك تحديد 
 من خالل:

 تحديد األعمال المطلوبة وعدد األفراد الالزمين ألداء األعمال.  -3

 تحديد اإلمكانيات، واألدوات، والمهام الالزمة للعمل.  -2

 العمل على تشجيع اإلقبال على العمل.  -1

 االعتماد على برامج التدريب المستمر.  -4

 ل تسجيل البيانات إلكترونيًا.وضع نظم إدارية لتنظيم العمل وذلك من خال  -5

 ثانيًا: إيجابية قانون حماية البيئة الليبي وسلبياته:
 اإليجابيات: -1
( مادة أنه تناول كافة القواعد القانونية التي 97: يتضح من نصوص القانون الذي اشتمل على )الشمولية -أ 

 الهواء ... إلخ. تحمي البيئة سواء البرية، أو في البحر، أو في المدن، أو الصحراء، وفي

: بصدور قانون يحمي البيئة يعد تكريسًا لفكرة التشريع الخاص والمستقل، وهو فكرة التشريع البيئي الخاص -ب 
 ما يعد خطوة إيجابية هامة في سبيل توحيد األحكام القانونية التي تحمي البيئة.

ني لكافة الجهات ذات الصلة في هذا : يعتبر القانوني البيئي المرجع األساسي والسند القانو توحيد المرجعية  -ج 
المجال السيما )هيئة البيئة( والتي يجب أن تكون وزارة بداًل من هيئة نظرًا ألهميتها من ناحية، وأسوة ببقية 

 دول العالم.

: لقد نص القانون على أن تنشأ جهاز الشرطة البيئية وهذا من الناحية القانونية مسألة مهمة الضبط البيئي -د 
 ن هذا الجهاز لم ينشأ بعد، وعليه نهيب بالجهات المختصة اإلسراع بإنشائه.جدًا غير أ

 : 2113( لسنة 15االنتقادات الموجهة للقانون رقم ) -2

 من حيث التجريم: -1

نص القانون على العديد من الجرائم ذات طبيعة فنية ومعايير تقنية يحاط تطبيقها بكثير من الصعوبات  -أ 
تستلزم إمكانيات مادية، وتجهيزات متطورة، وهذه العناصر، والمعايير دائمة التبديل والتعقيدات الفنية، كما 

 والتغيير األمر الذي يؤدي في كثير من األحيان طمس معالم الجريمة.

لقد قيد المشرع إجراء تحريك الدعوى، والتي حدد فيها عقوبات بتقديم طلب من الجهة المختصة التي تحددها  -ب 
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ون، وهذا القيد ترتب عليه في أرض الواقع إفالت الكثير من مرتبكي مثل هذه الجرائم من الالئحة لهذا القان
 طائلة القانون.

(، وهذا .4(، )49(، )44(، )45نص المشرع على المصالحة في الجرائم التي نص عليها في المواد )  -ج 
 يؤدي إلى التقليل من فاعلية الحماية التي يوفرها القانون الليبي.

 العقاب: من حيث -2

 من حيث الجزاءات المفروضة على جرائم إهمال البيئة )العقاب(:

: نالحظ من خالل النصوص العقابية أن الجزاءات ذات طابع مالي تتمثل في الغرامة التي تتراوح بين أوالً  -
 حدين أدنى وأعلى، كما يجوز للمحكمة النزول بالغرامة للحد األدنى.

ُيعرف بالعقوبة االجتماعية، والتي تعني فرض الخدمة االجتماعية، أو التشغيل : أغفل المشرع األخذ بما ثانياً  -
 االجتماعي كصورة من صدر العقوبات المقررة للمخالفات البيئية.

: لم يضع المشرع في ليبيا نظامًا للحوافز البيئية يتم منحها لألنشطة والمؤسسات الصديقة للبيئة )من ثالثاً  -
 على هذه الحوافز ما يلي:أجل بيئة نظيفة( وكأمثلة 

 تقديم دعم مالي للمؤسسات الصديقة للبيئة.  -3

 منح إعفاءات ضريبية مجزية في مقابل فرض ضرائب أعلى على المنشآت األخرى.  -2

 منح قروض مصرفية بإجراءات ميسرة للمشروعات التي تمارسها المؤسسات الصديقة للبيئة.  -1

عالن مجانًا أو بأسعار مخفضة في مختلف وسائل اإلعالم.  -4  منح حمالت دعاية وا 

: لم ينص المشرع على إنشاء صندوق لحماية البيئة أسوة بالدول األخرى ممثاًل القانون رقم رابعاً  -
ة ( منه على ما يلي: "نشأ في الوزار 34( نص المشرع في قانون حماية البيئة األردني في المادة )52/2774)

صندوق يسمى )صندوق حماية البيئة( لإلنفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق 
 تحقيق األهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون...".

 التوصيات:

 نوصي بإنشاء جهاز الشرطة البيئية ويتم دعمه لكي يساهم في حماية البيئة من التلوث.  -3

نوصي بإعادة النظر في بعض مواد القانون والتي ليس لها أهمية في ليبيا أو تحال إلى الالئحة ألن مواد   -2
 القانون كثيرة.

 35إعادة النظر في العقوبات والتي ال تتالءم والوقت الحاضر ألن تلك التقديرات في الغرامات لها أكثر من   -1
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 لغرامات المالية.سنة، وتطبيق عقوبات تعزيرية كالحبس بداًل من ا

ضرورة القيام بحمالت لمكافحة إتالف الغابات عن طريق قطعها وحرقها من أجل الحصول على مادة الفحم   -4
 النباتي.

 العمل على عقد الندوات والملتقيات التوعوية في كافة مدن ليبيا، وتوعيتهم بحماية البيئة السيما البرية منها.  -5

اية البيئة من التلوث البترولي في البر ومن تلوث المياة بالزيت ضرورة أصدار تشريع خاص يختص بحم   -4
 في البحر .  

إجراء الدراسات العلمية والبحوث من أجل الكشف عن عوامل أصحاح البيئة من التلوث، وكيفية طرق   -9
 معالجة حاالت التلوث القائمة حاليًا.

 العمل على إنشاء وزارة خاصة بحماية البيئة.  -.

 الم نشر أهمية إصحاح البيئة من خالل برامجها.على وسائل اإلع -7

 واهلل من وراء القصد
 د. مرعي محمد الفالح  
 محاضر بكلية القانون    

 جامعة بنغازي      
 قائمة المراجع

: دور التشريعات في حماية البيئة العربية، بحث مقدم للندوة المقامة بالشارقة تحت د. رمضان محمد بطيخ -3
 .2775اإلمارات العربية المتحددة ، مايو سنة  –والبئية عنوان القانون 

: أسس التشريعات البيئية الليبية ، دار مداد للطباعة والنشر، طرابلس ، الطبعة االولي ، د.صليحة علي صداقة -2
2733. 

 . 2732: القانون البيئي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الطبعة االولي ، د.عبدالناصر هياجنة-1

: دور التشريعات الليبية في حماية البيئة ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السابع للتنمية د.مفتاح خليقة عبدالحميد-4
 .2734والبيئة ، جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية، مارس 

 5: االصحاح البيئي وحق االنسان في بيئة أمنة ونقية ، مقال منشور بصحيفة الشمس ، بتاريخ  د. فائزة الباشا-5
 .2737ديسمبر 

: الحماية القانونية لحقوق االنسان في المواثيق الدولية والنظام الليبي ، دار الفضيل للنشر د.محمد عبداهلل الفالح-4
 . 2777والتوزيع ، بنغازي ،
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 اتــــــها في المشاريع الهندسيههندسة القيمة وتطبيق
 

 م. مـنـى بـن عـطـيــة
 ماجستير اإلدارة الهندسية

 الملخص :

تعتبر هندسة القيمة إحدى أهم المناهج اإلدارية في دول العالم المتقدم وأحدثها اعتمادًا، فهي دراسة تحليلية 
دمة أو منتج، فهي تعتمد على ذات منهج محدد تقام بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات على مشروع أو خ

الموازنة بين األداء والتكلفة، حيث إن هذه المنهجية لها قدراتها على تحليل وظائف المشروع والحصول على 
أفضل استثمار للموارد ما بين التكاليف وتحليل التكاليف ال يؤثر على وظيفة المشروع وسرعة إنجازها إلعطاء 

شروع، ولهذا تتعرض الورقة في الجزء النظري إلى مفهوم وتعريف منهج هندسة النتائج والمقترحات المطلوبة للم
لى مراحل المشروع المناسبة لتطبيق منهج هندسة القيمة خالل هذا المشروع، اختارت الباحثة في الدراسة  القيمة وا 

الهندسية وكيفية التحليلية عدة بحوث سابقة على هندسة القيمة ومعرفة مدى تطبيقها وفائدتها على المشاريع 
التعامل معها، أما في الدراسة التطبيقية قامت الباحثة باستبيان للمهندسين المعماريين ومدى معرفتهم بهذه 
المنهجية وتطبيقها أثناء التصميم المعماري، وخلص البحث إلى نتائج وتوصيات تحث على اعتبار منهج هندسة 

 ي للمشاريع الهندسية.القيمة أسلوب تفكير ونمط جيد في العمل الهندس

 المقدمة : 1-1

بدأت تظهر في مجال العلوم الهندسية مادة علمية جديدة هي هندسة القيمة التي أخذت طريقها إلى مناهج 
عمليات الهندسة في العالم المتقدم وأصبح لها خبراء ومتخصصون بل وشهادات لممارسة هذه المهنة مضيفًة بذلك 

 داري.ُبعد جديد في العمل الهندسي واإل

إذ أن الدمج ما بين العلوم اإلدارية والعلوم الهندسية له أثر بالغ في إثراء كليهما لما فيه الخير على 
 المشاريع الهندسية بهدف الوصول إلى نقطة التوازن بين جودتها والتكاليف المناسبة لها.

ارية والتنظيمية فإن هندسة القيمة فإذا كانت )إدارة عمليات التشييد والبناء( مبنية أساسًا على الجوانب اإلد
 تركز أساسًا على الجوانب االقتصادية المرتبطة بالتصميم الهندسي.

تبدأ دراسات هندسة القيمة بعد اعداد االستشاري المصمم التصميمات المعمارية األولية وما يرتبط بذلك من 
واإلطفاء واالتصاالت مع مواد التشطيبات أنظمة إنشائية وكهربائية وميكانيكية وأعمال صحية والتهوية واألمن 

المقترحة التي تكون جميعها القاعدة األساسية لتقدير التكلفة األولية للمشروع بمكوناته وعناصره المختلفة كل على 
 حده، وأيضًا تقوم هندسة القيمة بمراجعة المشروع من ناحية األهداف والغرض المنشئ من أجله.



571 
 

 األهمية : 1-2

من أضخم المشاريع انتشارًا واستنزافًا للموارد والجهد والوقت ويواجه العالم ندرة هذه  صناعة اإلنشاءات
الموارد وشحها، وألن صناعة اإلنشاءات مهمة فيجب االهتمام بها لتحقيق أهدافها دون تعرض اإلنشاءات إلى 

 نقص في جودتها أو عدم كفاءتها في أدائها الوظيفي الذي أنشئ من أجلها.

التفكير في الكيفية التي تمكن من أن تتم بها إنشاء المشاريع العالية الجودة تلبي احتياجات المستخدم فيتم 
واألداء الوظيفي الذي أنشئ من أجل هذه المشاريع وبتقليل التكاليف إلى الوصول إلى الكفاءة المطلوبة للمبنى 

 وبالتكلفة المناسبة إلنشائه.

 األهداف : 1-3

 القيمة. التعرف بمنهجية هندسة .3

 مدى تطبيقها في المجاالت األخرى التي تساعد على جودة المبنى. .2

 معرفة العالقة بين منهجية هندسة القيمة والتصميم المعماري. .1

 الجانب النظري : -2

 التمهيد : 2-1

كثر الحديث أخيرًا عن هندسة القيمة وتطبيقاتها والنجاح الذي حققته على المستوى العالمي والعربي، 
ة القيمة ليست تخصصًا هندسيًا بل هو أسلوب ومنهجية منظمة لحل المشكالت، وهي أحد الطرق العلمية وهندس

فهي جهد جماعي منظم يقوم به فريق عمل متخصص لتحليل وظائف المشروع والحديثة، بطريقة متسلسلة منظمة.
بأقل تكلفة ممكنة من دون المساس  أو المنتج وطرح المقترحات والبدائل المناسبة من أجل تحقيق وظائفه األساسية

 بمستوى الجودة واألداء.

 النبذ التاريخية : 2-2

أواخر األربعينات في الحرب العالمية الثانية عانت الواليات المتحدة األمريكية من نقص حاد في المواد 
لى الحاجة الماسة إ لى إيجاد البدائل تقوم االستراتيجية واألساسية مما أدى إلى الشركات المصنعة لتلك المواد وا 

من قبل  3752-3749( وكان يطلق عليها تحليل القيمة بين عام 2731بنفس األداء الوظيفي . )أحمد عثمان ،
المهندس / الري بايلر، حيث اكتشف بأنها تحليل الوظيفة هو أفضل وسيلة لتحسين القيمة وتقليل 

 ( 2734التكلفة.)الكببجي،
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د هذه التقنية في وزارة الدفاع األمريكية بدياًل عن أسلوب خفض التكلفة وفي نهاية الخمسينات تم اعتما
وفي أوائل الثمانينات ، (2777ضا المستخدم.)داوود.الرزاق،الذي كان يؤدي إلى ضعف الجودة المنتج وعدم ر 

والطيران ومنها نقلت هذه التقنية إلى المملكة السعودية عن طريق اإلدارة العامة لألشغال العسكرية بوزارة الدفاع 
وهي اآلن تستخدم في معظم أنحاء العالم ويعقد لها مؤتمرات  37.4إنشاء أول قسم خاص بالهندسة القيمة سنة 

 (2777ولها مكاتب استشارية.)اليوسفي ،

 مفاهيم وتعاريف هندسة القيمة : 2-3

 : هناك تعاريف كثيرة لها من قبل روادها والمنظمات التي تعمل بها وهذه بعض منها

 : Zimmerman Hartتعريف هارت  2-3-1

تعتبر هندسة القيمة هي تقنية األداء الجيد باستخدام المنهج المنظم للتوازن بين أعلى كفاءة وظيفية وبين 
 (.2732,31التكلفة واألداء العام للمنهج أو المشروع )السيد ،

 تعريف وزارة الدفاع األمريكية : 2-3-2

تعريف الوظيفة األساسية، وهي طريقة للوصول وتقييم مناطق التكلفة العالية هندسة القيمة هي طريقة 
مكانيات تقليل تلك التكاليف بغير أضرار تؤثر على الوظيفة أو الكيف أو الكم )أحمد عثمان ،  (.2732وا 

 بعض التعاريف األخرى : 2-3-3

 هي منهج إداري يهدف إلى إيجاد حلول عملية للرفع من جودة المنتج والتخفيض من  هندسة القيمة :
 التكلفة في آن واحد.

  هي دراسة تحليلية ذات منهج محدد بتحري بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات هندسة القيمة :
ظائف على منتج أو مشروع أو خدمة لتحدي وتصنيف الوظائف التي يؤديها لغرض تحقيق تلك الو 

المطلوبة أفضل أو بتكلفة إجمالية أقل أو بهما معًا من خالل بدائل ابتكارية دون المساس بالمتطلبات 
 (2777األساسية.)داود،الرزاق،

 هندسة القيمة :

هي جهد جماعي منظم ألجل تحليل الوظائف )وظائف المشروع( ومطابقتها لمتطلبات المستفيد, ومن ثم ابتكار 
ظائف بأقل أو أنسب تكاليف ممكنة دون اإلخالل بالجودة والوظائف األساسية بدائل تؤدي تلك الو 

 (. 31, 2111)اليوسفي,
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 أسماء هندسة القيمة طبقًا لمجال تطبيقها : 2-4

هندسة القيمة تستخدم في كل المجاالت سواء هندسية أو إالداريه أو حياتية وكل مرحلة لها تسمية 
 عرض ما يتعلق بمجال الهندسي فقط.معينة، ولكن في هذه الورقة سوف ن

 مراحل : 5كل مشروع هندسي له دورة حياة، وهي تتكون من 

 البدء -

 التخطيط -

 التصميم -

 التنفيذ -

 التشغيل -

 Value managementإدارة القيمة  2-4-1

هي شكل من أشكال اإلدارة التي تبين كيفية إدارة دراسة هندسة القيمة على جميع مكونات وظائف 
المنتج من أحد المناهج العلمية التي تتبناها هندسة القيمة والذي يركز على بعدين أساسيين أال وهما المشروع أو 

المحافظة على الوظيفة ومحاولة تقليل التكلفة من خالل التفكير في البدائل وأفكار تطبق بشكل 
 (2732عام.)السيد،

 Value controlالرقابة أو التحكم في القيمة  2-4-2

فروع القيمة في المراحل المبكرة للمشروعات مرحلة الدراسات األولية فهي تساعد في اختيار هي فرع من 
 (2732مرحلة البداية ""نطاق العمل"" الذي يحقق أعلى استثمار من خالل اإلمكانيات المتاحة.) السيد،

 Value engineeringهندسة القيمة  2-4-3

مشروعات اإلنشائية بعد االنتهاء من التصور العام هي دراسة تهدف إلى تحسين جودة ونقض تكلفة ال
 (2777لها أي أثناء التصميم. )اليوسيفي،

 Value analysisتحليل القيمة  2-4-4

هي أحد المداخل التحليلية الختيار العالقة بين األداء الوظيفي للفراغ وتكلفته وهو البداية الحقيقية لمفهوم 
(أي أنها تطبق في المشروعات أثناء التصميم 2731ذة. )أحمد عثمان ،هندسة القيمة وتقام للمشروعات المنف



573 
 

ومطابقة ذلك مع احتياجات مالك المشروع والمستعملين قبل بداية التنفيذ على أرض الواقع وقبل إنفاق تكاليف أي 
 (2732في فترة التشغيل والصيانة.)السيد ،

 Valueالقيمة - 2-5

 تعريف القيمة : 2-5-1

من القيمة هو تحسين القيمة بأقل تكاليف ممكنة، ولكن هناك االتباس في مفهوم  الغرض األساسي
 القيمة، فيعتقد البعض أنها التكلفة أو السعر على الرغم من ارتفاع السعر، ال يعني رفع قيمة المنتج أو المشروع.

ثاًل الهواء له منفعة وكل ما يحتاج إليه اإلنسان يعتبر نافعًا، ولكن ليس كل شيء نافع يكون ذات قيمة فم
لإلنسان، ولكن ليس له قيمة اقتصادية، إنه متوفر بكثرة، أما الماس فهو نادر وذو قيمة اقتصادية كبيرة، وذو 

 (2777منفعة صغيرة لمعظم الناس.)اليوسفس،

ذا كانت  ومن هنا كانت المنفعة ظاهرة ترتبط بالحاجة، بينما ترتبط القيمة بالندرة باإلضافة إلى المنفعة، وا 
ذا كانت المنفعة هي التي تجعل للسلعة قيمة.  الحاجة هي التي تخلق المنفعة، وا 

 أنواعها : 2-5-2

 Cost Valueقيمة التكلفة  .1

 وهي التكلفة النقدية الكلية إلنتاج شيء ما )تكاليف مباشرة، غير مباشرة، صيانة، تشغيل .. الخ(.

 Aesthetic Valueالقيمة الجمالية  .2

 الجمالية واإلضافات الترفيهية التي يرغبها المستفيد.وهي الصفات 

 Use Valueقيمة االستخدام  .3

 (.33، 2731تعني المنفعة الكلية لعنصر، أو الوظيفة األساسية التي يحققها البند)أحمد عثمان،

 Exchange Valueقيمة االستبدال  .4

 وهي تعبر عن القوة الشرائية لعنصر، أو البند بعد استخدامها.

تصنيف آخر يعتمد على كون القيمة مادية يمكن قياسها وقيمة معنوية ال يمكن  وهناك
 (.2777,324قياسها)داود،الرزاق،
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 هندسة القيمة وقياسها : 2-6

هندسة القيمة هي هندسة الوظيفة، هدفها دراسة أداء وظيفة المنظور وأداء دورها بشكل أفضل وبتكلفة 
( حيث تعتمد على البدائل التي تحقق بها هذه الوظيفة 2777.)داود،الرزاق،أقل، وهي ال تقتصر على تقليل التكلفة

الذي يتم احتياره والذي يجب أن يوفر التكلفة األقل والجودة المناسبة والمطلوبة لوظيفة، أي هي عالقة الوظيفة 
 (2732)األداء( بالتكلفة.)السيد،

وجودتها مناسبة، فلذلك القيمة ترتكز على يكون المشروع ذا قيمة جيدة، أي أداء الوظائف وتكاليفها 
 ثالثة عناصر :

 : أي متطلبات وتوقعات ورغبات المستفيد الخاصة. الجودة .3

: هو الغرض األساسي، أو الغرض الذي وجد من أجله المنتج أو المشروع أو العملية  األداء الوظيفي .2
 اإلدارية.

% 27%إلى  4: غالبًا التكلفة اإلدارية تجذب العميل، إال أن هذه التكلفة تتراوح ما بين  التكلفة الكلية .1
 (.27، 2777من التكلفة الكلية)اليوسفي ،

 مؤشر القيمة =
 األداء والجودة
 التـكـلفة الكـلية

 

 مميزات منهجية هندسة القيمة عن غيرها من المناهج : 2-9

المناهج المتبعة ومن ضمنها أسلوب )خفض التكاليف( ومع أن أسلوب تختلف هندسة القيمة عن بعض 
خفض التكاليف يمثل أحد جوانب هندسة القيمة إال أنه ال يمثل العنصر الحاسم فيها، بذلك أن أسلوب خفض 
لغاء بعض األجزاء، بينما هندسة القيمة مبنية على تحليل وظائف المشروع  التكاليف مبنى على تجزئة المشروع وا 

 (2777ومن ثم طرح البدائل التي تؤدي الغرض بكلفة أقل.)داود،الرزاق،

 تطبيق هندسة القيمة : 2-8

بناًء على اإلحصائيات أجريت في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية أن المؤثر على 
% رغم قلة تكلفته)اليوسفي 47التكاليف الكلية هو التصميم، حيث أثبت بأن أكثر السعر أقل تأثير يصل إلى 

،2777 ،14.) 
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وهــذا يعــنــي أن التـصــمـيــم الجـــيــد ممـكــــن أن يــرفــــع مــن قــيــمـة المشـــروع بما يتجـــاوز أي مؤثـــر 
ولى من دورة حــياة ( أفضـــل وقـــت لتطـــبـيـــق هــــندســـة القـــيـــمة في المراحـــل األ2777آخـــر.)داوود،الرزاق،

 .(2731المشـــروع، مرحــلة إجـــراء مســـتندات طـــرح المشـــروع.)أحمد عثمان،

 استخدامها في المشاريع الهندسية : 2-9

بعد إنشاء الجمعية الدولية األمريكية لمهندسي القيمة بدأ تطبيق تقنية هندسة القيمة في مجال البناء 
( حيث 2731التكاليف الزائدة أثناء مرحلة تنفيذ وتشييد المشروعات .)السيد ،والتشييد للعمل على الحد من 

 (2731استخدم هندسة القيمة كأداة من أدوات التحسين المستمر للمنتج أو المنشئ.)أحمد عثمان ،

 أسباب زيادة التكلفة ومعوقات الجودة : 2-11

 (:11، 2777األسباب الكفيلة بخفض قيمة أي مشروع ترجع إلى )اليوسفي،

: سواء كان نقص المعلومات فيما يتعلق بالمشروع بمتطلباته ومواصفاته أو  النقص في المعلومات .3
 بمتطلبات المستفيد.

: يتخذ القرار أحيانًا بناًء على ظروف خارجة عن اإلرادة مثل الحاجة الماسة لتحسين الظروف المؤقتة  .2
التصميم في وقت محدد، إعادة الجدولة .. تلك بعض المواد في وقت معين، ضرورة االنتهاء من 
 الظروف قد تلبي المتطلبات، ولكن على حساب التكلفة.

: غالبًا تصدر قرارات خاطئة اتخذت بناًء على معتقدات وليس حقائق فاالعتقادات المعتقدات الخاطئة  .1
ادة التكاليف مثل الخاطئة تعطل أو تحد من األفكار الجيدة، كما بعض العادات وروتين تساهم في زي

 تصميم أو إنشاء مبنى على طريقة معينة ألنها متبعة في السابق.

: زيادة التكاليف قد تنتج أسلوب منظم للحصول على خيارات أو بدائل أخرى، في الغالب قلة األفكار  .4
على  نرضى بأول اقتراع أو بديل عملي يتبادر إلى أذهاننا دون طرح عدة بدائل أو اختيار األفضل بناءاً 

 األداء والجودة والتكلفة.

: قد يكون هناك تقنية حديثة أقل تكلفة لعمل تصميم أو إنشاء مشروع لم توجد أثناء التغير في التقنية  .5
 طرح الفكرة أو عند بداية التصميم أو قد ال يعلم فيها المستفيد أو المصمم.

في بعضها أثناء التصميم أو اإلنشاء  : قد تنشأ متطلبات جديدة أو تغييرالتغير في متطلبات المستفيد  .4
 بناءًا على ظروف معينة جديدة ظهرت في المشروع أو تغيرت متطلبات المالك أو المستفيد النهائي.
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: إن أغلب المواصفات المتبعة أثناء التصميم يزيد بعضها عن سنوات إتباع مواصفات ومقاييس قديمة  .9
 عدة، حيث يتضح خلل فيها وتغلى.

بسبب ضغوطات وتصميم أو إنشاء مشروع في حدود وقت قصير يسبب في اتجاه : ضيق الوقت  ..
 القرارات الموجودة فقط.

: فريق عمل المشروع ال يوجد تنسيق بينهم واالتصال بينهم عدم وجود عالقات أو تنسيق جيد به  .7
 ضعيف يسبب في نقص المعلومات.

 الحقول التي يمكن أن تستخدمها هندسة القيمة : 2-11

 ة هندسة القيمة هو منهج إداري يمكن تطبيقه في كل مجال في الحياة :منهجي

 النظم واإلجراءات الروتينية  .5 األعمال الهندسية  .3

 أعمال الصيانة  .4 األعمال الصناعية  .2

 مصادر الطاقة البديلة  .9 أعمال المشتريات  .1

 أعمال اإلنشاءات  .. عمليات المبيعات  .4

 (  joel wao , 2014وغيرها من األعمال .)

 منهجيتها أو خطة عمل هندسة القيمة : 2-12

 مراحل : 1مراحل تطبيق هندسة القيمة هي 

 المرحلة االولى ) اإلعداد للدراسة ( : 2-12-1

كأي دراســـة فنية أخـــرى يجــب اإلعـــداد للدراســـات القــيمــية إعـــدادًا جـــيـدًا ومن المتـــبع في مثـــل هـــذه 
 ما يـــلي :الدراســـة 

اختبار فريق عمل متعدد الخبرات والتخصصات وذلك للحصول على أكبر عدد من األفكار، وفريق  .3
 العمل يختلف حجمه باختالف حجم المشروع، ولكن في الغالب يتكون من خمسة إلى تسعة أفراد.

 بالتفصيل وبشكل جماعي. Study Scope of Workمراجعة المشروع ومجال الدراسة  .2

 في البداية على تكلفة تفصيلية للمشروع وعلى ضوءه يحدد فريق نسبة الوقت المراد تحقيقه.الحصول  .1

 وضع جدول زمني يوضح فيه بداية ونهاية كل مرحلة من مراحل الدراسة. .4
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 تحديد تاريخ على االنتهاء من الدراسة وتاريخ عرض نتائج الدراسة على المستفيد. .5

 عمل محدد.من األفضل أن تكون الدراسة ضمن مجال  .4

 مرحلة الثانية ) ورشة عمل هندسة القيمة ( : 2-12-2

 37إلى  5خطة العمل هذه مكونة من عدة خطوات منظمة يختلف البعض في تعددها، فهناك من 
 خطوات، ولكنها غالبًا مكونة من سبع خطوات وهي :

 Information Phaseجمع المعلومات  .3

 Function Analysis Phaseتحليل الوظائف  .2

 Creativity and Idea Generation Phaseالبتكار وطرح األفكار ا .1

 Evaluation and Selection Phaseالتقويم واالبتكار  .4

 Research and Development Phaseالبحث والتطوير  .5

 Presentation Phaseاإليجاز وعرض التوصيات  .4

 Implementation and follow up Phaseالتطبيق والمتابعة  .9

 

 لمرحلة الثالثه ) التطبيق والمتابعة (  :ا 2-12-3
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 الجانب التحليلي : -3

 دراسات عربية : 3-1

( بعنوان : الهندسة القيمية نحو منهج توافقي قيمي لمشروعات 2112دراسة )م. محمد مصبيلحي  3-1-1
 اإلسكان الحكومي بمصر من خالل التحليل الوظيفي.

توافقي قيمي يعمل على قياس االحتياجات الخاصة تهدف الدراسة الحاجة إلى صياغة منهج 
بالمستعملين وربطها بالتكلفة لحذف التكلفة غير الضرورية، وبالتالي رفع قيمة مشروعات اإلسكان الحكومي 
همال مستوى الجودة المطلوب تحقيقها،  بمصر، وذلك برفع قيمة المشاريع، وليس فقط العمل على خفض التكلفة وا 

ة من الناحية النظرية االهتمام بكل أطراف المشاركة في المشروع، من المالك والمصمم وقد توصلت الدراس
 والمستخدم والناحية التطبيقية أخذ في عين االعتبار المنهجة المقترحة لتطبيقه على المشاريع الحكومية.

التكاليف, دراسة ( بعنوان منهج إدارة القيمة بين رفع الجودة وخفض 2113دراسة )م. أحمد إبراهيم  3-1-2
 في تطبيق المنهج على مرحلة إعداد مستندات طرح المشروع.

تهدف الدراسة إلى تطبيق منهجية هندسة القيمة على الفنادق خمسة نجوم أثناء مرحلة إعداد المستندات 
كلفة مناسبة، مما يساعد على تحقيق أعلى الفائدة والمنفعة في اختيار مواد النهو المناسبة للفراغات بأعلى جودة وت

وقد توصلت الدراسة من الناحية النظرية منهج هندسة القيمة منهج علمي منظم يصلح للتطبيق في مختلف مراحل 
المشروع، ومن الناحية التحليلية اختيار الفريق في مختلف المجاالت وذو كفاءة عالية، ومن الناحية التطبيقية 

 % من التكاليف الكلية.19أوصلت إلى توفير 

( بعنوان : نحو منهجية لتقييم المباني العامة من وجهة 2114دراسة )م. إيمان, م. ادهم, م. رشا  3-1-3
 نظر هندسة القيمة بمصر.

تهدف الدراسة إلى كيفية تقييم المباني بعد األشغال من وجهة نظر هندسة القيمة من خالل جودتها 
ت الدراسة  بتفضيل استخدام هندسة القيمة في المراحل واألداء الوظيفي لها والمعامل االقتصادي لها، وقد توصل

األولى للمشروع، حيث أنها تعطي معلومات و تخرج بمعايير يمكن االستفادة منها في المشاريع المستقبلية، 
 وبسبب عدم إتباع هذه المنهجية فإن الجانب االقتصادي سيء.

المستهدفة وهندسة القيمة كمدخل بتخفيض  ( بعنوان : مدى تطبيق التكلفة2114دراسة )م. محيدي  3-1-4
 التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية.

تهدف الدراسة إلى مدى استخدام مدخل هندسة القيمة لتخفيض تكلفة المنتجات، وبالتالي الوصول إلى 
تهدفة وأسلوب هندسة القيمة، وقد التكلفة المستهدفة والتعرف على الصعوبات التي تعيق تبني مدخل التكلفة المس
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توصلت الدراسة بأن التكلفة المستهدفة تستخدم في تحليل القيمة وأن الشركات تستخدم في مدخل هندسة القيمة 
 للوصول إلى التكلفة المستهدفة.

( بعنوان : دور هندسة القيمة في تقويم تكلفة إنشاء الوحدات السكنية 2116دراسة )م. ريهام أحمد  3-1-5
 بمشروع اإلسكان القومي بمصر.

تهدف الدراسة إلى ربط مرحلة التصميم ومرحلة إعداد المواصفات الفنية بالتكلفة، وذلك لحذف التكلفة 
الغير ضرورية للمشروعات الحكومية عن طريق تطبيقها على مشروع قائم، وقد توصلت الدراسة بتكوين الفريق 

ة هندسة القيمة، ومعرفة التكلفة الغير ضرورية، وأن تكون تطبيق الجيد ذو الكفاءات، ووضع خطة منظمة لدراس
 هندسة القيمة في المراحل األولى من الدراسات.

 دراسات أجنبية : 3-2

3-2-1 Study (Joel Ochieing was 2014) Florida Value Engineering Methodology 
to Improve Building Sustainability Outcomes. 

إلى تحقيق رضاء أصحاب المشاريع وكيفية تحقيق االستدامة من خالل هندسة القيمة،  تهدف الدراسة
حيث تم استعراض الدراسة إلى متخصصين القيمية ومتخصصين االستدامة وطالب المعماريين، وقد توصلت 

ة هندسة الدراسة إلى أن لتحقيق رضا العمالء والوصول إلى أفضل مباني أداًء تتكون عن طريق استخدام منهجي
 القيمة، ومن خالل هندسة القيمة تحقق المباني الخضراء اواالستدامة.

3-2-2 Study (Value Management) A systematic Approach for Improving Time 
Performance in Construction Projects. 

حددة لها وقد توصلت تهدف الدراسة إلى كيفية تحسين وقت األداء عند صناعة اإلنشاءات في التكلفة الم
الدراسة بأن هندسة القيمة يمكنها السيطرة على العوامل التي تسبب في زيادة التكاليف وتأخر التسليم، وأنها 

 تستخدم في أغلب الدول النامية، وأنها أثبتت مقدرتها على تحقيق أهداف المشاريع.

 نتائج الدراسات السابقة : 3-3

 لي :الدراسات السابقة توصلت إلى ما ي

 هندسة القيمة تطبق في المراحل األولية من مراحل المشروع. .3

تحتاج هندسة القيمة إلى ورشة عمل مكونة من فريق العمل من جميع التخصصات له عالقة بالمشروع  .2
 ويكون ذات كفاءة وخبرة جيدة.
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 عدم تطبيق هندسة القيمة يؤثر على تكاليف المشروع. .1

 لتشغيل هي منهجية هندسة القيمة.أفضل منهجية لتقييم المشاريع بعد ا .4

 هندسة القيمة تسيطر على العوامل التي تسبب في زيادة التكاليف وتأثر في تسليم المشاريع. .5

 تطبيق هندسة القيمة أفضل أداء لقياس أداء المشروع وعالقته بالتكلفة. .4

وهي منهجية متسلسلة عند العمل في المشاريع الهندسية اختيار المرحلة المناسبة لتطبيق هندسة القيمة  .9
 ومعتمد على بعضها.

 ساعدت هندسة القيمة على الخفض من التكاليف اإلجمالية في المشاريع التي أجريت عليها الدراسة. ..

 هندسة القيمة تحقق التكلفة المستهدفة. .7

 اشتراك كل األطراف المعنيين بالمشروع في دراسات هندسة القيمة. .37

 تطبيقية في دراسة المشاريع واستخدمت بأدائها  االستبيان.معظم الدراسات استخدمت المنهجية ال .33

اختلفت في الدراسة في التي استخدمت في المشاريع بعد التشغيل وفي التي استخدمت في المشاريع قبل  .32
 البدء وفي التي استخدمت في المشاريع أثناء الفكرة المبدئية.

في الظهور واهتمت بمشاريع الهندسية ألنها  األبحاث معظمها حديثة الدراسة مما يثبت حداثة المنهجية .31
 أكبر القطاعات في الدولة مستهلك للطاقة والموارد المادية والمالية.

 ( بعنوان هندسة القيمة و جودتها ضمن منهجية التصميم المعماري :2119دراسة )م. منى بن عطية  3-4

المعماريين بهذه المنهجية والعالقة  تهدف الدراسة إلى التعريف بهندسة القيمة ومدى معرفة المهندسين
بينها وبين التصميم المعماري ،حيث استخدمت الباحثة االستبيان وكان مجتمع الدراسة مهندسين معماريين 

 بمختلف المستويات االكاديمي ، وتوصلت الدراسة بأن منهج هندسة القيمة جزء من منهج التصميم المعماري.

 :النتائج والتوصيات والمراجع  -4

 النتائج : 4-1

 من الدراسات السابقة : 4-1-1

 من خالل منهجية هندسة القيمة تحقيق االستدامة للمشاريع الهندسية. .3

 الوصول إلى التكلفة المستهدفة في المشاريع الهندسية تطبيق منهجية هندسة القيمة لذلك. .2
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 وبعد تنفيذها.هندسة القيمة تقوم على تحسين وتقييم المشاريع الهندسية قبل تنفيذها  .1

 تستخدم منهجية هندسة القيمة من ضمن منهجية التصميم المعماري. .4

 . Bimاتضح ان هندسة القيمه أحد برامج  .5

 من دراسة الباحثة : 4-1-2

أوضح المهندسين المعماريين وجهة التشابه بين هندسة القيمة ومنهجية التصميم المعماري مما يسهل  .3
 استخدامها أثناء التصميم.

تصميم المفروض التركيز على التكلفة والوظيفة ولكن ظروف المشروع والجهات المسئولة تلغي عند ال .2
 هذه األهداف.

 المواصفات والمعايير غير مناسبة وقديمة. .1

موافقة أغلب العينة على الوقت المناسب للتصميم إال أنهم ال يفضلوا االبتكار واإلبداع، وهذا راجع إلى  .4
 قوانين تشريعية تضبط العمل بها.عدم التحفيز وعدم وجود 

معظم أفراد العينة يعد معرفتهم بهندسة القيمة ال يعرفون بأنها يمكن تطبيقها على المشاريع الهندسية  .5
 وهذا يدل على عدم االكتراث ال على الوظيفة وال على التكلفة.

 التوصيات : 4-2

كومي أو خاص لما لها من أهمية في إنشاء قسم خاص بهندسة القيمة في كل وزارة أو قطاع أو قطاع ح .3
 تحسين المشاريع الهندسية والصناعية واإلدارية.

 تنظيم الدورات العلمية القيمية لطلبة الجامعة لتوطين هذه التقنية وتطبيقها في أعمالهم. .2

 وضع معايير لهندسة القيمة واضحة ومحددة لتصميم في المشروعات طبقًا لمتطلبات المستخدمين لها. .1

 المشاريع القائمة والتي على طور اإلنشاء إلعطاء القيمة الهندسية لها.تقييم  .4

 التأكيد على أن تطبيق منهج هندسة القيمة على المشروعات يعتبر أمر إجباري وليس اختياري. .5

للمساعدة في تطبيق هندسة القيمة  Softwareالتفكير في تطوير برنامج يعتمد على الحاسب اآللي  .4
خراج ال  دراسات والتقارير بصورة تلقائية.بمراحلها وا 
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تشجيع قطاع صناعة اإلنشاءات في ليبيا على تبني تطبيق منهجية هندسة القيمة لما أظهر لها النتائج  .9
 من أهميتها في هذا المجال.

 المراجع : 4-3

 المراجع العربية : 4-3-1

لتخفيض التكاليف مدى تطبيق التكلفة المستهدفه و هندسة القيمه كمدخل ،"2734الكبيجي،مجدي، .3
العدد  42"،ورقة علميه ،مجلة دراسات العلوم االداريه ،المجلد  في الشركات الصناعيه المساهمه العامه

 ،فلسطين . 2

منهج إدارة القيمة بين رفع الجودة و خفض التكاليف دراسه في تطبيق  ،"2731عثمان ،احمد ، .2
 لة ماجستير  ،جامعة عين شمس ،مصر."،رسا المناهج على مرحلة إعداد مستندات طرح المشروع 

الهندسة القيميه نحو منهج توافقي قيميى لمشروعات االسكان الحكومي من ،"2732السيد ،محمد ، .1
 "،رسالة دكتوراه  ،جامعة القاهرة ، مصر . . خالل التحليل الوظيفي 

"،ورقة  نحو منهجية لتقييم المباني العامة من وجهة نظر هندسة القيمة ،"2734ايمان ،اداهم ، رشا ، .4
 بحثية ،جامعة اسيوط ،مصر.

دور هندسة القيمه في تقويم تكلفة إنشاء الوحدات السكنية بمشروع االسكان  ،"2734صادق،ريهام ، .5
 "،رسالة ماجستير ،جامعة عين شمس ، مصر . القومي 

"،ورقة علميه ،مجلة  القيمية و امكانيات استخدامها في العمارة الهندسة  ،" 2777داود، الرزاق ، .4
 التخطيط و التنمية ،بغداد العراق .

 ، إدارة القيمه ، كتاب . 2777اليوسفي ،  .9

 المراجع األجنبية : 4-3-2

1. Nojulua , Mohd ,Faisal , Horman , Kamaruddin , 2016 , '' Value Mangamenent 
A Systematic Approach for Improving Time Performance in Construction 
Projects '' ,  ورقة علمية  , Int.Jsup.Chain.Mgj , Malaysia . 

2. Wao , Joel , 2014 , '' Value Engineering Methodology To Improve Building 
Susainability Outcomes ,  رسالة دكتوراه  , University of Florider , Florider . 
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 مدى إمكانية تطبيق التكلفة المستهدفة كمدخل لتخفيض التكاليف ودعم الميزة التنافسية 

 "دراسة ميدانية على الشركات النفطية العاملة في مدينة البريقة"

 3أ.  عماد حمد الميهوب مفتاح 

محمد سالم      2هاجر فتحي علي الصديق       2مريم عبداهلل صيد عبداهلل       2شذى نوري صالح اإلدريسي 
 2محمد التواتي 

 ليبيا-جامعة اجدابيا -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -محاضر بقسم المحاسبة  - 3

 م الساطع جامعة النج -كلية اإلدارة -.273خريجي قسم المحاسبة فصل ربيع  -2

juv_emad@yahoo.comE.Mail:  

 الخالصة: 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات النفطية العاملة في مدينة 
البريقة، واستخدم الباحثون  المنهج االستنباطي االستقرائي في تحديد متغيرات الدراسة واشتقاق فرضيات البحث، 

ومنسقي األقسام والمحاسبين العاملين بشركتي سرت ويارا، وطبقت هذه الدراسة على عينة من المدراء والمراقبين 
قائمة جميعها قابلة للتحليل، واستخدم في تحليل البيانات برنامج   22قائمة استبيان جمع منها  17وتم توزيع 

وذلك من خالل استخدام  أساليب اإلحصاء الوصفي كما استخدم  SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 
( الختبار فرضيات الدراسة،  وتوصلت الدراسة إلى أن هناك One-Sample T Testأيضا  اختبار  )الباحثون 

إمكانية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة حيث يتوفر لدى الشركات عينة الدراسة البيئة المالئمة و النظام 
ي اإلدارة بمثل هذه الطرق المحاسبي المالئم لتطبيق هذا المدخل، إال إن هناك بعض المعوقات منها قلة وع

واألساليب الحديثة في أنظمة التكاليف وكذلك الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها ليبيا في السنوات 
األخيرة هي أحد أهم المعوقات باإلضافة إلى افتقار هذه الشركات إلى الجهات التي تقوم بدورات تدريبية للموظفين 

 ع من األساليب الحديثة.والعاملين على مثل هذا النو 

 التكلفة المستهدفة، تخفيض التكاليف، الميزة التنافسية. الكلمات الدالة:
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 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

 . المقدمة:1.1

نشأت المحاسبة وتطورت كبقية العلوم االقتصادية واالجتماعية ، تلبيه ألشكال وحاجات التقدم  
االقتصادي واالجتماعي، وقد اجمع الباحثون والمهنيون على حد سواء على إن من أهم مقومات ارتقاء المحاسبة 

ت التطورات المستجدة في دنيا وضمان استمراريتها كعلم اجتماعي، هو قدرتها الدائمة على االستجابة لمتطلبا
األعمال، ولقد أصبحت أنظمة التكاليف التقليدية ال تواكب التطورات العصرية وال توفر المعلومات المتكاملة 
والشاملة التي تكون اإلدارة بحاجة ماسة لها، إذ أصبحت هذه األنظمة غير منطقية في ظل المتغيرات المتقدمة 

ادية واالجتماعية والسياسية مما زاد من حدة المنافسة وظهور ميزات تنافسية والمتسارعة في الجوانب االقتص
، 2734كقصر حياة المنتوج، ورضا الزبون، والمحافظة عليه وجذب عمالء جدد، والجودة واالبتكار )الكبيجي، 

شديد بين (. وفي ظل البيئة الصناعية الحديثة والمتقدمة وفي التطورات التكنولوجية وفي التنافس ال393ص:
الشركات الصناعية على المستوى المحلى والعالمي كان البد من أن تقوم الشركات الصناعية ومنظمات األعمال 
بتقديم ميزة تنافسية في مجال أعمالها ومنتجاتها وخدماتها حتى تصل إلى المستوى المطلوب من القدرة على 

يير أسعار المنتجات من حيث رفع أسعارها كان البد لها التنافس وتحقيق ميزة تنافسية وفي ظل عدم القدرة على تغ
من التركيز على التكاليف والعمل على تخفيضها وبالتالي كان البد من االهتمام بمداخل التكاليف المستخدمة ومن 
بينها التكلفة المستهدفة، حيث أصبح هناك نسبة كبيرة جدا من الصناعات التجميعية اليابانية تستخدم هذا 

وب، مثل صناعة السيارات، االلكترونيات، األدوات المنزلية وغيرها من الصناعات الحديثة والمتقدمة، ونجد األسل
أن معظم الشركات اليابانية العمالقة مثل تويوتا، نيسان، سوني، وشركة كانون تستخدم هذا األسلوب. كما يعتبر 

ا، وبالرغم من ذلك فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا على ربحيِة أسلوب التكاليف المستهدفة عملية بسيطة الفهم والتطبيق نسبي
المنظمات واألعمال التجارية. كما أنها ال تتطّلب جيش من المتخصصين والمهنيين، أو حتى تتطلب تطبيقات 

جراءات إدارية معّقدة ) الحداد   (. 4،ص:2733برامج واسعة النطاق، أو تراكيب وا 

يمثل نقل لتجارب ناجحة ، حيث ظهر منهج التكلفة المستهدفة مؤخرا في إن نقل منهج التكلفة المستهدفة 
الدراسات و األبحاث كأحد أهم أنظمة إدارة التكاليف الحديثة ، التي أثبتت الدراسات السابقة نجاحاتها في خفض 

شركات التكاليف وتحسين كفاءة تسعير الخدمات والمنتجات، كما أن مقدار الفائدة الذي يمكن أن تجنيه ال
الصناعية العاملة في ليبيا من خالل تطبيق هذا المدخل وجني ثماره المتمثلة في تخفيض تكلفة المنتج والمقدرة 
على تسعير المنتجات وزيادة الربحية باإلضافة إلى القدرة على المنافسة ومن ثم انعكاس ذلك على االقتصاد 

المنتجات ومن ثم انعكاس ذلك على الدخل القومي القومي من خالل زيادة الصادرات نتيجة انخفاض تكاليف 
 (.4، ص:2733بصورة عامة ودخل الفرد بصورة خاصة .)الحداد،
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 . مشكلة الدراسة:2.1

تكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم قدرة الشركات الصناعية الليبية على التحكم في تكلفة المنتج في ظل ظروف 
بيئية واالقتصادية الحديثة التي تشهدها بيئة األعمال، بحيث أصبحت التي تشتغل بها هذه الشركات والتغيرات ال

الشركة تبحث عن منتجات تتمتع بجودة تستطيع من خاللها المنافسة في السوق وفي نفس الوقت تأخذ باالعتبار 
يف أمر غير عامل الربحية الذي يرتبط بصلة وثيقة بتكاليف المنتج، وبات استخدام الطرق التقليدية في إدارة التكال

مجد إلى حد ما، األمر الذي يتطلب من إدارة المنشأة أن تتبنى أسلوبًا جديدا يعترف بتأثير حدة المنافسة وال يسمح 
بتحديد السعر وفقا لتكلفة المنتج بل أصبح تحديد التكلفة يتم وفقا ألسعار البيع المتوقعة التي يقبلها السوق، وهذا 

 فة، ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :ما يعرف بمدخل التكلفة المستهد

 العاملة في مدينة البريقة؟ إمكانية تطبيق نظام التكلفة المستهدفة في الشركات النفطية ما مدى -

 دف الدراسة:ه .3.1

العاملة تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي مدي إمكانية تطبيق نظام التكلفة المستهدفة في الشركات النفطية 
 في مدينة البريقة.

  . أهمية الدراسة:4.1

 تتمثل أهمية هذا الموضوع من ناحيتين وهما الناحية النظرية والناحية التطبيقية كما يلي:

من الناحية النظرية إن موضوع التكلفة المستهدفة، والذي يعتبر أحد الموضوعات الحديثة والذي أثبتت التجارب  
 نجاحه، أن هذا البحث سيثري المكتبة العلمية نظرًا لقلة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع في ليبيا.

مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا وهو قطاع النفط . من الناحية التطبيقية فإن اهتمام الدراسة بقطاع هام ويمثل 2
يعطي هذا البحث أهمية أخرى والذي في حال تم تطبيقه سينعكس آثاره االيجابية على الدخل القومي بشكل عام 

 ودخل األفراد بشكل خاص.

 حدود الدراسة:. 5.1

يرها من الشركات األخرى تركز االهتمام في هذه الدراسة على الشركات العاملة في مدينة البريقة، دون غ 
 التي تنشط في االقتصاد الليبي، وذلك نظرا لتكاليف الوقت والجهد باإلضافة إلى الظروف األمنية في المنطقة.
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 المبحث الثاني: مراجعة أدبيات الدراسة و اإلطــــار النظــري للــــدراسة

 . نشأة التكلفة المستهدفة:1.2
 42م في اليابان، حيث تم تطبيقه في 3791أسلوب التكلفة المستهدفة لعامترجع البدايات األولي لظهور  

شركة صناعية و نتج عن تطبيقه تفوق تلك الشركات على غيرها في مجال كسب أسواق جديدة، مع تحقيق مزايا 
ام خبراء تنافسية عديدة لتلك الشركات خاصة في الجوانب المتعلقة بالتكلفة المستهدفة واألسعار و الجودة. حيث ق

( ، وتم تحويلها Value Engineeringالصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة )
إلي نظام ديناميكي لخفض التكلفة وتخطيط الربحية، وقد ظهر أسلوب هندسة القيمة في شركة )جنرال اليكتريك( 

كمنهج أو أسلوب هندسي منظم يسعي إلي إنتاج المنتج في ظل  األمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية ، و ذلك
وجود نقص في عناصر اإلنتاج من المواد الخام والمنتجات الوسيطة، وأسفرت التجارب العلمية عن إمكانية إنتاج 
منتج ذو فاعلية عالية يتكون من أقل عدد ممكن من األجزاء الداخلة في تركيب، ثم تطور األسلوب حتى أصبح 

ي إلى إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفعالية مع خفض تكلفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى. واليوم أصبح يؤد
هناك نسبة كبيرة جدا من الصناعات التجميعية اليابانية تستخدم هذا األسلوب ، مثل صناعة السيارات، 

، ونجد أن معظم الشركات اليابانية االلكترونيات، األدوات المنزلية وغيرها من الصناعات الحديثة والمتقدمة
 (.27-.2، ص: 2733العمالقة مثل تويوتا، نيسان، سوني، وشركة كانون تستخدم هذا األسلوب )النعاس، 

 مفهوم التكلفة المستهدفة:.2.2
لقد شهدت السنوات األخيرة من القرن المنصرم حدوث تغيرات  متالحقة  في البيئة المحيطة بالمنشأة  

يث ظهرت  نظم إنتاج حديثة متمثلة في نظم اإلنتاج اآللية، ونظم اإلنتاج المرن، ونظم اإلنتاج الصناعية، ح
الفوري. باإلضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات اآللية؛ 

ة في محاسبة التكاليف إلى االهتمام بإدارة وقد أدى إتباع أساليب التصنيع الحديثة وظهور المفاهيم المستحدث
التكلفة الشاملة من أجل ضمان نجاحها واستمراريتها وتعظيم أرباحها في المدى القريب والبعيد. كما إن أنشطة 
تحديد التكاليف مرتبطة ارتباطا مباشرا بتطوير المنتجات الجديدة وهو الشيء الذي تعتبره الشركات سرًا وهذه 

 (.33، ص: 2733ن سببا في إخفاء األثر الحقيقي ألسلوب تحديد التكاليف المستهدفة )الحداد السرية قد تكو 
للتكلفة المستهدفة يعتبر  Kazuki Hamada و يرى الباحثون ان التعريف الذي عرفه العالم الياباني 

تخفيض التكلفة في تعريٌف شامل و واضح ويخدم هذا البحث والذي ينص على "أنه النظام الذي يعاون في عملية 
، 2733مرحلة تطوير وتصميم منتج جديد تماما أو إجراء تغيير شامل أو تغيير بسيط في منتج قديم"  ) الحداد 

 (.33ص: 
وعرفها النابلسي: "بأنها عبارة عن عملية ضبط وتحديد أجمالي تكاليف المنتج المقترح والمحدد والذي يؤدي إنتاجه 

عند السعر الذي يتوقع البيع به في المستقبل ، وهناك العديد من التعريفات ألسلوب إلي توليد الربحية المطلوبة 
التكلفة المستهدفة التي تدور في نفس اإلطار ، وال تخرج عن نفس المضمون المذكور في التعريفات السابقة ، 
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، مع مراعاة المحافظة  وهو أن التكلفة المستهدفة هي وسيلة يتم االعتماد عليها لخفض تكلفة المنتج أو الخدمة
 (.23، ص : 2734علي الجودة المطلوبة إلشباع رغبات العمالء" ) غنيمي، 

( إن التكلفة المستهدفة: هي نظام لتخطيط األرباح CAM-Iفي حين يرى المجلس االستشاري للتصنيع الدولي )
دارة التكلفة، وانه يعتمد على سعر البيع والتركيز على العميل وتصميم المن تج ووجود فريق عمل متكامل ملتزم وا 

بتطبيق النظام ويتيح تطبيق هذا النظام ممارسة إدارة التكلفة في المراحل المبكرة لتطوير المنتج وتستمر تلك 
، ص: 2733الممارسة خالل دورة حياة المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القيمة الكلية )الحداد 

33.) 
 الربح المرغوب فيه. –التكلفة المستهدفة ) التكلفة المسموح بها ( = سعر البيع المتوقع  ∴

"بأنها أسلوب استراتيجي للمحاسبة  Ewert and Ernst   1999وقد ورد تعريف التكلفة المستهدفة من قبل 
لمستهدفة "بأنها أسلوب عرف التكلفة ا Cooper and Slagmulderاإلدارية من أجل إدارة تكلفة المنتج. إال أن 

محاسبة إلدارة األرباح المستقبلية للشركة من خالل إدراج التكلفة المستهدفة صراحة في عملية تطوير المنتج " ) 
 (.33، ص: 2733نقاًل عن الحداد 

بأنها نشاط يهدف إلي تخفيض تكلفة دورة حياة المنتجات الجديدة مع التأكد علي ضمان : " Katoكما عرفها 
ق جودة المنتج و المتطلبات األخرى للعمالء من خالل دراسة كل األفكار المطروحة ، لتخفيض التكاليف تحقي

أثناء مراحل التجريبية لإلنتاج، و ذلك تخطيط المنتج و البحث و تطوير ، و في مراحل من خالل فحص وتقييم 
 ( .13،ص:2733" )النعاس،التطورات المختلفة المتاحة لخفض التكلفة 

أداة إدارية مستحدثة في نظام التكاليف تقوم على إدارة التكلفة ( : أنها  " 33، ص:2733عرفها الحداد ) كما
واألرباح في نفس الوقت من خالل العمل على تخفيض تكلفة المنتج في مرحلة مبكرة من دورة حياته اإلنتاجية 

البقاء واالستمرارية للمنشأة في ظل المنافسة "التصميم" بهدف تقديم منتج يحقق الربحية للمنتج وبسعر بيع يحقق 
 ".الحديثة
 . أسباب ظهور التكاليف المستهدفة:3.2

لقد تم ابتكار نظام التكاليف المستهدفة واستخدامه من قبل المشروعات المتطورة للعديد من األسباب التي أهمها ما 
 (: 12، ص: 2772يلي )راجخان،

دفع أصحابها ومد رائيها إلى البحث عن أسلوب جديد يمكنها من البقاء . ازدياد المنافسة بين المشروعات 3
 واالستمرار أطول فترة ممكنة في األسواق، عن طريق تقديم منتجات أقل تكلفة وأفضل جودة وتكنولوجيا.

. أصبحت المشروعات الصناعية ال تصمم المنتجات بغرض تحقيق أعلى تكنولوجية، إنما اتجهت إلى تصميم 2
 ات التي تحقق التكنولوجيا المطلوبالمنتج

. صعوبة اتخاذ قرارات التسعير للمنتجات الجديدة نتيجًة لظروف عدم التأكد والغموض المحيطة ببيئة القرار، 1
 دفعت المشروعات إلى البحث عن نظام يدرس البيئة الداخلية والخارجية للمنتج بصورة جيدة ويكرر ذلك باستمرار
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د فيه األسعار اليوم بسبب ظروف العرض والطلب، ظهر نظام التكاليف المستهدفة ليحد . في الوقت الذي تزدا4
من هذه الزيادة عن طريق حصر تكاليف اإلنتاج في حدود معينة وتجنب جميع نواحي اإلسراف واألنشطة التي ال 

 تضيف قيمة.
اديميين والقائمين على المشروعات، . هناك العديد من االنتقادات الموجهة ألنظمة التكاليف التقليدية من األك5

 لذلك تم ابتكار هذا النظام ليتفادى النقص السابق.
. عجز األساليب الرقابية التقليدية على مقارنة األداء الفعلي بالمخطط بشكل دقيق، جعل اإلدارة تبتكر أسلوب 4 

 التكاليف المستهدفة الذي يتبع منهج الوقاية خير من العالج. 

 السابقة : . الدراسات4.2

 : 2116. دراسة البصول  1.4.2

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية استخدام طريقة التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
األردنية ودورها في تحسين الربحية وتطوير المنتج وبيان فيما إذا كانت هذه الشركات تستخدم هذه الطريقة في 

إلخراج منتجات بأقل التكاليف وبنفس الجودة وبيان مدى التوافق بين عناصر التكلفة المستهدفة إدارة تكاليفها 
بالنسبة للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية التي تستخدم هذه الطريقة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من 

همية استخدام طريقة التكلفة المستهدفة في النتائج أهمها أن الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية تدرك أ
إدارة تكاليفها، من خالل إدراكها ألهمية استخدام كل عنصر من عناصر طريقة التكلفة المستهدفة وأثره على 
تخفيض تكلفة المنتج وتطويره والمحافظة على جودته وبالتالي زيادة الربحية، كما أن الشركات الصناعية المساهمة 

ة )عينة الدراسة( تطبق مجموعة من عناصر طريقة التكلفة المستهدفة في حين ان هناك شركتين من العامة األردني
 عينة الدراسة تستخدمان هذه الطريقة بكامل عناصرها.

 : 2111. دراسة الركابي 2.4.2

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد سعر البيع المستهدف للمنتج على أساس سعر السوق في حالة المنافسة الشديدة بعد 
األخذ باالعتبار متطلبات الزبون و رغباته وضمان الجودة المناسبة للمنتج ، و من ثم الوصول إلى التكلفة 

تي تبتغيها وبنفس الوقت تحقق هامش الربح المستهدفة التي تضمن للوحدة االقتصادية الميزة التنافسية ال
المستهدف و أجريت هذه الدراسة في شركة الصناعات اإللكترونية ببغداد ، وتوصلت هذه الدراسة إلى انه بإمكان 
التكلفة المستهدفة أن تلعب دورا مهما في تحسين الوضع التنافسي لمنتجاتها وذلك بتخفيض تكلفة منتجاتها مقارنة 

 جات األجنبية المنافسة. بأسعار المنت
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 :2111دراسة الحـداد  3.4.2

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وهو يعتبر من مداخل التكاليف الحديثة ولما 
له من فوائد ومزايا والذي يعتبر الهدف الرئيسي في تفوق اليابان وتربعها على عرش اقتصاد العالم. حيث يلعب 

ذا المدخل دورًا أساسيًا في تخفيض التكاليف ومن ثم زيادة األرباح واالستمرارية والقدرة على المنافسة في ظل ه
 التغيرات االقتصادية والتكنولوجية في ظل بيئة التصنيع الحديثة.

د راك وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة محل عينة البحث على وعي وا 
بمفهوم التكلفة المستهدفة إال أنها ال تقوم باستخدام معادلة التكلفة المستهدفة بصورة علمية حديثة في تخفيض 

 تكاليفها باإلضافة إلى استخدام وتطبيق كثير من المبادئ المتعلقة بالتكلفة المستهدفة. 

 : 2113. دراسة زانة 4.4.2

التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة المؤسسة في تسعير منتجاتها تهدف الدراسة إلى بيان أهمية استخدام نظام 
وفق السعر المستهدف ، وما إذا كان هناك إمكانية العتبار التكلفة المستهدفة كأداة فعالة في تخفيض التكاليف 

وقوف الكلية لمنتجات المؤسسة و ذلك من خالل دراسة ميدانية لمؤسسات االقتصادية الناشطة بوالية سعيدة و ال
على النقاط التي تمثل عائق وتحول دون تطبيق هدا النظام باعتباره مدخل حديث لتخفيض التكاليف توصلت 

 الدراسة إلى ان هناك إمكانية كبيرة العتبار نظام التكلفة المستهدفة كأداة فعالة في تخفيض التكاليف.

 : 2114. دراسة الكببجي  5.4.2

افر مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى تو 
المساهمة العامة الفلسطينية، وبيان مدى اإلدراك لمفاهيم ومبادئ وأهمية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في 

خدام إدارة تكاليفها، للحصول على منتجات بأقل التكاليف وبنفس الجودة ولتحسين الربحية، وتوضيح تأثير است
مدخل هندسة القيمة على تخفيض تكلفة المنتجات وبالتالي الوصول إلى التكلفة المستهدفة، والتعرف على 
الصعوبات التي تحول دون تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة. وقد أظهرت النتائج أنه يتوافر 

ة، مما يدل على أن الشركات الصناعية لدى الشركات الصناعية مقومات تطبيق مدخل التكلفة المستهدف
الفلسطينية لديها البيئة المناسبة لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة ، كما تبين أن الشركات تدرك مفاهيم ومبادئ 
وأهمية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة تكاليفها ولتحسين الربحية، وأن الشركات تستخدم مدخل هندسة 

 تخفيضًا في التكاليف وذلك للوصول إلى التكلفة المستهدفة. القيمة لتحقق  

 :Onou & Jayeola 2114. دراسة 6.4.2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تطبيق التكلفة المستهدفة وتحسين الربحية وزيادة المبيعات، حيث 
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لدراسة ذلك األثر وأجريت هذه الدراسة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في 
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بيق التكلفة المستهدفة يعزز المبيعات والربحية للشركات مدينة أوجن الصناعية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تط
 محل الدراسة.

 :Atieh  2114دراسة  9.4.2

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام أو تبني مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية في 
 -مدراء التسويق -لمدراء الماليين األردن، حيث استخدم االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات وزعت على )ا

الختبار فرضيات الدراسة  Tمدراء تصميم وتطوير المنتجات(، وتم استخدام اختبار  -المحاسبين اإلداريين 
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الشركات الصناعية األردنية تتوفر لديها متطلبات تطبيق التكلفة المستهدفة وأن أهم 

 ه يتمثل في ارتفاع تكاليف جمع وتحليل البيانات، ونقص دعم وكفاءة اإلدارة.العقبات التي تحول تطبيق

 : 2115دراسة بن سعيد  8.4.2

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتج ومحاولة  إيجاد حل بين ما 
ث عن السعر الذي يرضي الزبون ومحاولة  يريده الزبون وما تتطلع إليه المؤسسة من أهداف، من خالل  البح

في  ENICABتجسيده من خالل إعادة إنتاج المنتج و أجريت هذه الدراسة في مؤسسة صناعة الكوابل  
الجمهورية الجزائرية ، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المؤسسة لها قسم خاص بمحاسبة التكاليف حيث تطبق 

إنتاجها كما أنها تتبع الطريقة التقليدية في تحديد أسعارها مما قد يؤدي إلى أسلوب التكلفة الكلية في تحديد تكاليف 
تذمر الزبائن وعليه حاول الباحث  تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة لمحاولة إيجاد حل بين ما يريده الزبون وما 

 تتطلع إليه المؤسسة من أهداف .

 :2119دراسة محمد وخالد . 9.4.2

هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التكلفة المستهدفة ومدى االستفادة منة في المنشآت الصناعية السودانية 
وتحديد اثر نظام التكلفة المستهدفة في دقه قياس تكلفه المنتجات وتشجيع المنشآت الصناعية السودانية على 

الجودة وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  استخدام نظام التكلفة المستهدفة من اجل تطوير أدائها وتحقيق
نتاج المنتج بأفضل توليفة ممكن  استخدام نظام التكلفة المستهدفة يودي إلى تحقيق الكثير من الوفرات التكاليفية وا 
من األنشطة وان إتباع نظام التكلفة المستهدفة يعمل على تخفيض تكاليف المنتج قبل حدوثها عند مرحلة التصميم 

 دئي للمنتج. المب

 .  اشتقاق فرضيات الدراسة5.2

هناك إمكانية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع الـنفط فـي  الفرضية الرئيسية األولى:
   مدينة البريقة، وتم اشتقاق ثالثة فرضيات فرعية من هذه الفرضية وهي:
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هناك إدراك ووعي بمدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع النفط  الفرضية الفرعية األولى : 
  بمدينة البريقة.

تتوفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع  : الفرضية الفرعية الثانية
 النفط في مدينة البريقة.

تتـوفر نظـام محاسـبي مالئـم لتطبيـق التكـاليف المسـتهدفة فـي الشـركات العاملـة فـي قطـاع   :لفرضية الفرعية الثالثة
 النفط في مدينة البريقة.  

هناك معوقات وصعوبات  تواجه تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة : الفرضية الرئيسية الثانية
 في قطاع النفط في مدينة البريقة.

 راسة الميدانية المبحث الثالث :الد

 منهجية الدراسة .1.3

تبنت الدراسة المنهج االستنباطي االستقرائي، وهو المنهج الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة المالية في  
م ويقف وراء نجاح معظم دراساته، وذلك من خالل إتباع 3791الواليات المتحدة األمريكية منذ إنشائه عام 

 الخطوات التالية:

 الدراســة للتعــرف علــى أهــم المتغيــرات المــؤثرة بصــورة عامــة فــي المتطلبــات الالزمــة لتطبيــق مــدخل  مراجعــة أدبيــات
 التكلفة المستهدفة.

  تكــوين اإلطـــار النظـــري للدراســـة، اعتمــادّا علـــى مراجعـــة أدبياتهـــا، أو بمعنـــى أخــر تحديـــد المتغيـــرات المختلفـــة التـــي
 هدفة.يحتمل أن تؤثر في إمكانية تطبيق مدخل التكلفة المست

 .دراسة اإلطار النظري للدراسة في ضوء العوامل البيئية المحلية، ومن ثم صياغة فرضيات الدراسة 

  اســتخدام اســتمارة االســتبيان كوســيلة لجمــع البيانــات الالزمــة الختبــار فرضــيات الدراســة ومــن ثــم تحليلهــا وصــياغة
 النتائج ) االستنتاجات العملية للدراسة(.

 تطبيقيــة )العمليــة( للدراســة باســتنتاجاتها النظريــة، فــإذا كانــت النتــائج التطبيقيــة للدراســة تؤيــد مقارنــة االســتنتاجات ال
استنتاجاتها النظرية، فإن الدراسة تكون قد أضافت دلياَل تطبيقيّا مـن واقـع البيئـة المحليـة يؤيـد اسـتنتاجاتها النظريـة، 

 قف وراء ذلك من وجهة نظر الباحث. وفي حالة عدم تطابقها فإنه يجب التعرف على العوامل التي ت

 . أداة القياس2.3
لغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة و الوصول إلى مرحلة اختبار فرضياتها، وبعد مسح اإلطار النظري والمقاييس 

(، قام الباحثون بتصميم استمارة استبانة خاصة تتناسب مع Literature Reviewالسابقة باألدب المحاسبي )
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الخماسي، وقد تم تقسيم االستبانة (Likert Scale)طبيعة وخصوصية الدراسة، حيث تم استخدام مقياس ليكرت 
إلى جزأين رئيسيين يتعلق الجزء األول ببيانات شخصية عن المبحوثين متمثلة في الخبرة والمؤهل العلمي 

 والتخصص والوظيفة، أما الجزء الثاني فيتعلق بأسئلة البحث.

 وصدق أداة القياس: . ثبات3.3

إن المقياس الجيد يتسم بالثبات والصدق، حيث يعتبر الثبات من المفاهيم األساسية والمهمة في المقاييس من أجل 
االعتماد على تلك المقاييس والنتائج التي تتولد عنها، وهناك العديد من الطرق لقياس معامل الثبات، منها معادلة 

( والتي تم استخدامها للتحقق من ثبات مقياس الدراسة، ومن خالله يمكننا Chronbach alpha ألفا كرونباخ ) 
قياس الصدق وذلك بأخذ الجذر التربيعي للثبات، وعند إدخال البيانات في جهاز الحاسوب، تم تحليلها ببرنامج 

Spss  والذي يوضح درجات  (3)وبتطبيق المعادلة على العينة، أعطت درجات الثبات الموضحة في الجدول
الصدق بأخذ الجذر التربيعي للثبات ، ومن خالل الجدول يتضح لنا أن معامل الثبات كان مرتفع وهو يعطي الثقة 

وهذه النسبة مرتفعة جدًا وهي  أعلى بكثير من النسبة ( 7. 774بدرجة كبيرة في ثبات أداة القياس، حيث كان )
 ;e.g. Churchill, 1979)اإلنسانية واالجتماعية بما فيها علم المحاسبة )( المسموح بها في العلوم 7.97الدنيا )

Nunnally and Bernstein, 1994; Hair,et al., 2005; Hang, et al., 2004; Cavana et al., 
2001; Shelby, 2011). . نقال عن( P 92735 Elkrghli,Mohamed,  كما أن معامل الصدق أيضا ،)

( مما يؤكد صدق المقياس في هذه الدراسة، وأن األسئلة تقيس ما أعدت 7.779حيث كان )جاء مرتفعًا جدًا 
 لقياسه فعال.

 (1الجدول رقم )
 معامل الصدق والثبات لمقياس الدراسة 

 معامل الصدق معامل الثبات

7.774 7.779 

  . مجتمع وعينة الدراسة4.3
يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات النفطية العاملة في مدينـة البريقـة وهمـا شـركة سـرت وشـركة يـارا، كمـا تـم    

تم توزيـع اختيار عينة قصديه من رؤساء األقسام والمراقبين والمحاسبين بالقسم المالي وقسم محاسبة التكاليف، وقد 
%( 91( قائمة استبيان أي بنسبة )22أسبوعين تم تجميع )( قائمة استبيان على عينة الدراسة وفي خالل فترة 17)

يوضـح تحليـل  (2والجـدول)، %(377( أي إن أي بنسـبة )22وهي نسبة جيدة، وقد بلغ عدد الـردود الكاملـة منهـا )
 توزيعات تلك القوائم:
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 (2الجدول )
 الموزعة والمستلمة قوائم االستبيان

 النسبة االستبيان المستلمةقوائم  قوائم االستبيان الموزعة الشركة
 %92 31 .3 شركة سرت
 %95 7 32 شركة يارا
 %91 22 17 اإلجمالي

 

 . أسلوب تحليل البيانات:5.3

الحـزم  بعد تجميـع قـوائم االسـتبيان أدخلـت البيانـات المتحصـل عليهـا إلـى جهـاز الحاسـوب عـن طريـق برنـامج      
، وتم استخدام الطرق اإلحصائية المختلفة، حيـث اسـتخدم البـاحثون Spss اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية

أساليب اإلحصاء الوصفي مثـل التكـرارات والنسـب المئويـة، ومقـاييس النزعـة المركزيـة مثـل المتوسـطات الحسـابية ، 
إلحصــاء واالنحــراف المعيــاري وذلــك لمعرفــة توصــيف البيانــات المجمعــة مــن أفــراد العينــة، كمــا اســتخدمت أســاليب ا

-oneاالستداللي المالئم لطبيعة الدراسـة وفرضـياتها، وذلـك الختبـار فرضـيات الدراسـة، حيـث تـم اسـتخدام اختبـار 
sample T- test  الختبــار الفرضــية الرئيســية القائلــة بإمكانيــة تطبيــق مــدخل التكلفــة المســتهدفة فــي الشــركات

 الصناعية النفطية العاملة في مدينة البريقة .

 ئص أفراد عينة الدراسة:. خصا6.3

 تتمتع عينة الدراسة ببعض الخصائص الديموغرافية والتي سيتم تحليلها فيما يلي: 

 .تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغيري المؤهل العلمي و التخصص:1.6.3
 :( التالي1في الجدول )يوضح هذا المتغير تصنيفات وتكرارات عينة الدراسة حسب التخصص كما 

 

 ( 3) الجدول 
 عدد ونسب أفراد المجتمع حسب المؤهل العلمي والتخصص

 النسبة المئوية التكرار التخصص النسبة المئوية التكرار المؤهل
 %75 23 محاسبة %5 3 دكتوراه
 %5 3 اقتصاد %7 2 ماجستير
 - - إدارة أعمال %92 34 بكالوريوس
 - - تمويل %7 3 دبلوم متوسط
 - - تسويق %5 2 دبلوم عالي
 %377 22 اإلجمالي %377 22 اإلجمالي
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% من عينة البحث لديهم مؤهالت جامعية عليا أو بكالوريوس وهذا يعتبر 4.من الجدول السابق يتضح أن  
% وهذا يعزز الثقة 75مؤشرًا جيدًا، كما يتضح أيضًا أن معظمهم متخصصين في المحاسبة حيث كانت النسبة 

 في إجاباتهم على أسئلة البحث التي هي من ضمن تخصصهم.

 د عينة الدراسة حسب متغيري الوظيفة والخبرة: . تصنيف أفرا2.6.3

 ( بيانات متغير الوظيفة والخبرة لعينة الدراسة على النحو التالي: 4الجدول رقم ) يوضح      
 (  4الجدول ) 

 عدد ونسب أفراد العينة حسب الوظيفة والخبرة
 النسبة المئوية التكرار الخبرة النسبة المئوية التكرار الوظيفة
 %5 3 سنوات 5من سنة إلى أقل من  %5 3 عاممدير 

 %5 3 سنوات 37الى أقل من 5من  %7 2 مدير إدارة
 %.3 4 سنة 35إلى اقل من  37من  %7 2 مراقب
 %92 34 سنة فأكثر 35 %.3 4 منسق

 - - - %29 4 رئيس قسم
 - - - %12 9 محاسب
 %377 22 اإلجمالي %377 22 اإلجمالي

 
يتضح أن عينة الدراسة يتقلدون وظائف مرموقة على مستوى اإلدارة العليا والوسطى وأيضًا من الجدول السابق 

ة في إجاباتهم على أسئلة سنوات والذي سيؤثر إيجابا على درجة الثق 37% منهم لديهم خبرة ال تقل عن 77
 الدراسة
 . تحليل أسئلة الدراسة:9.3

فيمــا يلــي تحليــل إجابــات عينــة الدراســة عــن قــوائم االســتبيان بعــد أن تــم تقســيم األســئلة الــواردة بهــا إلــى أربــع      
تساؤالت، حيث يهتم كل سؤال باستقصاء آراء مفردات العينة بشأن جانب معين من جوانب الدراسـة  ومـن خـالل ، 

 وجاءت نتائج التحليل كما توضحها الجداول التالية:
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  (5دول رقم )ج
نتائج السؤال األول: مدى اإلدراك والوعي بمدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع النفط بمدينة 

  البريقة؟

شدة العبارة
ق ب

مواف
 

فق
موا

 

حايد
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فق
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ير 
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ق 
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غ

شدة
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ف 
حرا
االن

ري
عيا
 الم

تدعم اإلدارة العليا استخدام 
الحديثة مثل التكلفة األساليب 
 المستهدفة.

2 9 5 9 3 1.77 3.377 

يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج 
 7.917 1.45 - 1 4 31 - قبل البدء بعملية اإلنتاج.

تركز الشركة على العمالء وكسب 
 7.732 1.45 - - 3 27 .3 رضاهم .

تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء 
 على دراسات السوق قبل البدء

 بالعملية اإلنتاجية.
2 37 4 4 - 1.3. 3.257 

تعمل الشركة على تحديد هامش 
 3.719 1.34 - . 5 9 2 الربح للمنتج قبل اإلنتاج.

هناك اهتمام بتكاليف المنتج في 
 17..7 .1.4 - 2 4 33 1 مرحلة التصميم والتخطيط .

يقوم عمل الشركة على تشكيل 
عمل متخصص لدراسة تكاليف 

 مسبقا.اإلنتاج 
4 4 33 1 - 1.43 7.757 

تسعى الشركة إلى خفض تكاليف 
المنتج في مرحلة مبكرة من 

 اإلنتاج.
2 4 9 7 - 2.75 7.777 

تولي الشركة اهتمام بخصائص 
 ومواصفات المنتج

9 7 5 3 - 4.77 7..91 

تقوم الشركة بدراسة وتحليل 
المنتجات المنافسة ومقارنتها 

 بمنتجاته .
3 . 4 4 - 1.77 3.737 

 7.739االنحراف المعياري العام=  1.145المتوسط المرجح العام= 
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كما هو موضح بالجدول أعاله فإن أعلى متوسط حسابي والذي حظي بأعلى درجة من الموافقة تتعلق بأن الشركة 
تكاليف تولي اهتمامًا بخصائص ومواصفات المنتج، ومن ناحية أخرى فإن يتضح أن الشركة ال تسعى إلى خفض 

(، و بشكل عام أغلب 2.75المنتج في مرحلة مبكرة من اإلنتاج والذي كان أقل درجة موافقة بمتوسط مقداره )
(، والذي بدوره انعكس على المتوسط العام 1المتوسطات لم تزيد بشكل كبير عن الوسط الفرضي للمقياس وهو )

ا يعكسه االنحراف المعياري العام للسؤال وهو ( كما أن التشتت في اإلجابات لم يكن كبيرًا وهذ1.145وهو )
(7.739.) 

  (6جدول رقم )
نتائج السؤال الثاني: مدى توفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع 

  النفط في مدينة البريقة ؟

شدة العبارة
ق ب

مواف
 

فق
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تلعب بيئة األعمال الصناعية المنظمة 
للشركات العاملة في قطاع النفط دورا 
مهما في تطبيق مدخل التكلفة 

 المستهدفة.

- 33 7 2 - 1.43 7.444 

تعتبر المنافسة الشديدة من العوامل 
األساسية لتطبيق مدخل التكلفة 

 المستهدفة .
2 4 . 4 - 1.3. 7.75. 

تمتاز البيئة الصناعية للشركات العاملة 
 في قطاع النفط بتعدد المنتجات 

2 35 1 2 - 1.99 7.952 

تمتاز البيئة الصناعية للشركات العاملة 
في قطاع النفط باالبتكار والتجديد وهذا 
يعتبر مناسب لتطبيق مدخل التكلفة 

 المستهدفة.

3 . 5 4 - 1.19 7.715 

الصناعية للشركات من سمات البيئة 
العاملة في قطاع النفط اهتمام العمالء 

 بخصائص ومواصفات المنتج .
1 37 4 1 - 1.47 7.773 

اهتمام الصناعات في الشركات العاملة 
بقطاع النفط بجودة المنتج يعتبر عامل 
أساسي في تطبيق مدخل التكلفة 

 المستهدفة.

4 33 5 2 - 1.99 7...2 

التطور التقني والتكنولوجي وانتشار 
ظاهرة األتمتة في الشركة يسهل تطبيق 

4 7 5 4 - 1.93 3.774 



597 
 

 التكلفة المستهدفة .
 25..7االنحراف المعياري العام=  1.513المتوسط المرجح العام= 

 
المنتجـات ويؤكـد ذلـك  من الجدول السابق يمكن القول بأن الشركات العاملة في قطاع النفط تمتـاز ببيئـة تتعـدد فيهـا

(، كمــا أن اهتمــام هــذه الشــركات بجــودة 1.99المتوســط الحســابي إلجابــات عينــة الدراســة علــى هــذا الســؤال وهــو )
المنــتج يعتبــر عــاماًل أساســيًا لتطبيــق مــدخل التكلفــة المســتهدفة، وبشــكل عــام يتضــح مــن خــالل المتوســط العــام وهــو 

ت النفطيـة فـي مدينـة البريقـة تعتبـر بيئـة مناسـبة لتطبيـق مـدخل التكلفـة ( أن البيئة التي تشتغل فيها الشركا1.513)
   المستهدفة والذي سيؤكده اختبار الفرضيات فيما بعد.

  (9جدول رقم )
نتائج السؤال الثالث: مدى توفر نظام محاسبي مالئم لتطبيق التكاليف المستهدفة في الشركات العاملة في 

  قطاع النفط في مدينة البريقة ؟

 العبارة
شدة

ق ب
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النظام المحاسبي في الشركة مالئم لحجم 
عمليات الشركة وطبيعة نشاطها والشكل 

 القانوني لها .
4 34 - 4 - 3.82 0.958 

النظام المحاسبي يوفر مجموعة مستنديه 
المساهمة في تطبيق متكاملة تعمل على 

 نظام التكاليف المستهدفة.
2 34 1 1 7 3.68 0.839 

يوجد دليل حسابات يتضمن كافة أنشطة 
الشركة الالزمة لتطبيق مدخل التكاليف 

 المستهدفة .
1 39 3 - 3 3.95 0.785 

يتوفر لدى الشركة نظام رقابة فعال على 
 كافة عملياتها اإلدارية والمالية .

2 37 . 3 3 3.50 0.913 

يوجد فريق محاسبي مؤهل وقادر على 
 إدارة النظام المحاسبي في الشركة بكفاءة.

2 39 3 2 - 3.86 0.710 

يتم إعداد التقارير المالية ألغراض محددة 
 و عامة في نهاية كل فترة مالية .

5 34 3 - - 4.18 0.501 

يتم إعداد تقارير متعلقة بالمعلومات غير 
المرتبطة بأنشطة الشركة المالية 

ومعامالتها الالزمة لغرض تطبيق مدخل 
 التكلفة المستهدفة.

1 33 4 2 - 3.68 0.839 

يوجد نظام إداري وهيكلي وتنظيمي 
يعكس خطوط السلطة والمسئولية في 

3 32 4 3 2 3.41 1.008 
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 الشركة .
يوجد خطط فنية ومالية تتسم بالمرونة 

 والبساطة في متابعة األداء .
4 9 7 2 - 3.59 0.908 

يوجد ترابط وثيق بين األهداف الرئيسية 
 واألهداف الفرعية في الشركة 

3 9 37 4 - 3.23 0.813 

يوجد أساس سليم للرقابة والضبط الداخلي 
يؤدي إلى متابعة أداء جميع العاملين 

 ومراجعة أعمالهم .
- 37 9 4 3 3.18 0.907 

العلمية تتوفر لدى الشركة المؤهالت 
والخبرات المهنية الالزمة لتطبيق 

 التكاليف المستهدفة.
2 34 1 3 - 3.86 .6407 

 7.9472االنحراف المعياري العام=  1.4427المتوسط المرجح العام= 

يرى المستجيبون من عينة الدراسة أن النظام المحاسـبي بالشـركات النفطيـة العاملـة فـي مدينـة البريقـة مالئـم لتطبيـق 
(، وكانـت 7.9472( وبـانحراف معيـاري قليـل وهـو )1.4427التكلفـة المسـتهدفة حيـث كـان المتوسـط العـام )مدخل 

أعلـى درجـة موافقــة علـى ألن الشــركة تقـوم بإعــداد التقـارير لألغـراض العامــة وأغـراض أخــرى محـددة فــي نهايـة كــل 
من كافــة األنشــطة بالشــركة الالزمــة (، كمــا أنــه يتــوفر لــدى الشــركة دليــل للحســابات يتضــ.4.3فتـرة ماليــة بمتوســط )

(، ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه ممـا يعـاب علـى النظـام المحاسـبي مـن 1.75لتطبيق مـدخل التكلفـة المسـتهدفة بمتوسـط )
وجهــة نظــر عينــة الدراســة أن نظــام الرقابــة والضــبط الــداخلي لــيس ســليمًا بدرجــة كافيــة لمتابعــة أداء جميــع العــاملين 

 ( ..1.3المتوسط )ومراجعة أعمالهم حيث كان 
  (8جدول رقم )

: المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في نتائج السؤال الرابع
 قطاع النفط في مدينة البريقة ؟ 
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عدم وجود دراية كافية لدى إدارة الشركة 
حول كيفية تطبيق مدخل التكلفة 

 المستهدفة .
7 32 5 5 7 3.32 .6407 

عدم توفر األبحاث والمنشورات المتعلقة 
 بمدخل التكلفة المستهدفة.

2 31 4 1 7 3.64 0.839 

جمع المعلومات التي تتطلبها هذا 
المدخل  تتطلب الكثير من الجهد 

 والوقت.
2 32 9 3 7 3.68 0.848 

عدم وجود منافسة شديدة تستدعي تطبيق 
 مدخل التكلفة المستهدفة.

4 4 37 2 7 3.55 0.716 
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إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة 
يتطلب تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة 

 المتوقعة منها.
3 4 33 4 7 3.00 0.912 

الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر 
تحول دون تطبيق مثل هذه بها ليبيا 

 األساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف .
4 32 2 2 7 4.77 0.816 

الخوف من تبيني أساليب تكاليف حديثة 
مختلفة عن األسلوب الحالي المستخدم 

 في الشركة .
1 9 5 4 3 3.23 1.152 

عدم توافر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل 
 التكلفة المستهدفة.

2 33 1 5 3 3.36 1.093 

تعاني إدارة التكاليف من عدم توافر 
المعلومات الواضحة والمفصلة لتكاليف 
المنتجات مما يؤثر في استخدام التكاليف 

 المستهدفة .

4 4 5 9 7 3.32 1.129 

عدم وجود جهة توفر الدورات والتدريب 
للموظفين وتبين فوائد ومزايا مدخل 

 التكلفة المستهدفة .
4 32 1 3 7 4.05 0.785 

عدم توفر المؤهالت العلمية والعملية في 
مجال التخصص لتطبيق التكلفة 

 المستهدفة .
3 7 4 . 7 3.14 0.990 

 5433..7االنحراف المعياري العام=  1.4971المتوسط المرجح العام= 

يتضح من الجدول السابق أن هناك العديد من المعوقات التي قد تحول دون تطبيـق مـدخل التكلفـة المسـتهدفة منهـا 
بدرجة أكبر عدم وجـود جهـات تفـر التـدريب الكـافي للمـوظفين علـى تطبيـق هـذا المـدخل وتبيـان مزايـاه وفوائـده، كمـا 

ســنوات األخيــرة قــد تعرقــل تطبيــق مثــل هــذه األســاليب أن الظــروف السياســية واالقتصــادية التــي تمــر بهــا ليبيــا فــي ال
( كما أن المستجيبين ال يرون أن 4.77( )4.75الحديثة لمحاسبة التكاليف وكانت المتوسطات لهما على التوالي )

 التكاليف المرتفعة لتطبيق هذا المدخل والمؤهالت العلمية عائقًا بدرجة كبيرة لتطبيق هذا المدخل. 

 ات الدراسة:. اختبار فرضي8.3

ألجل اختبار فرضيات الدراسة تـم اختبـار تبعيـة البيانـات للتوزيـع الطبيعـي وذلـك مـن خـالل إجـراء اختبـار 
Kolmogorov-Smirnov  وذلـك الختبــار الفـرض الصــفري القائـل بتبعيــة البيانـات للتوزيــع الطبيعـي، وقــد أظهــرت

( وهــي أكبــر مــن مســتوى المعنويــة 7.277االحتماليــة ) النتــائج تبعيــة البيانــات للتوزيــع الطبيعــي، حيــث كانــت القيمــة
وبالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري، ونتيجة لذلك يمكننا استخدام الطرق المعلمية الختبار فرضيات الدراسـة  7.75

 تم استخدامها في اختبار الفرضيات التالية:  One-Sample T)والتي من ضمنها اختبار ) 
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وتنص على أنه هناك إمكانية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة فـي الفرضية الرئيسية األولى: 
قطاع النفط في مدينـة البريقـة، وسـيتم اختبـار هـذه الفرضـية مـن خـالل ثالثـة فرضـيات فرعيـة كمـا هـو موضـح فيمـا 

   يلي:

ووعـي بمـدخل التكلفـة المسـتهدفة وتنص الفرضية الفرعية األولـى علـى أنـه هنـاك إدراك  الفرضية الفرعية األولى : 
وذلـك  One-Sample T Testفـي الشـركات العاملـة فـي قطـاع الـنفط بمدينـة البريقـة، وقـد تـم اسـتخدام اختبـار  

 التالي يبين النتائج المتحصل عليها: (.والجدول )الختبار هذه الفرضية 

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى8الجدول رقم )

 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط 
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

1.1455 7.734.7 7.7739 

(،  1( لعينـة واحـدة أن المتوسـط لـم يزيـد  بشـكل معنـوي عـن الوسـط الفرضـي للمقيـاس ) Tتظهر نتائج اختبار)
، وعليــه يمكــن أن 7.75( وهــي أكبــر مــن مســتوى المعنويــة 7.7739بلغــت )  P-valueحيــث القيمــة االحتماليــة 

هنـاك إدراك ووعـي بمـدخل التكلفـة المسـتهدفة فـي الشـركات العاملـة فـي نقبل الفرضية الصفرية، مما يعني أنه ليس 
 .قطاع النفط بمدينة البريقة

وتنص هذه الفرضية على أنه تتوفر البيئة المالئمة لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة فـي : الفرضية الفرعية الثانية 
وذلـك  One-Sample T Testالشـركات العاملـة فـي قطـاع الـنفط فـي مدينـة البريقـة ، وقـد تـم اسـتخدام اختبـار  

 التالي يبين النتائج المتحصل عليها: (7والجدول )الختبار هذه الفرضية 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية (9الجدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

1.1532 7..252 7.779 

(،  1( لعينـــة واحـــدة أن المتوســـط قـــد زاد  بشـــكل معنـــوي عـــن الوســـط الفرضـــي للمقيـــاس ) Tتظهـــر نتـــائج اختبـــار)
، وعليـه يمكـن أن 7.75( وهـي أقـل مـن مسـتوى المعنويـة 7.779بمقـدار  )  P-valueوظهرت القيمة االحتماليـة 

تتـوفر البيئـة المالئمـة لتطبيـق مـدخل التكلفـة المسـتهدفة نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بأنـه 
  .في الشركات العاملة في قطاع النفط في مدينة البريقة
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فرضـية الثالثـة علـى تـوفر نظـام محاسـبي مالئـم لتطبيـق التكـاليف المسـتهدفة فـي وتـنص ال: الفرضية الفرعية الثالثة
وذلـك  One-Sample T Testالشـركات العاملـة فـي قطـاع الـنفط فـي مدينـة البريقـة.  وقـد تـم اسـتخدام اختبـار  

 التالي يبين النتائج المتحصل عليها: (37والجدول )الختبار هذه الفرضية 

 ختبار الفرضية الفرعية الثالثة( نتائج ا11الجدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

1.4427 7.9472 7.777 

( قــد زاد  بشـــكل معنـــوي عـــن الوســـط 1.4427( لعينـــة واحــدة أن المتوســـط الحســـابي وهـــو )Tتظهــر نتـــائج اختبـــار)
( وهــي أقــل مــن مســتوى 7.777بمقــدار  )  P-value(، وظهــرت القيمــة االحتماليــة  1الفرضــي للمقيــاس وهــو ) 

تــوفر نظــام محاســبي ، وعليــه ســيتم  رفــض الفرضــية الصــفرية وقبــول الفرضــية البديلــة القائلــة بأنــه ي7.75المعنويــة 
 مالئم لتطبيق التكاليف المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع النفط في مدينة البريقة.

علـى أن هنـاك معوقـات وصـعوبات  تواجـه تطبيـق مـدخل التكلفـة المسـتهدفة فـي وتـنص : الفرضية الرئيسية الثانية
وذلــك  One-Sample T Testالشـركات العاملـة فــي قطـاع الـنفط فــي مدينـة البريقـة. وقــد تـم اسـتخدام اختبــار  

 التالي يبين النتائج المتحصل عليها: (33والجدول )الختبار هذه الفرضية 

 الفرضية الرئيسية الثانية ( نتائج اختبار11الجدول رقم )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

1.4971 7..543 7.734 

( وهو أكبر من الوسط الفرضي للمقياس 1.4971( لعينة واحدة أن المتوسط الحسابي كان )Tتظهر نتائج اختبار)
( وهي أقل من مستوى المعنوية 7.734الناتجة من االختبار ) P-value(، وكانت القيمة االحتمالية 1وهو )
هناك معوقات وصعوبات  تواجه ، وعليه سيتم  رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه 7.75

  تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات العاملة في قطاع النفط في مدينة البريقة.

 .نتائج البحث:9.3

  خالل الدراسة العملية توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج وهي:من 
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. هناك إمكانية لتطبيـق نظـام التكلفـة المسـتهدفة فـي الشـركات النفطيـة العاملـة فـي مدينـة البريقـة علـى الـرغم مـن  3
 عدم الوعي الكامل لإلدارة بهذا المدخل ولكن هناك بعض المتطلبات المتوفرة لتطبيقه وهي: 

تــوفر البيئــة المالئمــة لتطبيــق مــدخل التكلفــة المســتهدفة فــي الشــركات العاملــة فــي قطــاع الــنفط فــي مدينــة  . أ
 البريقة.

توفر نظام محاسبي مالئـم لتطبيـق التكـاليف المسـتهدفة فـي الشـركات العاملـة  فـي قطـاع الـنفط فـي مدينـة  . ب
 البريقة.

 التمكن من تطبيق نظام التكلفة المستهدفة أهمها:  . هناك بعض المعوقات التي يجب التغلب عليها من أجل2
 عدم وجود جهة توفر الدورات والتدريب للموظفين وتبين فوائد ومزايا مدخل التكلفة المستهدفة. -أ 
الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بها ليبيا تحول دون تطبيق مثل هذه األساليب الحديثة لمحاسـبة  -ب 

 التكاليف.
 توفر األبحاث والمنشورات المتعلقة بمدخل التكلفة المستهدفة.عدم  -ج 
 جمع المعلومات التي تتطلبها هذا المدخل  تتطلب الكثير من الجهد والوقت. -د 
 عدم وجود دراية كافية لدى إدارة الشركة حول كيفية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة.  -ه 

 . التوصيات :11.3

شركتي سرت ويارا باعتمـاد أسـلوب أو مـدخل التكلفـة المسـتهدفة والـذي سـوف يسـاهم فـي . نوصي اإلدارة العليا ل 3
تخفــيض تكــاليف المنتجــات وبــنفس الوقــت المحافظــة علــى الجــودة المطلوبــة ممــا يــؤدي إلــى تحســين وزيــادة الوضــع 

 التنافسي.
ها اإلمكانيـة لتطبيـق نظـام التكلفـة . نوصي اإلدارة العليا في الشركات النفطية العاملـة فـي مدينـة البريقـة التـي لـدي 2

المستهدفة وترغب في تطبيقه منح جميع اإلداريـين والمـوظفين وخاصـة الـذين لهـم عالقـة مباشـرة بالتصـميم والعمليـة 
 اإلنتاجية والصناعية دورات تدريبية تعزز بها مقدرتهم على ممارسة هذا النظام .

املــة فــي مدينــة البريقــة الهادفــة لتحقيــق األربــاح علــى المــدى . ضــرورة تفهــم جميــع إدارات الشــركات النفطيــة الع 1
 الطويل ألهمية نظام التكلفة المستهدفة .

. العمل على زيادة التعاون بين جميع اإلدارات واألقسام والموظفين في الشركة لرفع الروح المعنوية لهم وبالتـالي  4
 تحقيق األهداف المنشودة بفعالية ونجاح .

ـــع 5 ـــة بتطبيـــق نظـــام التكلفـــة المســـتهدفة وذلـــك . نوصـــي جمي الشـــركات فـــي ليبيـــا ســـواء الصـــناعية منهـــا أم الخدمي
 لالستفادة من مزاياه المتعددة ودعم موقعها التنافسي في مواجهة المنتجات المستوردة.

ســتوى . إدراج موضــوع التكلفــة المســتهدفة ضــمن المنــاهج المقــررة فــي كليــات االقتصــاد بالجامعــات الليبيــة علــى م4
 البكالوريوس والدراسات العليا.
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 7744471291هاتف ليبيانا : 
 771947432هاتف المدار  

 المدينة : اجدابيا
 : البريقة المنطقة

 المقدمة

مما ال شك فيه ان القيادة االدارية تلعب دورا فعاال في أنجاح المنظمات و تزيد من قيمتها و ترفع من وتيرة أداءها 
ففي العالم المتقدم عمليات اختيار متخذي القرار للقيادة  ليست بالمهمة السهلة التي  يمكن أنجازها بيسر و سهولة  

 جراءات االختيار و المفاضلة تعني بها أدارة الموارد البشرية عادة .بل من خالل سلسلة من إ

ادارة المورد البشرية تعبر عمود فقري ألي منظمة ترغب النجاح و االرتقاء و زيادة االنتاج و هي التي تعني 
 باستقطاب و اختيار وتدريب القوي العاملة  من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

تطوير انظمتها و نجاحها قطعا تسعي الي استقطاب و تأهيل عناصر قيادات رشيدة المنظمات التي تسعي الي 
توصلها بسالم الي لتحقيق اهدافها مع عدم احداث اضرار بمتطلبات البيئة الحديثة للعمل من سالمة ومراعاة 

mailto:ambarki@hotmail.com
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ة و تحقيق أخالقيات المهنة و تلعب االدارة دورا هاما في تطوير المؤسسات و تضفي عليها صبغة االحترافي
 المخطط له في وقت قياسي مع المحافظة علي توازن المنظمة في السوق.

أن االسباب الرئيسية التي أدت الي المشاركة بهذه الورقة العلمية هي المعاناة الكبيرة التي تواجة المنظمات في 
 الوقت الحالي من ترنح مستمر نتيجة سوء االدارة مع عدم وجود تطوير حقيقي لها.

ذه الورقة ستناقش في الفصل االول منها االسباب الحقيقة من وراء أعداد هذه الدراسة و الهدف منها مدعوما أن ه
باالفتراضات التي ستختبر لتأكيد او نفي فرضيات محددة .أيضا سيتم عرض ما كتب في السابق من مفكري 

يح طريقة البحث و جمع البيانات الفكري االداري و رؤيتهم مع وتوضيح الية جمع البيانات فيما سيتم توض
وتحليلها و الجانب االخالقي فيها ،ايضا سيتم االسباب الرئيسية وراء أختار طريقة جمع البيانات بواسطة موقع 
مونكي سيرفي دوت كم مع تحليل البيانات و مناقشة النتائج المتحصل عليها و ربطها مع ما كتب مفكري االدارة 

 ية الورقة مع اية توصيات أخري مستقبلية من أجل التطوير في هذا المجالو سيتم اصدار توصيات بنها

 اسباب هذه الدراسة 

تعاني المنظمات في العالم الثالث من سوء االدارة و انعدام تطويرها و قلة االبحاث في هذا الجانب   - 3
تقديم هذه الورقة البحثية التي  خصوصا في ليبيا فيما يخص اهمية القيادة االدارية في تطوير المنظمات لذا قررت

 تحاول أثبات او نفي اثر القيادة االدارية الناجحة علي تطوير المنظمات . 

 نتيجة الهتمامات شخصية من الباحث الذي يرغب في تنمية مهاراته البحثية في مجال القيادة االدارية. -2

 دعم المكتبة بأبحاث علمية يستفيد منها القاري في المؤسسات العلمية. 3-

 االهداف  

تهدف هذه الورقة الي اكتشاف دور القيادة االدارية الناجحة في تطوير االداء بالمنظمات لتحقيق االهداف 
 المرجوة. 

 االفتراضات
ثر المباشر لتحقيق االهداف في القيادة االدارية الناجحة  عامل مهم في تطوير المنظمات وأحداث اال -

 ممارسة عملية أدارية مستمرة للتطوير.
 القيادة بالمشاركة تؤدي الي أداء متطور و تنهض بالمنظمة -
شراك المرؤوس فيها  يؤدي الي تطوير المنظمة -  الخطط الناجحة و المرنة وا 
 مراجعة االنشطة المستمر يؤدي الي رفع وتيرة االداء -
 اجحة تصنع خطط التدريب التي تزيد من االداء بالمنظمة.القيادة االدارية الن -

 جانبي أخالقي في الورقة
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و طلب االذن منهم الستكمال البيانات من قبل  Face book massagerلقد تم االتصال شخصيا عن طريق 
الباحث بالمبحوثين  ألخذ موافقتهم علي المشاركة االستبيان و تم أحالته اليهم عن طريق رابط االستبيان  

في حين أن الشركة الليبية النرويجية عززته بإرسال عبر بريدي الكتروني لحثه المبحوثين علي   الستكماله
  استكمال االستبيان.

 أهمية هذا البحث

مما ال شك فيه أن علماء الفكري االداري يسلطون الضوء المستمر علي التطور السريع للقيادة االدارية و ما تلعبه 
من دورا فعال لتحقيق مستهدفات المنظمة و إضافة القيمة الموجبة لها ، أن االهمية الخاصة في هذا البحث يكمن 

 في التالي :

 م القيادة االدارية و تطويره.زياد الوعي بمفهو  -3

 إضافة دراسة جديدة للمكتبة العلمية يمكن االستفادة منها في تطوير القيادة. -2

 تقدم البيانات والمعلومات الالزمة حول القيادة االدارية . -1

 الحدود المكانية للبحث 

تم أجراء البحث في شركة سرت االنتاج و تصنيع النفط و الغاز و الشركة و الليبية النرويجية وجامعة النجم  
 ليبيا   . -الساطع بمنطقة البريقة 

 منهجية البحث 

تم استعمال االسلوب الوصفي في جمع البيانات من خالل استمارة استبيان وزع علي المستهدفين و ارجاعها 
 . www.smartsurvy.co.ukية باستخدام موقعبطريقة لكترون

 ومن خصائصة سهولة الوصول الي المبحوثين بسهولة و يعطي تحليل كامل للبيانات

لقد تم تصميم استمارة االستبيان علي الموقع المذكور و ارسالها عبر ربط سهل و عند استكمال االستبيان يرجع 
 بسهولة للملف الرئيسي لجمع البيانات.

 لنظرياالطار ا

 مفهوم القيادة االدارية

لقد تأكد للجميع بأن القيادة االدارية أحد العوامل الرئيسية لنجاح المنظمة وأن الكثير من المنظمات التي حظيت 
بقيادة ادارية حكيمة اصبحت المنافس االقوي في السوق و حققت الربحية العالية و حافظة علي توازنها في 
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بالقيادة اختلفوا في تصنيف القيادة منهم من يراها علم و يمكن ان يدرس في حين السوق. الكثير من المهتمين 
 ) 2009:7الخفاف،(آخرون يرونها فن  و هي من المفاهيم الغير محسوسة وتأتي بنتائج مفيدة للمنظمة و يوكد 

السترشاد  من وجهة نظر حديثة بأنها " عملية التأثير على جماعة في موقف معين ووقت معين وظروف معينة
. و "األفراد ودفعهم للسعي برغبة لتحقيق أهداف المنظمة مانحة إياهم خبرة للمساعدة في تحقيق أهداف مشتركة

الحقيقة أنها فعال مدي التأثير في المرؤؤسين و السير بهم للتحقيق خطة المنظمة و رفع معدالت االنتاج. ) 
حريم ( ت األفراد وسلوكهم لتحقيق أهداف معينة بأنها " عملية التأثير في نشاطا )7:2777.كنعان : 

للعمل بجد  ) أنها " عملية اجتماعية تسعى للتأثير على أفعال األفراد ) المرؤوسين ( وسلوكهم   ) 216:2009:
 " ورغبة لتحقيق أهداف مشتركة ومرغوبة

 في حين تراها سماره اف.المدير الفعال من يقوم بتوظيف كافة إمكانيات المرؤوسين و المنظمة لتحقيق االهد
بأنها المقدرة علي توجيه سلوك ألجماعة وهي قطعا تحاول التحكم في سلوك المرؤؤسين و توجيه الي  (2008)

تحقيق االهداف لقد أكد علماء النفس بأن دراسة السلوك االنساني في العمل يعتبر من سمات وقوة المنظمة التي 
 تسعي الي النمو و االرتقاء .

القيادات في منظمات االعمال العربية الزال يعاني من سوء الخيارات التي تؤمن بالنمو و تحقيق أن واقع 
ستقود  المستهدفات بواسطة التركيز علي أدارة منظماتهم بالطرق العلمية. أن ايماننا بأن القيادة الرشيدة الفاعلة

التمييز القادة  الي المتاحة لدي المنظمة للوصولالمنظمة الي النجاح فالقائد الناجح هو من يوظف جميع الموارد 
 للقائد المهارات االساسية و يري ان  (39:2777،)حريمالمهرة هم من يبادرون و يخلقون. 

   التمكين: المشاركة و التأثير و السيطرة و أتخاذ القرار    -          
 البديهة: أي القدرة علي تشخيص المواقف و توقع التغيرات المحتملة و بناء الثقة  -          
 فهم الذات :معرفة مواطن القوة و الضعف لدي المدير     -          
 الرؤية : القدرة علي تصور مستقبل المنظمة ووضع الخطط لذلك -          
 رة علي استيعاب أهداف المنظمة و أهداف المرؤوسين و التنسيق بينهما.  التوافق بين القيم : القد -          

 أن فهم القيادة بعمق يمكن ان يترجمه الشكل التالي الذي صممه الباحث :   

 
 3شكل رقم 

 أن الصفات المهمة التي يجب ان يتمتع بها القائد يمكن تلخيصها كما يلي:

 لروح المعنوية بالعمل.فهم االهداف و تحقيقها مع المحافظة علي ا -
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 لدية القدرة علي فهم البيئة الداخلية و الخارجية المحيطة بالمنظمة. -
 االلمام بأنظمة الجودة و تطبيق المعايير الصحيحة . -
 لدية مهارات االتصال الفعال بمرؤسية و البيئة المحيطة -
 االلمام بالتكنولوجيا الحديثة و كيفية استعمالها. -
 القرار.  اتخاذيشرك المرؤوسين في  -
 يراقب تطور المنظمات المنافسة و يضع الخطط الكفيلة للتفوق عليها. -

أن اختيار القيادات االدارية يجب ان يحظي بشرط تضمن ان يكون االختيار غير متحيز و يؤدي الغرض منه 
لشروط المهمة لضمان يوكد بان المؤهل العلمي،الكفاءة،النزاهة،االستقرار ، التدريب للقيادات من ا )2771صالح،(

نجاحها. و في كل االحوال بان القائد االداري هو من يمتلك تلك المهارات الخالقة التي ترغب االفراد في تحقيق 
االهداف براحة تامة و انبساط فأنماط المديرون الذين ال يملكون تلك المهارات يحققون االهداف ايضا و لكن 

 يحدث اثرا سلبيا علي الروح المعنوية في العمل.باستعمال التنظيم الرسمي وهو أمر قد 

 تطوير المنظمات 

أن تطوير المؤسسات شي ليس بيسير يحتاج الي تخطيط و تنظيم علي اعلي مستوي بقيادة تتملك العقلية التحليلة 
قيادة و بث فاإلدارة العليا الرشيدة التي تتسم بسمات ال المفتوحة للمحافظة علي ريادة المنظمة و تحقيق أهدافها،

الروح المعنوية العالية بالعمل مع االهتمام بأنظمة العمل و تحديثه المستمر و االطالع علي ما هو حديث بعلم 
االدارة قطعا سيقود الي النجاح،ال ننسي ايضا ان عيون القيادة الحكيمة التي يجب ان تراقب المنافسين ومجاراتهم 

أبل اتجهت الي انتاج الهواتف الذكية في حين لم تطور نفسها شركة حتي ال تقبع في الخلف و لعل نموذج شركة 
نوكيا مما جعلها تتاخر و ان دخلت أخير جدا لهذه التقنية. لقد درس علماء الفكر االداري بالوطن العربي تطوير 

طوير بعنوان دور القيادة االدارية في الت )3774العتوم ، (المؤسسات و المنظمات علي سبيل المثال دراسة 
االداري في احد االجهزة المدنية باألردن أظهرت بأن القادة ينظرون الي عملية التطوير بأنها ذات استمرارية و 
جهودهم تركز علي تعديل االساليب و هناك فقر في تطوير الموارد البشرية و تنهج القيادة أساليب تدريب غير 

أستهدف دراسة القائد  ) 2774مطرف،(في السودان في دراسة أخري  ,حديثة مع نقص في الموارد المالية. 
االداري ووظائفه و مهاراته في مواجهة تحديات العصر بمنشأة االعمال بالخرطوم و هي عبارة عن رسالة 
ماجستير لقد صمم نوعان من االسنقصاءات احدهم تتعلق بالتدريب  و تقييم البرامج أثناء الخدمة و لقد خلصت 

قيادة حكيمة، و ان أختيار متخذي القرار من مدراء  هو من صالحيات القادة و هو  الدراسة الي عدم وجود
اسلوب منافي لالختيار وفق معايير الكفاءه و ايضا السياسات التدريبية العقيمة في المنشأة أضافة الي أغفال تقييم 

 )2739هزواي ،(سة أخري قام بهااالداء و و عدم وجود الية للتعرف الي انفعاالت المستخدمين النفسية مثال . درا
تتعلق بدراسة أثر سمات ونظٌرات القيادة االدارية المميزة في االداء الوظيفي في ليبيا أظهرت أن معايير الفاعلية  

و الكفاءه تودي للتطوير في المنظمة اضافة الي ان التدريب و التطوير المهني ضروري االمر الذي يدعم فرضية 
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أن االداء الوظيفي المميز ينطلق من القيادة الناجحة التي تحدث التوافق  التطوير للمنظمات.القيادة الناجحة في 
)عبد  المطلوب مع اهداف العاملين و تدفعهم لتحقيق االهداف و بالتالي أحداث التطويري المؤسسي المطلوب.

مخطـط يشمل المنظمة التطوير التنظيمي بأنه " جهـد )(Backhard) يستشهد بيكار  .2.2،  2771الباقي،
حساسه بالصحة من خالل مدخالت مدروسة في عمليات  بأكملها ويدار من القمة، بهدف زيادة فعالية التنظيم وا 

عملية مخططة ومقصودة وتهدف إلى ) "144: 2772العميان،(ويعرفه  التنظيم وذلك باستخدام العلوم السلوكية
وكذلك تحسين قدرتها على حل مشكالتها وذلك بإحداث تأثير  تمكين المنظمة من التكيف مع المتغيرات البيئية

و  .  على متغيرات المدخالت ومتغيرات األنشطة أو العمليات ، ويتم هذا بموجب استخدام مبادئ العلوم السلوكية 
و  (Zhuقطعا ان التطوير يحسن االداء و يحث اثر صحي علي المنظمة و تطورها  من أجل تحقيق اهداف.

شركة من سنغفورة اتضح وجودة  397في دراستهم لمدي العالقة في االداء و القيادة االدارية علي) 2775أخرون،
يستشهد  2737االغا،(  عالقة قوية بين القيادة و االداء وأيضا الموارد البشرية لها رابط قوي ايضا. أيضا

االداء الوظيفي من وجة نظر الذي اعد دراسة تحت عنوان " االنماط الوظيفية و عالقتها ب :2005)الشريف
العاملين بأمارة مكة المكرمة" لقد اكدت في احد نتائجها ان مؤشر ايجابي بين اسلوب القيادة الديمقراطي و مستوي 

 االداء مما يعزز أن القيادة تلعب دورا فاعال في رفع وتيرة االداء المؤسسي.

 الدراسات السابقة 

كبيرة في الكثير من االبحاث العلمية لتطوير االدارة في المنظمة و التي ثابر مفكري االدارة علي بذل جهود 
" مصطلح المنظمة يشير الي الي مؤسسة لها غاية واضحة وتشمل علي افراد أو 18) 2001:محمد،(عرفها

اعضاء ولها نوع معين من البناء ألتنظيمي و هي بالفعل كذلك مجموعة تربطها روابط تنظيمية مشتركة لتحقيق 
الهداف  من خالل تنظيم يضمن لها االداء بتناسق  ان هذا التنسيق ال يتم اال من خالل أدارة ناجحة لديها رؤية ا

في تطوير المؤسسة و قيادتها الي مبتغاها في وقت محدد بأقل الخسائر .أن القيادة هي في حقيقتها مدي تأثير 
بأنها "العملية التي يتم من ) ,273729رضا،(فها القائد الناجح في مرؤوسيه لتحقيق االهداف المخططه و يعر 

خاللها التأثير علي سلوك االفراد و الجماعات وذلك من أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف محدده و 
مما ال شك فيه أن االختالف جوهري بين القائد و المدير علي الرغم من كالهم يسعى الي تحقيق االهداف فالقائد 

بأن الحافز عبارة دوافع توثر فينا  )2733الناظور ،(جابي في سلوك المرؤوسين مما يحفزهم للعمل يري له أثر اي
النجاز شي ما. وهنا الحوافز هي ايجابية بطبيعتها مثل االحترام و التقدير أم الدوافع فهي سلبية وقد تتمثل في 

لسلطات الممنوحة له في التنظيم وهو في العقاب  و المدير في الغالب يسعي الي تحقيق االهداف من خالل ا
حقيقة االمر يستعمل الدوافع السلبية في العمل لتحقيق االهداف .و في كل االحوال فأن موضوع الدوافع و الحوافز 
موضوع مستقل يحتاج وقت ليس بيسير لمناقشته. أن تطوير منظمات االعمال مرتبط دائما بما ينهج من 

 (بان تطوير ألمنظمة هو الحافز لتغيير االهداف  )2771صالح،(عرف  سلوكيات داخل المنظمة  لقد
التعليمية والتي تقود الي تغيير االعتقادات،االتجاهات،القيم وتركيب المنظمات بغية تهيئتها بصورة  )االستراتيجية
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 شك فيه أن تطوير أفضل علي أقتناء التكنولوجيا الحديثة،االسواق،التحديات،ومعدل التغيير السريع نفسه"  ومما ال
المنظمة ليس بالشي الهين فالقيادة االدارية الناجحة هي من تدرس الخيارات االستراتيجية للتطوير لمواكبة الثورات 
المتتالية في االدارة و التأقلم مع ظروف المنافسة الجديدة . لقد أكدت دراسة مقدمة للمؤتمر العربي الرابع لإلدارة 

بأن "اعتماد نظام المشاركة في التخطيط   2771دارية في التطوير و التنمية االدارية ،تحت عنوان القيادية اال
يستلزم توفير نظام متطور للمعلومات ونظام سليم لالتصال وأن تكون اإلدارة نفسها مقتنعة بأهمية المشاركة في 

ظف  بالقطاع الحكومي مو  531في دراسته لعدد  )3779الحقباني، (فعالية التخطيط والتنفيذ "  لقد توصل 
 بالرياض الي وجود رابط قوي بين 

القيادة و التدريب و التحفيز و االبداع االداري و أوصي بضرورة االهتمام بالقيادة االدارية كسبب رئيسي لتطوير 
التي درس فيها دور القيادة و أثرها علي االبداع االداري حيث أتضح  ) 2774العازمي ،(المنظمة. وفي دراسة 

وجود عالقة طرديه بين امتالك القائد لسمات القيادة الناجحة و ابداع المرؤوسين  الذي يمثل نجاح للمنظمة في 
دارية الناجحة تحت عنوان تأثير القيادة اإل  )2733نوري،جمعة،  (تطوير موارها البشرية. في دراسة أخري أجراها 

توصلت الي أن القيادة اإلدارية  (دراسة تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديالى )في تحقيق اإلبداع اإلداري 
الناجحة مفتاح الوصول إلى اإلبداع اإلداري في المنظمات واإلبداع اإلداري بدوره يعد مفتاح الوصول إلى ميزات 

[  بعنوان تأثير القيادةاالدارية على أداء 2735في دراسة أجراها ]عمار،  يادة.تنافسية والمنظمات المبدعة والر 
مديرية التوزيع باالغواط و التي توصلت في  -العاملين في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

ائد و تطور اداء نتائجها الي باثبات الفرضية الجزئية بالبحث الي ان هناك ارتباط وثيق بين نمط االشراف الس
 العمل ،مما احدث رضا تمام لدي العاملين و تحقيق االهداف.

 تحليل البيانات

مبحوث و تم  377سؤاال ، وكما أسلفت  تم ارسال استمارة االستبيان الي  .3أحتوت استمارة االستبيان علي 
دية االدارية الناجحة و وكان الهدف معرفة وجهة نظرهم بخصوص القيا مبحوث 54استكمال االستبيان بواسطة 

 مدي تأثيرها في تطوير و نجاح المنظمة.

 البيانات العامة -1

من شركة سرت االنتاج و تصنيع النفط الغاز قد اكملوا الستبان في  %.9..1أن ما نسبته  لقد أظهرت النتائج
و أخير  %12.45 ها حين جاء في المرتبة الثانية من حيث االستجابة جامعة النجم الساطع و التي بلغت نسبت

من الذكور فد اجابوا علي االستبيان في حين  %.7و أن نسبة  % .  29..2الشركة الليبية النرويجية بنسبة 
وهو أمر طبيعي جدا حيث مكان البحث يتضمن شركات نفطية و غالبية مستخدميها من  %2بلغت نسبة االناث 

 الذكور في حين ان نسبة االناث جميعها من جامعة النجم الساطع حيث تحتوي علي قيادات نسائية. 
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انت نسبة فيما ك% 5أما فيما يخص المؤهالت العلمية فأن حملة شهادة الدكتوراه الذين استكملوا االستبيان بلغ  
لقد بلغت معدل العمري الذين استجابوا  . %5و نسبة معهد متوسط  %55حملة الماجستير اعلي حيث بلغت 

بلغت  45الي  15في حين المعدل العمري من  %47و اكثر حيث بلغت نسبته  45لالستبيان تقع في عمر 
غت نسبة المتزوجين الذي . في حين بل%35نسبة  15الي  17و بلغت نسبة معدل العمر من  % 25نسبته 

 .%2مقارنة مع ما نسبة العزاب و الذي بلغ  %.7استكملوا االستبيان تقريبا 

سنة حيث بلغت النسبة  27الي  35لقد بلغت نسبة عدد سنوات الخبرة في العمل و االكثر استجابة تقع ما بين 
 . %5حيث بلغت نسبته  سنوات 37-5في حين ادني نسبة سجلت في عدد سنوات الخبرة ما بين   % 25

موافقين بأن القيادة تحدث اثر في تطوير المنظمات مما يوكد فرضية  %48.08لقد أظهرت االجابة بان نسبة 
 نجاح القيادة االدارية يقود الي تطوير المنظمات.

 مراجعة االنشطة المستمر بالمنظمة هام جدا و يحقق االهداف و يحدث التطوير المناسب -

مواقتهم علي ان مراجعة االنشطة المستمر بالمنظمة و الذي هو من صميم عمل القيادة  % 53.72لقد ابدي 
 االدارية يؤدي الي تطوير المنظمات  مما يزيد من قوة فرضية مراجعة االنشطة يزيد من وتيرة االداء بالمنظمة.

 التدريب يمثل اهمية كبيرة لتطوير االداء في المنظمة -

و هي  %53.72بقوة علي ان التدريب يمثل اهمية و يرفع معدل االداء بالمنظمة نسبة لقد بلغت نسبة الموافقة 
 موافين فقط. أن هذه النسبة العالية الزالت تصب في فرضية ان  %22النسبة االعلي يليها ما نسبته 

 القيادة االدارية الناجحة تصنع خطط التدريب التي تتزيد من االداء بالمنظمة.

 .لإلجراءات و اتباع خطط مرنة يؤدي الي نجاح الشركةالتحسين المستمر  -

بالموافقة بقوه علي ان التحسين المستمر و الخطط المدروسة المرنة له اثر علي   %95.49لقد اتفق ما نسبته 
مما يزيد في تأكيد تلك الفرضية ،في حين بلغت ادني %  27.95تطوير االداء بالمنظمة  و بلغت نسبة الموافقين 

بعدم الموافقة وهو بمثابة دعم اضافي لتأكيد  فرضية ان التحسين يلعب دور اساسي في تطوير االداء  %1نسبة 
 في المنظمة.

 االلتزام التام بتعليمات المدير يؤدي الي نجاح للمنظمة و ترفع من وتيرة االداء بها -

وهنا   % 41.47تي بلغت أظهر تحليل بيانات هذا السؤال أن أعلي نسبة سجلت بالموافقة الي حدا ما و ال
الحقيقة أوضحت أن المبحوثين يؤمنون بفكرة المشاركة أكثر من تنفيذ تعليمات المدير التي تأتي من اعلي . و 
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و التي توضح الرفض القاطع ان تعليمات 3.77% في حين بلغت ادني نسبة  %9..11بلغت نسبة الموافقة بقوة 
 المدير تزيد من وتيرة االداء.

 لروح المعنوية للعاملين و تحفيزهم جزء هام لتحسين األداء بالمنظمةالرفع من ا -

الروح المعنوية تنبع من سياسات القيادة الحكيمة  الناجحة التي تؤمن بالتحفيز للمرؤوسين و تحسين أداءهم و 
نسبة موافقة  يليها %93.97بالتالي يقود الي تحسين أداء المؤسسة لقد بلغت نسبة الموافقة و بقوة الي الي نسبة 

و ال توجد اية أجابات اخري، لقد اتبعت قيادة الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية في ليبيا  %17..2بنسبة 
منفذو تأسيسها علي اتباع بث روح العمل الجماعي و رفعت شعار شركة واحدة اسرة واحدة لقد حققت أهدافها 

 نتماء للشركة.بنجاح مع المحافظة علي روح عالية في االداء و اال

القيادة الناجحة تغرس روح العمل الجماعي واالنتماء للمنظمة مما يزيد من فرص تحقيق االهداف و  -
 التطوير

و نسبة الموافقة فقط  %93.97لقد بلغت نسبة الموافقة بقوة علي هذا االفتراض حيث وصلت نسبة الموافقة الي 
 %17..2بلغت 

القيادة االدارية الناجحة تؤدي التطوير من خالل غرس روح العمل  لقد أكدت بما ال يجعل مجاال للشك ان
الجماعي و يحقق أهداف المنظمة ،لقد طابق تماما االستجابة لالفتراض السابق بأن الرفع من الروح المعنوية في 

 . العمل يؤدي الي التحسين في االداء

 مية بالنسبة للتطوردراسة قدرات المنافسين ووضع الخطط المناسبة بالمنظمة يمثل اه

أن من اختصاص القيادة االدارية الناجحة مراقبة تطور المنافسين و خططهم للنهوض بمنظماتهم  و بناء عليها 
بالموافقة  %.4..5يمكن التخطيط للنجاح من خالل  بناء خطط تنافسية تطور من أداء المنظمة  لقد بلغت نسبة 

الناجحة لها االثر المباشر علي التطوير في حين ما نسبة الموافقة بقوة  علي ذلك مما يدعم فرضية القيادة االدارية
 في حين ال توجد أجابات اخري علي بقية الخيارات.  %5..15بلغت 

 الزام جميع العاملين بمستويات أداء معينة من قبل المدير أمر مقبول جدا لتحقيق المستهدفات -

موافقة و الموافق الي حد ما حيث تساوت الردود و هذا تأيد بال %17.42لقد بلغت اعلي نسبة في الردود الي 
للقيادة االدارية الناجحة التي تخطط و تضع معايير أداء معينة لتحقيق ألمستهدفات في حين وصلت ادني نسبة 

بعدم الموافقة نهائيا، و هذه النسب توكد رغبة المرؤوسين في تحديد معايير أداء تقود الي تحقيق  %7..3الي 
 هداف و هذا اختصاص اصيل للقيادة االدارية الناجحة .اال
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 اهتمام المدير باقتراحات المرؤوسين يعزز من تطوير االداء -

مما ال شك فيه أن اقتراحات المرؤوسين تلعب دورا فاعال في تحسين االداء في العمل حيث تعزيز الثقة بين 
علي هذا السؤال ان الموافقة بقوة بلغت اعلي نسبة  الرئيس و المرؤوس لقد اتضح من خالل ردود عينة البحث 

مبحوث أجابوا بالموافقة حيث بلغت النسبة  39مبحوث  من العينة في حين بلغ عدد  11أي بمعدل  42.24%
موافق الي حدا ما. أن القيادات االدارية الحكيمة هي من تشرك مرؤوسيها في أتخذ  %5.44و نسبة   %.12.7

القرار و قبول اقتراحاتهم يعزز االداء ،أن نجاح شركة سوث وست في الواليات المتحدة االمريكية لم تنجح االب 
 اشراك كامل لجميع مستخدميها في المشاركة في اتخاذ القرار و قبول اقتراحاتهم.

 أعطاء صالحيات كاملة للمرؤوسين يعيق تطور المنظماتعدم  -

ابدو موافقتهم بقوة في أن  % 17..2بالموافقة في حين ان  % 19.94بلغت اعلي نسبة للرد علي هذا السؤال 
أطالقا  عدم اعطاء الصالحيات للمرؤوسين ال يعزز تطوير االداء  في المنظمة و بلغت ادني نسبة بعدم الموافقة

. ان توزيع الصالحيات و تقسيم العمل يعتبر من صالحية القيادة الناجحة و رؤيتها لتحقيق  %7..3الي 
 اهدافها، لذا تعتبر هذه الردود داعم كبير الي ان القيادة االدارية لها دورا فعاال في تطوير االداء.

 وير االداءأشراك المرؤوسين في أتحاذ القرار و هو عامل مهم للنجاح و يحقق االهداف و يعزز تط -

و هي النسبة االكبر علي ان اشراك المرؤسين في اتخاذ القرار يطور االداء و  %.45.2لقد وافق وبقوة ما نسبته 
ان هذا قطعا ينجم من االدارة الحكيمة التي تضع نصب عينها تحقيق مستهدفاتها من خالل المشاركة و عدم 

و هي ايضا دعمت فرضية نجاح القيادة االدارية ينجم  %17.42االنفراد بالرأي. و في حين وصلت نسبة موافق 
 .من المشاركة في اتخاذ القرار

 وضع الخطط الناجحة بمشاركة المرؤوسين يحقق االهداف بالمنظمة و يزيد من قوتها -

% 17.42% و يليها نسبة 54.92لقد أظهر تحليل الردود بان اعلي نسبة و التي اجابت بموافق و بقوة بلغت 
أجابو بالموافقة ،ان القيادة االدارية الناجحة هي من تخطط لتحقيق االهداف  من خالل وضع الخطط و بإشراك 

ر المرؤؤسين بالمسؤولية علي تنفيذها كونهم المرؤوسين حتى يمكن تحقيقها و تقليل نسب الرقابة عليها نظرا لشعو 
هم من اقترحوا  الخطة.أن هذه المؤشرات تعطي انطباع علي ان نجاح القيادة االدارية يقود الي تطوير االداء.و 

 الخطط الناجحة و المرنة وأشراك المرؤوس فيها  يؤدي الي تطوير المنظمة.هذا يؤكد فرضية 

الورقة البحثية يعطي مزيدا من الفهم لردود افعال المبحوثين اتجاه القيادة االدارية أن تحليل البيانات المرفق بهذه 
 الناجحة و دورها في تطوير االداء بالمؤسسة.
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 النتائج 
لقد اتضح بأن القيادة تعلب دورا فاعال في انجاح المنظمة و  اتفقوا علي اهمية أداء القيادة االدارية الناجحة  -3

 االداء و المنظمة.و دورها في تطوير 
أن  مشاركة المرؤوسين في صناعة القرار يمثل أهمية كبيرة في تطوير االداء و المنظمة و أن هذا االمر  -2

 يعكس سياسيات قيادة ادارية ناجحة توظف االمكانيات بشكل دقيق.
و تحسين االداء  الخطط الناجحة و المرنة و التي تصنع في من قبل القيادة االدارية تعمل علي التطوير -1

 بالمنظمة.
لقد أكدت الدراسة بأن مراجعة االنشطة المستمر يودي الي التحسين في االداء و قطعا هذا الدور تلعبه    -4

 القيادة االدارية الناجحة التي تسعي الي ان تتطور المنظمة بشكل نستمر و تصمد في سوق المنافسة .
بير للتحسين و تطوير االداء و هو بمثابة استثمار حقيقي يؤدي الي اجمع الجميع بأن التدريب يمثل اهمية ك -5

التطور في االداء ، ان السياسات التدريبية تنجم من قيادات رشيدة قادرة علي صنع خطط تدريب ترفع من مستوي 
 االداء للفرد و المنظمة.

ويؤمنون بروح العمل الجامعي الذي لقد اتضح أن المشاركين يقدرون تنمية الروح المعنوية العالية في العمل  -4
 يؤدي الي تحسين االداء.

توضيح المهام من قبل متخذي القرار هام جدا لألداء ، و ان قبول اقتراحات المرؤوسين يبقي مصدر ارتياح  -9
 للمبحوثين .

لنجاح القيادة العمل علي دراسة خطط المنافسين لإلدارة الناجحة و وأخذها في االعتبار من العوامل الهامة  -.
 االدارية .
 التوصيات

تأهيل و تدريب القيادات االدارية بالمنظمة من أجل إكسابها مهارات التخطيط و بلوغ االهداف من خالل  -3
 منظومة االدارة المتكاملة.

 اشراك المرؤؤسين في أتحاذ القرار و التركيز علي عمل الفريق الواحد.  -2
 تهدف الي تطوير االداء المؤسسي. التركيز علي أعداد خطط تدريب -1
 ضرورة االتجاه الي اعداد خطط مرنة بالمنظمات و التي تؤدي الي تحسين االداء . -4
 المراجعة المستمرة لألنشطة بالمنظمة تؤدي الي رفع مستوي االداء بها.  -5

 دراسات مستقبلية للتطوير 

أمر حيوي إلحداث تنمية ادارية في الوطن العربي فمن أن االيمان الكامل بأن االستمرار في مثل هذه الدراسات 
هذا المنطلق فان االبحاث المستقبلية يجب ان تركز علي دراسة الثقافات التنظيمية و دور القيادة االدارية الناجحة 
فيها، ايضا تركز علي التعرف علي المختنقات التي تواجة القيادات االدارية للنهوض بمنظماتهما، ان تحسين 

 داء بالمنظمات ال يتم اال من خالل تفسير الظواهر التي تعيق االداء من خالل االبحاث العليمة.اال
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 الخاتمة

الحمد اهلل الذي وفقنا الي أتمام هذه الورقة البحثية التي قد تثري المكتبة العلمية بأراء مهمة حول القيادة االدارية و 
غيري  في االستمرار في دراسة دور القيادة االدارية و تطوير نجاحها في تطوير المنظمات ، و اتمني ان يستمر 

 المؤسسات بما يخدم المصلحة العامة لإلدارة في الوطن العربي و ليبيا خصوصا.

 المراجع :

 االردن. :.  دور القيادة االدارية في التطٌور اإلداري دراسة ميدانية  3774العتوم، أ.،

 دار أسامة للنشر و التوزيع.:عمان.طوير الذاتالتحفيز و مهارات ت2011.،.الناظور،ف

 . القيادية االدارية في التطوير و التنمية االدارية. دمشق.2771االغا،و.،

. اثر المناخ التنظيمي على إبداع الموظفين " دراسة تطبيقية . ، رسالة ماجستير. جدة : 3777الحقباني ، ت.،
 .جامعة الملك سعود

دة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري " دراسة مسحية .رسالة ماجستير.السعودية: . القيا 2774العازمي ، ح.،
 كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، قسم العلوم اإلدارية.

.السلوك التنظيمي في منظمـات األعمـال. الطبعة الثالثة .االردن: دار وائل  2775العميان و محمود،سليمان .، 
 .رللنش

 . القيادة اإلدارية . الطبعة األولى. اإلصدار الثامن. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع .2777الكنعان ، س .،

. مبادئ اإلدارة الحديثة . منهجية حديثة لتنمية الموارد البشرية .الطبعة االولي.عمان: دار  2777الخفاف ، ع.،
 .دجلة  ناشرون وموزعون

ات اإلدارية ودورها في إحداث التطوير والتغيير التنظيمي اإليجابي في البنوك العاملة في . القياد 2737االغا،و.،
 .غزة: مجلة جامعة األزهر ، سلسلة العلوم اإلنسانية .2.العدد 32قطاع غزة.المجلد 

ة. عمان: . مبادئ اإلدارة الحديثة، النظريات، العلميات اإلدارية، وظائف المنظمة. الطبعة الثاني2777حريم ، ح.
 . دار حامد للطباعة والنشر

 دار الراية للنشر و التوزيع.:عمان.،التدريب و التأهيل االداري. ,2010.حمدي،ه

 ..د،مفاهيم و مصطلحات في العلوم التربوية.االردن: دار المسيرة.277سمارة،ا .،

 للطباعة و النشر و التوزيع. .قراءات في التنمية و التطوير االداري.الزاوية:دار شموع الثقافة2003،.صالح،ص
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 مـدخل تطبيقـي معاصـر . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة–.، السلوك التنظيمي 2771عبد الباقي ، م . 

 . الحامد للنشر و التوزيع:عمان .،االدارة المبادي و النظريات و الوظائف.,2001.محمد،م

يات العصر بمنشأت االعمال.الخرطوم:جامعة .،القائد االداري ومهاراته في مواجهة تحد2774مطرف،س.
 السودان للعلوم و ألتكنولوجيا كلية الدراسات العليا.

. تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري. العدد تسعون: مجلة االدارة 2733نوري، ح وجمعة، م.
 واالقتصاد،السنة الرابع و الثالثون.

سمات ونظٌرات القيادة االدارية المميزة في االداء الوظيفي في ليبيا.العدد .دراسة أثر  2739هزاوي،ع.،
 .الثالث.ليبيا:المجلة العالمية الليبية كلية المرج
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 المقدمة 1 . 

 ، الهندسية التخصصات على المحسوب العلم هذا ظهر  الهندسية اإلدارة في المعلومات تكنولوجية  تطبيقات
دارة فهم بهدف ، الحاسوب هندسة أفرع أحد باعتباره  تطور ثم ومن المؤسسات. داخل المعلوماتية التقنية وا 
  . أيضاً  اإلدارية الهيئة إلى الهندسية هيئته من وانتقل

 ناحية من هائالً  قبوالً  تلقى والتي ، اإلطالق على الحديثة التخصصات أهم من يعتبر المعلومات تكنولوجيا
 من مجالها كان مهما ، ما مؤسسة تخلو تكاد ال ألنه سواء، حد على والتوظيفية التعليمية والمؤسسات الطالب

 . والمحوري الهام التخصص هذا

من مطالب العصر وأصبح التقدم التكنولوجي يدخل في كل  التكنولوجيا بأشكالها هي المطلب األساسي  
ت فبالتالي  دخلت على المجاالت وتطورت  نظم المعلومات التكنولوجية و أصبحت تستخدم في عديد من المجاال

مجال التجارة فوجدت التجارة االلكترونية  كما دخلت على مجال التعليم فأوجدت  الدروس االلكترونية و دخلت 
على مجال السفر فأوجدت خدمات الرحالت الجوية االلكترونية وتعتبر لها مجاالت متعددة ومختلفة في كافة 

 األعمال العالمية. 

ر نظم المعلومات التكنولوجية  في المصارف العالمية لعبت دور هام حيث أنها جعلت وهنا نجد أن دو       
تعامل مع عمالء أكثر سهولة و فاعلية و تطورًا فلم يعد العميل يتعامل مع العملة ورقية بقدر تعامله مع العملة 

 .الكترونية 

المشاكل التي تعانى منها بعض  بالنسبة لدولة ليبيا كان الهدف من هذي الدراسة هو تسليط الضوء على 
المصارف التي  تعتد بالطريقة القديمة مع العمالء  وسوف يتم التطرق علي السبل المتبعة في التمكين والقدرة 
على الحد والتقليل من  المشاكل   كازدحام أمام المصارف و تعامل أصبح بتحويل أمول من حساب إلى أخر و 

األداء  و عدم توفر اإلمكانيات لتحسين طرق وزيادة الكفاءة  خصوصا ذلك بسبب نقص السيولة و ضعف في 
 في الوضع الحالي التي تمر بها البالد وعدم االهتمام والثقة الكافية بالنظام الكتروني من قبل المواطنين. 

 مشاكل الدراسة  1.1 

 . األنظمة الكترونية المتطورةة في يفتقر النظام  اإلداري الحالي  إلي عدم قدرته علي التطوير والمنافس 1.

 التكنولوجية ؟ باستخدام نظم المعلومات   كيفية دعم نظم المعلومات اإلدارية والمالية 2.

ماهى الطرق والوسائل المتبعة في تطوير نظم المعلومات بحيث تكون قادرة علي إعطاء بيانات صحيحة  3.
  الكترونيا ؟ وأمنه للبيانات المالية للعمالء

 

https://www.hotcourses.ae/study/training-degrees/international/it-courses/cgory/e2-3/sin/ct/programs.html
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 أهداف الدراسة  2.1 

تطوير نظام الكتروني وقاعدة بيانات قادرة على إعطاء معلومات عن حساب العميل عن طريق صفحة 1. 
 الويب. 

تعزيز الثقة لدى العمالء بالتعامل مع النظام الكتروني من خالل تطوير وتسهيل نظام قادر على توفير بعض 2. 
 التي يحتاجها العميل. الية الخدمات الم

 المالية بشكل دائم و متطور  مما يجعل العميل يتطرق الستخدام هذه التكنولوجيا بكل سهولة.  اتير الخدمتوف 3.

 الوقوف على تحديات العمل المتعلقة ببيئة النظام المالي وكيفية تحسين أدائها.  4.

 حدود الدراسة   3.1 

عدة بيانات وموقع ويب يزود العميل علي  نظام معلومات الكتروني يعتمد علي قا والتركيز, تسليط الضوء
  في دولة ليبيا.    بالبيانات التي يحتاجها  للمساهمة في تحسين نظم المعلومات اإلدارية والمالية

 منهجية البحث   2.

( أو عملية تطوير البرمجيات في هندسة األنظمة هي عملية إنشاء أو تغيير أنظمة SDLCدورة حياة البرمجيات )
المعلومات. هذه هي النماذج والمنهجيات التي يتم استخدامها لتطوير النظام. في هندسة البرمجيات ، يدعم مفهوم 

SDLC والتحكم في إنشاء  العديد من أنواع منهجيات تطوير البرمجيات. تشكل هذه المنهجيات إطاًرا للتخطيط
)تخطيط ، تحليل ، تصميم وتطوير( ثم يفحص العديد من  نظام معلومات. سيقدم هذا الجزء أربعة نماذج أساسية 

 .منهجيات تطوير النظم شائعة االستخدام والتي تختلف في تركيزها ونهجها لكل من هذه المراحل

 خطوات البحث   1.2

يدة أو فهم أعمق للموضوع ، هو جزء ضروري من أي نشاط ، بقدر الهدف من هذه البحث  هو خلق معرفة جد
ما يكون موضوع للوعي والتعلم والترشيد. يوضح الرسم البياني في الدراسة المخطط االنسيابي مفهوم الدورة األولية 

 للدراسة لتحديد خلفية البحث. ويهدف إلى تحقيق تجريبي منهجي للخواص والظواهر الكمية وعالقاتها.

طي هذا التصميم نظام معلومات مصرفي والوظائف الرئيسية فيه . والبحث عن ثغرات موجودة في النظام يغ
الحالي ثم قم بتحسين النظام  بتطبيق تكنولوجية نظم المعلومات  وكذلك  سيتم توسيع الوظائف الرئيسية لتتضمن 

حساب وقبول اإليداعات وكشف حساب التعرف علي العديد من المهام مثل توفير معلومات الوظائف اشمل وهي 
وأيضا أخر تحركات الحساب  فضال عن تحويل األموال  من حساب ألخر سواء داخل الفرع أو خارجة وغيرها 

 من الخدمات  . 
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 الدراسة الفنية   2.2 

القائم و هي المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تطوير و تصميم النظام الجديد و تحديد مزايا و عيوب النظام 
 مصغرة تجريبية  ( لتصميم قاعدة بيانات ( Microsoft Access2010باختيار البرنامج إدارة قواعد البيانات

 Microsoftلنظام مصرفي وتجميع بيانات كافية عن طرق العمل في النظام المصرفي  كما تم اختيار برنامج ) 
Visual Studio 2008 ة ( لتصميم واجهات خاصة بموقع الويب ولغAsp.net  .الخاصة ببرمجة الموقع 

 قاعدة البيانات 3.2 

المعلومات المحدثة الدقيقة ألن التصميم  الصحيح يعد ضروريا في توفر لنا قاعدة البيانات أمكانية وصول ألي 
 لتحقيق أهدافك أن تتوفر لك قاعدة بيانات لتلبية احتياجاتك ويمكنها بسهولة احتواء تغيير البيانات.

 الويب  4.2

موقع الويب االلكتروني في تبني العمالء علي االنترنت وتمثلت مشكلة الدراسة في مدي أسهام عناصر جودة 
الموقع االلكتروني في جذب العمالء للتعامل مع المصرف ولمعرفة اثر إبعاد جودة موقع الويب في تبني العمالء 

ونها من الدراسات القالئل التي تناولت مفهوم نظم لخدمة االنترنت المصرفي ونبعت أهمية هذه الدراسة من ك
المعلومات التكنولوجية بإبعادها المختلفة وأثرة علي تبني الخدمة كما تساهم الدراسة في دفع الجانب التطبيقي 

 لخدمة االنترنت المصرفي التي تؤدي لتقديم توصيات للمصارف في هذا الخصوص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



621 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                    NO 

                                  

 

                   YES 

 

 

 

 FIG1 . Flow chart of the Research 

 تحليل وتصميم النظام الجديد3.

يمكننا بناء نظام محسوب جديد ويختلف شكال ومضمونا وفعالية تماما عن األنظمة القديمة أو الحالية  أو يأخذ 
ل بعد ذلك على التطورات الجديدة ، وهو كذالك تحليل للمشكالت جوانب وجزئيات منه ويترك أخري ويعم

 وضع الحلول لها من خالل الحوسبة أو النظام الفعال المحوسب. ,والصعوبات التي كانت تصاحب األنظمة، ثم 
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 ( Customerجدول العمالء )1.3 

، الهاتف  البريد اسم هنا يتم عرض البيانات الخاصة وأرقام حسابات العمالء )رقم الحساب ، الزبون 
ورقم  2هو موضح في الشكل رقم ( كما  الكتروني ، العنوان ، المبلغ الكلي ، المبلغ المتاح ، المبلغ المحجوز

3  .

    
 ( يوضح بيانات العمالء 2شكل رقم)                      

 

 ( يوضح البيانات في جدول العمالء3الشكل رقم )
 ( Conversation Data)جدول بيانات التحويل2.3 

في الجدول يتم عرض البيانات للعمليات التحويالت التي تتم علي الموقع ويحتوي علي عناصر اآلتية ) رقم 
 العميل المستلم ، والقيمة المرسلة ، وتاريخ  اإلرسال (

  (  (Data _Siteجدول بيانات حسابات الموقع3.3 

يتم عرض بيانات الخاصة بالحسابات علي الموقع التي تحتوي علي العناصر التالية : ) رقم الحساب ، البريد 
 االلكتروني ، وكلمة المرور ( 

 (Home Page)الصفحة الرئيسية   4.3

تحتوي الصفحة الرئيسية على الوظائف األساسية للموقع مثل التسجيل و تسجيل الدخول وبعض البيانات التي 
 .  تخص الموقع
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 ( يوضح الشاشة الرئيسية للموقع 4الشكل رقم )

  Sing Upواجهة التسجيل  5.3

موقع حتى يتمكن العميل باالستفادة من خدمات الموقع حيث أنها تتكون من التقوم هذه الواجهة  بتسجيل في 
 بعض البيانات التي تخص العميل.  

 

 موقع( يوضح الواجهة التسجيل في 5الشكل رقم )

 (Sing Inواجهة تسجيل الدخول ) 6.3

في الموقع عن طريق البريد الكتروني و كلمة المرور المسجلة مسبقًا من واجهة  تسجيل الدخولتقوم هذه الواجهة ب
  التسجيل .

 

 ( يوضح الواجهة تسجيل الدخول6الشكل رقم )      
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 واجهة تحويل الخارجية 7.3
تختلف واجهة التحويل الخارجية عن واجهة التحويل الداخلية ألنها تقوم بتحويل األموال إلى حسابات مصارف 

 أخرى. 

 ( يوضح واجهة اإلرسال الخارجية 7الشكل رقم )
   4.النتائج  

 
 (يوضح بيانات التسجيل في الموقع 8الشكل )            

 
 التسجيل تمت بنجاح ( يوضح إن عملية9الشكل )              

 

 ( يوضح البيانات العميل التي تم عرضها10الشكل رقم )                
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 ( يوضح الحساب المصرفي للعميل في جدول بيانات العمالء11الشكل رقم )

 

 ( يوضح اسم المستلم و المبلغ المراد تحويله12الشكل رقم )

 

 لذي يظهر بعد عملية التحويل( يوضح تقرير التحويل ا13الشكل رقم )

 

 ( عملية التحويل داخل جدول بيانات التحويالت في قاعدة البيانات المصرف14الشكل رقم )

 المراجع
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  https://aib.ie/ways-to-bank/internet-banking  Online Banking.1 

   2 . (ASP.NET) www.kutub-pdf.com/book   

 https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf  (Html.)3 

4Visual.net http://www.wrox.com/WileyCDA/WroxTitle/Professional-Visual-Studio-
2008.  

5.Online Bank , https://personal.natwest.com/personal/ways-to-bank/online-
banking.html 

http://www.banquemisr.com/en/bm-online 6.  

7.(Vb.Net) https://download-internet-pdf-ebooks.com/19-1-library-books 

8.(Expression Web4) 
https://www.tutorialspoint.com/microsoft_expression_web/microsoft_expression_web_
tutorial.pdf. 

 

 مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم أداء شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز 
 "دراسة ميدانية على الشركات العاملة في مدينة البريقة"

 1أ. محمد الطيب موسى القذافي
 2عبد اللطيف مفتاح فرج العبيدي                           2عبداهلل الجهميمحمد احمد 

 2أنس إدريس عيسى الزوي                   2وليد سالم سليمان إذهيبان المغربي         

 ليبيا -جامعه النجم الساطع –كلية اإلدارة الهندسية  –.مساعد محاضر بقسم المحاسبة 1
 جامعه النجم الساطع  –كلية اإلدارة: قسم المحاسبة  –2118.خريجي قسم المحاسبة فصل الربيع 2

  AIL.COM191494@GME.MAIL: SMLL  
 

أداء هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة لتقييم الخالصة: 
الشركات النفطية العاملة في مدينة البريقة ، وتتكون عينة الدراسة من المدراء والمراقبين ورؤساء األقسام 
والمحاسبين بالقسم المالي في شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز، وقد استخدمت الدراسة المنهج االستنباطي 

بيانات الالزمة، واستخدم في تحليل البيانات أساليب اإلحصاء االستقرائي ، وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع ال
 ONE-WAY ANOVA & ONE-WAY KRUSKAL)الوصفي، كما استخدمت الدارسة اختبارات التباين

WILLS ) وذلك للتأكد من على عدم وجود اختالفات جوهرية بين متوسطات إجابات المشاركين في الدراسة من ،

https://aib.ie/ways-to-bank/internet-banking
https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf%20%20(Html).3
https://github.com/marcbachmann/node-html-pdf%20%20(Html).3
http://www.wrox.com/WileyCDA/WroxTitle/Professional-Visual-Studio-2008.productCd-0470229888.html
http://www.wrox.com/WileyCDA/WroxTitle/Professional-Visual-Studio-2008.productCd-0470229888.html
https://personal.natwest.com/personal/ways-to-bank/online-banking.html
https://personal.natwest.com/personal/ways-to-bank/online-banking.html
http://www.banquemisr.com/en/bm-online%206
https://download-internet-pdf-ebooks.com/19-1-library-books
https://www.tutorialspoint.com/microsoft_expression_web/microsoft_expression_web_tutorial.pdf
https://www.tutorialspoint.com/microsoft_expression_web/microsoft_expression_web_tutorial.pdf
mailto:191494@gmail.com
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(. وتوصلت الدراسة  7.757أسئلة هذا الجزء من االستبيان عند مستوى معنوية )  المستويات اإلدارية عن جميع
إلي عدم قدرة اإلدارة العليا على التغلب على صعوبات تطبيق بطاقة األداء المتوازن، وكذلك عدم التزام وشعور 

.وقد خلصت الدراسة  اإلدارة العليا بأهمية البطاقة، مما أدى ذلك إلي عدم تخصيص الموارد الالزمة لتطبيقها
ببعض التوصيات أهمها ضرورة قيام شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز على وضع رسالة ورؤية  مكتوبة 
ومفهومة وواضحة، وتوصيل رسالتها ورؤيتها لكل العاملين بالشركة ، كما يجب على الشركة ووضع إستراتيجية 

في وضع هذه اإلستراتجية جميع العاملين بالشركة حتى يشعروا مكتوبة وواضحة متفق عليها وواقعية ، وأن يشارك 
 بأهميتهم وأهمية األعمال التي يقدمونها، وأن تعمل على تطوير نظام معلومات خارجي.   

 
 الكلمات الدالة : بطاقة األداء المتوازن , المحاسبة اإلدارية , القدرة التنافسية , المقاييس غير المالية  

 إلطار العام للدراسةالمبحث األول: ا
 المقدمــــــــة: 1.1

شهدت بيئة األعمال خالل العقود األخيرة العديد من التطورات التي تأثرت بها، مثل شدة المنافسة، كبر األسواق، 
تنوع المنتجات، تغير أذواق المستهلكين، تطور طرق اإلنتاج والتسويق، وازدياد االعتماد على المعلومات في اتخاذ 
القرارات وغيرها من التطورات التي زادت المسؤولية الملـقاة على عاتق المحاسبة اإلدارية في ضرورة التـطور في 
أنظمتها لزيادة مقاييس األداء لتشمل أيضا المقاييس غير المالية باإلضافة إلى المقاييس المالية وعدم إهمال أي 

عتماد على هـذه المقاييس )مالية،غير مالية( في قياس منها في قياس األداء، وذلك حتى تستطيع المنشآت اال
(. على هذا األساس تطورت أنظمة المحاسبة اإلدارية خالل العقود األخيرة لمواكبة 2777أدائهـا )حسين، 

 Theالتطورات التي شهدتها بيئة األعمال، ولعل أبرز هذه التطورات ظهور ما يعرف ببطاقة األهداف المتوازنة
Balanced Scorecard ( BSC)  )) ،والتي أصبحت من بين أهم األساليب الحديثة في 2775إبراهيم ، )

مجال تقيم األداء ،التي ثبت تفوقها على األسلوب التقليدي لتقيم األداء ،ألنها ال تركز على المقاييس المالية 
نما تأخذ بعين االعتبار المقاييس غي ر المالية التي تهتم بالزبون فحسب كما هو الحال في األسلوب التقليدي وا 

دارة المخاطر التي يمكن أن  دارة البيئة المجتمعية ،وا  ،والعمليات الداخلية للوحدة االقتصادية ،والتعلم والنمو ،وا 
تتعرض لها الوحدة ،من اجل إعطاء صورة واضحة وشاملة عن أداء الوحدة وتحديد نواحي القصور في أنشطتها 

(كثمرة للدراسات وجهود BSC(.جاءت بطاقة األداء المتوازن )2779يتي وآخرون، والعمل على معالجتها)التكر 
عادة هندسة  علماء وباحثين في مجال اإلدارة واألعمال ،بالتزامن مع تطور الفكر اإلداري الحديث ومفهوم الجودة وا 

دارة المعرفة وتقنية المعلومات. بطاقة األداء المتوازن هي أداة من أدوات التخطيط االستراتيجي  المنظمات وا 
ستراتيجيتها.  يمكن القول أيًضا إن بطاقة األداء  لمساعدة المنظمات على تقييم أنشطتها وأدائها وفق رؤيتها وا 
نما نظام إداري يقوم بربط األهداف والمقاييس والمستويات المستهدفة والمبادرات  المتوازن ليست فقط نظام قياس ،وا 

جية المنشأة وتساعدها على تزويد اإلدارة بالتغذية العكسية لعملياتها الداخلية ،والتي بمجملها تصف إستراتي
 ومنتجاتها الخارجية من أجل التطوير المستمر ألداء ونتائج إستراتيجيتها.

 الدراسات السابقة: 2.1
 (:2111دراسة )الرفاتي, 

المنشآت الصحية األهلية بقطاع غزة هدفت هذه الدارسة إلى تبيان مفهوم بطاقة الهداف المتوازنة، ومدى قدرة 
على تطبيقها في قياس وتقييم األداء االستراتيجي، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق 
أهداف الدراسة، كما استخدم الباحث صحيفة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات وذلك من خالل توزيعها على 
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جميع األفراد العاملين بالمنشآت الصحية األهلية في قطاع غزة، وقد توصلت الدراسة مجتمع الدراسة الذي يمثل 
إلى أن اإلدارة العليا بالمنشآت الصحية األهلية تدعم تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة بدرجة كبيرة، كما أن 

تقييم أدائها وهذا األمر المنشآت الصحية األهلية بقطاع غزة تستخدم مقاييس أداء مالية وغير مالية في قياس و 
 يسهل من تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة.

 (:2111دراسة )محمد, 
هدفت إلى دراسة وتحليل المشاكل التي تظهر عند تصميم وتطبيق بطاقة األهداف المتوازنة، ووضع إطار شامل 

استخدامه وتحقيق النتائج يتضمن كافة المتطلبات الضرورة الالزمة لتصميم وتطبيق النموذج والتي تتضمن نجاح 
المتوقعة منه، وقد اعتمد الباحث على دراسة وتحليل وتقييم الدراسات السابقة التي تهتم بكل من المشاكل التي 
تودي إلى فشل محاوالت تصميم وتطبيق النموذج، والمتطلبات الضرورية الالزمة لتطوير نموذج فعال، إضافة إلى 

ت تقييم نتائج استخدام النموذج، وقد توصلت الدراسة إلى أن  أهم الصعوبات عرض وتحليل الدراسات التي تناول
التي تواجه المنشأة عند تقييم النموذج في صعوبة ترجمة إستراتيجية المنشأة إلى أهداف إستراتيجية واضحة 

اكل التي تعرقل ودقيقة، وصعوبة اختيار مقاييس األداء المالئمة وبصفة خاصة المقاييس غير المالية. و أهم المش
تطبيق النموذج الثقافة التنظيمية التي تعوق عملية تطوير واستخدام النموذج، وعدم كفاية ومالئمة نظم المعلومات. 
كما ينبغي تكامل جميع أنظمة المعلومات الفرعية في المنشأة بهدف توفير المعلومات المتنوعة التي تغطي جوانب 

 اقة.األداء المختلفة التي تتضمنها البط
 (:2112دراسة ) بالسكة , 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى قابلية استخدام بطاقة األداء المتوازن في المؤسسة األقتصادية الجزائرية كأداة 
لتقييم اإلستراتيجية ، وأختبرت الدراسة عدت فرضيات منها ، تعتبر بطاقة األداء المتوازن أداة قيادة إستراتيجية 

نها أداة تقييم ، ويؤدي تقييم اإلستراتيجية بواسطة بطاقة ألداء المتوازن إلى تحسين أداء المؤسسة باإلضافة إلى كو 
، وتوصلت الدراسة إلى عدت نتائج منها استعانة المؤسسات الجزائرية بخبراء خارجيين لسببين: أولهما هو التأكد 

دخالها إلى المؤسسة وجود خلل فيما يخص من صدق معلومات المدققين الداخليين ، وثانيهما هو لكسب الخبرة  وا 
أوقات إجراء التقييم، حيث نجد أن المؤسسات الجزائرية تقوم بالتقييم عند الحاجة وهذا ما يؤدي إلى ضيق وقت 

 تصحيح وضياع الفرص لذلك، وجود ضعف فيما يخص تحقيق األهداف.
 (:2113دراسة )فشتول,

هدفت هذه الدراسة التعرف على المتغيرات )الرئيسية والفرعية( المؤثرة على إمكانية تطبيق البطاقة في        
المنشآت الصناعية العاملة في مدينة بنغازي، وذلك من خالل تبنيها المنهج العلمي الحديث في مجال المحاسبة و 

لتجريب، وفي سبيل ذلك استخدمت الدراسة صحيفة الذي يجمع بين ثالث عناصر هي: االستنباط واالستقراء وا
االستبيان أداء رئيسية لجمع البيانات في الجزء الخاص بالجانب العملي منها، حيث وزعت هذه الصحيفة على 
عينة تمثل مجتمع الدراسة )مسح شامل( متمثلة في اإلدارة غير التنفيذية واإلدارة التنفيذية للمنشآت الصناعية 

ينة بنغازي، كما استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية المتمثلة في اختبار كرونباخ ألفا للصدق العاملة في مد
والثبات و اإلحصاء الوصفي من خالل التوزيع النسبي والمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري، وذلك لتحليل 

نتاجي من خالل اختبار كروسكال المعلومات العامة للمشاركين في الدراسة، واستخدمت الدراسة اإلحصاء أالست
ويلز واختبار أنوفا واختبار مان وتني وذلك لبيان االختالفات الجوهرية بين مجموعات المستجيبين، وأي مجموعة 
تختلف عن األخرى، وتم اختبار الفرضيات من خالل اختبار ولكوكسن حول المتوسط، حيث تم اختبار عدد 

مسة وستون متغيرَا فرعيَا، وكانت نتيجة هذا االختبار في أنه تتوفر خمس فرضيات رئيسية يتفرع منها عدد خ
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الركائز أو المفاهيم األساسية لبطاقة األهداف المتوازنة في المنشآت الصناعية الليبية العاملة في مدينة بنغازي، 
لتطورات التكنولوجية كما يتوفر لذا هذه المنشآت نظام للمعلومات يوفر معلومات عن السوق والعمالء والمنافسين وا

والموردين، وكذلك معلومات عن اإلمكانيات المتاحة ونظم التشغيل المتبعة، وأيضَا نظام للمعلومات يعمل على 
تدفق المعلومات من أعلى إلى أسفل التنظيم، اال انه ال يتوفر في المنشآت الصناعية التي تم دراستها نظام 

عمل على تدفق المعلومات من أسفل إلى أعلى التنظيم. كما يتم محاسبي متطور، وكذلك  نظام للمعلومات ي
استخدام المقاييس المالية في المنشآت الصناعية الليبية العاملة في مدينة بنغازي، و ال يتم استخدام المقاييس غير 

 المالية في قياس أدائها.
 (:2113دراسة )سليحات والمحاميد,

عمليات إدارة المعرفة في األداء باستخدام بطاقة تقييم األداء المتوازنة  هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر ممارسة
 في الشركات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم.

ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم البالغ عددها في مدينة عمان في 
(شركة متوسطة وصغيرة 447على عينة مؤلفة من ) شركة، حيث اعتمدت هذه الدراسة 477.كافة القطاعات 

الحجم من الشركات العاملة في قطاع االلبسة واستخدمت الدراسة االستبانة كطريقة لجمع البيانات من عينة 
الدراسة،وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية وجود اثر ذي داللة إحصائية لممارسة عمليات إدارة المعرفة في 

ت المتعلقة بالعمليات الداخلية كبعد من ابعاد بطاقة تقييم االداء المتوازنة،وكذلك وجود اثر ذي استخدام المؤشرا
داللة إحصائية لممارسة العمليات إدارة المعرفة في استخدام المؤشرات المتعلقة بالعمالء كبعد من ابعاد تقييم 

مليات إدارة المعرفة في استخدام المؤشرات االداء المتوازنة،إضافة إلى وجود اثر ذي داللة احصائية لممارسة ع
المتعلقة بالنمو والتعلم كبعد من ابعاد بطاقة تقييم االداء المتوازنة،ووجود اثر ذي داللة احصائية للممارسة عمليات 
ود إدارة المعرفة في استخدام المؤشرات المتعلقة بالموظفين كبعد من ابعاد بطاقة تقييم األداء المتوازنة،وأخيرًا وج

أثر ذي داللة احصائية للممارسة عمليات إدارة المعرفة في استخدام المؤشرات المتعلقة بالبيئة كبعد من ابعاد 
 بطاقة تقييم االداء المتوازنة.

هدفت هذه الدراسة لتبين ان تقييم األداء باستخدام أبعاد بطاقة األداء المتوازن)البعد (:2114دراسة )جريرة,
د العمليات الداخلية،بعد اإلبتكار والتعلم( في شركات الصناعات الغذائية المساهمة العامة في المالي،بعد الزبون،بع

األردن أصبح ضروريًا في تلك الشركات،وذبك من اجل االندماج في تخطيط استراتيجي متكامل من اجل 
ن في هذه الشركات تم تصميم المحافظة على القدرة التنافسية الكونية الحالية،والختبار مدى تقييم األداء المتواز 

 (فقرة موزعة علئ اربع فرضيات تناولت كل فرضية بعد من ابعاد بطاقة االداء المتوازن.24استبانة مؤلفة من)
وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات الصناعات الغذائية المساهمة العامة في االردن تستخدم مقاييس اداء مالية 

المقاييس لها عالقة بـ: البعد المالي،بعد الزبون ،بعد العمليات الداخلية،وبعد وغير مالية لتقييم أدائها، وهذه 
 األبتكار والتعلم مع اإلشارة إلى عدم تبلور األستخدام الكامل لهذه البطاقة بعد.

 مشكلة الدراسة: 3.1
ركزت أنظمة المحاسبة اإلدارية بشكل أكبر قبل الثمانينيات على المقاييس المالية،إال أن هذه المقاييس واجهت 
عدة انتقادات، ومن أهم هذه االنتقادات بأن المقاييس المالية تعتمد على المعلومات التاريخية في قياس األداء وال 

نها مقاييس قص يرة األجل وال تمتد لقياس أداء المنشأة مستقباًل من خالل تعكس الصورة المستقبلية للمنشأة، وا 
ارتباطها بإستراتيجية وأهداف المنشأة، واألهم من ذلك فإن المقاييس المالية غير قادرة على تقييم محركات األداء 

ورت أنظمة (. على هذا األساس تط2777غير المالية والتي تمثل الجزء األكبر ألداء المنشأة )الختاتنة والسعايدة، 
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المحاسبة اإلدارية خالل العقود األخيرة لمواكبة التطورات التي شهدتها بيئة األعمال من جهة، ولسد حاجات 
المنشآت من المقاييس المالية وغير المالية في قياس أدائها من جهة أخرىوالتي لها تأثير كبير على األداء، ولعل 

 The Balancedية ظهور ما يعرف ببطاقة األهداف المتوازنةأبرز هذه التطورات في أنظمة المحاسبة اإلدار 
Scorecard ( BSC) ) ،إن المنشآت الصناعية في ليبيا كغيرها من المنشآت تحتاج إلى 2775إبراهيم .)

مقاييس أداء تمكنها من قياس أدائها بشكل شامل، حتى تستطيع اتخاذ قراراتها بكفاءة عالية، وهذا ما أكدته العديد 
( على ضرورة تبني المنشآت 2774راسات السابقة في البيئة المحلية الليبية، فقد أشارت دراسة )المغربي، من الد

( إلى ضرورة قيام 2779الصناعية الليبية ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة،كما أشارت أيضًا دراسة )العرفي، 
لمزيد من الدراسات الميدانية التي تهدف إلى تطوير األكاديميين والمهنيين والدارسين في مجال المحاسبة بإجراء ا

وتحديث نظم المحاسبة اإلدارية في القطاعات االقتصادية المختلفة، وعلى هذا األساس تتجسد مشكلة الدراسة في 
التعرف على مدى مقدرة المنشآت الصناعية الليبية العاملة في قطاع النفط على مواكبة التطورات التي شهدتها 

ة اإلدارية الحديثة خالل السنوات األخيرة في تطوير مقاييس األداء، والتي من بينها بطاقة األهداف المحاسب
دارة األداء، وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:  المتوازنة كنموذج شامل لقياس وتقييم وا 

 نيع النفط والغاز ""ما إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازنة في شركة سرت إلنتاج وتص
 -وقد تمت اإلجابة على التساؤل الرئيسي السابق ذكره من خالل اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:

 هل يتوفر لدى الشركة الركائز أو المفاهيم األساسية لبطاقة األهداف المتوازنة ؟ 
  ودقيقة وذات مصداقية وفي الوقت هل يتوفر لدى الشركة  نظام للمعلومات قادر على توفير معلومات مالئمة

 المناسب التخاذ القرارات؟
 ما إمكانية  استخدام مقاييس األداء للجوانب الخمسة لبطاقة األهداف المتوازنة في شركة سرت لصناعة النفط؟ 

 :متغيرات الدراسة 4.1
 -أواًل:المتغيرات المستقلة:

 التي يجب توافرها لتطبيق بطاقة  تتكون المتغيرات المستقلة للدارسة من المقومات األساسية
وجد نظام للمعلومات  -وجد الركائز أو المفاهيم األساسية لبطاقة األهداف المتوازنة األداء المتوازن )

يوجد  -قادر على توفير معلومات مالئمة ودقيقة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب التخاذ القرارات 
 (مقاييس األداء للجوانب الخامسة لبطاقة األهداف المتوازنة دعم ومساندة من اإلدارة العليا الستخدام

 -ثانيًا:المتغير التابع:
 أداء شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز )المنطقى الوسطى _ البريقة ( -

 أهداف الدراسة: 5.1
لدى شركة سرت إلنتاج بناًء على صياغة مشكلة الدراسة فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحديد فيما إذا كان 

وتصنيع النفط والغاز اإلمكانية في تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة،وذلك من خالل دراسة األبعاد الخمسة الخاصة 
 -التي تقوم عليها بطاقة المتوازنة، كما تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى:

 رت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز.تحديد أهم المعوقات التي تواجه بطاقة األداء المتوازنة لدى شركة س-(3
التعرف على منهجية تطبيق بطاقة األداء المتوازنة والمقومات الواجب توفرها والصعوبات التي تواجه عملية -(2

 التطبيق.
تقديم التوصيات حول تطبيق بطاقة األداء المتوازنة في الشركات الصناعية لزيادة فعالية القرارات اإلدارية مما -(1

 تطوير القطاع النفطي في ليبيا. يساهم في
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 :أهمية الدراسة 6.1
استنادا إلي مشكلة البحث والتي تكمن في أهمية تقييم األداء المالي وغير المالي للشركات الصناعية النفطية ، 
واستنادنا إلي أهمية إيرادات النفط الخام الليبي والذي يشكل المصدر الرئيسي، والذي يكاد يكون المصدر الوحيد، 

الجهود التي بذلت من خالل خطط التنمية منذ بداية  لدخل الدولة والمسيطرة على اقتصادها، على الرغم من
السبعينات التي وضعت بهدف تخفيض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة مساهمة 
القطاعات األخرى، إال أن ذلك لم يتحقق. ولذلك فإن أهمية الدراسة تكمن تزويد شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط 

اء مالية وغير مالية تمكنها من قياس أدائها بشكل يسهم في إظهار مراكز القوة والضعف في والغاز بمقاييس أد
أداءها، وذلك من أجل اتخاذ قرارات إدارية من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للعمالء وبجودة عالية و المحافظة 

مثل هذا النوع من الدراسات من شأنه على المصدر الرئيسي إليرادات الدولة، وأيضًا أإلسهام في أثراء المكتبات ب
 أن يكون نقطة االنطالق للمزيد من الدراسات في هذا المجال.  

 فرضيات الدراسة: 9.1
في ضوء مشكلة الدراسة ومن أجل تحقيق أهدافها وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة تم صياغة الفرضيات 

 الرئيسية التالية:
نتاج النفط . الفرضية الرئيسية : 1.9.1  يمكن تطبيق بطاقة األداء المتوازن في شركة سرت لصناعة وا 

 الفرضيات الفرعية 2.9.1

 :توجد الركائز أو المفاهيم األساسية لبطاقة األهداف المتوازنة في الشركة. الفرضية األولى 
 : مصداقية وفي  يوجد نظام للمعلومات قادر على توفير معلومات مالئمة ودقيقة وذات الفرضية الثانية

 الوقت المناسب التخاذ القرارات في الشركة .
 :يوجد دعم ومساندة من اإلدارة العليا الستخدام مقاييس األداء للجوانب الخامسة لبطاقة الفرضية الثالثة

 األهداف المتوازنة.
 منهجية الدراســة:   8.1

إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازنة  ما تحقيقا ألهداف الدراسة ووصوال ألفضل األساليب والطرق للتعرف علي
أداء الشركات الصناعية النفطية الواقعة في بلدية البريقة، فقد تبنت هذه الدراسة المنهج العلمي الحديث في لتقييم 

مجال المحاسبة أو المنهج االستنباطي االستقرائي الذي يعتمد على ثالثة عناصر رئيسية هي االستنباط واالستقراء 
تجريبي أو التطبيقي، وهو المنهج الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية وال

( وذلك من خالل إتباع الخطوات 2731م ويقف وراء نجاح معظم دراساته )فشتول، 3791منذ إنشائه عام 
 التالية:

  بصورة عامة على إمكانية تطبيق بطاقة مراجعة أدبيات الدراسة للتعرف على أهم المتغيرات المؤثرة
 األهداف المتوازنة.

  تكوين اإلطار النظري للدراسة، اعتمادّا على مراجعة أدبياتها، أو بمعنى أخر تحديد المتغيرات
المختلفة التي يحتمل أن تؤثر في إمكانية تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة في إطارها العام كمتغير 

 عالقة بين هذه المتغيرات ورسمها.تابع مع تحديد اتجاه ال
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  دراسة اإلطار النظري للدراسة في ضوء العوامل البيئية المحلية، لتحديد المتغيرات المختلقة التي
يحتمل أن تؤثر على إمكانية تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة في الشركات الصناعية النفطية الواقعة 

 غة فرضيات الدراسة.في بلدية البريقة بصورة خاصة، وبالتالي صيا

  استخدام استمارة االستبيان كوسيلة لجمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة ومن ثم جمع
 البيانات الالزمة وتحليلها وصياغة النتائج ) االستنتاجات العلمية للدراسة(.

 ج التطبيقية للدراسة تؤيد مقارنة االستنتاجات التطبيقية للدراسة باستنتاجاتها النظرية، فإذا كانت النتائ
استنتاجاتها النظرية، فإن الدراسة تكون قد أضافت دلياَل تطبيقيّا من واقع البيئة المحلية يؤيد 
استنتاجاتها النظرية، وفي حالة عدم تطابقها فإنه يجب التعرف على العوامل التي تقف وراء ذلك من 

 وجهة نظر الباحث. 

 مجتمع وعينة الدارسة  9.1
 الشركات الصناعية النفطية الواقعة في بلدية البريقة، وقد تم اختيار عينة مجتمع الدراسة من العاملين في يتمثل 
 -حدود ونطاق الدراسة: 9.1

اقتصرت هذه الدارسة على دراسة المقومات الالزمة لتطبيق بطاقة األداء المتوازن وذلك  * الحدود الموضوعية:
لة )الرئيسية والفرعية( من أدبيات الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع بحصر مجموعة من المتغيرات المستق

 الدراسة والتي استند عليها كمراجع علمية لهذه الدراسة.
اقتصرت هذه الدراسة على الشركات النفطية العاملة في نطاق بلدية البريقة لقربها من جامعة * الحدود المكانية :

 النجم الساطع والطلبة الباحثين.
 (.273– 2739أجريت هذه الدارسة خالل العامين ) * الحدود الزمنية :

 طريقة جمع البيانات:  11.1
استخدمت الدراسة صحيفة االستبيان )قائمة االستقصاء( كأداة لجمع البيانات الالزمة من مجتمع الدراسة الختبار 

 فرضياتها.
 الطرق اإلحصائية المستخدمة:  11.1

صاء الوصفي المتمثل في التوزيع التكراري و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري استخدمت الدراسة اإلح
للتعرف على االتجاهالعام إلجابات المشاركين في الدراسة عن كل سؤال من أسئلة االستبيان، و اإلحصاء 

ين إجابات اإلستنتاجي المتمثل في انوفا وكروسكال ويلز للتعرف على وجود أي فروقات جوهرية من عدمها ب
ذا وجدت أي 7.757% ) 5المشاركين في الدراسة عند مستوى معنوي  ( لكل سؤال من أسئلة االستبيان، وا 

اختالفات يتم استخدام اختبار مان وتني  للتعرف على المجموعة التي تختلف جوهريَا عن المجموعة األخرى لكل 
 الختبار فرضيات الدراسة.سؤال من أسئلة االستبيان، كما تم استخدام اختبار ولكوكسن 

 المبحث الثاني :اإلطار النظري للدراسة 

 مقدمـــــــة: 1:2
يعد تقييم األداء من األمور ذات األهمية لكل من الوحدة االقتصادية والمتعاملين معها والمهتمين بقياس كفاءتها 
وقدرتها على النمو والتطور،كما أن عدم قدرة المنظمة على قياس نشاطها يؤدي إلى عدم إمكانية الرقابة عليه ، 

(. ونظرا لتعدد 4،ص2732ه والعكس بالعكس )بالسكة ،وبالتالي ال يمكن إدارته )ما يمكن قياسه يمكن إدارت
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وتباين أهداف ورغبات األطراف التي تتأثر بأداء الوحدة االقتصادية ،لذلك يتطلب ضرورة تعدد وتنوع مقاييس 
األداء وشمولها لجميع الجوانب التي تمثل في مجموعها أداء الوحدة االقتصادية،مما يعطي صورة واضحة تمكن 

(. تتضح مما سبق أن اعتماد المؤسسات على 577، ص2774كفاءتها وفعاليتها)الرشيدي ،من قياس مدى 
مجموعة من واحدة من مقاييس األداء وهي المقاييس المالية فقط أصبحت غير كافية في ظل تعاظم دور األصول 

أصبحت ذات طابع غير الملموسة ودورها في دعم الوحدات االقتصادية نحو تحقيق ميزة تنافسية متواصلة والتي 
عالمي من اجل البقاء واالستمرار في بيئة األعمال الحديثة. وبالتالي أصبح االتجاه الحالي لمنظمات األعمال 
يتمثل في دعم المقاييس المالية التقليدية التي تعالج األداء الماضي والحالي بمقاييس أخرى غير مالية تتوجه إلي 

والعمليات التشغيلية والحاجة إلي االبتكار والتحسين المستمر مما يوفر مدخاًل  المستقبل وتأخذ في اعتبارها العمالء
 (.3،ص2775أكثر توازنًا إلدارة المنظمة )عبد الحليم،

 قياس األداء: 2.2
يشير مفهوم األداء في عمومه إلى ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز والذي يتصف 

ار ، ومن ثم فهو بهذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المنظمة وبقائها في أسواقها المستهدفة ، كما بالشمولية واالستمر 
يعكس في الوقت نفسه مدى قدرة المنظمة على التكيف مع بيئتها ، أو فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب ، كما 

ا الكفاءة والفعالية )الداوي ، تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم األداء يقترن بمصطلحين مهمين في اإلدارة هم
 (.239،ص2737

وأما قياس األداء فيعرف بأنه:" المراقبة المستمرة النجازات برامج المنظمة وتسجيلها ، وال سيما مراقبة وتسجيل 
 جوانب سير التقدم نحو تحقيق غايات موضوعة مسبقا".

رجات والعمليات اإلنتاجية في المنظمة كما يعرف يمكن تعريفة بأنه:" طريقة منظمة لتقييم المدخالت والمخ
 الصناعية وغير الصناعية".

 ويعتبر نظام قياس األداء ضروري من اجل اكتشاف األخطاء ، وتحقيق الرقابة على العمليات بغرض تحسينها.
شارة كما أن قياس األداء يوفر المعلومات الضرورية التخاذ القرارات المحكمة حول ما تقوم به المنظمة ، وتجر اإل

إلى أن مقياس األداء يتألف من رقم ووحدة قياس ، فأما الرقم فيبين الجانب الكمي ، وأما الوحدة فتعطي لذلك 
 الرقم معنى معين.

 أهمية استخدام بطاقة األهداف المتوازنة :  3:2
دارة األداء االستراتيجي في عدة جوانب يتم  سردها كالتالي: تتمثل أهمية البطاقة كأداة شاملة لقياس وتقييم وا 

:تـوفر معلومـات مالئمـة تسـاعد إدارة المنشـأة فـي عمليـة التخطـيط والرقابـة، كمـا تسـاعد أصـحاب القـرار فــي 1:3:2
المنشأة على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على هذه المعلومات والتي تتمتع بالمصداقية والشفافية العالية )ميده، 

2777.) 
دارة األداء فـي المنشــأة، كمــا تتضـمن البطاقــة العديــد مــن :تسـتخدم كأســلوب متكامــ2:3:2 ل وشـامل لقيــاس وتقيــيم وا 

المقـــاييس المالئمـــة التـــي تكفــــل قيـــاس األداء بالمنشـــأة مــــن الناحيـــة الماليـــة وغيـــر الماليــــة، ومـــن الناحيـــة الداخليــــة 
البطاقـة أيضـا علـى (، وتساعد Kaplan & Norton, 2001والخارجية، وذلك عن الماضي والحاضر والمستقبل )

 (.2737اختيار اإلستراتيجّية المالئمة والتي تمَكن المنشأة من التفاعل مع البيئة المحيطة التي تعمل بها )محمد، 
:تفيــد فــي وضــع إســتراتيجّية المنشــأة فــي صــورة اهتمــام و توجيــه إســتراتيجي عــام يســعى كــل أفــراد المنشــأة 3:3:2

 (.2779رحمن، بجميع مستوياتهم إلى تحقيقها )عبد ال
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: تســاعد البطاقـــة المنشـــأة فـــي النظـــر ألعمالهـــا مـــن أربـــع جوانـــب أساســـية مختلفـــة )الجانـــب المـــالي، جانـــب 4:3:2
ـــى هـــذه الجوانـــب تســـتطيع المنشـــأة وضـــع  ـــتعلم والنمـــو(، وبـــالنظر إل ـــات الداخليـــة، جانـــب ال العمـــالء، جانـــب العملي

مقــاييس المالئمــة لرصــد تحقيــق هــذه األهــداف، وذلــك مــن األهــداف اإلســتراتيجّية طويلــة وقصــيرة األجــل وتوضــيح ال
خالل التعميم على كل من المسـتويات اإلداريـة والعـاملين بالمنشـأة، حتـى يسـتطيعوا معرفـة وفهـم واجبـاتهم وأعمـالهم 

 (.2775التي يساهموا بها في تحقيق األهداف الموضوعة لكل جانب من جوانب البطاقة األربعة )حماد، 
طاقة باستخدام جميع مقاييس التشغيل )مالّية وغير مالّية( الهاّمة للمنشأة في آٍن واحد، وذلك حتـى تسمح الب5:3:2

تســتطيع المنشــأة التعــّرف علــى مــا إذا كــان التحســين فــي األداء قــد تــّم علــى حســاب إدارة أخــرى أم ال، كمــا تســاعد 
ية، نصف سنوية، سنوية( ولجميع المستويات البطاقة على إعداد تقارير األداء على فترات دورية )شهرية، ربع سنو 

اإلداريــة بالمنشـــأة، مّمـــا يســـاعد علــى تقيـــيم األداء للمنشـــأة بشـــكل شـــامل ومتكامــل، وتحديـــد مـــواطن القـــوة والضـــعف 
 (.2737واتخاذ قرارات المالئمة )محمد، 

 مقومات نجاح تطبيق بطاقة األداء المتوازن: 4.2
طلب ذلك توفر مجموعـة مـن المفـاهيم أو الركـائز، وتتمثـل هـذه المفـاهيم فـي يت البطاقةحتى تستطيع المنشأة تطبيق 

وجــود رؤيــة ورســالة واضــحة ومكتوبــة، وكــذلك وجــود إســتراتيجية واضــحة ويمكــن توصــيلها لجميــع العــاملين بالمنشــأة 
 حتى يتسنى لهم فهمها ومعرفة واجباتهم وأعمالهم لتحقيقها.

هـي الخصـائص الفريـدة للمنشـأة التـي تجعلهـا مميـزة عـن المنشـآت األخـرى : تعـرف الرسـالة بأنهـا " الرسالة 1.4.2
ومن ثم فهي تكشف عن الصورة التي تحاول المنشأة أن تكون عليهـا، وتعكـس المفهـوم الـذاتي للمنشـأة، وتـدل علـى 

منشأة وأساس المنتج األساسي أو األسواق التي تخدمها، وعليه فإن الرسالة تمثل السبب الجوهري والرئيسي لبداية ال
وجودها، والمقوم الرئيسي في وضع األهـداف اإلسـتراتيجية التـي تسـعى المنشـأة إلـى تحقيقهـا، كمـا الرسـالة أن تمثـل 

( فرســالة المنشــأة ليســت مجــرد 2774ميــزة تنافســية تمكــن المنشــأة مــن التميــز عــن غيرهــا مــن المنشــآت )المغربــي، 
 .حساس وشعور والتزام بالهدف الرئيسي لوجود المنشأةوثيقة يتم الرجوع إليها إلثبات الهوية بل هي إ

تعتبــر الرؤيــة مــن المفــاهيم األساســية لبطاقــة األهــداف المتوازنــة حيــث تعــرف علــى "أنهــا تخيــل   الرؤيـــــة : 2.4.2
الوضع المثالي للمنشأة في المستقبل البعيد في ظـل التعقيـدات والتغيـرات البيئيـة المتسـارعة والمتالحقـة" )المغربـي و 

عليها فـي المسـتقبل والتـي يمكـن إدراكهـا  ( إذَا الرؤية هي الصورة التي ترغب المنشأة الحصول45، 2774غربية، 
مــن خــالل شــراكة العمــل مــابين اإلدارة العليــا وجميــع المســتويات اإلداريــة والتشــغيلية األخــرى بالمنشــأة، وبــذلك تــوفر 

 الرؤية اإلرشاد لألساس الذي يجب على المنشأة الحفاظ علية. 
مجموعة من األنشطة التي من خاللها سوف تقـوم المنشـأة اإلستراتيجية "بأنها اختيار ت عرفاإلستراتيجية : 3.4.2

بالتفوق والتمييز، لخلق القدرة على االحتفاظ باالختالف في السوق، وأن هذا االختالف يكون في كال مـن األنشـطة  
وتعتبـــر ( ، 49: 2733نقـــاّل عـــن )جيـــرة،  Poter,1996: 61)التــي يـــتم اختيارهـــا وكيفيـــة أداء تلـــك األنشـــطة" )

تيجية حجر األساس لتطبيـق بطاقـة األهـداف المتوازنـة فقـد وصـفت اإلسـتراتيجية "بأنهـا األنشـطة التـي تختـار اإلسترا
فيهــا منشــأة مــا أن تتفــوق وتتميــز) ففــي النهايــة كــل الفــروق بــين الشــركات فــي التكلفــة أو الســعر مشــتقة مــن مئــات 

نتاج وبيع وتسليم منجاتها وخدماتها(، و  ينشأ التمـايز مـن كـل مـن اختيـار األنشـطة وكيـف األنشطة المطلوبة لخلق وا 
 .(44: 2775نقاّل عن )حماد،  (Porter, 1996)يجري أداؤها" 

هــي قصــور نظــم المعلومــات  البطاقــةمــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه تطبيــق وجــود نظــام للمعلومــات : 4.5.2
ي الوقـــت المناســـب التخـــاذ بالمنشـــأة علـــى تـــوفير معلومـــات مالئمـــة ودقيقـــة وذات مصـــداقية وأيضـــَا توفيرهـــا فـــ

(، كمــا يتطلــب تــوفير نظــم معلومــات 2733القــرارات وعلــى أن تكــون المعلومــات ماليــة وغيــر ماليــة )محمــد، 
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تتعلق بالتسويق والعاملين والمشتريات من المـواد الخـام ) المـوردين، أسـعار المـواد الخـام، الجـودة( وكـذلك نظـم 
، كمـا يتطلـب تـوفير أفـراد يتمتعـون بكفـاءة وخبـرة عاليـة فـي تحليـل (2772المعلومات الماليـة واإلداريـة )كتلـو، 

البيانــــات ومعالجتهــــا بــــأدوات التحليــــل المالءمــــة للخــــروج بمعلومــــات مالءمــــة تســــاعد متخــــذي القــــرار بالمنشــــأة 
وخارجها على اتخاذ قراراتهم ، ويساعد ارتباط بطاقة األهداف المتوازنة بنظام المعلومات بالمنشـاة علـى تحديـد 
كمية ونوعية البيانات التي تحتاجها اإلدارة العليا لتشغيلها ومعالجتها للحصول على معلومات األداء المرغـوب 

 .(2733به في المستقبل وذلك من اجل وضع األهداف اإلستراتيجية لكل جانب من جوانـب البطاقـة )محمـد، 
 دعـم ورعـــاية اإلدارة العـلـيـا :5.5.2

وذلـك بهـدف إعطـاء عمليـة التطبيـق أهميـة  البطاقـةللمنشأة أن تكـون مقتنعـة تمامـَا بتطبيـق  يجب على اإلدارة العليا
أكبر للحصول على مزايا هذا التطبيق، فعدم اقتناع اإلدارة العليا بتطبيق البطاقة يجعل مـن ذلـك عائقـَا كبيـرَا يحـول 

 لتطبيقدون إمكانية تطبيقها، كما يجب أن تقوم اإلدارة العليا بإرسال رسالة ا
( حيــث تتمثــل الخطــوة األولــى فــي عمليــة التطبيــق للبطاقــة  فــي 2775للبطاقــة لجميــع المســتويات بالمنشــأة)حماد، 

اتفــاق أعضــاء اإلدارة العليــا حــول هــذا التطبيــق، ويرجــع ذلــك إلــى أن جميــع العــاملين فــي المنشــأة ينــدرجون تحــت 
(، 2733تقدمــه اإلدارة العليـا مــن أعمــال )محمــد،  اإلدارة العليـا فــي الســلم الـوظيفي، ويقومــون بالعمــل بنــاّء علـى مــا

دارة األداء االســـتراتيجي،  فتـــوفير الشـــعور بـــااللتزام ألعضـــاء اإلدارة العليـــا بتطبيـــق البطاقـــة  كـــأداة لقيـــاس وتقيـــيم وا 
 ( . 2774وكذلك تخصيص الموارد الكافية للتطبيق ، يؤديان إلى الحصول على منافع هذا التطبيق )محمد، 

 
 لثالث :تحليل بيانات الدراسة.المبحث ا

لتحليل بيانات الدراسة قد تم استخدام اإلحصاء الوصفي والمتمثل في المتوسـطات الحسـابية بهـدف معرفـة اتجـاه    
 مفردات العينة حول اسئلة الدراسة، وقد تم تحليل محاور الدراسة كالتي:

ــــى عــــدم وجــــو  ــــق أو ال توافــــق عل ــــين إلــــى اي مــــدى تواف ــــاهيم األساســــية  الالزمــــة لتطبيــــق المحــــور األول: ب د المف
 بطاقة األهداف المتوازنة في شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز:

ـــــــردات العينـــــــة نحـــــــو الموافقـــــــة او عـــــــدم الموافقـــــــة علـــــــى عـــــــدم وجـــــــود   3-1يبـــــــين الجـــــــدول رقـــــــم )  ( اتجـــــــاه مف
ــــــنفط  المفــــــاهيم األساســــــية  الالزمــــــة لتطبيــــــق بطاقــــــة األهــــــداف المتوازنــــــة فــــــي شــــــركة ســــــرت ــــــاج وتصــــــنيع ال إلنت

والمتعلــــــق بعــــــدم وجــــــود اســــــتراتيجية مكتوبــــــة اقــــــل متوســــــط حســــــابي  1.1.3والغــــــاز، حيــــــث يأخــــــذ الســــــؤال رقــــــم 
وهــــــي فــــــي منطقــــــة الموافقــــــة علــــــى عــــــدم وجــــــود المفــــــاهيم األساســــــية  الالزمــــــة لتطبيــــــق بطاقــــــة األهــــــداف  3.77

راتيجية واضـــــحة اعلـــــى متوســـــط حســـــابي والمتعلـــــق بعـــــدم وجـــــود اســـــت 2.1.3المتوازنـــــة، كمـــــا يأخـــــذ  الســـــؤال رقـــــم 
وهــــــي فــــــي منطقــــــة المحايــــــد علــــــى عــــــدم وجــــــود المفــــــاهيم األساســــــية  الالزمــــــة لتطبيــــــق بطاقــــــة األهــــــداف  1.74

 المتوازنة.
ـــــق بطاقـــــة     ـــــق بعـــــدم وجـــــود المفـــــاهيم األساســـــية  الالزمـــــة لتطبي ـــــأن المتوســـــط الحســـــابي العـــــام والمتعل ـــــه ف وعلي

ــــنفط والغــــاز يســــاوي األهــــداف المتوازنــــة فــــي شــــركة ســــرت إلن وهــــي فــــي منطقــــة الموافقــــة  2.52تــــاج وتصــــنيع ال
ــــردات  ــــة، وعليــــه نجــــد اتجــــاه مف ــــق بطاقــــة األهــــداف المتوازن ــــى عــــدم وجــــود المفــــاهيم األساســــية  الالزمــــة لتطبي عل
ــــــة حــــــول هــــــذا المحــــــور نحــــــو الموافقــــــة علــــــى عــــــدم وجــــــود المفــــــاهيم األساســــــية  الالزمــــــة لتطبيــــــق بطاقــــــة  العين

 ة.األهداف المتوازن
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 (  نتائج المحور األول 1-3جدول رقم ) 

 العبارة ت
أوافق 
 بشدة

أوا
 فق

محا
 يد

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

المتو 
سط 
المرج
 ح

الرأي 
 العام

3 2 1 4 5 
1.1.
1 

عدم وجود رسالة تعمل المنشأة من 
 أجلها

 موافقون .2.5 4 9 2 . 37

2.1.
1 

 موافقون .2.4 4 4 2 . 33 عدم وجود رسالة واضحة

3.1.
1 

 موافقون 2.68 5 9 3 7 7 عدم وجود رسالة مكتوبة

4.1.
1 

 موافقون 2.42 3 5 3 37 33 عدم وجود رسالة مفهومة

 موافقون 2.54 المتوسط العام لعدم وجود رسالة 3.3

1.2.
1 

عدم وجود رؤية تسعي المنشأة إلي 
 تحقيقها

 موافقون  2.45 4 5 3 37 7

2.2.
1 

 موافقون 2.31 1 5 1 . 32 واضحةعدم وجود رؤية 

3.2.
1 

 موافقون  2.52 4 4 4 33 . عدم وجود رؤية مكتوبة

4.2.
1 

 موافقون 2.52 4 4 1 5 31 عدم وجود رؤية متفق عليها

5.2.
1 

 موافقون 2.24 3 4 2 . 34 عدم وجود رؤية مفهومة

 موافقون  2.42 المتوسط العام لعدم وجود رؤية 2.3

1.3.
1 

استراتيجية تسعي المنشأة عدم وجود 
 إلى تحقيقها

 موافقون  .2.4 1 9 1 9 33

2.3.
1 

 محايد 1.74 4 7 1 9 4 عدم وجود استراتيجية واضحة

3.3.
1 

 موافقون 3.77 3 1 2 33 34 عدم وجود استراتيجية مكتوبة

4.3.
1 

 موافقون 2.99 5 4 4 . 7 عدم وجود استراتيجية متفق عليها

5.1.
3 

 موافقون 4..2 4 . 1 33 5 استراتيجية واقعيةعدم وجود 

 موافقون 2.43 المتوسط العام لعدم وجود استراتيجية 1.3

 موافقون 2.52 . المتوسط العام 3

 "*" نسبة الموافقة = موافق بشدة + موافق.
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ـــــاني: ـــــى عـــــدم وجـــــود نظـــــام معلومـــــات لتطبيـــــق بطاقـــــة  المحـــــور الث ـــــين إلـــــى اي مـــــدى توافـــــق أو ال توافـــــق عل ب
 األهداف المتوازنة في شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز:

ـــــم )       ـــــين الجـــــدول رق ـــــى عـــــدم وجـــــود   2-1يب ـــــة عل ـــــة او عـــــدم الموافق ـــــة نحـــــو الموافق ـــــردات العين ( اتجـــــاه مف
ـــــنفط والغـــــاز، حيـــــث  نظـــــام معلومـــــات لتطبيـــــق بطاقـــــة األهـــــداف ـــــاج وتصـــــنيع ال ـــــة فـــــي شـــــركة ســـــرت إلنت المتوازن

ــــم  ــــل متوســــط حســــابي  37.2يأخــــذ الســــؤال رق ــــق بعــــدم وجــــود معلومــــات عــــن الســــوق اق ــــي  2.42والمتعل وهــــي ف
منطقــــة الموافقــــة علــــى عــــدم وجــــود نظــــام معلومــــات لتطبيــــق بطاقــــة األهــــداف المتوازنــــة، كمــــا يأخــــذ  الســــؤال رقــــم 

د نظـــــام معلومـــــات يعمـــــل علــــــى تـــــدفق المعلومـــــات مـــــن أعلـــــى التنظـــــيم إلـــــى أســــــفل والمتعلـــــق بعـــــدم وجـــــو   2.2
وهــــــي فــــــي منطقــــــة عــــــدم الموافقــــــة علــــــى عــــــدم وجــــــود نظــــــام معلومــــــات  1.74التنظــــــيم اعلــــــى متوســــــط حســــــابي 
 لتطبيق بطاقة األهداف المتوازنة. 

ام معلومــــــات عــــــدم وجــــــود نظــــــ 7.2( ان المتوســــــط الحســــــابي لألســــــئلة رقــــــم  2-1كمــــــا يبــــــين الجــــــدول )        
والســـــــؤال رقـــــــم  2.42عـــــــدم وجـــــــود معلومـــــــات عـــــــن الســـــــوق  هـــــــو   37.2والســـــــؤال رقـــــــم  2.43خـــــــارجي هـــــــو 

عـــــــدم وجـــــــود معلومـــــــات عـــــــن  32.2والســـــــؤال رقـــــــم  4..2عـــــــدم وجـــــــود معلومـــــــات عـــــــن العمـــــــالء هـــــــو  33.2
وعليــــــة  1أي ان جميــــــع االســــــئلة االربعــــــة الســــــابقة تحمــــــل متوســــــط حســــــابي اقــــــل مــــــن   .2.4المنافســــــين هــــــو  

ــــة فــــ ــــة األهــــداف المتوازن ــــرات لتطبيــــق بطاق ــــى عــــدم وجــــود هــــذه المتغي ــــردات العينــــة نحــــو الموفقــــة عل أن اتجــــاه مف
ــــــق بعــــــدم  ــــــأن المتوســــــط الحســــــابي العــــــام والمتعل ــــــالي ف ــــــنفط والغاز.وبالت ــــــاج وتصــــــنيع ال ــــــي  شــــــركة ســــــرت إلنت ف

ـــــاج وتصـــــني ـــــة  فـــــي شـــــركة ســـــرت إلنت ع الـــــنفط والغـــــاز وجـــــود نظـــــام معلومـــــات لتطبيـــــق بطاقـــــة األهـــــداف المتوازن
ـــــة األهـــــداف  1.32يســـــاوي  ـــــق بطاق ـــــى عـــــدم وجـــــود نظـــــام معلومـــــات لتطبي ـــــة عل ـــــة عـــــدم الموافق ـــــي منطق وهـــــي ف

المتوازنــــة، وعليـــــه نجــــد اتجـــــاه مفــــردات العينـــــة حــــول هـــــذا المحــــور نحـــــو عــــدم الموافقـــــة علــــى عـــــدم وجــــود نظـــــام 
 معلومات لتطبيق بطاقة األهداف المتوازنة.

 محور الثاني(  نتائج ال 2-3جدول رقم ) 

 العبارة ت
أوافق 
 بشدة

أوا
 فق

محا
ال أوافق  ال أوافق يد

 بشدة
المتو 
سط 
المرج
 ح

 الراي العام
3 2 1 4 5 

 موافقون .2.5 4 4 4 9 37 عدم وجود نظام معلومات مالئم 3.2
عدم وجود نظام معلومات يعمل  2.2

على تدفق المعلومات من أعلى 
 التنظيم إلى أسفل التنظيم.

غير  1.74 5 37 5 4 5
 موافقون

عدم وجود نظام معلومات يعمل  1.2
على تدفق المعلومات من أسفل 
 التنظيم إلى أعلى التنظيم .

غير  1.15 4 33 7 4 3
 موافقون

عدم وجود نظام معلومات  4.2
 متكامل

غير  1.34 9 . 2 33 1
 موافقون

عدم وجود نظام معلومات  5.2
 داخلي

غير  1.42 5 34 1 9 2
 موافقون

عدم وجود معلومات عن  4.2
 اإلمكانيات المتاحة

 موافقون .1.1 4 37 . 4 1

عدم وجود معلومات عن نظم  9.2
غير  1.27 4 32 4 4 1 التشغيل المتبعة

 موافقون
عدم وجود نظام معلومات  2..

 محاسبي متطور
 محايدون 1 5 9 9 9 5
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ـــــث: ـــــة  المحـــــور الثال ـــــى عـــــدم وجـــــود مقومـــــات أخـــــرى لتطبيـــــق بطاق ـــــى اي مـــــدى توافـــــق أو ال توافـــــق عل ـــــين إل ب
 األهداف المتوازنة في شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز:

ـــــــردات العينـــــــة نحـــــــو الموافقـــــــة او عـــــــدم الموافقـــــــة علـــــــى عـــــــدم وجـــــــود   1-1يبـــــــين الجـــــــدول رقـــــــم )  ( اتجـــــــاه مف
ـــــث  ـــــنفط والغـــــاز، حي ـــــاج وتصـــــنيع ال ـــــة فـــــي شـــــركة ســـــرت إلنت ـــــق بطاقـــــة األهـــــداف المتوازن مقومـــــات أخـــــرى لتطبي

ــــى اســــا النشــــاط اقــــل متوســــط حســــابي  5.1يأخــــذ الســــؤال رقــــم  ــــق بعــــدم اســــتخدام نظــــام التكلفــــة عل  2.37والمتعل
طقـــــة الموافقـــــة علـــــى عـــــدم وجـــــود مقومـــــات أخـــــرى لتطبيـــــق بطاقـــــة األهـــــداف المتوازنـــــة، كمـــــا يأخـــــذ  وهـــــي فـــــي من
والمتعلـــــق بعـــــدم قـــــدرة االدارة العليـــــا علــــــى التغلـــــب علـــــى صـــــعوبات التطبيـــــق للبطاقـــــة اعلــــــى  1.1الســـــؤال رقـــــم 

ــــة األهــــداف 2.93متوســــط حســــابي  ــــى عــــدم وجــــود مقومــــات أخــــرى لتطبيــــق بطاق ــــة عل ــــي منطقــــة الموافق  وهــــي ف
 المتوازنة.
وعليــــــــه فــــــــأن المتوســــــــط الحســــــــابي العــــــــام والمتعلــــــــق  بعــــــــدم وجــــــــود مقومــــــــات أخــــــــرى لتطبيــــــــق بطاقــــــــة         

ــــنفط والغــــاز يســــاوي  وهــــي فــــي منطقــــة الموافقــــة  2.44األهــــداف المتوازنــــة فــــي شــــركة ســــرت إلنتــــاج وتصــــنيع ال
جــــاه مفــــردات العينــــة حــــول علــــى عــــدم وجــــود مقومــــات أخــــرى لتطبيــــق بطاقــــة األهــــداف المتوازنــــة، وعليــــه نجــــد ات

 هذا المحور نحو الموافقة على عدم وجود مقومات أخرى لتطبيق بطاقة األهداف المتوازنة.
 (  نتائج المحور الثاالث 3-3جدول رقم ) 

 األسئـلة ت
أوافق 
 بشدة

أوا
 فق

محا
 يد

ال 
 أوافق

ال أوافق 
المتوسط  بشدة

 المرجح
الراي 
 العام

3 2 1 4 5 
3.
1 

ومساندة اإلدارة العليا عدم دعم 
 لتطبيق البطاقة

 موافقون 2.42 3 5 37 5 37

2.
1 

عدم حاجة المنشأة إلي تطبيق 
 بطاقة األهداف المتوازنة

 موافقون 2.17 1 4 5 7 37

1.
1 

عدم قدرة اإلدارة العليا على التغلب 
 على صعوبات التطبيق للبطاقة

 موافقون 2.93 2 5 34 2 .

 موافقون 2.43 7 . 33 4 .عدم التزام وشعور اإلدارة العليا .4

عدم وجود نظام معلومات  7.2
 خارجي

 موافقون 2.43 1 1 33 . 5

 موافقون 2.42 7 2 35 . 4 عدم وجود معلومات عن السوق 37.2
عدم وجود معلومات عن  33.2

 العمالء
 موافقون 4..2 3 . 33 9 4

عدم وجود معلومات عن  32.2
 المنافسين

 موافقون .2.4 7 4 31 . 4

عدم وجود معلومات عن  31.2
 التطورات التكنولوجية

 موافقون 1.94 . 35 2 4 2

عدم وجود معلومات عن  34.2
 الموردين

 موافقون 1.52 7 37 5 2 5

 1.32المتوسط المرجح العام
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بملكية البطاقة وتخصيص الموارد  1
 الالزمة لذلك

5.
1 

عدم استخدام نظام التكلفة على 
 أساس النشاط

 موافقون 2.37 7 2 37 33 .

 2.44المتوسط المرجح العام    

 "*" نسبة الموافقة = موافق بشدة + موافق.
 

 النتائج: 
ـــــات الدراســـــة  ـــــة المســـــتنبطة مـــــن ادبي ـــــائج النظري ـــــدا للنت ـــــائج فمنهـــــا مـــــن كـــــان مؤي ـــــى عـــــدة نت توصـــــلت الدراســـــة ال
بصـــــفة عامــــــة ومـــــن الدراســــــات التطبيقيــــــة الســـــابقة ذات العالقــــــة بموضـــــوع الدراســــــة بصــــــفة خاصـــــة ومنهــــــا مــــــن 

 كان غير مؤيدة لذلك.
ن أجلهــــــا ســــــواء كانــــــت الرســــــالة *عــــــدم وجــــــود رســــــالة تعمــــــل شــــــركة ســــــرت إلنتــــــاج وتصــــــنيع الــــــنفط والغــــــاز مــــــ

مكتوبــــــة او مفهومــــــة او واضــــــحة وهــــــذا يتعــــــارض مــــــع ادبيــــــات الدراســــــة حيــــــث تســــــتوجب هــــــذه االخيــــــرة ضــــــرورة 
 وجود رسالة مكتوبة وواضحة ومفهومة حتى يمكن تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة بشكل فعال.

قهــــــا ســــــواء وهــــــذا يتعــــــارض مــــــع *عــــــدم وجــــــود رؤيــــــة تسعىشــــــركة ســــــرت إلنتــــــاج وتصــــــنيع الــــــنفط والغــــــازالى تحقي
ادبيــــات الدراســــة حيــــث تســــتوجب هـــــذه االخيــــرة ضــــرورة وجــــود رؤيــــة مكتوبـــــة وواضــــحة ومفهومــــة ومتفــــق عليهـــــا 

 ايضا حتى يمكن تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة بشكل فعال.
*عـــــدم وجـــــود اســـــتراتيجية تسعىشـــــركة ســـــرت إلنتـــــاج وتصـــــنيع الـــــنفط والغـــــازالى تحقيقهـــــا ســـــواء وهـــــذا يتعـــــارض 
مــــع ادبيــــات الدراســــة حيــــث تســـــتوجب هــــذه االخيــــرة ضــــرورة وجــــود اســـــتراتيجية مكتوبــــة وواضــــحة ومتفــــق عليهـــــا 

 وواقعية حتى يمكن تطبيق بطاقة األهداف المتوازنة بشكل فعال.
*بالنســـــــبة للمحـــــــور الثـــــــاني للدراســـــــة والمتمثـــــــل فـــــــي عـــــــدم وجـــــــود نظـــــــام معلومـــــــات لتطبيـــــــق بطاقـــــــة األهـــــــداف 

ــــنفط والغــــاز فقــــد اختلفــــت النتــــائج فــــي اســــئلة هــــذا المحــــور حيــــث المتوازنــــة فــــي شــــركة ســــرت إل نتــــاج وتصــــنيع ال
ــــى عــــدم وجــــود نظــــام معلومــــات خــــارجي وعــــدم وجــــود معلومــــات عــــن الســــوق و عــــدم وجــــود  توصــــلت الدراســــة ال
ـــــــائج االخـــــــرى  ـــــــت النت معلومـــــــات عـــــــن العمـــــــالء وايضـــــــا عـــــــدم وجـــــــود معلومـــــــات عـــــــن المنافســـــــين، بينمـــــــا اختلف

ور حيـــــث توصـــــلت الدراســـــة الـــــى وجـــــود نظـــــام معلومـــــات يعمـــــل علـــــى تـــــدفق المعلومـــــات والمرتبطـــــة بـــــنفس المحـــــ
مــــن أعلــــى التنظــــيم إلــــى أســــفل التنظــــيم وايضــــا وجــــود نظــــام معلومــــات يعمــــل علــــى تــــدفق المعلومــــات مــــن أســــفل 
التنظــــيم إلــــى أعلــــى التنظــــيم كمــــا يوجــــد نظــــام معلومــــات داخلــــي عــــن اإلمكانيــــات المتاحــــة و عــــن نظــــم التشــــغيل 

 وايضا وجود معلومات عن التطورات التكنولوجية و معلومات عن الموردين.المتبعة 
*توصــــــلت الدراســــــة الــــــى عــــــدم دعــــــم ومســــــاندة اإلدارة العليــــــا لتطبيــــــق البطاقــــــة مــــــن قبــــــل شــــــركة ســــــرت إلنتــــــاج 
وتصـــــنيع الـــــنفط والغـــــاز لتطبيـــــق بطاقـــــة األهـــــداف المتوازنـــــة وكـــــذلك عـــــدم حاجتهـــــا لتطبيقهـــــا كمـــــا توصـــــلت الـــــى 

ـــــدرة اإل ـــــزام وشـــــعور اإلدارة عـــــدم ق ـــــة وكـــــذلك عـــــدم الت ـــــب علـــــى صـــــعوبات التطبيـــــق للبطاق ـــــى التغل دارة العليـــــا عل
 العليا بملكية البطاقة وتخصيص الموارد الالزمة لذلك.

 

 التوصيات:  
 بناء على ما توصلت اليه النتائج التطبيقية للدراسة توصي هذه االخير بالتوصيات ذات العالقة التالية:
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ضـــــرورة ان تعمــــــل شــــــركة ســــــرت إلنتــــــاج وتصــــــنيع الـــــنفط والغــــــاز علــــــى وضــــــع  رســــــالة مكتوبــــــة او مفهومــــــة او 
 واضحة وتوصيل الرسالة لكل العاملين بالشركة. 

*ضــــــرورة ان تســــــعى شــــــركة ســــــرت إلنتــــــاج وتصــــــنيع الــــــنفط والغــــــاز وضــــــع رؤيــــــة مكتوبــــــة وواضــــــحة ومفهومــــــة 
 المتوازنة بشكل فعال. ومتفق عليها ايضا حتى يمكن تطبيق بطاقة األهداف

*علـــــــى شـــــــركة ســـــــرت إلنتـــــــاج وتصـــــــنيع الـــــــنفط والغـــــــاز وضـــــــع إســـــــتراتيجية مكتوبـــــــة وواضـــــــحة ومتفـــــــق عليهـــــــا 
وواقعيـــــة وان يشـــــارك فـــــي وضـــــع هـــــذه اإلســـــتراتيجية جميـــــع العـــــاملين بالشـــــركة حتـــــى يشـــــعرون بـــــأهميتهم وأهميـــــة 

 األعمال التي يقدمونها.
طـــــور نظـــــام معلومـــــات خـــــارجي متمثـــــل فـــــي المعلومـــــات عـــــن *علـــــى شـــــركة ســـــرت إلنتـــــاج وتصـــــنيع الـــــنفط ان ت

 السوق و معلومات عن العمالء وأيضا معلومات عن المنافسين.
ــــــق البطاقــــــة وكــــــذلك  ــــــا لتطبي ــــــنفط والغــــــاز دعــــــم ومســــــاندة اإلدارة العلي ــــــاج وتصــــــنيع ال ــــــى شــــــركة ســــــرت إلنت *عل

ا علــــــى التغلــــــب علــــــى صــــــعوبات تفعيــــــل حاجتهــــــا لتطبيقهــــــا كمــــــا توصــــــي الدراســــــة بتفعيــــــل اإلدارة العليــــــا قــــــدراته
 التطبيق للبطاقة وكذلك تخصيص الموارد الالزمة لذلك.

 قائمة المراجع : 
 الكتب : ( أ

 (؛2119،)دار الحامد، الطبعة األولى، المحاسبة اإلدارية قضايا معاصرةالتكريتي، وآخرون،  -
كتبــة النهضــة المصــرية، ،)ماإلحصــاء الالبــارامتري الحــديث فــي العلــوم الســلوكيةالحبيــب، مجــدي عبــدالكريم،  -

 ف(؛ 2773الطبعة األولى، مصر، 
دريــس،  -  2777،) دار زهــران، عمــان، األردن، دراســات فــي اإلســتراتيجية وبطاقــة التقيــيم المتــوازنالغــالبي وا 

 ف(؛
،) المكتبـة العصـرية، المنصـورة، اإلدارة اإلسـتراتيجية لقيـاس األداء المتـوازنالمغربي، عبدالحميـد عبـدالفتاح،  -

 ف(؛ 2774مصر، 
، ترجمة محمـد عصـام الـدين زايـد،)دار المـريخ، الريـاض، المحاسبة اإلداريةجارسون ري، اتش، نورين أريك،  -

 ف(؛ 2772السعودية، 
 ف(؛ 2777، )الدار الجامعية، المحاسبة اإلدارية المتقدمةحسين، أحمد حسين على،  -
،)دار جليس الزمـان، في منظمات األعمالبطاقة األداء المتوازن ومعوقات استخدامها دودين، أحمد يوسف،  -

 ف(؛ 2737عمان، الطبعة األولى، 
 ف(.2732، )دار التعليم الجامعي، االسكندرية، مصر، المحاسبة اإلستراتيجية محمد، محمد الفيومي، -
 الدوريات : ( ب
أبوخشبة، عبدا لعال هاشم، مدخل مقترح لتقييم األداء في ظل بيئة التصنيع مـن خـالل التكامـل بـين المقـاييس  -

ــة البحــوث المحاســبيةالماليــة والمقــاييس غيــر الماليــة،  ،)الجمعيــة الســعودية للمحاســبة، الســعودية، العــدد مجل
 (؛.35 -379ف، ص  2111الثاني، 
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االستراتيجيات التنافسية للوحدة االقتصادية في بيئة التصنيع الحديثة مـن إبراهيم، سماسم كامل موسى، تدعيم  -
،)كليـة التجـارة، جامعـة عـين شـمس، القـاهرة، المجلـة العلميـة لالقتصـاد والتجـارةمنظور تقييم األداء المتوازن، 

 (؛51 -3ف، ص  2115العدد الرابع، 
مجلــة أفــاق اء الحكــومي مــن المنظــور المتــوازن، إبــراهيم، محمــد عبــد الفتــاح محمــد، نمــوذج مقتــرح لتقيــيم األد -

 ف(؛ 2775،) كلية التجارة، جامعة المنوفية، العدد الثالث والرابع، جديدة للدراسات التجارية
ـــة اســـتخدام  - ـــة ألهمي ـــة والســـعايدة، مســـتوى إدراك مـــديري الشـــركات الصـــناعية المســـاهمة العامـــة األردني الختاتن

،)الجامعـة المجلة األردنيـة فـي إدارة األعمـالداف المتوازنة في تقييم األداء، المقاييس غير المالية لبطاقة األه
 (؛144-115ف، ص 2777األردنية، األردن، عمان، العدد األول، 

مجلـة المتوازنـة للمنظمـة،  -حماد، طارق عبدا لعال، دور معلومات المحاسـبة اإلداريـة فـي بنـاء اإلسـتراتيجية  -
 (؛319 -43ف، ص 2775، جامعة عين شمس، القاهرة، العدد الثاني، ،)كلية التجارةالفكر المحاسبي

ميــده، إبــراهيم، مــدى اســتخدام أســاليب المحاســبة اإلداريــة فــي عمليــات التخطــيط والرقابــة واتخــاذ القــرارات فــي  -
 ،)كليــة التجــارة، جامعــة القــاهرة، العــدد الثــانيمجلــة المحاســبة واإلدارة والتــأمينالجامعــات الخاصــة الســورية، 

 (؛411 -475ف، ص 2777والسبعون، 
 ج( البحوث والدراسات :

الدرويش وسالم، تطوير نظم تقييم األداء في وحدات القطاع العام باستخدام نموذج التقييم المتوازن لألداء،   -
،) معهد التخطيط، طرابلس، الطبعة األولى، مؤتمر مفهوم ودور التخطيط في ظل إعادة هيكلة االقتصاد الوطني

   ف(؛.277
عبـدالفتاح، محمــد عبـد الفتــاح محمـد، العالقــة بــين نمـوذج األداء المتــوازن والموازنـات        كــأدوات للتخطــيط  -

،)كليـة التجـارة، جامعـة عـين شـمس، بحث مرجعي مقدم للجنـة العلميـة الدائمـة للمحاسـبة والمراجعـة والرقابة،
 (.375 -343ف، ص 2774

 د( الرسائل العلمية :

مكانية تطبيقها ,)دراسة تطبيقية على الشـركات الصـناعية العاملـة احمد فشت  - ول , بطاقة األداء المتوازن وا 
 ف(؛ 2731،)كلية االقتصاد جامعة بنغازي ، رسالة ماجستير غير منشورة في مدينة بنغازي(,

بنك اإلسالمي ( كأداة لتقويم أداء ال BSC) أبوجزر، حمد أحمد محمد، مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن 
 ف(؛ 2732،)كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورةالفلسطيني، 

رسالة ماجستير  أبوقمر، محمد احمد محمد، تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام قياس األداء المتوازن، -
 ف(؛ 2777)كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، غير منشورة,

أبوا لليف، إيهاب أحمد محمد، استخدام األدوات التحليليـة الحديثـة فـي قيـاس وتقيـيم أداء الجامعـات الحكوميـة،  -
 ف(؛ 2111،)كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة
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جســتير غيــر رســالة ماأبوالجــود، خالــد مصــطفى عبدالســالم، المخصصــات الفنيــة فــي شــركات التــأمين الليبيــة،  -
 ف(؛ 2779،) أكاديمية الدراسات العليا، بنغازي، ليبيا، منشورة

رســــالة آدم، مصـــطفى المهــــدي، مــــدى اســــتخدام أدوات المحاســــبة اإلداريــــة فــــي الشــــركات الصــــناعية الليبيــــة،  -
 ف(؛ 2774،) أكاديمية الدراسات العليا، بنغازي، ماجستير غير منشورة

الحربي، إبراهيم محمد، مدى استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء في الشـركات الصـناعية الكويتيـة،  -
،)كليـة الدراسـات اإلداريـة والماليـة العليـا، جامعـة عمـان العربيـة، األردن، عمـان، رسالة ماجستير غير منشورة

 ف(؛ 2779

 
 ت التنظيمية "" أثر تنمية الموارد البشرية على إدارة األزما
 مدينة األبيار" –"دارسة ميدانية على العاملين بمستشفى األبيار

 1، محمد محمود عبدالعظيم 2، رجعة المبروك عوض الفاخري 3فوزي سعد نجم البدري
 فرع األبيار -جامعة بنغازي كلية االقتصاد

Fawzi_sd@yahoo.com 

Abstract 

The study aimed at determining the impact of human resources development 
dimensions on the management of organizational crises among the employees of Al 
Elabyar Village Hospital in district Elabyar. The study population consists of all the 
workers in the study society, which are (340) workers. Where a comprehensive 
survey method was used, and basic data was collected through the questionnaire. 

The study concluded that: 

1. Overall, the results showed that there is an impact between the elements of 
human resource development and the level of organizational crisis management 
in the study society. The coefficient of determination is R (0.565), which means 
that about 57% of the change in the level of organizational crisis management 
is due to the change in the elements of human development , And β (0.323). 
This means that a one-level increase in the level of human development 
components leads to lower levels of organizational crisis management in the 
study population (0.323). 

2. The level of organizational crises was somewhat moderate, with an average of 
(3.0953). This indicates an unsatisfactory level of organizational crises. The 

mailto:Fawzi_sd@yahoo.com
mailto:Fawzi_sd@yahoo.com
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high level of organizational crises was due to the low efficiency of human 
resources development in the hospital administration. 

 ُملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر عناصر تنمية الموارد البشرية على إدارة األزمات التنظيمية لدى العاملين بمستشفى 
( 147األبيار القروي ببلدية األبيار، وتكّون ُمجتمع الدراسة من جميع العاملين بُمجتمع الدراسة، والبالغ عددهم )

حيُث تّم استخدام َأسلوب المسح الشامل، وجمع بيانات اأَلساسية عن طريق استمارة االستبانة، وقد خلصت  .مالً عا
:  هذه الدراسة إلى أنَّ

َأظهرت النتائج بشكل عام َأنَّه يوجد أثر بين عناصر تنمية الموارد البشرية ومستوى إدارة األزمات التنظيمية  .1
% تقريبًا من التغّير في مستوى  59(، مّما يعني أنَّ 7.545)  Rمعامل التحديدلدى ُمجتمع الدراسة، حيُث بلغ 

β  (7.121 ،)إدارة األزمات التنظيمية يعود ِإلى التغّير في عناصر التنمية البشرية، وَأيضًا بلغت درجة التأثير
خفاض مستويات إدارة ويعني ذلك أنَّ الزيادة بدرجة واحدة في مستوى عناصر التنمية البشرية تؤدي ِإلى ان

 (.7.121األزمات التنظيمية لدى ُمجتمع الدراسة بمعدل )
(، وهذا يشير ِإلى 3.0953تبين َأنَّ مستوى األزمات التنظيمية متوسطًا إلى حد ما، حيُث بلغ بمتوسط حسابي ) .2

ان بسبب انخفاض وجود مستوى غير ُمرٍض من األزمات التنظيمية، إى َأنَّ ارتفاع مستوى األزمات التنظيمية ك
 فاعلية تنمية الموارد البشرية بإدارة المستشفى.

ُيعد العنصر البشري من أهم عناصر المؤسسات الخدمية، حيُث أّنه هو العقل   :Introductionالمقدمة  .1
المفكر الذي تستطيع المؤسسة من خالله النهوض وتحقيق األهداف المرجوة، كّما ُتعتبر تنميته ورفع كفاءته 

لويات أي منظمة تريد أن تبقى وتستمر وتتقدم على مثيالتها من المنظمات المنافسة لها، خاصة في من أو 
ظل العولمة والمنافسة الشرسة بين المنظمات، كّما نود اإلشارة إلى أهمية المعرفة باألزمات التنظيمية في 

، وخاصة بعد أن أصبحت غالبية المنظمة وكيفية إدارتها ودور العنصر البشري في تنمية إدارة هذه األزمات
(. وٌتعد تنمية الموارد البشرية 2731المؤسسات تمر بأزمات أمنية ومالية واقتصادية في وقتنا الحالي )عالم أ، 

وأعدادها وتهيئتها لمواجهة والقضاء على األزمات التنظيمية هدف أساسي ومحور رئيسي في هذه الدارسة 
ون لها األثر مباشر على مواجهة األزمات التنظيمية مثل األجور لتطرق إلى بعض العناصر التي قد يك

 والتدريب وتقييم أداء العاملين.
تكمن مشكلة الدراسة من خالل أهمية إدارة تنمية  :The Problem of The Studyمشكلة الدراسة  .2

الموارد البشرية في مواجهة األزمات التنظيمية التي تواجهها المستشفيات، وذلك من خالل الدراسة االستطالعية، و 
االطالع على الدراسات السابقة التي تطرق إليها الباحثين تبّين وجود قصور في تنمية الموارد البشرية، نتيجة 

كل ذلك قد يؤدي إلى خفاض كفاءة الموارد البشرية، وانخفاض مستوى األجور لدى العاملين بالمستشفى، الن
حدوث أزمات مّما ينعكس سلبًا على عمل المستشفيات، وكذلك ُيبين لّنا بأنَّ عناصر تنمية الموارد البشرية قد 
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لدى العاملين بمستشفى األبيار القروي، ومن هذا تكون أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على إدارة األزمات التنظيمية 
 المنطلق ُيمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

ما أثر تنمية المواد البشرية على إدارة األزمات التنظيمية لدى العاملين بمستشفى األبيار القروي ببلدية      
 ؟األبيار

 تهُدف هذه الدراسة ِإلى تحقيق اأَلهداف التالية:  Objectives of the Study:َأهداف الدراسة  .3
 التعّرف على واقع تنمية الموارد البشرية بمستشفى األبيار القروي ببلدية األبيار .1
 التعّرف على مستوى إدارة األزمات التنظيمية بمستشفى األبيار القروي ببلدية األبيار. .2
على إدارة األزمات التنظيمية بمستشفى األبيار القروي التعّرف على عناصر تنمية الموارد البشرية وأثرها  .3

 .ببلدية األبيار
استنادًا على ما ورد في مشكلة الدراسة وَأهدافها، ُيمكن :  Hypotheses of the Studyفرضيات الدراسة .4

 صياغة فرضيات الدراسة كالتالي: 
 الفرضية الرئيسية:

دارة األزمات التنظيمية بمستشفى األبيار القروي ببلدية يوجد َأثر ذو داللة إحصائية بين تنمية الموارد ا لبشرية وا 
 وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية: األبيار،

دارة األزمات التنظيمية بالمستشفى. الفرضية األولى:  يوجد َأثر ذو داللة إحصائية بين األجور وا 

دارة األزمات التنظيمية بالمستشفى.يوجد َأثر ذو داللة إحصائية بين التدريب و  الفرضية الثانية:  ا 

دارة األزمات بالمستشفى. الفرضية الثالثة:  يوجد َأثر ذو داللة إحصائية بين تقييم األداء العاملين وا 
: أّن َأهمية هذه الدراسة تنبع من ِإّنها في ُجزئها النظري تقوم Importance of the Studyأهمية الدارسة  .5

البشرية بشكل عام بهدف توضيح وتوفير الفهم العميق باعتبارها من المواضيع ذاّت األهمية بدراسة تنمية الموارد 
دارة األزمات  في مجال التنمية، كّما أّنه في ُجزئه العملي يقوم بمحاولة إيجاد األثر بين تنمية الموارد البشرية وا 

نها ِإدارة المستشفيات اأُلخرى في مجال التنظيمية في مستشفى األبيار، ومن ثم طرح توصيات يؤمل أّن تستفيد م
 التنمية لمواجهة األزمات.

بمستشفى األبيار ن ُمجتمع الدراسة من جميع العاملين : تكوّ The Study Population. ُمجتمع الدراسة 6
 عاماًل * ، وتّم استخدام أسلوب المسح الشامل.147والبالغ عددهم  القروي ببلدية األبيار

الذي يقوم  التحليلي الوصفي المنهج الباحثين اعتمد :Methodology of the Studyة . منهجية الدراس9
 يناسب وألن ه واإلنسانية، االجتماعية الظواهر دراسة استخدامًا في المناهج أكثر لكوّنه بوصف الظاهرة قيد الدراسة؛

                                                           
*

، يوم الثالثاء/ الموافق:  األبيار القروي تم حصر ُمجتمع الدراسة من خالل مكتب الشؤون اإلدارية والمالية بمستشفى 

28/18/2118.  
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الميدانية لمعرفة أثر عناصر تنمية الموارد البشرية على إدارة األزمات  الدراسة الدراسة باستخدام موضوع ظاهرة
 التنظيمية لدى العاملين بمستشفى األبيار القروي ببلدية األبيار. 

 The Limitions of the Study:حدود الدراسة . 8

 اقتصرت الدراسة على العاملين بمستشفى األبيار القروي. :الحدود البشرية .3
: اقتصرت الدراسة مستشفى األبيار القروي ببلدية األبيار، وذلك نظرًا لمحدودية اإلمكانيات ةالحدود المكاني .2

 المادية والزمنية المتاحة لهذه الدراسة.
رّكزت هذه الدراسة في جانبها الموضوعي على دراسة محاور أثر عناصر تنمية  الحدود الموضوعية: .1

لدى العاملين بمستشفى األبيار القروي ببلدية األبيار. دون  الموارد البشرية على إدارة األزمات التنظيمية
 أخذ متغّيرات أخرى لها عالقة بتنمية الموارد البشرية. 

 ..273تّم إجراء هذه الدراسة أغسطس الحدود الزمنية:  .4
 :Theoretical Frameworkاالطار النظري  .9

دارتها وتنميتها، ُيعد العنصر الموجه للتقدم وتراكم رأس        إنَّ االستثمار في تنمية الموارد البشرية وتوجيهها وا 
المال العامل، وأنَّ التنافس في مواجهة األزمات التنظيمية يعتمد بالدرجة األولى على تنمية المورد البشرية التي 

تكنولوجي واستثمار المعلومات لكونَّها المصدر الرئيسي إلعداد وتنفيذ تعتمد على اإلبداع والبتكار والتجديد ال
استراتيجيات المستشفى للتكيف مع األزمات الجديدة والمستمرة. فبالنظر إلى التغيرات والتطورات الديمغرافية 

ديدة تمثلت في والعملية التي يشهُدها عالمنا اليوم، فقد ألقي على عاتق المنظمات الخدمية واجبات ومسؤوليات ج
تدريب وتنمية الموارد البشرية، حتى تكسبها المهارات والمعارف التي تساعدنا على تحسين وتطوير أدائها مّما 

 ُيساهم في مواجهة األزمات التنظيمية.
( بأّنها "إعداد العنصر البشري  إعداد صحيحًا 9.: 2777: ّعرفها )اللوزي، مفهوم تنمية الموارد البشرية 9-1
يتفق مع احتياجات المجتمع، على أساس أّنه بزيادة معرفة وقدرة اإلنسان يزداد ويتطور استغالله للموارد  بّما

 الطبيعية، فضاًل عن زيادة طاقاته وجهوده ".
أنَّ المؤسسات الناجحة تهدف باستمرار إلى تشجيع المنافسة بين العاملين وتميز األفراد ذوي األداء األجور:  9-2

براز هوية المنظمة في األداء المتميز واسترار التميز وتطوير المتميز وحف ز ذوي األداء المتوسط إلى تقديم وا 
 (.279:2733األداء وهذه األهداف يمكن تحقيقها من خالل وظيفية تحفيز فعالة )ديري، 

فهناك من يعده محاولة لتحسين األداء الحالي والمستقبلي للعاملين عن طريق زيادة قدراتهم  أّما مفهوم التدريب
(. فضاًل عن أنَّ التدريب يقوم بخلق أجواء من الراحة واالستقرار في العمل 222: 2775على اإلنجاز )الهيتي، 

بين المنظمات األخرى ويزيد من والء على المدى البعيد لدى العاملين، كّما انه يولد ميزة تنافسية لدى المنظمة 
 (.317: 2731وعطاء العاملين للمنظمة )الكرخي، 

: وهو تقييم شخص من العاملين على أساس األعمال التي أتّمها خالل فترة زمنية تقييم أداء العاملين 9-3 
ء العاملين لعملهم وسلوكهم معينة، وتصرفاته مع من يعملون معه. وَأّنه تقدير الكفاءة الذي يعني تحليل وتقييم أدا
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مكانيات  وتصرفاتهم، وقياس مدى صالحيتهم وكفاءتهم في القيام بأعباء أعمالهم الحالية، وتحملهم لمسؤوليات وا 
 (.341: 2733وظائف ذات مستوى أعلى )زيدان، 

داف المؤسسة يتفق أغلب الباحثين على أهداف إدارة المواد البشرية هي أه أهداف إدارة الموارد البشرية: 9-4
كذلك، ولكي تتمكن هذه األخيرة من تحقيق أهدافها اإلنتاجية واالقتصادية البد لها من تحقيق أهدافها المتعلقة 
بالموارد البشرية سواء كانت وظيفية، أو تنظيمية مثل جذب الموارد البشرية المؤهلة، الحفاظ على الموارد البشرية، 

تدفق الموارد البشرية في المؤسسة، تحسين جودة حياة العمل، تألمين اإلطار  زيادة تحفيز الموارد البشرية، تيسير
 (.Simon L. Dolan, 2008: 27القانوني واحترام القانون، وزيادة إنتاجية العمل)

عّرفت جمعية إدارة الموارد البشرية إدارة األزمات التنظيمية على أّنها" سلسلة من اإلجراءات إدارة األزمات:  9-5
اظ على أو استئناف العمليات العادية بالمنظمة، والحد من الضرر على أصحاب المصالح، والتعلم لتحسين للحف

(. وعّرفها جاد الرب " أّنها سلسلة من األنشطة واإلجراءات المحددة تقوم HRMA ,2014: 2الممارسات الحالية")
الستعداد لألزمة وقت حدوثها، إجراءات ما بعد بها اإلدارة العليا في المنظمة من مداخل ثالث هي: منع األزمة، ا

 (.374: 2733األزمة" )جاد الرب أ،
 توجد أنواع لألزمات التي قد تعرض لها الشركات ومنظمات األعمال منها: أنواع األزمات: 9-6

مشاكل األزمات الطبيعية، وأزمات التشغيل وتأخير عمليات البناء والعالقات مع العامل، وصحة وأمان العامل وال
 (...: 2733اإلدارية السلوكيات البيئية لإلدارة والعامل )جاد الرب ب، 

تتعدد وتتنوع األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات التنظيمية والتي أسباب حدوث األزمات التنظيمية:  9-9
 تعتبر العامل في حدوث الخلل بالمنظمة وتتمثل أهم هذه األسباب في اآلتي:

 وتخفيض الحجم. استبعاد العاملين 
 .االفتقار إلى الروح المعنوية العالية للعاملين 
 .النتائج المالية األقل من التوقعات 
  القضايا القانونية المرفوعة ضد المنظمة سواء من العاملين أو العمالء، المنافسون، الجمعيات الوطنية أو

 األهلية مثل حماية البيئة من التلوث وحماية المستهلك.
 عنصري، حيث يكون التمييز على أساس النوع أو العقيدة القومية أو اللون كل ذلك يؤدي إلى التمييز ال

 (.73: 2733أزمات تنظيمية )جاد الرب ج، 

: ُيمكن تصنيف المعوقات التي تواجه عمل إدارة األزمة إلى خمسة تصنيفات كّما يلي إدارة األزمات ُمعوقات 9-8
 (:13: 2732)الناجي، 

 ة: وتتمثل في الكوادر البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال مواجهة األزمات.معوقات إنساني .3

معوقات تنظيمية: ومنها تحجيم دور القيادات اإلدارية أثناء حدوث األزمات، وضعف وجود تحديد  .2
 واضح للمهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق مدير األزمة.
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م تدريب فريق إدارة األزمات على مهارات معوقات تتعلق بالمعلومات واالتصال: تتمثل في عد .1
 االتصال، وضعف القدرة في دقة المعلومات ومصدرها في الظروف المتعلقة باألزمات. 

معوقات بيئية: وهي متعلقة بالبيئة المحيطة بالمنظمة والتي تواجه اإلدارة لتحد من فعاليتها في مواجهة  .4
 األزمة.

الفنية والتقنية للمنظمة التي تعتبر عائقًا أمام المنظمة في مواجهة معوقات تكنولوجية: وتتعلق بالعوامل  .5
 األزمات.

دارة األزمات التنظيمية في منظمات األعمال: 9-9  العالقة بين تنمية الموارد البشرية وا 

ز ُيمكن توضيح العالقة بين تنمية الموارد البشرية إدارة األزمات التنظيمية في منظمات األعمال من خالل إبرا
الدور الهام الذي تلعبه تنمية الموارد البشرية في إدارة األزمات التنظيمية وذلك من خالل المراحل والخطوات التالية 

 (:75: 2731)عالم ب، 

 .المرحلة األولى: دعم وتأييد اإلدارة العليا لعمليات تنمية الموارد البشرية 

  البشرية.المرحلة الثانية: توفير متطلبات تحقيق تنمية الموارد 

 .المرحلة الثالثة: تطبيق خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرة 

 .المرحلة الرابعة: تقييم نتائج التطبيق 

لقد حظي موضوع إدارة األزمات بإهتمام بالغ من قبل :   Literature Reviewالدراسات السابقة .37
مستشفياتهم لمواجهة أي أزمات قبل  الباحثين لّما له من أهمية في الرفع من مستوى أداء المديرين في تحصين

 وأثناء وقوعها، لذا حرص الباحثين للتعرض لبعض الدراسات التي لها عالقة بالموضوع.

بدراسة هدفها التعّرف على أثر التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات التي يواجهها  (2119جعفر)قام 
الموظفين في المؤسسات العامة، وقد أظهرت نتائج أّن التخطيط االستراتيجي يساهم في التقليل المشكالت 

ة إشراك الموظفين لتخطيط المحتملة، وأّن قلة توضيحه للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات، كّما أّن قل
ّنه يوفر معلومات تفيد في  االستراتيجي تعتبر عقبة لحل المشكالت، فضاًل على أّنه يكشف نقاط القوة والضعف، وا 

 اتخاذ القرارات وحل المشكالت، ويزيد من وضوح رؤية الموظفين في إدارة األزمات. 

تأثير بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وفاعلية إلى تشخيص طبيعة العالقة وال (2116)مهاوي,  وهدفت دراسة
أداره األزمات في وزارة الداخلية العراقية، وأثبتت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة وتأثير لممارسات أداره الموارد 

م بالمورد البشرية في فاعلية إدارة األزمات التنظيمية، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهّمها االهتما
 البشري وتكوين فريق عمل مهمتها األساسية تشخيص األزمات قبل حدوثها.
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( إلى توضيح دور تمكين العاملين في إدارة األزمات التي Christina & Fotios,2015) بينّما هدفت دراسة
تشعر المستقبل من تتعرض لها المصارف والشركات المالية باألردن، وأكدت الدراسة على أّن وجود قيادة تنبؤيه تس

أحداث الماضي والحاضر، ووجود نظام فعال لالتصال بقنوات وسائل تكنولوجية متقدمة، وهيكل تنظيمي مرن 
يسمح بتفويض الصالحيات، يضمن المشاركة الفعالة للموظفين في مواجهة األزمات، كّما بّينت الدراسة دور 

لذين يتمتعون باالستقاللية في اتخاذ القرارات أن يتحملوا نتائج تمكين العاملين حيُث أّنه يمكن للموظفين المؤهلين ا
هذه القرارات، وبالتالي هم مؤهلون لتوقع المشاكل والصعوبات واألزمات ومواجهتهم من خالل المعرفة والخبرة التي 

 يمتلكونها.

موارد البشرية في هدفت الدراسة إلى التعّرف على اثر وضع استراتيجية إدارة ال( PUAD, (2013أما دراسة 
أقسام األغذية والمشروبات بالمؤسسات الفندقية على إدارة األزمات، وتوصلت الدراسة إلى أّن التدريب وبناء 
القدرات أحد االستراتيجيات الفعالة للمواءمة بين  استراتيجية الموارد البشرية وتنمية هذه الموارد، وكذلك توجد 

 ة واألداء الفردي والمؤسسي.عالقة معنوية بين األزمات التنظيمي

التعّرف على أهمية التدريب في إدارة األزمات التنظيمية التي تمر بها  ( JOHN, (2012وهدفت كذلك دراسة 
شركات الطيران األمريكية وتوضيح طرق التدريب المستخدمة، وتوصلت إلى أّن توجد عالقة بين التدريب كأحد 

زمات التنظيمية، وواضحت أن كفاءة التعلم من األزمات السابقة تعتبر عام عوامل التنمية البشرية وبين إدارة األ
 مهم في منع حدوث األزمات في المستقبل.

في هذه الفقرة تّم تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة Filed Study: الدراسة الميدانية  .11
ا، ومن ثّم عرض إجراءات توزيع أداة الدراسة، بيانات الدراسة، ومعرفة معّدالت ثبات مقاييس الدراسة وصدقه
 وكذلك تّم اختبار مدى صحة الفرضيات التي قامت عليها الدراسة.

تّم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة االستبانة، وذلك لقياس  :The Study Toolأداة الدراسـة  11.1
 محاور الدراسة، حيُث تكّونت من محور عناصر تنمية الموارد البشرية، ومحور يخص إدارة األزمات التنظيمية.

 المالئمة اإلحصائية األساليب تّم استخدم:  Data Analysis Methodsأساليب تحليل البيانات  2.11
 :التالي النحو على وذلك لفروض الدراسة، المالئمة االختبارات ونوع البيانات لطبيعة

المتمثلة في المتوسطات  Measures of Central Tendency استخدم مقاييس النزعة المركزية  .3
، وذلك للتعّرف على متوسط إجابات أفراد ُمجتمع الدراسة على The Arithmetic Meanالحسابية

 بيان؛ الستخراج الترتيب لكل عبارة من عبارات محاور البحث. واالنحراف المعياري فقرات االست
Standard Deviation  لمقياس التشتتMeasures Dispersion  التفاوت( في إجابات المبحوثين(
 عن القيمة المتوسطة لها.
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تنمية  المستقل غيرالُمت تأثير مدى لقياس (Multiple Regression) تحليل االنحدار الخطي المتعدد  .2
 التابع إدارة األزمات التنظيمية. الُمتغير ىعلالموارد البشرية 

يعّرف " أنَّ يكون االختبار قادرًا على أن يحقق دائما Reliability: الثبات ثبات جمع البيانات وصدقها:   11-3
 (. 49: 2734النتائج نفسها في حالة تطبيقه مرتين على نفس المجموعة " ) الزويني أ، 

: وُيعّرف " بأنَّه ذلك االختبار القادر على قياس السمة التي وضع من أجلها، وأنَّ الصدق Validityالصدق  -
يتحدد بخصائص وطبيعة المجتمع األصلي الذي اشتقت منه معامالت الصدق فاالختبار الذي ثبت صدقه في 

(. أي أنَّ 47: 2734نسبي" ) الزويني ب، المجتمع ثبت صدقه في ُمجتمع أخر وبهذا المعنى فالصدق عد 
الصدق الذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل الثبات. بهذه المعادلة تم حساب صدق المقياس الذي استخدم في 

( يوضح معامالت الصدق المستخرجة من معامالت الثبات، ومن خالل الجدول يالحظ 1الدراسة، والجدول رقم )
%( مّما يجعلنا نثق في صدق 74% إلى   5.الدراسة عالية تتراوح من )  أنَّ معامالت الصدق لُمتغيرات

 .المقياس

 (3جدول رقم )

 معامالت ثبات وصدق مقاييس الدراسة

 األزمات التنظيمية. تقييم األداء. التدريب. األجور. المحاور

 %91 %97 %.. %91 معامل الثبات

 %5. %7. %74 %5. معامل الصدق

( عبارة لقياس تنمية الموارد البشرية وأثرها على إدارة األزمات التنظيمية، مقاسة 17االستبيان )وتضّمنت استمارة 
 (.2على مقياس ليكرت ذي الخمس درجات الموضح في جدول رقم )

 (2جدول رقم )

 توزيع الدرجات على بنود اإلجابة

درجة كبيرة  الفئة في المقياس
 جداً 

درجة  منخفضةدرجة  درجة متوسطة درجة كبيرة
 منخفضة جداً 

 4.27من  طول الخلية
 5إلى أقل 

إلى  1.47من 
 4.27أقل 

إلى  2.47من 
 1.47أقل 

إلى  7..3من 
 2.47أقل 

إلى أقل  3من 
3..7 

غير موافق  غير موافق إلى حد ما موافق موافق تماماً  االستجابة
 تماماً 
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وتّم إجراء تعديل على بعض العبارات لتتناسب مع (، عبارات هذا مقياس في دراسته، 2731وقد استخدم عالم )
 أهداف الدراسة.

 :Test of validity of the study hypothesesاختبار صحة فرضيات الدراسة  4.11

في هذه الفقرة تم اختبار صحة فرضيات الدراسة التي تبحث عن عناصر تنمية الموارد البشرية األكثر تأثيرًا، 
األزمات التنظيمية بواسطة المتوسطات الحسابية، ومعامل التحديد، ودرجة التأثير، وتحليل ومعرفة مستوى إدارة 

 االنحدار.

 (1جدول رقم )

 نتيجة اختبار فرضيات الدراسة

معامل التحديد  βدرجة التأثير المتوسط الحسابي الفرضيات
R 

 (Pقيمة )

 7.777 7.545 7.121 3.6315 الفرضية الرئيسية

 7.777 .7.74 7.437 3.8373 الفرضية األولى

 7.777 7.341 7.441 3.4413 الفرضية الثانية

 7.777 7.229 .7.93 3.6160 الفرضية الثالثة

(، وهو ذو داللة 3.6315) ( أنَّ المتوسط الحسابي لعناصر تنمية الموارد البشرية بلغ1يتضح من الجدول )
(. وعليه تقبل  7.75  >7.777 =P)  p-value(، وبلغت  قيمة =  7.75إحصائية عند مستوى معنوية )

% تقريبًا  59(، مّما يعني أنَّ 7.545)  Rالفرضية البديلة، ونرفض الفرضية الصفرية، حيُث بلغ معامل التحديد
من التغّير في مستوى إدارة األزمات التنظيمية يعود ِإلى التغّير في عناصر التنمية البشرية، وَأيضًا بلغت درجة 

(، ويعني ذلك أنَّ الزيادة بدرجة واحدة في مستوى عناصر التنمية البشرية تؤدي ِإلى انخفاض 7.121) βالتأثير
(. وقد بّينت النتائج أيضًا َأنَّه يوجد َأثر ذو 7.121مستويات إدارة األزمات التنظيمية لدى ُمجتمع الدراسة بمعدل )

تقييم األداء( وبين مستوى إدارة األزمات  –التدريب  -ورداللة ِإحصائية بين عناصر تنمية الموارد البشرية ) األج
لكل عنصر من عناصر  βودرجة التأثير Rالتنظيمية، وذلك كّما هو ُمبين في الجدول أعاله لمعامل التحديد  

 التنمية الموارد البشرية. 
(، وهذا يشير 3.0953بي )وتبّين لّنا َأنَّ مستوى األزمات التنظيمية متوسطًا إلى حد ما، حيُث بلغ بمتوسط حسا

ِإلى وجود مستوى غير ُمرٍض من األزمات التنظيمية، إى َأنَّ ارتفاع مستوى األزمات التنظيمية كان بسبب 
 انخفاض فاعلية تنمية الموارد البشرية بإدارة المستشفى.



651 
 

 :Results and Recommendationsنتائج وتوصيات  .12

من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة، واختبار   Results of The Study :أ. نتائج الدراسـة
 فرضياتها توصلت الدراسة ِإلى أهم النتائج التالية:

َأظهرت النتائج بشكل عام َأنَّه يوجد أثر بين عناصر تنمية الموارد البشرية ومستوى إدارة األزمات التنظيمية  .3
% تقريبًا من التغّير في مستوى  59(، مّما يعني أنَّ 7.545)  Rلدى ُمجتمع الدراسة، حيُث بلغ معامل التحديد

β (7.121 ،)إدارة األزمات التنظيمية يعود ِإلى التغّير في عناصر التنمية البشرية، وَأيضًا بلغت درجة التأثير
رة ويعني ذلك أنَّ الزيادة بدرجة واحدة في مستوى عناصر التنمية البشرية تؤدي ِإلى انخفاض مستويات إدا

 (.7.121األزمات التنظيمية لدى ُمجتمع الدراسة بمعدل )
(، 3.0953أوضحت النتائج َأنَّ مستوى األزمات التنظيمية متوسطًا إلى حد ما، حيُث بلغ بمتوسط حسابي ) .2

وهذا يشير ِإلى وجود مستوى غير ُمرٍض من األزمات التنظيمية، إى َأنَّ ارتفاع مستوى األزمات التنظيمية كان 
 انخفاض فاعلية تنمية الموارد البشرية بإدارة المستشفى. بسبب

 
 Recommendations of The Study:ب. توصيـات الدراسـة 

 : يلي بما الباحثين يوصي الدراسة اليها توصلت التي االستنتاجات ظل في    

األجور بناءًا على تحفيز العاملين على األداء بفاعلية وكفاءة لتحسين مستوى أدائهم، من خالل تحديد  .3
 األقدمية وكفاءة األداء والجدارة في العمل.

 إكساب العاملين من خالل التدريب خبرات جديدة تؤهلهم إلى تحمل مسؤوليات أكبر في العمل. .2
 العلوم في مجال األزمات، وبأشراف متخصصين مع التعامل في الموظفين قدرات لتنمية برامج إعداد .1

 واإلدارية. النفسية
 العاملين على إجراءات تقييم األداء لمعرفة نقاط ضعفهم وذلك من مبدا الشفافية بين الموظفين.اطالع  .4
خالل المؤتمرات والندوات العلمية  العاملين، من لدى وأهميته المستشفى توضيح مفهوم األزمات إدارة على .5

 وذلك لزيادة الوعي باألمور التنظيمية لدى العاملين.
 ة والضعف في المستشفى وذلك لتجنب حدوث األزمات التنظيمية.تحديد وتقييم نقاط القو  .4
 تكوين فريق إدارة األزمة في المستشفى وذلك لتقديم التوصيات المتعلقة بكيفة منع األزمات قبل حدوثها. .9
إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية عن تنمية الموارد البشرية، وربطها بمتغّيرات إدارية أخرى قد تكون  ..

جراء دراسة مماثلة في القطاعات األخرى ببلدية األبيار، ومقارنتها بهذه الدراسة.لها ع  القة في ذلك، وا 
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 دمج تقنيات الطاقة الشمسية بالمباني التعليمية لترشيد في استهالك الطاقة وحماية البيئة

 ))مدينة سبها نموذجا

 أ. وليد عبد السالم فريوان                       م. رياض رمضان الشواخ     
 عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية/ترهونة        ليبيا -الخمس  -جامعة المرقب  

riadelshuk@hotmail.com                    waledfree79@gmail.com   

 

Abstract: 

The incident in the evolution of contemporary architecture and what influenced the 
modern technology especially concerning environmental control systems including 
solar systems. The are part of the whole building with environment-related concepts 
,and through the use of solar energy and the status of modern technology to exploit 
them and apply them to the building by integrating solar systems with the building, 
where it is through this integration and utilization of solar energy ( solar radiation)and 
convert it to electric energy, it can be done to rationalize the consumption of electric 

mailto:riadelshuk@hotmail.com
mailto:riadelshuk@hotmail.com
mailto:waledfree79@gmail.com


653 
 

power with fossil source and reduce consumption as much as possible to run the 
building or dispensed with if possible, and thus access to sustainable development 
and exploitation of the resources made available from the surrounding environment. 

 ملخص البحث:

إن التطور الحادث في العمارة المعاصرة وما اثرته التكنولوجيا الحديثة فيها وخصوصا بما يتعلق بأنظمة التحكم 
المبنى مع البيئة وذلك من خالل البيئي ومنها المنظومات الشمسية فهي من ضمن المفاهيم المرتبطة بتكامل 

استخدام الطاقة الشمسية وما وصلة إليه التكنولوجيا الحديثة الستغاللها وتطبيقها على المباني بدمج المنظومات 
وتحويلها   اإلشعاع الشمسي (( الشمسية مع المبنى حيث  إنه من خالل هذا الدمج واستغالل الطاقة الشمسية

م ترشيد في استهالك الطاقة الكهربائية ذات المصدر االحفوري وبتخفيض استهالكها لطاقة كهربائية يمكن أن يت
قدر االمكان لتشغيل المبنى او االستغناء عنها إذا امكن وبتالي الوصول إلى تنمية مستدامة واستغالل الموارد 

 المتاحة من البيئة المحيطة.

 مقدمة البحث:

لحمضي وتسرب النفط والمخاطر النووية وارتفاع حرارة األرض يحث إن القلق من تلوث هواء المدن ومن المطر ا
على إعادة تفحص بدائل الفحم والنفط والطاقة النووية وعلى الرغم من أن مصادر الطاقة البديلة ليست خالية من 
 التلوث عمومًا، فإنه يوجد مجال واسع من الخيارات التي يكون ضررها البيئي أقل بكثير من مصادر الطاقة
التقليدي، إن أفضل التقنيات الواعدة هي التي تسخر طاقة الشمس حيث يعتبر التحويل الحراري المباشر 
لإلشعاعات الشمسية إلى طاقة كهربائية عبر الخاليا الشمسية تقنية جديدة ومتطورة وهو صناعة استراتيجية 

افظة على مصادر الطاقة التقليدية وألغراض باعتبارها مصدر طاقة قويًا مستقبليًا سيكون له األثر األكبر في المح
 أهم واستغالل ألثمن، عالوة على أنه مصدر طاقة مجاني وال ينضب ونظيف ودون مخلفات أو أخطار.

الشمس هي طاقة الحياة الفعلية، ألنها تصل إلى أي بقعة ويمكن من خاللها تعمير أي مكان على وجه  األرض 
، ألن الذي يجعل الصحارى اآلن من دون تعمير هو  بعدها عن مصادر أو الحياة في أي مكان من دون قيود
ولكن تحتاج تقنياتها إلى اهتمام علمي وبحوث  واالعتماد على هذه الطاقة  الطاقة، أو زيادة تكلفة نقل الطاقة إليها

ن الطاقة الشمسية لها استخدامات كثيرة أخرى عبر تاريخ اإلنسانية وس وف نركز على يتزايد عامًا بعد عام وا 
استخدام الطاقة  الشمسية كمصدر للطاقة الصديقة للبيئة في المباني التعليمية  للتقليل من استخدام الطاقة و 

 الوصول الى الراحة الحرارية للمستخدم.

يمر العالم بأزمة في الطاقة وارتفاع أسعارها وكذلك التلوث البيئي الحاصل من إنتاج  مشكلة البحث :  - أ
وللبحث عن بدائل أفضل توفر القدر المطلوب من الطاقة البديلة التي ال تنضب وتكون هذه الطاقة 

صديقة للبيئة ومن هذه الطاقات الطاقة الشمسية والمتمثلة في األثر الحراري الذي يتجلى عند سقوط 
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نتجة األشعة الشمسية على الغالف الجوي فهل الطاقة الشمسية يمكن أن تكون بديلة للطاقات األخرى الم
 للكهرباء ويمكن االعتماد عليها في أنتاج الطاقة الكهربية المطلوبة للمباني التعليمية.

 : تم تلخيص أهداف البحث في النقاط التالية: اهداف البحث - ب
 التعرف على الطاقة البديلة )الطاقة الشمسية( ودراستها ومعرفة استعماالتها. -1
الكهربائية عن طريق استخدام الطاقة البديلة وفق  الوصول لوضع حل حقيقي لترشيد استهالك الطاقة -2

 أسلوب علمي متطور.
وضع اآللية المناسبة لحماية المباني التعليمية من اإلشعاع الشمسي وأوجه استغالله األمثل حسب  -3

 الحاجة.
اقة تحديد متطلبات المباني التعليمية لطاقة وكيفية االستفادة من الطاقة البديلة وتقليل من استهالك الط -4

 الكهربائية المولدة بالوقود االحفوري قدر اإلمكان.
 فرضيات البحث - ت

يمكن عن طريق االلواح الشمسية توليد طاقة كهربائية صديقة للبيئة واستبدالها بالطاقة الكهربية التقليدية  -3
 في تزويد المباني التعليمية بالطاقة الكهربية الالزمة.

لجنوبية كافي لتوليد الطاقة الكهربائية كافية، عن طريق ارتفاع معدل االشعاع الشمسي بالمنطقة ا -2
 االلواح الشمسية، لتحل محل الطاقة الكهربية التقليدية فالمستقبل .

 حدود البحث - ث
تم التركيز في هذا البحث على مدينة سبها بالجنوب الليبي بشكل عام وعلى المباني التعليمية بشكل 

 خاص.
 المنهجية المتبعة - ج

 الوصفي، و التحليلي الميداني، واستنتاج الحقائق العلمية والعملية لمواجهة المشكلة المدروسة. تم اتباع المنهج

 المستهدفون من البحث - ح

المعماريون بوجه عام، مراكز بحوث الطاقة المتجددة ، الجهات االكاديمية المعنية بالطاقات المتجددة والطاقة 
 الشمسية.

 الكلمات المفتاحية - خ

 مدينة سبها بليبيا. -مة الشمسية المنظو  –الطاقة الشمسية 

وتعتبر الشمس هي المصدر الرئيسي لكثير من مصادر الطاقة الموجودة في  مقدمة عن الطاقة الشمسية:  -1
الطبيعة وتستخدم الطاقة الشمسية مباشرة في العديد من التطبيقات اهمها التدفئة واالنارة وتسخين المياه و التبريد 

حلية مياه البحر وتوليد الكهرباء حراريا. حيث يمتد تاريخ استخدام الطاقة الشمسية إلى عصر ما وانتاج البخار وت
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ق.م استطاع  232قبل التاريخ ، عندما استخدم الرهبان األسطح المذهبة إلشعال ميزان المذبح، وفي عام 
مسافة بعيدة  أن يحرق األسطول الروماني وذلك بتركيز ضوء الشمس عليه من Archimedesارشميدس 

ابتكر علماء الهندسة الكهربائية في جامعة برينستون األمريكية  2774[، وفي مايو 3مستخدمًا المرايا العاكسة]
تقنية جديدة تجعل من الخاليا الشمسية مصدرا اقتصاديا مهما للطاقة؟، وتعتمد هذه التقنية على استخدام مواد 

نواع التقليدية المعتمدة على مواد سيليكونية، وتسمح بتوليد الكهرباء عضوية تتألف من جزيئات كربونية بدال من األ
م سوف تسهم  2725بكلفة أقل والستعماالت أكثر وتتوقع الجهات الدولية المهتمة بإنتاج الطاقة أنه بحلول عام 

 [.1جيجاوات ]317النظم الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء بحوالي 

 :الطاقة الشمسية في ليبيا

 -N (11تقع ليبيا في النصف الشمالي من الكرة األرضية وتتوسط الشمال األفريقي بين خطي عرض
كيلومتر مربع ويصنف 3955.577( وتقدر مساحتها بحوالي  25- 7..1)  E( وخط طول  95..3

بيا [ ولي5مناخها الى نموذجين رئيسيين هما مناخ البحر المتوسط شماال والمناخ الصحراوي وسطا وجنوبا ]
من البلدان التي يجب ان تستثمر الطاقة الشمسية بشكل جدي وفعال لموقعها الجغرافي الذي يعطيها ظروفا 
مناخية مناسبة منها طول فترة سطوع الشمس وخصوصا في المناطق الصحراوية ومساحنها الشاسعة وأكثرها 

 [.4ا ]صحراوية جافة وفيها مناطق نائية ومن الصعب وصول شبكات الكهرباء اليه
كم عن العاصمة  77.ومن المدن الصحراوية مدينة سبها حيث تقع المدينة في جنوب ليبيا على بعد 

طرابلس، وتحدها سلسلة من التالل الصغيرة من الجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية كما تحيط بها الكثبان 
شمااًل وبين خطي  29.77ºو  29.9ºالمتحركة من الجهة الشمالية والشمالية الغربية بين دائرتي عرض 

 [ وهي مدينة مجال البحث..شرقًا ] 34.21ºو  34.27ºطول 

: تتألف المنظومة الشمسية من مكونين اساسيين يعمالن كوحدة واحدة لتوليد الطاقة المنظومات الشمسية -2
 systemاو   B.O.Sالكهربائية وتوصيلها الى االحمال هما االلواح الشمسية والنظام السائد الذي يعرف بـ 

Balance of  [15,P:85 ]. 

: هي الجزء الظاهر من المنظومة الشمسية والذي يتم تثبيته على السطح المبنى أوال: االلواح الشمسية
 (:1وهو يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وتتكون االلواح من المكونات التالية كما في الشكل )

 الوحدة الشمسية.الخلية الشمسية: التي ُتكون بتكرارها  -
 الوحدة الشمسية: التى ُتكون بتكرارها الخطي الصف الشمسي. -
 الصف الشمسي: مجموعة الصفوف الشمسية بشكل االلواح الشمسية. -
  الخلية الشمسية: هي المكون االساسي للمنظومة الشمسية وهي أصغر جزء فيه تستجيب لإلشعاع

عاع الى طاقة كهربائية وتعتمد كفاءة عمل الخلية الشمسي المباشر والغير المباشر محولة طاقة االش
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على عاملين االول هو كفاءة التحويل داخل الخلية والثاني هو قابلية الخلية الشمسية على 
 [P:51,16]امتصاص الفوتونات

 

 

 

 

 

 
 :هناك عدة أنواع من الخاليا الشمسية يمكن تصنيفها كاالتي: أنواع الخاليا الشمسية 
الشمسية المتبلورة: هناك نوعين من السليكون المتبلور وهما االحادي التبلور والمتعدد الخاليا  -1

 .[ P:30,17]التبلور
الخاليا الرقيقة: هي احد أنواع الخاليا التي تجدب اهتماما واسعا من قبل المصممين بسبب قابليتها  -2

امها على السطوح االفقية على التشكيل وأنها مرنة وقابلة للطي وخفيفة الوزن ومن الممكن استخد
 ومن انواعها: [ P:38,18]والمنحنية

خاليا متعددة الطبقات: هي خاليا شمسية يتم تصنيعها من مادة السليكون ويتراوح مجمل الكفاءة  - أ
9-7%[19,P:1007 ]. 

خاليا الكادميوم: تمتاز بامتصاص عالية للضوء ومن الممكن ان تمتص طبقة بسمك  - ب
micrometer 3 7737 -9ضوء كما تمتاز بسهولة التصنيع وتتراوح كفائته من % من ال  %
[20,P:23 ]. 

% من الضوء اال 77تمتص  mic 7.5خاليا النحاس: امتصاصية للضوء عالية فطبقة بسمك  -جـ 
 .[ P:1053,19]% .3ان عملية التصنيع تكون معقدة وتصل كفائته الى 

االبعاد بسبب قدرتها العالية على اقتناص الفوتونات  خاليا الغاليوم: تسمى بالخلية الشمسية ثالثية -د
 .[ P:4,11]%15.4وهي خاليا عالية الكفاءة حيث تصل كفاءة بحدود 

يقوم النظام السائد بتوصيل الطاقة من االلواح الشمسية الى االحمال من خالل مكوناته  ثانيًا: النظام السائد:
 [ P:24,18]ويتكون من االجزاء التالية: 
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أسالك  –الهيكل السائد للمصفوفة الشمسية  –العاكس الكهربائي  –خازن الطاقة  –الشاحن  -
 التوصيل.

: ان التطور السريع الذي شهدته المنظومة الشمسية على ادماج منظومات الخاليا الشمسية في المباني 2-1
ية حيث وصلت الى ما يقارب مستوى البحث والتطوير والتقنية ادى الى تحسين كفاءة التحويل للخاليا الشمس

[ و في بداية الثمانينات من القرن الماضي بدأ عمليا ادخال منظومات 95،ص:7% على المستوى المعملي.]24
الخاليا الشمسية في المباني وبدا معها تصاعد أزمة بين العلماء ومهندسي الطاقة من جهة والمهندسين المعماريين 

زيادة منظومة المباني واالستفادة من أكبر قدر من الطاقة اما المعماريون  من جهة اخرى يطمح الطرف االول الى
فكان جل اهتمامهم الشكل الجمالي للمبنى وبحلول فترة التسعينات اصبح للمنظومة الشمسية قبول اكبر نتيجة 

ة للمباني الهتمام مصنعي المنظومة الشمسية بوضع حلول متعددة في انتاج خاليا تتناسب مع متطلبات الجمالي
بإحاللها محل بعض مواد البناء مما جعلها تنال قبول المعماريين والمستخدمين على حد سوء وقد ادى تطور 
تقنيات الخاليا الشمسية الى وجود مرونة في استخداماتها بحيث يمكن تركيبا في المباني القائمة او خالل عمليات 

 البناء.

 اني :وتتميز منظومات الشمسية المدمجة في المب

تركيب منظومات الخاليا الشمسية في المباني ال يتطلب مساحات اضافية في االرض وال يتطلب تركيبها  -
 أية أساسات انشائية اضافية.

ادماج منظومات الخاليا الشمسية في المباني من شأنه تحويل المبني الى مولد كهربائي لتغطية جزء أو  -
ها كذلك تغدية الشبكة بالفائض و المساهمة في تحسين منحنى كل احتياجاته من الطاقة الكهربائية ويمكن

 القدرة اليومي.
توليد الطاقة الكهربائية في موقع االستخدام)المبنى(يساهم بدرجة كبيرة في تقليل الفاقد في شبكات النقل  -

 والتوزيع.

التي يمكن أن  يتكون المبنى من العديد من العناصر  طرق ادماج المنظومات الشمسية في المباني: 2-2
تضاف اليها الخاليا الشمسية بكل يسر وسهولة مثل الحوائط واالسقف كما ان هناك عناصر اخرى تم تطويرها 
بحيث اصبحت تعمل كخلية شمسية مثال المظالت و من الطرق التي يتم استخدامها في تركيب منظومات الخاليا 

 الشمسية في المباني  :

باني: يعتبر في الوقت الحاضر تركيب منظومات الخاليا الشمسية فوق تركيب المنظومات فوق اسطح الم -1
اسطح المباني المستوية أسهل طرق تركيب وذلك بسبب المساحة المتاحة مما يعطي مرونة في التوجيه و 

]  التثبيت وتتعرض اسطح المباني في فصل الصيف لتأثير االشعاع الشمسي بنسبة أكبر من الجدران
 دة طرق لتكامل االلواح الشمسية مع االسطح االفقية منها:[ وهناك ع41،ص:31
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الوحدات الشمسية المائلة المصممة لألسطح االفقية: هي عبارة عن ألواح مائلة بزاوية ثابتة تثبت على  - أ
 (.2هياكل حاملة ويثبت بدورها على االسطح شكل)

أنواع االلواح الشمسية باحتوائها على الوحدات الشمسية العازلة للحرارة ذات الوضع االفقي: تمتاز بعض  - ب
مواد خاصة للعزل الحراري تكون من ضمن الوحدة الشمسية فهي تساعد على زيادة العزل الحراري 

و يستخدم هذا النوع غالبًا في االسطح األفقية ومن الممكن أن  للمبنى بسبب المادة العازلة التي تحويها
يستخدم في أعادة تأهيل األسطح القديمة ألنه ال يحتاج إلى يستخدم في األسطح المائلة أيضا كما أنه 

 (.1طرق تثبيت ميكانيكية معقدة، شكل )
 
 
 

 

 

 

 

 
: تستخدم لتغطية الفضاءات الكبيرة Sky linghtوحدات شمسية تستعمل كأضاءة سقفية طبيعية  -ج

باألسطح االفقية أو االسطح المسننة وعند استخدام االسطح المسننة يتم وضع االلواح الشمسية بالتوجه 
ينما تفتح الجهة الذي يستقبل اكبر كمية ممكنة من الطاقة الشمسية وهو غالبا ما يكون التوجه الجنوبي ب

الشمالية الستقبال اإلضاءة الطبيعية، ولذلك يتم توجيه السقوف المنحدرة ذات المساحة السطحية االكبر 
باتجاه الجنوب والسقوف المنحدرة االصغر توجه نحو الشمال وأما عند استخدام السطوح االفقية فيتم 

بدخول اإلضاءة النهارية و في هذه الحالة  استخدام االلواح الشمسية الشفافية أو النصف شفافة للسماح
يظهر تأثير هذا النوع في التصميم الداخلي، وبشكل خاص في األفنية الوسطية والبهو الرئيس 

(Atriums[عند استخدام الزجاج المزدوج الطبقات في توكينها )(.4[. شكل )12،ص:32 
الوحدات الشمسية المصممة لحدائق األسطح: وهي وحدات ذات هياكل مائلة ثابتة مقاومة للصدأ،  - د

للسماح بنمو األعشاب ويتم وضح لوح معدني  cm 47يصمم الهيكل بحيث يرتفع عن االرض بمسافة 
لوحدة التربة لتثبت هياكل االلواح الشمسية عليه فيكون الهيكل الحامل مع ا يدفن تحت طبقة خفيفة من

 ( 5[ شكل ),P 19:3731الشمسية هو ما يظهر فقط فوق سطح االرض،]
 

  

 الوحدات الشمسية المائلة (2الشكل)
 [23لألسطح االفقية] 

 الوحدات الشمسية العازلة (3الشكل)
 [23ذات الوضع االفقي] 
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( Fold Awayالتصميم لالسطح المطوية )االسطح المنحنية: توفر الوحدات الشمسية امكانية  -هـ 
( Curved Surfaces(، واالسطح المنحنية )Thin filmباستخدام تقنية الوحدات الشمسية الرقيقة )

 وتكون بنوعين:
: هو نوع من الوحدات الشمسية يتصف  Thin Film PVs تطبيقات الوحدات الشمسية الرفيعة -

(، من الممكن أن يحل محل مواد اإلنهاء الخارجية 4بمرونته وقابليته على الطي كما في الشكل )
التقليدية وهو خفيف الوزن، عازل جيد للماء ولذلك يفضل استخدامه في الدول ذات المناخ 
الممطر، له أيضا تطبيقات على السطوح المائلة واألفقية و يتوفر بهيئة وحدات بأبعاد محدده أو 

و يكون بلون   m 7.32وبطول  3.5mإلى بهيئة لفائف مدورة من الممكن أن يصل عرضها 
أزرق غامق و بعض األنواع يكون لها ميزة عكس ألوان الطيف الشمسي بصورة خفيفة عند سقوط 

 [.P33,:.أشعة الشمس المباشرة عليه ]
األسطح المقوسة: من الممكن أن يتم تصميم األسطح المقوسة باستخدام الوحدات الشمسية  -

 (.9[ كما في الشكل).P , 3:37قوس ]التقليدية بترتيبها بشكل م
 
 
 
 
 
 

  

وحدات شمسية تستعمل كأضاءة سقفية  (4الشكل)
 [23طبيعية]

  [23الوحدات الشمسية المصممة لحدائق األسطح ] (5الشكل)
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تركيب منظومات الخاليا الشمسية في الواجهات: واجهات المباني تتألف من الحوائط واالبواب والنوافذ  -2

وغيرها ولقد وفرت تقنيات الخاليا الشمسية العديد من الخيارات لنوعية المسطحات التي يمكن  والمظالت
 استخدامها لمثل هذه االغراض ومن طرق لتكامل الوحدات الشمسية مع الواجهات هي:

الجدران الستائرية: هي الواجهات المتكاملة مع الوحدات الشمسية وعادة تكون معرضة للتهوية و تكون  - أ
(، Mono crystalline Siliconمناسبة للحلول التصميمية المتكاملة مع الوحدات الشمسية من نوع )

ومن الممكن أن يتم بناء هياكل بإستخدام أنظمة تغليف عالية التطوير ومن الممكن تضمينها بأنواع 
مواد ربط مختلفة من االلواح مثل استخدام الوحدات الشمسية المزججة أو المؤطرة ويتم استخدام 

 (..)حشوات( ما بين الفراغات ألغالق الفجوات كما في الشكل)
الجدران العمودية ذات األكساء الخارجي: تغطي األلواح الشمسية واجهة المبنى بأكملها أو جزء منها  - ب

واحيانا تكون طبقة ثانية على طبقة أولى داخلية تحتوي على مواد عازلة ويراعي فيها استخدام مواد 
سرب المياه لمنع حدوث التكثف، وينبغي أن تكون هذه الطبقة محكمة السد والفراغات الهوائية مانعة لت

فيما تكون مغلقة ،و إن الواجهات غير المعرضة للتهوية تعتمد على انواع الخاليا لتي تتحمل محيط 
هي  . أحد طرق اكساء الواجهاتPoly Crystallineوالـ  Amorphousبدرجة حرارة عالية مثل الـ 

أن توضع مقاطع من االلمنيوم على الواجهة لتستند عليها الوحدات الشمسية أو أن تكون المقاطع 
مثبتة مسبقا على الوحدات وفي هذه الحالة تكون الوحدات الشمسية معرضة للتهوية كما في 

 [7،ص:33(.] 7الشكل)
 
 

 

 يببسيي 

 

   [23األسطح المقوسة] (9الشكل) [23] تطبيقات الوحدات الشمسية الرفيعة (6الشكل)
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واجهات بجدران مائلة: أما أن يكون الجدار المائل هو جدار ستائري مضاف، أو أن يكون جدار   -جـ
المبنى نفسه مائال وتثبت عليه الوحدات الشمسية كإكساء خارجي و يعتبر هذا النوع من أكثر الحلول 

ية ممكنة وهي تؤثر في أشكال الفضاءات الداخلية كما في العملية إلستحصال أكبر مساحة سطح
 (.37الشكل)

د ـ الجدران ذات االشكال المنحنية: من الممكن توظيف الوحدات الشمسية لتشكيل واجهات ذات اشكال 
 (.33منحنية، شكل )

 

 
 
 

 

 

 

الكهربائية  : إن مفهوم ترشيد استهالك الكهرباء هو االستخدام األمثل للطاقة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية -
المختلفة وقد يكون من شبه المستحيل االستغناء  والتي أصبح االعتماد عليها كثيرًا لتشغيل األجهزة الكهربائية

 

  

 

 الجدران العمودية ذات األكساء (9الشكل) [23الجدران الستائرية ] (8الشكل)
 [23الخارجي ] 

 [23الجدران ذات االشكال المنحنية ]( 11الشكل) [23بجدران مائلة ]واجهات ( 11الشكل)
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وبصفة مباشرة على  كهرباء والمحافظة على الطاقة الكهربائية تنعكس ايجابياعنها، و إن ترشيد استهالك ال
 يؤدي ال محالة إلى توفير تكاليف فاتورته . المستهلك فإتباع المستهلك طرق ترشيد استهالك الكهرباء

يقصد بها العناصر المساهمة في استهالك  المحددات المساهمة في استهالك الطاقة الكهربائية: 3-1
 الطاقة سواء بشكل مباشر او غير مباشر وتتمثل في االتي :

التغيرات المناخية المتنوعة: أن تأثير غازات االحتباس الحرارى على الغالف الجوى األرضي  - أ
نبعثة من والمنحصرة بين السطح وطبقات الجو العليا تعمل كطبقة من الزجاج تتكون من الغازات الم

األنشطة الصناعية المتزايدة والتى تستهلك الموارد الطبيعية ،وتسبب اختالاًل فى ميزان البيئة فقد 
% والميثان بمقدار 37% وأكسيد النيتروز بمقدار 25ازدادت نسبة تواجد ثانى أكسيد الكربون بمقدار 

مس وبالعكس، وتمنع من % ، وتؤثر هذه الظاهرة على انتقال أشعة الموجات القصيرة من الش377
فقد الموجات الطويلة المنبعثة من األسطح الدافئة األرضية للفضاء الخارجي وبالتالي تقلل من 
إصالح ما يسمى درجات الحرارة الساكنة ،هذا التأثير على االتزان اإلشعاعي يعمل على التأثير على 

ى الى رفع درجات الحرارة عن معدلها االتزان الحرارى داخل الغالف المحيط بالكرة األرضية مما يؤد
 الطبيعى .

أسلوب التصميم المعماري وعالقته بالبيئة المحيطة: إن في التصميم المعماري للمباني تأثير واضح  - ب
على البيئة المحيطة عبر التاريخ بدءا من كتابات فليتروفيش)العصر اليونانى( وحتى كتابات وليم 

الناتج عن الثورة الصناعية فى أواخر القرن التاسع عشر ، كل موريس وما سببته من تدمير للبيئة 
ذلك ساعد على العمل على رفع كفاءة تصميم المباني وذلك بتقليل استهالك الطاقة المساعدة على 

 استنباط طاقات متجددة .

زيادة او أنواع مواد البناء المستخدمة: ان المواد المستخدمة في عملية البناء لها دور فعال وهام ل -جـ 
الحد من استهالك الكهرباء وكذلك ما اذا كانت تلك المواد مصنعة من مواد كيمائية او انها مواد اقرب 

 لطبيعة أي من الطبيعة.

المعدات واآلالت المستخدمة في المبنى: إن المعدات واآلالت المستخدمة داخل وخارج المبنى من  -د 
ية والخارجية لها دور أساسي في استهالك الطاقة ولذلك البد أجهزة تكييف ومعدات وشبكات اإلنارة الداخل

يجاد بعض الحلول العامة للتخفيف من هذه األعباء واستخدام معدات و  من ترشيد استخدام هذه المعدات وا 
 آالالت صديقة للبيئة وغير مستهلكة بشكل كبير لطاقة.

في مقدار استهالك الطاقة حيث انه مع المستخدم:  إن وعي سلوك المستخدم للمبنى له دور كبير  -هـ 
التطور التكنولوجي والصناعي بصفة العامة أصبح  اإلنسان أكثر اعتماد على استهالك الطاقة مما جعله 
عرضة للكسل والمرض وأكثر اعتماد على استعمال األجهزة وأصبح شبه اعتماد كلي على المكينة وكذلك 
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تهالك الطاقة ولذلك من الضروري الوعي واخذ ما يقيدنا منها االستخدام الغير مرشد للمعدات زاد من اس
 فقط والترشيد في استخدامها.

تنقسم وسائل ترشيد الطاقة في المباني إلى مراحل ثالثة   وسائل ترشيد استهالك الطاقة في المباني: 3-2
القرارات التي تتخذ لترشيد هي مرحلة تصميم المبنى ومرحلة التشييد والتنفيذ ومرحلة التشغيل والصيانة وتعتبر 

استهالك الطاقة في مرحلة التصميم هي األكثر فاعلية واالقل تكلفة اذا ما قورنت بالقرارات التي تتخذ بعد 
 [37انتهاء مرحلة التصميم وتتمثل وسائل ترشيد الطاقة في مراحل تصميم المبنى في اآلتي: ]

 بة لحركة الشمس والرياح.اختيار التوجيه المناسب للمبنى في الموقع بالنس -

تصميم المبنى بحيث يمكن االستفادة من التهوية الطبيعية وذلك لدعم ترشيد استهالك الوسائل الميكانيكية  -
 لطاقة الالزمة لتشغيل المبنى.

تصميم المبنى بحيث يمكن االستفادة من اإلضاءة الطبيعية ومن ثم تقليل االعتماد على اإلضاءة الصناعية  -
 ختيار أنواع زجاج النوافذ وخصائصه الحرارية، وحماية الفتحات من أشعة الشمس الساقطة عليها.وحسن ا

 اختيار ألوان المبنى الخارجية بحيث تتالءم مع البيئة المحيطة. -

اختيار أنظمة اإلضاءة الكهربائية المناسبة ذات الكفاءة العالية و أنظمة التكييف المالئم لحجم ووظيفة  -
 ع ما تتطلبه من وسائل التحكم المناسبة.المبنى م

 اختيار مواد البناء المالئمة بما فيها نوع وسماكة العزل الحراري المناسب للحوائط واألسقف. -

 سطوع الشمس و االشعاع الشمسي لمدينة سبها: - 5

 % كما تبلغ أقصاها في باقي أشهر97تصل نسبة سطوع الشمس إلي أدناها في شهر ديسمبر وبنسبة 
% وتعتبر مدة السطوع وصفاء السماء عن توافر كمية كبيرة من الطاقة الحرارية التي 77-7.الصيف بنسبة 

 يمكن استغاللها في تدفئة ليالي الشتاء الباردة.

 النسبة المئوية لساعات سطوع الشمس:   5-1

من البيانات والخرائط هي النسبة المئوية لعدد ساعات سطوع الشمس الفعلية إلى عدد ساعات النهار ويتضح 
الجوية أن نسبة سطوع الشمس في مدينة سبها تمتد طوال اليوم )نهارا( معظم أيام السنة لقلة السحب ، ويبين 

%( في تسعة أشهر من العام ويتراوح بين 77-7.( أن سطوع الشمس يشمل معظم النهار )2الجدول )
ضحًا على قوة السطوع الشمسي على مدار العام %( في ثالثة أشهر من العام وهذا يعطي مؤشرًا وا97-95)
. 
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 ] مركز االرصاد الجوي[ 2732يوضح النسبة المئوية لساعات سطوع الشمس لمدينة سبها لسنة ( 2الجدول )

السنة 
 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير 2732

النسبة 
المئوية 
لساعات 
 السطوع

91% 97% .3% .4% .5% .9% 91% 77% .1% .7% 94% 91% 

تعتبر مدينة سبها من المناطق ذات طاقة شمسية عالية وكمية االشعاع الشمسي  االشعاع الشمسي: 5-2
 / متر مربع / يوم 6.52KWHالتي تصل إلى األرض عالية لمعظم أشهر السنة حيث تقدر بحوالي 

 (1لمدينة سبها وبنظر الى الجدول )وقد تم دراسة وتحليل االشعاع الشمسي 

 [34متوسط االشعاع الشمسي ]( 3الجدول )

Mon
th 

Jan Feb Mar Apr Ma
y 

Jun Jul Au
g 

Se
p 

Oct No
v 

De
c 

Yea
r 

Hh 401
0 

495
0 

638
0 

662
0 

717
0 

773
0 

791
0 

744
0 

647
0 

537
0 

434
0 

372
0 

601
0 

Hopt 555
0 

629
0 

716
0 

668
0 

667
0 

687
0 

714
0 

724
0 

724
0 

646
0 

584
0 

530
0 

652
0 

H(9
0) 

508
0 

492
0 

432
0 

187
0 

187
0 

140
0 

153
0 

232
0 

362
0 

460
0 

512
0 

506
0 

354
0 

Iopt 54 45 31 14 0 -7 -4 9 25 40 51 56 26 

: Hh االشعاع على المستوى االفقي(Wh/m2/day) 

Hopt  :اإلشعاع على مستوى مائل على النحو األمثل (Wh/m2/day) 

H(90) : درجة 77سطح مستوي في زاوية: اإلشعاع على. (Wh/m2/day) 

Iopt  :الميل االمثل(deg.) 
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يتضح وبشكل عام ان قيم االشعاع الكلي الساقط على سطح افقي تمتاز باالرتفاع طول السنة وخصوصا في 
الشهور ) مايو ، يونيو، يوليو ، أغسطس ( ويكون المتوسط السنوي لإلشعاع الكلي الساقط على سطح أفقي 

(Kh/m2/day) 4.72  واالشعاع المائل بزاوية المثلى(Kh/m2/day) 4.52  درجة. 24وزاوية الميل المثلى 

 تطبيق دمج منظومة الخاليا الشمسية في المباني التعليمية: – 6

 لقد تم اختيار مبنى مدرسة المنار لتعليم االساسي بمدينة سبها .

 معلومات عن المبنى : -3
 الموقع : مدينة سبها. -دراسي  لتعليم االساسي فصل  27مدرسة المنار  -
و الطابق المتكرر   m22977 مكونات المبنى : يتكون المبنى من ثالثة طوابق بمساحة اجمالية  -

 .m23277بمساحة 
 توجيه المبنى : الواجهة الرئيسية اتجاه الشمال الشرقي . -
ايام في  5بمعدل عمل  kwh19االستهالك اليومي من الطاقة الكهربائية : يستهلك بمعدل  -

ايام / أنتاج الطاقة  5عامل االستهالك : استهالك الطاقة في  -ساعات يوميا.  9االسبوع بواقع 
 %93ايام =  9

( وهو عبارة  http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phpحيث تم استخدام موقع )
عن برنامج تم تصميمه من قبل المفوضية االوروبية على شبكة االنترنت لحساب االشعاع الشمسي 

باعتماد على  (pvللمنطقة او المدينة ويقوم بحساب كمية الطاقة الكهربية الناتجة من الخاليا الشمسية )
شرة من خالل الموقع او يتم ادخلها ومعلومات مناخية يمكن اخدها مبا  مجموعة من البيانات يتم ادخلها

 عن طريق ملف مناخي ليتم الحسابات وتعطى النتائج على هيئة جداول ومعلومات.

 حيث تم ادخال البيانات للموقع والمتمثلة في االتي :

 ( .12(  كما بالشكل )  (googleخطوط الطول والعرض للمدينة و من تم تحديد موقع المبنى على خريطة 

 . 1kwh\m2( بقدرة pv crystalline siliconالخاليا المستخدمة: خاليا شمسية سيليكون بلورية)نوع 

 درجة. ) تم تحديده من الموقع (. 24زاوية التوجيه االمثل : 

 .)من شركة الكهرباء(. kwh19االستهالك اليومي : 

 12v. حجم لبطارية الشمسية لشحن : 

  m2 3277  *wh/m23777  /377  =wp=  377القوي القصوى : المساحة * كفاءة اللوح الشمسي / 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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03277 =  .12kwp 

 3700wh/220v     / قوة التيار الكهربائي=  kwhمعدل االستهالك اليومي باألمبير :معدل االستهالك 
=168ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34الواجهة الرئيسية للموقع ) موقع مبنى المدرسة قيد الدراسة() (12الشكل )

 النتائج المتحصل عليها :

 Ed-Em-Hd-Hm  [34 ]متوسط (  5الجدول )

 توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية PVGISتقديرات 

 .،a.s.lمتر  424" الشرق، االرتفاع: 23'25°  34"الشمالية،  17'2°  29المكان: 

 PVGIS-CMSAFقاعدة بيانات اإلشعاع الشمسي المستخدمة: 

 %47أقصى حد لتفريغ البطارية : 

 ٪ )باستخدام درجة الحرارة المحيطة المحلية(31.9خسائر تقدر نظرا لدرجة الحرارة وانخفاض اإلشعاع: 

 



667 
 

 ٪2.4خسارة تقدر بسبب اآلثار االنعكاس الزاوي: 

 ٪34.7الخ(: خسائر أخرى )الكابالت، العاكس 

 ٪.29.9مجتمعة:  PVخسائر النظام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن خالل االطالع على البيانات نستنتج االتي :

 27577(kWh)االنتاج السنوي من الكهرباء بالكيلو وات/ السنة : 

 kwh47.37متوسط أقل انتاج من الكهرباء اليومي بالكيلو وات في الساعة في شهر ديسمبر 

 kwh42..7متوسط اكبر انتاج من الكهرباء اليومي بالكيلو وات في الساعة في شهر مارس 

 )مارس( 3757(kWh)متوسط اقصى انتاج شهري من الكهرباء بالكيلو وات / الشهر :  

 )ديسمبر( 3527(kWh)متوسط اقل أنتاج شهر من الكهرباء بالكيلو وات / الشهر : 

 4.52 (kWh/m2) كيلو وات / المتر المربع : متوسط االشعاع الشمسي السنوي

dE  متوسط إنتاج الكهرباء اليومي من
 نظام )كيلوواط ساعة(

:mE  متوسط إنتاج الكهرباء الشهرية
 من نظام معين )كيلوواط ساعة(

dH  متوسط المجموع اليومي من
اإلشعاع العالمي للمتر المربع 

الواحد من قبل وحدات من نظام 
 /متر مربع )كيلو واط

mH  متوسط مجموع اإلشعاع العالمي
للمتر المربع الواحد من قبل 
   وحدات من نظام )كيلو واط /

 متر مربع

 2-=  والتوجه درجة، 26=  الميل: ثابت نظام

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 51.40 1590 5.55 172 

Feb 57.20 1600 6.28 176 

Mar 62.80 1950 7.16 222 

Apr 56.90 1710 6.68 200 

May 55.90 1730 6.67 207 

Jun 57.10 1710 6.87 206 

Jul 59.20 1840 7.14 221 

Aug 60.00 1860 7.24 224 

Sep 58.10 1740 6.99 210 

Oct 55.60 1720 6.46 200 

Nov 52.30 1570 5.84 175 

Dec 49.10 1520 5.30 164 

 198 6.52 1710 56.3 السنوي المتوسط

 2380 20500 عام لمدة إجمالي
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ونجد ان اقل متوسط من انتاج الطاقة من خالل  37kwhان االستهالك اليومي من الكهرباء للمبنى يقدر بحوالي 
اى اكبر من ما يحتاجه المبنى ويمكن التوفير واستغالله بطرق   kwh 49.10منظومة الخاليا الشمسية تقدر ب

 اخري.

 التوصيات :النتائج و  -9

 النتائج : - أ
تعتبر مؤشرا هاما على  4.52 (Kh/m2/day)ان قيمة االشعاع الشمسي التى يبلغ متوسطها  -

 القدرة على استغالل الطاقة الشمسية في انتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.
وذلك من ان استخدام الطاقة الشمسية كطاقة صديقة بالمباني التعليمية يتالءم مع تلك المباني  -

خالل توفر السطوح الالزمة للخاليا الشمسية والتي يستفاد منها في عزل االسطح وكذلك احتياج 
المبنى لطاقة خالل الفترة النهارية ) الصباحية( مما يعزز من فرص التخزين لطاقة واالستفادة منها 

 اوقات الدروة.
د استنزاف الطاقة الكهربائية المنتجة امكانية استخدام منظومات الخاليا الشمسية مما يسهم في ترشي -

 من الوقود االحفوري او االستغناء عنها في المباني التعليمية .
ستكون ليبيا مصدر هام إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وذلك لوجود مساحات  -

 صحراوية واسعة وسطوع الشمس لمعظم ايام السنة فان ذلك يضعها في مقدمة مصدري الطاقة
الكهربائية المنتجة باستخدام الواح الخاليا الشمسية وبتالي يجب االهتمام بهذا المصدر وعمل 

 دراسات والبحوث لالستفادة المثلى منها .
 التوصيات : - ب

دراسة وتصنيف المباني التعليمية والتعرف على امكانياتها الفنية لتحديد الطرق المناسبة إلمكانية  -
الشمسية بها بما يضمن االستغالل االمثل لها كمصدر لطاقة صديقة ادماج منظومات الخاليا 

 للبيئة.
دراسة امكانية إدخال اساليب جديدة في البناء وذلك من خالل إدخال اساليب العمارة الشمسية و  -

التركيز على االنظمة السالبة في تصميم المباني بشكل عام والمباني التعليمية على وجه 
 الخصوص.

لتطوير أساليب البناء بما يؤدي الى سهولة ادماج منظومات الخاليا الشمسية في وضع مقترحات  -
المباني التعليمية و الذي يعتبر خطوة أولى لجيل جديد من المباني بجعل منظومات الخاليا 

 الشمسية من ضمن مواد البناء الداخلة في تصميم االسقف والواجهات.
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صة بالتخطيط العمراني والبناء والتشييد ووضع الحلول دراسة القوانين والتشريعات القائمة الخا -
والمقترحات بشأن تعديلها بما يمكن من ادخال منظومات الخاليا الشمسية ضمن مكون المباني 

 التعليمية.
يجب ان يتم العمل على عزل المباني بشكل جيد وان تكون المواد المستعملة مالئمة و مناسبة  -

تكون تحتفظ بمعامل حراري ثابت نسبيا و اختيار المكان المناسب للبيئة والمناخ الصحراوي وان 
في المبنى ويفضل ان تكون في السطوح الخارجية للحوائط واالسقف للمساهمة في ترشيد أستهالك 

 الطاقة.

 قائمة المراجع:

مركز بحوث  -الطاقة الشمسية واستخداماتها في قطاع الطاقة والمياه في العراق -ماجد حسن علي  -1
 طاقة والبيئة/ وزارة الصناعة و المعادن دولة العراقال
قسم  -استخدام الطاقة الشمسية في المباني,اقدام سعدي عباس عنفوص –الهام ابراهيم عبد الرزاق  -2

 وزارة االعمار واالسكان جمهورية العراق. –الدراسات 
الثاني النظم الشمسية الجزء  –امكانات وافاق توليد من مصادر الطاقة المتجددة في دول االسكوا  -3

 م.2773االمم المتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية  –الحرارية 
-القاهرة -مؤسسة االهرام -محمد مصطفى الخياط "الطاقة البديلة تحديات وامال ،مجلة السياسة الدولية -4

 43،المجلد  344( العدد 2774مصر )أبريل 
 م2777تربية وزارة التعليم وال-كتاب أطلس ليبيا التعليمي -5
دراسة تأثير بعض المتغيرات المناخية على االشعاع  –مريم االمام  -يوسف حسن –المدني خليل  -6

 م. 2004جامعة طرابلس  –كلية العلوم  -الشمسي وحساب زوايا الميل في ليبيا
 م 2734ديسمبر  –دولة االمارات العربية  -ورقة دولة ليبيا  –مؤتمر الطاقة العربي العاشر  -7
 م. 2734قسم المعلومات والتوثيق  –االرصاد الجوي طرابلس  هيئة -8
مركز –فرص ادماج منظومات الخاليا الشمسية  -وسام محمد -زينب الشماس–محمد موسى بلحاج  -9

 م 2771ديسمبر  –العدد التاسع عشر  -مجلة الطاقة والحياة  –ليبيا  -دراسات الطاقة 
مجلة  -جامعة الملك فهد –مباني الدواعي والوسائل آل حمود محمد بن سعد. استهالك الطاقة في ال -11

 ه.3777لسنة  3، العدد 31المهندس، المجلد 
أثر استخدام تقنية المنظومات الشمسية كمواد انها –الجادي احسان على ،محمد سليم يونس محمود  -11

 2737 – 33العدد  .2المجلد  –مجلة الهندسة والتكنولوجيا  -خارجية في انتاج المعماري
القصراوي ،سماح مصطفى "دور التكنولوجيا المتقدمة في تشكيل العمارة المعاصرة ،كلية الدراسات العليا  -12

 م(.2775االردن  ) –عمان  -،الجامعة االردنية
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نوري ،فراس سالم "أثر المشبكات البنائية الثابتة في السيطرة على الشعاع الشمسي وتقليل الحمل الحراري  -13
 م.2774العراق  –لهندسة المعمارية ،الجامعة التكنولوجية بغداد النافذ لالبنية ،قسم ا

14- http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa -10-03-2016 
15- Norbert ،lechner “heating، cooling lighting ،design Methods for architect" ،
Wiley ،john; and sons ،edition ،(2001) 
16- Andrea Compagno  , " Intelligent Glass Facades", Birkhauser Boston, (2002). 
17- Maria Cristina Munari Probst *, Christian Roecker "Towards an improved. 
18- Deo Prasad, Mark snow, "Designing with solar power", Images publishing, 
(2005). 
19- Luque, Antonio & Steven Hegedus, "Handbook  of Photovoltaic Science and 
Engineering", John Wiley & Sons Ltd, (2003). 
20- Thomas    ، Randall   Photovoltaics and Architecture " ،London GBR: 
Routledge ،(2001) 
1- http://www.arabsolarenergy.com/2014/12/solar-panels.html.-20-03/2016 
2- http://www.slideshare.net/safaamohammed5496/ss-48217746.20- 03/2016 

 

 إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة

 يحيى محارب العرفي
 األكاديمية الليبية للدراسات العليا –ماجستير إدارة هندسية 

 البريقة -أستاذ متعاون بجامعة النجم الساطع  –أخصائي أعمال مدنية بمشروع النهر الصناعي 
GMRABREGA@YAHOO.COM 

 ملخص:

انتهجت معظم المستشفيات في الدول المتقدمة منهج إدارة الجودة الشاملة ، الذي يعد مدخال واسع في عمليات 
ية التي التنظيمية و التي تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر للجودة في كل العمليات الخاصة بالخدمات الصح

يقوم المستشفى بتقديمها. في حين تعاني المؤسسات الصحية العمومية في ليبيا من مشاكل على المستويين 
التنظيمي و التمويلي ، أدت إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية المقدمة و في ذات الوقت عدم القدرة على ضمان 

الخدمات الصحية كمنتج نهائي للمريض، البد خدمات صحية ذات جودة عالية .و لكي يتم الوصول إلى جودة 
من العمل على تخفيض الفوارق بين الخدمة الصحية المنجزة و الخدمة الصحية المرغوب فيها من قبل المريض، 

 من أجل الوصول إلى رضاه.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?map=africa
http://www.arabsolarenergy.com/2014/12/solar-panels.html
http://www.slideshare.net/safaamohammed5496/ss-48217746
mailto:GMRABREGA@YAHOO.COM
mailto:GMRABREGA@YAHOO.COM
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 و هذا لن يتحقق إال في ظل جهاز إداري تحدوه الرغبة األكيدة على ضرورة االرتقاء بالمؤسسة الصحية إلى
 مستوى الجودة الشاملة.

Abstract: 
Most hospitals have adopted in developed countries, total quality management 
approach, which is the input wide organization aimed at achieving continuous quality 
improvement in all operations of private health services by the hospital to provide. 
While public health institutions suffer from the problems in LIBYA at the 
organizational and funding, led to the high cost of health services and at the same 
time the inability to ensure health services of high quality. 
And so is access to quality health services as an end product of the patient, must 
work to reduce the disparities between the health service and health service 
completed the unwanted by the patient, in order to reach satisfaction. 
This will be achieved only under the administrative apparatus desiring firm on the 
need to improve the health institution to the level of overall quality. 

 تمهيد:

يلقى موضوع الجودة المزيد من االهتمام والخصوصية من جانب المؤسسات الصحية لما لها من تأثير كبير في 
جودة ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات صحية يحقق منافع للفرد بصفة حياة األفراد والمجتمعات، في تحسين 

في المؤسسات الصحية فإن  خاصة وللمجتمع ككل بصفة عامة، وعلى العكس تماما، فإن انخفاض معدل الجودة 
الحياة تكون في خطر، ومن ثم تزداد حاالت الوفاة لألفراد وهم في سن العمل أو خروجهم إلى المعاش المبكر 

سبب المرض، وبالتالي يفقد االقتصاد الوطني ما كان يمكن لهؤالء األفراد أن يسهموا به في الناتج الوطني لو  ب
 إنهم تلقوا خدمات صحية جيدة تجعلهم يستمرون في اإلنتاج بكامل طاقتهم .

نما تعني أساسا رضا العمالء عن السل عة أو الخدمة ولم تعد الجودة إنتاج سلعة أو تقديم خدمة أفضل فحسب وا 
وعمل كل فرد في المؤسسة بغض النظر عن موقعه وطبيعة عمله،  المقدمة وهي بهذا المعنى تصبح مسؤولية 
 وهذا هو جوهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة.

وقد حققت العديد من المستشفيات في اليابان وأمريكا الشمالية نجاحا ملحوظا في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 
تي أثبتت قدرتها على تجنيب المستشفيات التكلفة المترتبة على تقديم خدمات صحية بجودة متدنية،وقدرتها على وال

تحسين األداء المالي، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية، وتقليل األخطاء وتحسين العمليات، وتحسين مستوي 
 رضا الزبائن وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات .
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من الدور الذي تلعبه الصحة في حياة الفرد وبالتالي أهمية تقديم خدمات  ا الموضوع نابع إن أهمية تناول هذ
 صحية بجودة أفضل لكسب رضاه وتحسين مستوى حياته .

ونهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى تأكيد أهمية االلتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة لضمان خدمات صحية 
 لك تتناول هذه الورقة بصفة أساسية النقاط اآلتية:ذات جودة عالية ، وعلى ذ

 ماهية الخدمة الصحية. .3
 إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات. .2
 جودة الخدمات الصحية. .1
 التوصيات . .4

 ماهية الخدمة الصحية .1

انه ما كانت السلعة لتظهر إلى الوجود لو لم تكن هناك سلسلة من الخدمات المؤداة، لكي يتم  ألفريد مارشاليرى 
 إنتاج هذه المنتجات وتقديمها إلى المستهلك.

نما تتفرع لعدة قطاعات، ومن بينها القطاع الصحي.  إن الخدمات ال تشمل نشاط قطاع معين، وا 

 مفهوم الخدمة: -أ 

تقديمها من طرف آلخر، وهي  على أنها نشاط أو منفعة يمكن  P.Kotlerرفها وردت عدة تعاريف للخدمة، فع
نتاجها يمكن أن يرتبط أحيانا بسلعة .  أساسا غير ملموسة، وال يمكن نقل ملكيتها، وا 

أن الخدمة هي " تجربة زمنية يعيشها العامل أثناء تفاعله مع فرد من أفراد المؤسسة  L.Cloristopher ويرى
 وتقني". ومع دعم مادي

كما عرفت على أنها جميع النشاطات والعمليات التي تحقق الرضا لدى المستهلك مقابل ثمن ودون أن تتضمن 
 تقديمها أي أخطاء

. أي ال بد من التأكد على مسألة الجودة في تقديم الخدمات الطبية كإستراتيجية متقدمة في العمل اإلداري 
 للمؤسسات الصحية .

 الصحية:خصائص الخدمة  -ب

 تتمتع الخدمات الصحية كباقي الخدمات بمجموعة من الخصائص تميزها عن المنتجات األخرى:

 : أي عدم إمكانية مشاهدتها ولمسها . الال ملموسية 
 أي إنها تنتج وتقدم لالنتفاع في وقت واحد . : صعوبة الفصل بين إنتاج الخدمة واستهالكها 
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 :رة على تقديم المستوي نفسه من جودة الخدمة، فالطبيب يصعب أي عدم القد ) عدم التجانس )التباين
 عليه التعهد بتقديم خدمات مماثلة ومتجانسة على الدوام .

  :أي عدم إمكانية االحتفاظ بها لحقبة من الزمن . غير قابلة للتخزين 
 :أي عدم إمكانية االنتفاع بها أو التمتع بحق امتالكها .  عدم التملك 
 : إن االختالف بين السلع المادية والخدمات أدى إلى اختالف طريقة وكيفية إنتاجها  إنتاج الخدمة

 وتسويقها .

 أنواع الخدمات الطبية: -ج

 تقسم الخدمات الطبية إلى :

 :وتتعلق بالتشخيص والعالج وتؤدى عبر األقسام اآلتيةخدمات طبية مرتبطة بصحة الفرد :  .1

 قسم األمراض الباطنة .  -

 احة .الجر  قسم   -

 قسم األطفال . -

 قسم الوالدة وأمراض النساء . -

 قسم أمراض الرأس . -

 قسم الطوارئ . -

 قسم األشعة؛ قسم المختبر... الخ. -

 تشمل كل ما يتعلق بالرعاية السريرية داخل المستشفى، ويندرج ضمنها: : خدمات طبية مساعدة  -2

 خدمات التمريض . - 

 خدمات الصيدلية.  -

 إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات - 2

إن النجاح في تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات الصناعية، سمح بأن يأخذ هذا المفهوم 
 طريقه بقوة إلى باقي المؤسسات ومن قطاعات أخرى ومنها المؤسسة الصحية. 

 سسات الصحية؟فما هي إذا خصوصيات مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤ 
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 ( : ) المستشفيات مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية  -أ 

إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية ال يختلف عما قدمه كل من ديمنج و جوران و كروبي و 
ة هي اإلتقان والعمل ايشيكاوا من مساهمات وغيرهم من رواد إدارة الجودة الشاملة. ونفهم من ذلك إن الجود
 الحسن، وبشكل موجز فإن إدارة الجودة الشاملة قدمت أربعة ثورات في عالم األعمال هي:

 . منح الزبون األولية واألسبقية 
  التحسين المستمر لكل ما يحدث داخل المؤسسة  .never ending improvement   
 . مشاركة الجميع في تحقيق األهداف ورسمها 
  في شبكة اجتماعية.إدراج المؤسسة 

 فمفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية، فإنه يقوم أساسا على األبعاد اآلتية:

 جعل المريض هو المركز الذي تدور حوله أنشطة المستشفى وتسعى في أعمالها على إرضاءه . .3
يجب أن تسعى  يعتبر التركيز على الجودة في الخدمات الصحية المقدمة هي العنصر األساسي الذي .2

مكانياتها لتحقيقه .  المستشفيات إليه، كما أنها تسخر كافة مواردها وا 
ال تقتصر الجودة على المخرجات النهائية للخدمات الصحية، بل يجب أن تبنى في كل خطوة من  .1

خطوات تقديمها، وذلك ليتسنى الوصول للهدف المنشود، وتعتبر كل خطوة مدخال لما بعدها من خطوات 
 . تالية

 االعتماد على الحقائق واألرقام في تقديم الخدمة الصحية دون االعتماد على الحدس واألحاسيس . .4
 مشاركة عمال المستشفى في تطوير خطط العمل وتحسين الخدمات الصحية بشكل مستمر . .5
 تحقيق التوافق بين العاملين وتنمية كفاءاتهم بتكوين فرق العمل إلرضاء للمرضى . .4
 ر جودة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى بصفة مستمرة .وضع نظام لتطوي .9
% ، أي أن نسبة الخطأ يجب أن تكون صفرًا، وهذا معناه  377االعتماد على مستوي من األداء يعادل  ..

 القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح ومن أول مرة وفي كل مرة .
حو تحقيق رضاهم عن العمل، والعمل على االهتمام بالجوانب النفسية للعاملين بالمستشفى والسعي ن .7

 تنمية شعورهم بالوالء واالنتماء إلى المستشفى الذي يعملون فيه.

 أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات : -ب 

إن أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة تكمن في اعتبارها أحد المراحل األساسية لتحسين أداء المؤسسات وتقديم 
دة العالية، والتي يترتب عليها تحقيق إرضاء الزبون باعتباره مفتاح النجاح ألي مؤسسة، حيث أن طبيعة الجو 

 المنافسة العالمية الواسعة والشاملة تتطلب بصفة عامة من أي مؤسسة أربعة خصائص رئيسية هي:
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شباع احتياجاته وقت طلبها وبأقل تكلفة . .3  فهم ماذا يريد الزبون وا 
 ع والخدمات بجودة عالية وبشكل ثابت ومستمر .اإلمداد بالسل .2
 مجاراة التغيير في النواحي التكنولوجية والسياسية واالجتماعية . .1
توقع احتياجات العميل في الفترات الزمنية المستقبلية، لذا فإن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يمكن  .4

 أن يحقق جملة من الفوائد، يمكن تلخيصها في اآلتي:
 شكاوي العمالء من جودة ما يقدم لهم من خدمات . تخفيض 
 . تخفيض تكاليف الجودة؛ ، و زيادة رضاء العمالء 
 . تخفيض شكاوي العاملين وانخفاض نسبة الحوادث 
  زيادة الربحية نتيجة جذب عمالء جدد لهم الرغبة في دفع مقابل اكبر للحصول على خدمة ذات

 جودة عالية و متميزة .
  التعاون بين وحدات المؤسسة .تحسين االتصال و 
 . تحسين العالقات اإلنسانية و رفع الروح المعنوية 
 . زيادة االبتكارات والتحسين المستمر 
 .تحسين األداء الكي بشكل عام مما يؤدي على تدعيم المركز التنافسي للمؤسسة 

بالمستشفيات هذا المفهوم فقد تبنت اللجنة األمريكية المشتركة لالعتراف  TQMوتأكيدًا على أهمية نظام ،
معيارا أساسيا من معايير االعتراف بالمستشفيات ، األمر الذي دعى الكثير من  3774ووضعته منذ عام 

 المستشفيات في الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول المتقدمة نحو تطبيق مفهوم اإلدارة بالجودة الشاملة.

 المستشفيات:مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  -ج 

  قدم كل من إدوراد ديمنج ( أبو إدارة الجودة الشاملة) وجوزيف جوران وفيليب كروزبي 

 (Joseph Juran, Edward Deming, Philip grrosby  ) مجموعة من المفاهيم والمبادئ التي تبحث عن
سة بنجاح وفعالية فاشتركوا السمات أو الخصائص االيجابية التي تسمح بتطبيق إدارة الجودة الشاملة على المؤس

 و هي : TQMفي العديد من مبادئ 

 * التركيز على العمليات . 

 * التركيز على العميل أو الزبون .

 * التعاون والعمل الجماعي .

 * الوقاية من األخطاء قبل وقوعها .
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 * االعتماد على البيانات والمعلومات لحل المشكالت واتخاذ القرارات .

 اليب اإلحصائية للرقابة على الجودة، التحسين المستمر .* استخدام األس

 * وأخيرًا تهيئة العاملين من أجل المشاركة في تحقيق مستوي الجودة المطلوب.

في المستشفيات فإنها ال تختلف في الجوهر عن ما هو معروف و معتمد في  TQMأما فيما يتعلق بمبادئ 
المؤسسات الصناعية. فاختالف الُكتاب والباحثين حول عدد هذه المبادئ إنما هو ظاهري فقط، يرجع إلى دمج 

دئ أساسية   فمثال ملخص ألهم المبا بعض المبادئ مع بعضها أو التركيز على بعض هذه المبادئ باعتبارها 
 األساسية في نظام إدارة الجودة الشاملة بالمستشفيات و هي:

 . التركيز على المريض، وتحسين الخدمات الصحية 
 . مشاركة العاملين في تطوير خطط العمل 
 . تكوين فرق العمل الفعالة؛و التحسين المستمر للجودة 
 . التركيز على العمليات 
  مستوى جودة الخدمات الصحية.االعتماد على الحقائق والمعلومات عند تقييم 

 ويمكن إضافة مبدأين:

 . دعم اإلدارة العليا 
 .تحفيز القوى العاملة 

 جودة الخدمات الصحية : .3

 )المدخل إلى تعريف جودة الخدمات الصحية (  مفهوم الجودة 1.3

بالرغم من االهتمام المتزايد بموضوع الجودة إال أن المالحظ أن هناك اختالفات في تعريف الجودة وفقا الختالف 
 وجهات النظر للكتابات في هذا الموضوع 

  فحسب منظمة الموصفات القياسية الدوليةISO  2777 7773 /  فإنها مجموعة الصفات المميزة
والتي تجعله ملبيا للحاجات المعلنة أو  لمنظمة أو الشخص) للمنتج ( أو النشاط أو العملية أو ا

المتوقعة، أو القادر على تلبيتها " وبقدر ما يكون المنتج ملبيا للحاجات والتوقعات نصفه منتجا جيدا أو 
 عال الجودة أو رديئا.

  وعرفJ.Juran ."الجودة بإيجاز بأنها: "المالئمة لالستخدام 
  وعرفهاChristian Meria  ة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات المستعملين وبأقل تكلفة .قدر 
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  يرىp.h.crosby  أن الجودة هي المطابقة للمواصفات، ويقول بأن الجودة هي مسؤولية الجميع،ورغبات
 المستهلك هي أساس التصميم .

 ئيسية:إن تعار يف الجودة المقدمة )ما سلف ذكرها أو غيرها( يمكن حصرها في أربعة اتجاهات ر 
والذي يطلق عليه مدخل المستخدم أو العميل: أن الجودة تعني القدرة على تحقيق رغبات   االتجاه األول يرى أ .

العميل بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته ويحقق رضاءه التام عن السلعة أو الخدمة التي تقدم له وعليه فإن مستوى 
إليه أي ما يبغي العميل تحقيقه الجودة من منظور هذا االتجاه يتوقف على الفرق بين المستوى المطلوب الوصول 

 أو الحصول عليه من ناحية والمستوى الفعلي للجودة من ناحية أخرى.
فهو الذي يطلق عليه مدخل جودة المطابقة، فيرى أن: الجودة تعني المطابقة للمواصفات  االتجاه الثانيأما  ب.

مطابقة لهذه المواصفات وفي حالة عدم  والمعايير. وعليه فإن الجودة ستكون عالية عندما تكون خصائص المنتج
 المطابقة فغن ذلك سوف ينعكس سلبيا على مستوى الجودة.

والذي عليه مدخل جودة التصميم، إن الجودة المرتفعة في التصميم  االتجاه الثالثهذا في حين يرى أصحاب  ج.
د يكون ذلك في شكل استخدام إنما تعكس احتواء المنتج على بعض الخصائص المعينة أو الصفات المتميزة، وق

 مادة خام أفضل أو قوة المتانة وتحمل أعلى، أو مواصفات هندسية أكثر دقة، أو تقديم خدمات أسرع. 
في تعريف الجودة، أنه يجب تخطي المفاهيم الضيقة إلى مفهوم متكامل  االتجاه الرابعوأخيرا يرى أصحاب  د.

والذي يركز على أن الجودة هي نتيجة  إدارة الجودة الشاملة,مدخل وشامل للجودة، ولذلك يطلق على هذا االتجاه 
تفاعل العديد من العناصر واألبعاد، وهي: التركيز على الجودة و إداراتها من منظور تحقيق رغبات وتوقعات 

اد اإلدارة العميل أو الزبون ، واستخدام الطرق العلمية واألساليب اإلحصائية لتحسين وتطوير العمليات، والتزام أفر 
العليا بالتحسين المستمر للجودة، واشتراك جميع األفراد العاملين في المسؤولية عن الجودة والتعامل معهم كفريق 

 واحد.
 وهنا ثالث مستويات للخدمة وهي :

هي تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتساوى إدراك الزبون لتلقي الخدمة مع توقعاته المسبقة  الخدمة العادية:   -
 عنها .

هي تلك الخدمة التي تتحقق عندما يتدنى األداء الفعلي عن المستوى المتوقع من قبل الزبون  الخدمة الرديئة:  - 
 وتتحقق عندما يفوق األداء الفعلي توقعات الزبون بالنسبة لمستوى الخدمة .  الخدمة الممتازة: -. 

، فاألمر ال يختلف عن ما قدم من تعريف لجودة الخدمة  الخدمات الصحية نعرف الجودة فيأما إذا ما أردنا أن 
 بشكل عام .

 " تحقيق احتياجات المريض بتكلفة مقبولة".فعرفت منظمة الصحة العالمية الجودة بأنها: 
 ويرى آخرون أن جودة الخدمات الصحية ، إنما هي التجاوب المستمر لحاجات الزبون ( المريض) ومتطلباته.



678 
 

رضا إذ يريا أن الجودة هي  " ميلتون روم وكارلوس مونتويا :"ه خبيري الصحة العالميةوفي تعريف أخر أورد
المريض عما قدم له من خدمات صحية والذي يتوقف على مدى التطابق بين مستوي هذه الخدمات من ناحية 

 وتوقعات واحتياجات المريض من ناحية أخرى .
ومفاهيم الجودة الشاملة في القطاع الصحي ضرورية جدا، و ما يمكن استخالصه مما سبق هو أن تطبيق مبادئ 

خاصة بعد النجاح الكبير المحقق في المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، وهذا بهدف تحسين جودة 
 الخدمات الصحية المقدمة واالرتقاء بها إلى مستوى طموحات العميل) المريض(.

 قياس الجودة في الخدمات الصحية :  2.1 

ملية قياس الجودة في قطاع الخدمات الزالت في غاية الصعوبة قياسا بما هو سائد في المؤسسات اإلنتاجية إن ع
 ويرجع ذلك على العديد من العوامل أهمها:

 صفة الخدمات غير ملموسة ، إذ ال يمكن الحكم عليها إال بعد الحصول عليها . • 
بسهولة تقييمها أكثر من  ي تسمح للشخص المتخصص تتسم الخدمات عموما ببعض الجوانب المهنية، الت•  

 الشخص العادي .
مهم لجودة الخدمة، من خالل ما يقدمه من معلومات دقيقة تفيد مقدمي الخدمة لمعرفة  درجة تعاون المستفيد  • 

 خصوصية كل مستفيد والعمل على تلبيتها .
يتطلب ضرورة تنويع أساليب القياس وبما يتالءم اختالف احتياجات المستفيدين من الخدمة ومدى إدراكهم لها •  

 مع ظروف كل مستفيد على حده.
نما يجب  مما سبق يتجلى صعوبة وضع معايير ثابتة لقياس جودة الخدمات في مختلف المنظمات الخدمية، وا 
وضع معايير تستجيب لمتطلبات وخصوصية كل قطاع من القطاعات الخدمية على حدة، والتي من شانها 

ايير( أن تحقق نوع من التوازن بين أهداف مقدم الخدمة وطالبها والمؤسسة الخدمية، وعليه يمكن التعامل مع )المع
 قياس جودة الخدمات الصحية وفقا لثالث مداخل رئيسية:

 قياس جودة الخدمات الصحية من منظور المرضى : المدخل األول
تعتبر شكاوى المرضى خالل فترة زمنية مقياسا هاما عن مستوي أداء  مقياس عدد الشكاوي:   .3

 الخدمات ، فأما أن تكون في مستوي ما يتطلعون إليه أو أنها تقدم دون المستوي المطلوب .
الخدمات  وهو من أكثر الطرق استخداما لقياس اتجاهات المرضى نحو جودة مقياس الرضاء:  .2

تكشف  ة بعد حصولهم على هذه الخدمات من خالل توجيه حزمة من األسئلة التي الصحية، خاص
 شعور المرضى نحو الخدمات المقدمة لهم .

للخدمة المقدمة وتلقيهم لمستوى جودة  ويكون بمقارنة توقعات المرضى  مقياس الفجوة:  .1
 الخدمة الفعلية ، ويمكن صياغة ذلك في المعادلة التالية:.

 األداء الفعلي" -جودة الخدمة = التوقعات                             
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ويعتبر أحد المقاييس الحديثة لقياس جودة الخدمات. ما دام أن العالقة بين  مقياس القيمة:  .4
المنفعة والسعر هي التي تحدد القيمة، فكلما زادت مستويات المنفعة الخاصة بالخدمات المقدمة قياسا 

الخدمة المقدمة للعمالء وبالتالي زاد إقبالهم على طلب الخدمات  ا زادت قيمة بالسعر كلم
الصحية،والعكس صحيح. وعليه من مصلحة المنظمة اتخاذ الخطوات الكفيلة من أجل زيادة المنفعة 

 بالشكل الذي يؤدي إلى تخفيض سعر حصول العميل على الخدمة ويشكل مرضي . المطلوبة 
  س الجودة المهنيةقيا:  المدخل الثاني 

نتناول مقاييس الجودة المهنية قدرة المؤسسات الصحية على الوفاء بخدماتها التشخيصية والتمريضية والطبية 
واإلدارية من خالل االستخدام األمثل لمواردها المتاحة. ألنه ال يكفى أن يكون المستفيد راضيا على مستوي 

كون راضيا أيضا عن نوع الخدمة الصحية واإلجراءات التي قدمت الخدمة الصحية التي يتلقاها ، بل يجب أن ي
 بها هذه الخدمة للوفاء باحتياجات المرضى.

 وفي هذا اإلطار يمكن التمييز بين أنواع المقاييس التالية:
  مجموعة مقاييس جودة المدخالت: وتتضمن  (3 

داريين وفنيين ومستخدمين ( والتي  كفاءة مقدمي الخدمة .1 تنعكس من خالل العديد ) أطباء وا 
 من المؤشرات منها:

 . جودة العالقة الشخصية بين المرضى والفريق الصحي 
 . جراءات العمل المتبعة بالمستشفى  درجة معرفة الفريق الطبي بنظم وا 
 (التمكين الفني)تدريب، خبرة، مؤهالت. 

 التالية :تنعكس هذه الكفاءة من خالل المؤشرات  كفاءة األجهزة والمعدات الطبية: .2
 . مهارة العمال 
 . درجة التطور التكنولوجي لألجهزة 
 . دقة القراءات التي تظهرها أجهزة أدوات القياس 
 . تكلفة تشغيل األجهزة 
 .طاقة التشغيل القصوى 

كفاءة نظام السجالت الطبية والمعلومات: وهذا ينعكس من خالل جملة من   .3
 المؤشرات منها:

  ووضوحها)نظام الفهرسة المتبعة(وفرة السجالت الطبية 
 .طريقة حفظ السجالت واستخراجها 
 . مدى كفاءة هذه البيانات التي توفرها هذه السجالت 
 .حداثة البيانات التي توفر 
 .سهولة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة 
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  طريقة الحصول على المعلومات والبيانات الطبية بما يضمن سريتها و
 خصوصيتها.

 وتتجلى من خالل: اءة نظام إجراءات وأساليب العمل: كف .4
  24انتظام مواعيد العمل بما يضمن تقديم الخدمة الصحية على مدار 

 ساعة يوميا .
  جراءات التحويل بين بساطة إجراءات الحصول على الخدمات الصحية وا 

 عناصر الخدمة الصحية .
 لى الخدمات التحديد الواضح والدقيق لكل إجراءات ومراحل الحصول ع

 الصحية.
 الكفاءة في خصائص الهيكل التنظيمي: ويمكن أن تظهر من خالل: .5

 . درجة وضوح األهداف 
 . النظام المتكامل لالتصاالت 
 . وجود نظام للمسائلة والمحاسبة 
 . انسيابية وسهولة تداول المعلومات بين أقسام المستشفى 
 بالمستشفى . درجة وضوح االختصاصات والمسؤوليات لدى كل العاملين 
  جودة القرارات اإلدارية التي تضمن تحقيق الخدمة الصحية بالسرعة

 المطلوبة وبأقل تكلفة.
كفاءة التسهيالت و اإلمكانيات األخرى: وتنعكس هذه الكفاءة في العديد من  .6

 المؤشرات منها:
 . التصميم الداخلي للمستشفى 
 . النظافة والمظهر الجمالي 
  المواصالت ) قربه أو بعده( .موقع المستشفى من وسائل 
  المتاحة ) القدرة االستيعابية( . عدد األسرة 
   النفايات . مدى قدرتها على التخلص من 
 . مدى توافر موارد للطاقة الكهربائية االحتياطية 
 . التحديد الواضح لجداول زيارات المرضى 

 :( مقاييس العمليات 2

وهي تلك المقاييس التي ترتكز على جودة المراحل المختلفة لتقديم الخدمة الصحية، وهي تنطوي تحت مجموعة 
وتوضح هذه  من المؤشرات التي تم تحديدها من قبل الجهات االستشارية الخارجية ومنظمة الصحة العالمية، 



681 
 

قاية، التشخيصية والعالجية( والتي يجب المؤشرات النسب المعيارية لكافة عناصر أنشطة الخدمات الصحية ) الو 
 أن تستوفيها كافة هذه العناصر، لكي يتم تصنيف هذه الخدمات كخدمات صحية جيدة.

 مقاييس المخرجات (1

 ويتم قياس جودة المخرجات من خالل مجموعة من الطرائق منها:

هدفة( واألداء القياس المقارن: أي أن تجري مقارنة كمية بين المعادالت المعيارية ) المست .3
 الفعلي بغرض اكتشاف أوجه القصور ومحاولة تفاديها مستقبل .

 بخصوص الخدمات الصحية المقدمة . استقصاء رضا المرضى .2
لمعرفة كافة المشاكل والمعوقات التي حالت دون تحقيق  استقصاء العاملين في المستشفى .1

 المنشود. األداء 
 كامل لتحسين األداء المستمر للجودة قياس الجودة ضمن برنامج مت: المدخل الثالث

باعتبار أن الهدف األساسي لبرنامج إدارة الجودة الشاملة هو التحسين المستمر والتطوير الدائم للجودة لكل من 
المؤسسة الخدمية والعمالء، بحيث ال يتوقف عند قياس مستوي جودة األداء الحالي بل اعتبار تحسين الجودة 

مؤسسات الخدمية يجب أن تعمل على التأكد من استمرارية تحسين الجودة في األجل الطويل أسلوبا للحياة. فإن ال
وكيفية قياس هذا التحسين. وفيما يلي أهم المتغيرات التي يمكن االعتماد عليها لقياس الجودة ضمن برنامج 

 متكامل إلدارة الجودة:

 . وجود قيادة واعية بأهمية الجودة 
  العميل ) داخلي وخارجي( .التركيز على احتياجات 
 . توجيه جميع العاملين بالمنظمة بمسؤولية الجودة المشتركة 
 . العمل الجماعي 
 . التدريب المستمر على الجودة 
 . تنمية العنصر البشري 
 . النظام المتكامل للمعلومات 
 . اتخاذ القرارات بناء على الحقائق والمعلومات 
 .توفير التنظيم الالزم 
 التوصيات

في مختلف القطاعات والقطاع الصحي خصوصا، هذه  TQMنهاية هذه الورقة وتأكيدًا على أهمية تطبيق  في 
 في كل نواحي الحياة االقتصادية: TQMجملة من التوصيات ، قد تساهم في دعم فكرة ترسيخ مبادئ 
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 ملة.إن ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مرهون بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشا 
  يجب االهتمام بتغيير وتطوير ثقافة اإلدارة العليا في مؤسساتنا الصحية، نحو تطبيق

 .TQM مبادئ 
  تحسين ثقافة العاملين في مؤسساتنا الصحية تجاه مفهوم إدارة الجودة الشاملة )ندوات، برامج

 تدريبية، بعثات لمؤسسات صحية سباقة لالستفادة من الخبرة ( .
 ن التسيير التقليدي لمؤسساتنا الصحية والسعي نحو غرس ثقافة جديدة ضرورة االستغناء ع

)   كإشراك العاملين في مختلف القرارات، منحهم مزيد من الحرية بدافع  TQMمع متطلبات  تتناسب 
 تشجيع االبتكار ( .

  إنشاء جائزة وطنية سنوية ألفضل مستشفى يعمل طبقا للمعايير العلمية لجودة الخدمات
 وتمنح هذه الجائزة في مؤتمر للجودة يعقد سنويا لعرض أحدث األبحاث العلمية المتخصصة. الصحية،

 المراجع:
مدخل لتحسين جودة أداء الخدمات  يسري السيد يوسف جوده." مبادئ إدارة الجودة الشاملة ", .3

 .2772الصحية". مجلة البحوث اإلدارية. المجلد الرابع والعشرون. جامعة الزقازيق. العدد األول. يناير 
  .377دار الفكر العربي. القاهرة. عبد اهلل ساعاتي. " مبادئ إدارة المستشفيات". .2
ان الجودة . وزارة الصحة األردنية سلسلة ضم نها عادل. " مفهوم الجودة في الخدمات الصحية". .1

 بالتعاون مع وكالة الواليات المتحدة لإلنماء الدولي.
 . 3775، السنة التاسعة، العدد الثالث، كلية التجارة، جامعة المنوفية مجلة األفاق الجدية .4
 .3777. البيان للطباعة والنشر. القاهرة 3ط:  عوض بدير الحداد. " تسويق الخدمات المصرفية". .5
  2772. دار وائل للنشر. عمان.األردن.3". ط  هاني حامد الضمور. " تسويق الخدمات .4

 
 الدور المرتقب لحاضنات األعمال الجامعية في دعم األفكار الريادية

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت
 

 د. الطيب محمد القبي، أستاذ إدارة األعمال المشارك، جامعة سرت
e.elgobbi@gmail.com 

 أ. محمد قاسم سويكر، محاضر بقسم التمويل والمصارف، جامعة سرت
 الملخص:

تلعب حاضنات األعمال دورًا كبيرًا في إنجاح المشروعات الريادية، فال تكاد جامعة أو دولة حول العالم تخلو من 
وجود حاضنات االعمال. هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور حاضنات األعمال الجامعية المرتقب في دعم االفكار 

الوصفي من خالل إستمارة استبيان وزعت على عدد الريادية في مدينة سرت، حيث استخدمت هذه الدراسة المنهج 

mailto:e.elgobbi@gmail.com
mailto:e.elgobbi@gmail.com


683 
 

مفردة من أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات التطبيقية. حيث تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف  .4
لعينة ومعامل ارتباط بيرسون لكشف وجود العالقة بين  إنشاء حاضنة أعمال جامعية والرغبة   tالمعياري واختبار 

لى ريادة األعمال والعمل الخاص في مدينة سرت. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أبرزها للتحول إ
توقع  اقتصار دور حاضنة األعمال الجامعية في مدينة سرت على تقديم  خدمات الدعم الفني واالستشاري من 

لى تمويل من مصادر التمويل خالل أعضاء هيئة التدريس والفنيين بالجامعة، وعدم توقع حصول الرياديين ع
المختلفة المتمثلة في القطاع العام والخاص والمصارف، كما توصلت هذه الدراسة إلى إن التمويل وتشجيع 
المجتمع للرياديين من أهم العوامل التي تساعد على نجاح األفكار الريادية في مدينة سرت. وأوصت هذه الدراسة 

 األعمال بين شرائح المجتمع المختلفة والتوعية بأهمية التحول للعمل الخاص. بضرورة العمل على نشر ثقافة ريادة 
 الكلمات المفتاحية: ريادة األعمال, الحاضنات, التمويل, الجامعات, الدعم الفني

 

Abstract: 
Business incubators play a major role in the success of innovative projects. Almost 
no university or state around the world has abandoned the existence of business 
incubators. This study aimed at showing the role of prospective university incubators 
in supporting the entrepreneurship in Sirte. The study used the descriptive method 
through a questionnaire distributed to 48 faculty members working in applied 
colleges. Where the mean, standard deviation, t-sample and Pearson correlation 
coefficient were used to reveal the relationship between the establishment of a 
university incubator and the desire to shift to entrepreneurship and private 
employment in Sirte                                                     
     The study reached several results, the most important of which was expect 
limiting the role of the university incubator in the city of Sirte to providing technical 
and advisory support services through faculty members and technicians at the 
university, and not to expect the entrepreneurs to receive funding from various 
sources of funding represented in the public and private sectors and banks. 
Financing and encouraging the community to entrepreneurs is one of the most 
important factors that will help the success of pioneering ideas in Sirte. The study 
recommended the need to promote the culture of entrepreneurship among different 
segments of society and to raise awareness about the importance of transformation 
to private work.                                                                                 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 1.1
متزايدة ، كما خابت تطلعات جيل أدى الركود االقتصادي الناتج عن الصراع السياسي في ليبيا إلى صعوبات 

الشباب بسبب الظروف االقتصادية السيئة في الحصول على عمل يتناسب مع مؤهالتهم ومهاراتهم. ومن ناحية 
أخرى، إذا تم تسخير طاقات الشباب بشكل صحيح فهذا الجيل من الشباب سيكون لديه القدرة على تحسين النمو 

شباب ال يمكنهم العثور  4من كل  3أن  2733مة العمل الدولية سنة االقتصادي في ليبيا، وحسب تقرير منظ
$ في اليوم. لذلك كان التفكير نحو توجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص، وفي 3.25على عمل بأكثر من 

تشجيع إنشاء حاضنات أعمال إلنجاح األفكار الريادية التي من الممكن  إطار إنجاح هذا التوجه تم العمل على 
 حويلها إلى مشروعات انتاجية ناجحة تساعد في امتصاص القوة العاطلة عن العمل.ت

 لذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
 هل إنشاء حاضنة أعمال جامعية سوف يساعد في دعم األفكار الريادية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة؟

 ية:ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التال
 هل يشجع المجتمع األفكار الريادية الجديدة لريادة االعمال؟ .3
 هل يؤثر المناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي الحالي على رياديي األعمال؟ .2
 هل يوجد دعم متوقع من شركات القطاع العام والخاص المتواجدة بالبلدية لألفكار الريادية؟ .1
 العاملة بمدينة سرت برنامج لمنح قروض للرياديين؟هل من المتوقع أن يوجد لدى المصارف  .4
 هل تشجع الحكومة المحلية المتمثلة في المجلس البلدي واالجهزة التابعة له لألفكار الريادية وتدعمها؟  .5
هل تتمتع جامعة سرت بالبنية التحتية من المعامل والورش والبشرية المتمثلة في الكوادر العلمية والفنية  .4

 اندة الرياديين ؟القادرة على مس
 أهداف الدراسة: 1.2

 تهدف الدراسة إلى:
نجاح األفكار الريادية. .3  التعريف بحاضنات األعمال وما تقدمه من برامج لدعم وا 
 التعريف باألفكار الريادية ودورها في التنمية االقتصادية. .2
ية في مدينة دراسة وتحليل الدور المرتقب لحاضنات األعمال الجامعية في دعم األفكار الرياد .1

 سرت.
 أهمية الدراسة: 1.3

ُيعَد موضوع حاضنات األعمال واألفكار الريادية من الموضوعات المهمة كونها تساهم في تقليص نسب البطالة 
عن طريق أنشاء المشروعات الصغيرة الناجحة، األمر الذي يؤدي إلى دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

ت ريادة األعمال من الدراسات الحديثة خصوصًا في البيئة الليبية مما دعى إلى ضرورة البالد. كما ُتعَد دراسا
التركيز على مثل هذه الدراسات لسد الفجوة المعرفية في هذا الحقل. باإلضافة إلى ذلك تقدم هذه الدراسة للقائمين 
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لمراكز حال وجودها، واألهمية على إنشاء حاضنات ومراكز لريادة األعمال توقع لما سوف يكون عليه حال هذه ا
 النسبية لوظائفها ، األمر الذي يساهم في إنجاح دورها في دعم األفكار الريادية.

 حدود الدراسة: 1.4
 م. .273: أجريت هذه الدراسة خالل شهري سبتمبر وأكتوبر الحدود الزمانية 
 :جامعة سرت الحدود المكانية 
 :أعضاء هيئة التدريس بالكليات ) االقتصاد، والهندسة، والزراعة، والعلوم( الحدود البشرية 
 :دراسة استكشافية لدور حاضنات االعمال الجامعية لدعم رياديي األعمال. الحدود الموضوعية 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ضمن اإلطار النظري مفهوم يتضمن هذا الجانب جزئين رئيسين هما اإلطار النظري والدراسات السابقة، وت

حاضنات األعمال وريادة األعمال وبعض المفاهيم التي حاولت تفسير هاتين الظاهرتين، أما الجزء الثاني 
فيتضمن دراسات سابقة تمكن الباحثان من االطالع عليها والتي أفادتهما في تحديد بعض إجراءات الدراسة وفي 

 لسابقة في موضوع الدراسة.إعطاء تصور لما آلت إليه بعض الدراسات ا
 أواًل: اإلطار النظري:

 حاضنات األعمال: 2.1
ُتعد حاضنات األعمال بناء مؤسسي مخصصة لمساعدة منشآت األعمال الصغيرة سواء الحديثة منها أو التي في 

مناسبة من طور النمو ،بما يكسبها القوة و الثبات و تجعلها مربحة ،وذلك من خالل ما تقدمه لها من مساحات 
المباني لمزاولة نشاطها و اسداء المشورة و النصح لها في مجال األعمال ،وتقديم الخدمات و التسهيالت اإلدارية 

(. كما تعّد 2777المساعدة، هذا باإلضافة إلى تسهيل الحصول على التسهيالت المالية والمهنية )متعب، 
وعات الصغرى من خالل تقديمها منظومة متكاملة من حيث حاضنات األعمال آلية جديدة وفعالة لالرتقاء بالمشر 

الخدمات والمقومات والتمويل التي تحتاجها والسيما في المراحل األولـى مـن مرحلة اإلنشاء. تعد حاضنات األعمال 
ى آلية جديدة فاعلة لالرتقاء بالمشروعات الصغيرة من خـالل تقـديمها منظومـة متكاملة من الخدمات، إذ تهدف إل

دعم وتنمية إقامة مشروعات جديدة، لذا هناك عدد كبير من العوامـل التي تتشابك وتتداخل في عمليات التحضير 
إلقامة هذه المشروعات وهذه العوامل هـي تنظـيم الحاضـنة، والسوق المتاح للمشروعات الملتحقة بها، وبرامج 

 (.2733العمل التي سـوف يـتم االلتـزام بتنفيـذها )رشيد، 
وُبني الفكر الرائد في حاضنات األعمال على أساس تطوير آلية تعمل على احتضان ورعاية أصحاب األفكار 
اإلبداعية والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني محدد وصغير نسبيًا، يقدم خدمات أساسية مشتركة 

يا، وتيسير فترة البدء في إقامة المشروع لدعم المبادرين ورواد األعمال من أصحاب األفكار الجديدة والتكنولوج
وذلك من خالل توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات ومواجهة المخاطر العالية المترتبة على 
إقامتها، إلى جانب توفير هذه المنظومة للخدمات اإلدارية األساسية، فهي تقدم أيضًا المعونة واالستشارات الفنية 

 (.2775والمساعدات التسويقية في بعض األحيان )الشبراوي، المتخصصة 
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إن حاضنات األعمال عبارة عن " بناء مؤسسي حكومي أو خاص تمارسه مجموعة من األنشطة التي تستهدف 
تقديم المشورة والنصح والخدمات والمساعدات المالية واإلدارية والفنية لمنشآت األعمال والصناعات الصغيرة سواء 

احل األولى لبدء النشاط أو أثناء ممارسته ، أو من خالل مراحل النمو التي تمر بها المنشآت المختلفة في المر 
ا معروفة بإسهاماتها المتميزة في ھ(. كما إن حاضنات األعمال التي تتميز بكفاية موارد2773)أبو قحف، 

شاط في أي قطاع من القطاعات تخفيض معدالت الفشل التي تتعرض لها األعمال الحديثة في مرحلة بدء الن
االقتصادية، وبالتالي فهي توفر فرص عمل )وظائف( للتجمعات السكانية التي تتواجد فيها، وتسم في التنمية 

(. وهناك العديد من الحاضنات من أهمها حاضنات األعمال المتخصصة، 2777)متعب،  االقتصادية 
حاضنات الجامعات، وحاضنات الشركات العامة والخاصة،  الحاضنات المفتوحة، حاضنات األعمال التكنولوجية،

، رشيد، 2735الحاضنة اإلقليمية، الحاضنة الصناعية، حاضنة القطاع المحدد، وحاضنة اإلنترنت )الهاجري، 
2733.) 
 أهداف الحاضنات: 2.2

 (:2735لحاضنات األعمال العديد من األهداف منها )الهاجري، 
ي هي داخل وخارج الحاضنة إضافة لتنمية مهارات العمل الحر على إدارة تقديم خدماتها للمشروعات الت .3

 المشروع.
 تحقيق معدالت نمو عالية للمشروع بالخدمات التي تقدمها الحاضنة، ورعاية المشروعات الجديدة. .2
 تحقيق التنمية االقتصادية في األقاليم والمناطق والمدن التي تعاني الكساد. .1
 ر وتوسيع قاعدة السوق المحلي والدولي وخلق فرص عمل دائمة.دعم وترويج أنشطة التصدي .4
مساعدة المشاريع الصناعية الصغيرة على تخطي المشاكل والمعوقات اإلدارية والمالية والفنية التي يمكن  .5

 أن تتعرض لها خاصة في مرحلة التأسيس.
لربط الحاضنات بشبكة تسهيل الحصول على مختلف أشكال التمويل والتسهيالت االئتمانية إضافة  .4

 الحاضنات العالمية لتبادل الخبرات.
 ريادة األعمال: 2.3

( الريادة بأنها .277قد تناول العديد من الباحثين ذوي اإلختصاص مفهوم الريادة ، إذ يعرف )النجار والعلي ، 
دارة األعمال ذات الصلة بها من خالل االبتكار وتحمل المخا طرة وتخصيص الوقت القدرة والرغبة في تنظيم وا 

( بأنها االستعداد للمخاطرة المدروسة وكل Kuratko,2006والمال والجهد بهدف جني األرباح ، في حين يعرفها )
( بأن الريادة عملية يتم من خاللها البحث Jones,2003ما هو مستطاع لجعل االحتماالت إيجابية ، ويضيف )

الالزمة الستثمارها بشكل متميز وملبي لرغبات األفراد وتوقعاتهم عن الفرص وتشخيصها واكتشافها وتهيئة الموارد 
( بأن ريادة األعمال هي تبني سلوك Fakhri et al .,2012), (Leon et al .,2006. في حين يؤكد كاًل من )

مكانيات األفراد العاديين عبر  إداري بمغامرة محسوبة من أجل استثمار الفرص وتحقيق نتائج تفوق قدرات وا 
 امرين يؤمنون بالتغيير ويعملون على تحقيقه .مغ
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وبهذا فإن الريادة تشكل نشاطًا فاعاًل تمارسه الجماعات واألفراد من خالل بذل الجهود اإلدارية والتنظيمية نحو 
خلق القيم وتحقيق سبل النمو والتحسين في إشباع حاجات األفراد والجماعات ، وتشجيعهم نحو العطاء المتميز 

( أن الريادة عملية 2731( . ويضيف )الفيحان وأخرون ،2734إلبداع والتفرد في األداء )علي ، من خالل ا
حركية وذات مخاطرة تتضمن توليفة من رأس المال والتكنولوجيا والمهارة البشرية ، وهي ممكنة التطبيق في جميع 

جموعة من الخصائص المتعلقة األعمال بصرف النظر عن حجمها وتوجهها االقتصادي أو الخدمي . فهي تمثل م
 (.2731ببدء األعمال والتخطيط لها وتنظيمها وتحمل مخاطرها واإلبداع في إدارتها )الدوري وزكريا،

 أهداف الريادة : 2.4
إن للريادة جملة من األهداف تسعى كل المنظمات الصناعية والخدمية إلى تحقيقها ومن أبرزها ما يلي ، )العبيدي 

 : ( 2733( ، )عبدالرحمن،2734( ، )الدغيشم ومحمد ، 2779اًل عن )ويلز،( نق2731والجراح،
 تحسين الوضع المالي للمنظمة حاليًا ومستقباًل . .3
 التوظيف الذاتي ، حيث توفر الريادة المزيد من فرص العمل التي ترضي وتناسب القوى العاملة . .2
لية سواء لالستهالك المحلي أو تطوير المزيد من الصناعات ، والتشجيع على تصنيع المواد المح .1

 للتصدير .
 زيادة الدخل والنمو االقتصادي . .4
 المنافسة والتشجيع على خلق منتجات بجودة عالية . .5
 السعي إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات وخلق أسواق جديدة .6

 ثانيًا: الدراسات السابقة: 
: مدخل المنظمات للتحول نحو األداء الريادي في ( دراسة بعنوان حاضنات األعمال2732قدم )العدواني ومحمد، 

العراق، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من إمكانية االعتماد على حاضنات األعمال كمدخل لتحول أداء 
المنظمات بما يجعله رياديًا، على نحو قد يعزز الدور الريادي للمنظمات في بيئتها، وقد توصال في ختام 

ساعد على اعتبار حاضنات األعمال مدخل مهم في بلوغ األداء الريادي للمنظمات. فضاًل تحليالتهما إلى ما ي
عن ذلك تبينت معالم الحاجة إلى إعادة تصاميم المنظمات المذكورة كسبيل البد منه لالنتقال من األداء الحاضر 

ة االعتماد على الحاضنات، لهذ المنظمات الى األداء الريادي المنشود. وكذلك يمكن االستنتاج أيضا، بإمكاني
بوصفه مدخل إلعادة توجيه أداء المنظمات الحاضر، بما يجعله رياديًا، على نحو يسهم في تعزيز مكانات 

( دراسة بعنوان دور حاضنات 2732المنظمات التي تعتمد في األسواق .كما أجرى كاًل من )آل فيحان وسلمان، 
الريادة والريادي مع خصائصه ودوافعه،  ه الدراسة إلى تحديد مفهوم األعمال في تعزيز ريادة المنظمات، هدفت هذ

كذلك أنواع الريادة )الداخلية ، والخارجية(. إضافة الى مفهوم وأنواع حاضنات األعمال ودورها في دعم عملية 
وتوصلت ريادة المنظمات ومن ثم التنمية االقتصادية من خالل استعراض عوامل النجاح والمستلزمات المطلوبة .

هذه الدراسة إلى أن حاضنات األعمال تمثل برنامج تنموي يساعد في تنويع النشاط االقتصادي وتكوين الثروات 
عن طريق تشجيع ودعم وتنمية األعمال الجديدة من خالل توفير بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األولى الحرجة 
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عالقة احتضان مع مبادر جديد، وقد تتحول إلى منافس من عمر المشروع الريادي، ثم تتحول بعدها الحاضنة إلى 
 في السوق. كما تمثل حاضنات األعمال أحدى المرتكزات األساسية لتأسيس ونمو ونجاح المشروعات الريادية. 

( دراسة بعنوان دور األبعاد الريادية لحاضنات األعمال في مواجهة معوقات المشاريع 2734وتناول )المختار، 
توسطة، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األبعاد الريادية لحاضنات األعمال وأثرها في الصغيرة والم

مواجهة معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لمعرفة مدى االرتباط والتأثير المعنوي الذي تعكسه هذه 
المتوسطة، وتوصلت هذه الدراسة األبعاد في مواجهة المشكالت والمعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة و 

وبشكل أفضل بموضوع تأسيس حاضنات األعمال والسعي الجاد إلقامتها ميدانيًا بهدف  الى ضرورة االهتمام 
الوصول إلى دعم ومساندة مالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على المشكالت التي يعانون منها أثناء 

( دراسة بعنوان واقع حاضنات األعمال ودورها 2737السياق قدم )القواسمة،  تنفيذ مشاريعهم ميدانيًا. وفي نفس
في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حاضنات األعمال 

ن الخدمات التي في الضفة الغربية ، وتحديد الدور الذي تلعبه في دعم المشاريع الصغيرة من خالل تقديم العديد م
تحتاج إليها .وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعمال تتسم بأنها متدنية وال تعمل 
نخفاض اإلمكانيات المتوفرة لديها .  على دعم المشاريع بشكل كبير، وهذا عائد إلى نقص الخبرة في هذا المجال وا 

رة االحتضان أفضل بكثير، من الفترة التي كانت بعد التخرج من الحاضنة وقد كان مستوى تقديم الخدمات أثناء فت
.كما توصلت هذه الدراسة إلى أن حاضنات األعمال تعتبر كأي مشروع قائم بحد ذاته ، يجب االهتمام بجميع 

، هذا  األمور التي قد تؤدي إلى نجاحه ومن ضمنها االهتمام بجميع األمور اإلدارية والمالية والتسويقية لها
باالضافة إلى االهتمام بجميع األعمال التي تقوم بها ومن ضمنها آلية مساعدة المشاريع الصغيرة لما سيعود عليها 

 بالنفع ويحقق نجاح الحاضنة .
( دراسة بعنوان دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكله البطالة لرياديي 2734كما أجرى )برهوم، 

ث هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية حاضنات األعمال في كونها أداة لحل مشكلة األعمال قطاع غزة، حي
البطالة لدى الشباب وخاصة رياديي األعمال من خالل تحويل أفكارهم اإلبداعية إلى مشاريع ناجحة مدرة للدخل 

ة التي تؤهلهم تساعدهم في تحسين مستواهم االقتصادي واالجتماعي واكسابهم المهارات والخبرات الضروري
للوصول إلى سوق العمل المحلي والدولي، من خالل دراسة حالة حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة 
اإلسالمية بغزة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه تزداد نسبة نجاح المشروعات بزيادة نسبة الخدمات المقدمة لها من 

أصحاب  مل، وكشفت هذه الدراسة أيضًا على ضرورة إقناع قبل حاضنة األعمال مما يؤدي إلى زيادة فرص الع
المشاريع المحتضنة أثناء فتره االحتضان أهمية التكامل والدخول في شراكات فيما بينها، ألن في ذلك ضمان 

( الهاجري دراسة بعنوان دور حاضنات األعمال في 2735لتكامل الخبرات والمال والجهد. فيما قدم )الهاجري، 
لصناعية في دولة الكويت، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع حاضنات األعمال في دولة الكويت التنمية ا

وأهم الجهود المبذولة لدعم وتنمية هذه الحاضنات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي. وتوصلت هذه الدراسة 
اح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إنه تمثل حاضات األعمال إحدى المرتكزات األساسية لتأسيس ونمو ونج
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حيث يمكن أن تحتضن كافة المبادرين ومن ثم فان حاضنات االعمال لها دور جوهري في التنمية الصناعية. كما 
كشفت هذه الدراسة أيضًا إنه بالرغم من قلة عدد حاضنات ألعمال بدولة الكويت إال انها تساهم و تقوم بدور هام 

وتشنجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة، مما يعد محركًا ودافعًا أساسيًا لتغيير ثقافة في دعم وتمويل المبادرين 
( دراسة بعنوان تأثير استخدام 2737الشباب وتوجهم نحو العمل الحر. كما أجرى كاًل من )العزام وموسى، 

عرف على واقع حال حاضنات األعمال في إنجاح المشاريع الريادية في األردن، وهدفت هذه الدراسة إلى الت
سهامها في  حاضنات األعمال في األردن، ومـا تلعبـه مـن دور مهـم فـي دعم وتطوير المشاريع الريادية الناشئة وا 
نمو االقتصاد الوطني، ويتمثل هذا الدعم في تقـديم خـدمات إدارية وفنية للمشاريع الريادية. وتوصلت هذه الدراسة 

لعوامل اإلسناد الخدميـة بأبعـاده )اإلداريـة والفنيـة( فـي نجـاح المـشاريع الرياديـة  إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية
من حيث القدرة على النمو، والقدرة على توليد الدخل، والقدرة على توفير فرص عمل. وكذلك وجود أثر ذي داللة 

ـتراتيجية، واسـتراتيجية االحتضان )قبول وتقييم( إحـصائية لعوامـل الرؤيـة بأبعـاه )الرؤية اإلسـتراتيجية، والقيـادة اإلس
فـي نجـاح المـشاريع الرياديـة مـن حيـث القـدرة علـى النمـو، والقـدرة علـى توليـد الـدخل،، والقدرة على توفير فرص 

 العمل.
جزائرية، ( دراسة بعنوان أثر حاضنات المشروعات في تعزيز ريادة األعمال بمدينة عنابة ال2735وقدم )مهدي، 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثر المشاريع المحتضنة والمتخرجة بخدمات حاضنة المشروعات بمدينة 
عنابة، والتي تسعى من خاللها لتعزيز ريادة األعمال. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أهمها، أن 

ح الريادة، ومساندة المشاريع الريادية الصغيرة على حاضنات المشروعات تهدف بشكل أساسي إلى الترويج لرو 
مواجهة صعوبات مرحلة االنطالق. كما أوضحت نتائج تحليل االرتباط، وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين 
خدمات حاضنة المشروعات وتعزيز ريادة األعمال، إذ ارتبطت الخدمات المعتمدة في الدراسة )إدارية، استشارية، 

وارد البشرية، مالية، تسويقية، فنية، سكريتارية( مع تعزيز ريادة األعمال بعالقة معنوية موجبة، ويدل ذلك تنمية الم
 على الترابط المنطقي بين هذه المتغيرات.

 الحالية عن الدراسات السابقة: ما يميز الدراسة 
ا قد اهتمت بحاضنات األعمال بعد استعراض الدراسات السابقة تبين أن بعضها تشابهت مع هذه الدراسة في أنه

( وذلك من خالل دراسة تأثير حاضنات 2737، العزام وموسى، 2735ودورها في دعم المشاريع الريادية )مهدي، 
األعمال في دعم المشاريع الريادية، إال أنها اختلفت فيما بينها في تحديد هذه الممارسات، مثل دراسة )المختار، 

ضافة إلى ذلك أجريت الدراسات السابقة في بيئات عربية مختلفة، يتطور فيها (. باإل2737، القواسمة، 2734
دور حاضنات األعمال في نجاح المشاريع الريادية. بينما أجريت الدراسة الحالية في البيئة الليبية، والتي 

 دور حاضنات األعمال لنجاح المشاريع الريادية يتطور فيها بشكل بطيئ. أصبح 
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 واإلجراءاتالطريقة 
 . منهج الدراسة:3.1

، حيث استخدم Descriptive Approachسيتم التحقق من أهداف الدراسة من خالل تبني المنهج الوصفي 
الهادف لوصف الظاهرة، وذلك لتحليل وتوصيف المتغيرات موضوع الدراسة، من خالل  الباحثان هذا المنهج 

على العبارات التي تضمنتها أداة الدراسة )االستبانة(، وذلك من التحقق من اإلجابات المختلفة لمفردات العينة 
التعرف على الدور المرتقب لحاضنات األعمال الجامعية في دعم األفكار الريادية في جامعة سرت. وقد  أجل 

أختير هذا المنهج لمناسبته ألغراض الدراسة حيث أن المنهج الوصفي يعمل على وصف الظاهرة موضوع 
يحاول التفسر والمقارنة وكذلك التقييم من أجل الوصول إلى نتائج تعزز من المعلومات عن المشكلة الدراسة، و 

 المراد البحث فيها.
 :. مصادر جمع البيانات3.2

اعتمد الباحثان على نوعين من المصادر لجمع المعلومات هما المصادر الثانوية، والتي تتمثل في الكتب اإلدارية 
نشرات والدوريات المتخصصة التي تبحث في موضوعي حاضنات األعمال والريادة، كما تم والمواد العلمية وال

االعتماد على المصادر األولية وذلك من خالل تصميم وتطوير استبانة خاصة أعدت أساسًا للحصول على 
لهذا النوع من  المعلومات ذات العالقة من أفراد عينة الدراسة،حيث تعتبر األداة األكثر مناسبة لجمع البيانات

الدراسات، وتم توزيعها على أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية بجامعة سرت، وذلك لمعرفة أرآئهم حول 
 الدور المرتقب لحاضنات األعمال الجامعية في دعم األفكار الريادية في جامعة سرت.

 . أداة جمع البيانات:3.3
المتعلقة بمتغيري الدراسة، المتغير المستقل )حاضنات  تم تصميم استبانة خاصة ألغراض جمع البيانات

الحزم اإلحصائية للعلوم  األعمال(، والمتغير التابع )الريادة(، وتم إدخال البيانات وتحليلها بواسطة برنامج 
 (.SPSSاإلجتماعية )

 

 (: عدد استمارات االستبيان الموزعة1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد البيان

 %377 97 االستمارات الموزعة
 %77 41 االستمارات المستلمة
 %23 35 استمارات غير صالحة
 %47 .4 االستمارات الصالحة 
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وقد تم استخدام الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد العينة لإلجابات، حيث تم إعداد هذا الترميز كما هو مبين 
 (.3في الجدول رقم )

 اإلجابات(: ترميز 2الجدول )
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق جداً  اإلجابة
 5 4 1 2 3 الرمز

 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح بين موافق بشدة إلى معارض بشدة. ولحساب طول مقياس 
على طول الخلية (، ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول 4=3-5ليكرت الخماسي تم حساب المدى )

(، وتضاف هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد 7..7=45الصحيح أي )
(. والجدول التالي يوضح طول الخاليا 122: 2774الصحيح(، من أجل تحديد الحد األعلى لهذه الخلية )العمر 

 وفقًا لما ذكر:
 وفقًا لمقياس ليكرت ودرجة الممارسة(: طول الخلية لمقياس الدراسة 3الجدول )

 درجة الممارسة الفئة في المقياس طول الخلية
 ضعيفة جداً  غير موافق جداً  3.97إلى أقل من  3من 
 ضعيفة غير موافق 2.57إلى أقل من  7..3من 
 متوسطة محايد 1.17إلى أقل من  2.47من 
 مرتفعة موافق 4.37إلى أقل من  1.47من 
 مرتفعة جداً  موافق بشدة 5.77إلى  4.27من 

 متغيرات الدراسة: 3.4
تعتمد هذه الدراسة على متغيرات تتبناها معظم حاضنات األعمال عند تبني األفكار الريادية، وتتمثل في نظرة 
المجتمع لألفكار الريادية، ومدى استقرار الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية ودعم الحكومة المحلية 

األفكار الريادية ومدى استعداد شركات القطاع الخاص والعام والمصارف لتقديم التمويل لهذا النوع من  ألصحاب
المشروعات الذي يعتبر عالي المخاطر، وأيضًا مدى قدرة الجامعة على تقديم الدعم الفني واالستشاري ووجود بمية 

تنفيذ أفكارهم، وبذلك يصبح نموذج  تحتية مناسبة من معامل وورش وغيرها الستعمال رواد األعمال في
 كالتالي: الدراسة 

Y =α+β1X1 +β2X2  +β3X3  +β3X4 +β3X5 +β3X6+ei 

Y=     التحول نحو ريادة األعمال والعمل الخاص 
X1=      نظرة المجتمع لألفكار الريادية والعمل الخاص 
X2=    األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
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X3=     المجلس البلدي للريادييندعم 
X4=    تمويل الرياديين المقدم من شركات القطاع العام والخاص والمصارف 
X5=    الدعم الفني واالستشاري للجامعة 
X6=     دعم المعامل والورش الجامعية 
 . صدق األداة:3.5

قام الباحثان بعرض يعبر صدق األداة عن مدى صالحية األداة المستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد 
( من المحكمين والمختصين في العلوم اإلدارية والمالية، وقد استجاب الباحثان آلراء السادة 5االستبانة على عدد )

المحكمين وتم تعديل فقرات االستبانة وفق المالحظات والتعديالت المقترحة، وتم صياغة االستبانة شكلها النهائي 
 وفقًا لذلك.

 . ثبات األداة3.6
لقياس مدى ثبات األداة وللتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص االتساق الداخلي والثبات لفقرات االستبانة، حيث 

(( لقياس االتساق الداخلي، والتأكد من ثبات االستبانة، Alpha Cronbachاستخدم الباحثان مقياس ألفا كرونباخ 
االستبانة، كما أنه اليتطلب إعادة تطبيقها، وتعتمد على لكون هذه الطريقة تعطي الحد األدنى لمعامل ثبات 

االتساق الداخلي وتعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض ومع كل األسئلة بصفة عامة. وقد تبين أن 
 (.(، وهذا يعتبر معامل ممتاز لمثل هذه الدراسات.55.معامل ألفا كرونباخ في هذه الدراسة يساوي 

 الدراسة:مجتمع وعينة  3.9
يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية العاملة في جامعة سرت بمدينة سرت 

( عضوًا من هيئة التدريس، حسب إحصائية مكتب إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 5.والبالغ عددهم )
ها في ارتباطها المباشر بالريادة واألبتكار، فهذه لما تتميز به هذه الكليات عن غير  ، .273للعام الدراسي ، 

 الكليات هي المعنية بتقديم الدعم للرياديين من فنيين واستشاريين ومعامل وورش. 
(، حيث تم تحديد عينة مقدارها 3797)  Krejcie and Morganولتحديد حجم العينة تم االعتماد على جدول 

( استبانة صالحة للتحليل. والجدول رقم .4العشوائية الطبقية، وكانت ) ( عضوًا، تم إختيارهم  بواسطة العينة97)
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس حسب الكليات التابعين لها.4)

 (: توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب كليات جامعة سرت4الجدول )
 النسبة المئوية العدد الكلية 
 %..41 23 االقتصاد
 %34.9 .7 الهندسة
 %34.9 .7 الزراعة
 %22.7 33 العلوم
 %111 48 المجموع
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 البيانات الشخصية لعينة الدراسة: 3.9
( نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية للمستجيبين من أفراد عينة الدراسة، حيث يتضح أن 5يوضح الجدول )

% كانوا إناثًا. أما فيما يتعلق بالعمر، فيتضح أن الفئة 22.7% من المبحوثين كانوا ذكورًا، وأن قرابة 99.3قرابة 
المبحوثين من أفراد عينة الدراسة، حيث حققت ما نسبته سنة هي الفئة األكثر بين  44إلى  14العمرية ما بين 

%. أما فيما يتعلق  13.1سنة، حيث بلغت ما نسبته  15إلى  25% من األجمالي، تليها الفئة العمرية  43.9
% هم على درجة محاضر مساعد، يليهم مساعد 15.4بمتغير الدرجة العلمية، فقد أوضحت النتائج أن قرابة 

( التالي يوضح بقية نتائج التحليل 5%. والجدول )25نسبتهم من إجمالي المبحوثين قرابة محاضر، حيث شكلت 
 الوصفي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة: 

 (: وصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة5الجدول )
 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير م
 

1 
 

 

 العمر

 %13.1 35 15-25من 

 %43.9 27 44-14من 

 %25.7 32 55-44من

 %2.3 3 45-54من 

 %111 48 المجموع
2 
 

 الجنس
 

 %77.1 37 ذكر

 %22.7 33 أنثى

 %111 48 المجموع
 %50.0 24 ماجستير المؤهل العلمي 3

 %50.0 24 دكتوراه

 %111 48 المجموع
 

4 

 

 الدرجة العلمية

 %35.4 17 مساعد محاضر

 %25.0 12 محاضر

 %22.9 11 أستاذ مساعد

 %14.6 7 أستاذ مشارك

 % 2.1 1 أستاذ

 %111 48 المجموع
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 التحليل اإلحصائي لمحاور االستبيان:
ُيبين الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بحاضنات األعمال والريادة من وجهة 

االتجاه واألهمية النسبية للعبارات وترتيبها حسب إجابات المبحوثين. وقد وذلك للتعرف على نظر العينة المختارة، 
 جاءت النتائج كما هو مبين بالجداول المرفقة.

 (: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لحاضنات األعمال والريادة6الجدول )
 المتوسط العبارة م

 الحسابي
االنحراف  التفسير

 المعياري
االهمية 
 النسبية

مستوى 
 الممارسة

 T الترتيب
test 

يوجد لدى الشباب  3
الجامعي الرغبة للتوجه 
للعمل الخاص وتحمل 

 المخاطرة

 .773 2 مرتفعة %47.4 72227. موافق 1.4972

نظرة المجتمع إيجابية  2
 تجاه األفكار الجديدة

 .372 1 متوسطة %44.4 75747. محايد 1.2272

المناخ االقتصادي  1
والسياسي واالجتماعي 
يساعد على نجاح ريادي 

 االعمال

 .544 4 متوسطة %59.7 .3.243 محايد .75..2

شركات القطاع العام  4
مستعدة لدعم األفكار 

 الريادية

غير  2.4972
 موافق

 .777 4 ضعيفة 47.4% .7457.

من السهل الحصول  5
على داعمين من القطاع 

 الخاص للرياديين

غير  2.1325
 موافق

 .777 9 ضعيفة 44.2% .3.731

المصارف مستعدة لتقديم  4
قروض عالية المخاطر 

 للرياديين

غير  2.2739
 موافق

 .777 . ضعيفة %..45 3.7937

المجلس البلدي واجهزته  9
 مستعد لدعم الرياديين

غير  2.4972
 موافق

 .771 4 متوسطة 47.4% 3.34.1

الجامعة لديها كوادر  .
تستطيع تقديم الدعم 

 .777 3 مرتفعة %92.7 71195. موافق .1.445
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لألفكار الريادية 
 وانجاحها

الجامعة لديها المعامل  7
والورش والمختبرات 
والمكتبات االزمة لتنفيذ 

 االفكار الريادية

 .339 5 متوسطة %55.4 77444. محايد .2.997

  %55.1 3.3529 محايد 2.9417 االجمالي
الجدول أعاله يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لجميع متغيرات االستبانة، حيث  

يتضح من الجدول أعاله يتبين أن إجابات أفراد العينة موافقون على إمكانية حصول الرياديين على دعم من 
( .1.445لمية المختلفة، وذلك بمتوسط حسابي وقدره )الجامعة متمثل في الدعم الفني واالستشاري من الكوادر الع

نحراف معياري  وهذا يدل على قدرة الحاضنات الجامعية  . وأهمية نسبية األولية بالنسبة لباقي العبارات، 71195وا 
المتوقعة على تقديم الدعم للرياديين متمثل في دورات تدريبية واستشارات فنية وورش عمل من خالل أعضاء هيئة 

دريس والكوادر المساندة  من فنيين وهو يمثل نجاح متوقع للحد األدنى الذي من الممكن أن يقدم من خالل الت
الحاضنات الجامعية، ويؤيد وجهة نظر القائلين بوجود حاضنات أعمال داخل الجامعات ذات جدوى كبيرة 

 للرياديين. 
تجاه نحو ريادة األعمال والعمل الخاص، وذلك كما أن أفراد العينة يوافقون على وجود رغبة من الشباب في اال

. وهو يحتل األهمية النسبية الثانية، وتعتبر الدراسة 72227وانحراف معياري  1.4972بمتوسط حسابي وقدره 
هذا المتغير هو المتغير التابع في الدراسة، االمر الذي يضعه في المرتبة األولى، فبدون رغبة في اإلتجاه نحو 

دية والعمل الخاص تظل عملية البحث في العوامل االخرى غير ذات جدوى. إن توقع وجود إتجاه األفكار الريا
 ريادي في المجتمع يجعل من انشاء الحاضنات هدف ذي جدوى يستحق العمل على إنجاحه ودعمه.

على العكس من ذلك يرى أفراد العينة أنه من الصعب على الرياديين المحتملين حصولهم على دعم من شركات 
القطاع العام والخاص والمصارف باإلضافة إلى عدم حصولهم على دعم المجلس البلدي وذلك بمتوسط حسابي 

 3.731.9و  3.731.9. و .7457وانحراف معياري  2.4972و  2.2739و  2.1325و  2.4972وقدره 
. على التوالي. إن هذه النتيجة المتوقعة تعتبر محبطة لرواد األعمال، الذين يتوقعون الدعم وخاصة 71195و 

المالي والشراكات من قبل شركات القطاع العام والخاص والمصارف، لقد أتت هذه النتيجة لتعبر عن ضعف بناء 
عمال بين قطاعات المجتمع المختلفة، وأيضًا لتعبر عن هذه القطاعات وصغر حجمها، وضعف ثقافة ريادة األ

 هيكل القطاع الخاص المعتمد بشكل كبير على االستثمار التجاري وليس الصناعي. 
وكانت إجابات أفراد العينة بالحياد تجاه تشجيع المجتمع ألصحاب األفكار الريادية، وتأثير الظروف السياسية 

األفكار الريادية كذلك قدرة البنية التحتية للجامعة من معامل وورش الجامعة  واالقتصادية واالجتماعية على نجاح
 على تلبية احتياجات الرياديين.
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 نتائج اختبار االرتباط بيرسون:
تم إجراء اختبار االرتباط بيرسون لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين المتغير التابع المتمثل في الرغبة أو االتجاه 

عمال، والمتغيرات المستقلة المتمثلة في نظرة المجتمع لألفكار الجديدة وتشجيعها، والمناخ السياسي نحو ريادة األ
واالقتصادي واالجتماعي السائد، ودعم القطاع العام والخاص لألفكار الريادية، والدعم المتوقع من المصارف، 

معة يتمثل في توفير بنية تحتية من معامل ودعم المجلس البلدي لهذه األفكار الريادية، ومدى توفر دعم من الجا
 وورش وبشرية متمثلة في دعم فني واستشاري لرواد األعمال.

 (: نتائج اختبار االرتباط بيرسون9الجدول )

الرغبة في ريادة  العبــــــــــــــــــــــــــــارات ت
 االعمال

Sig(2-
taild) 

 .723 .*111 نظرة المجتمع لريادة االعمال 3
 .423 .337 المناخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي 2
 .744 .*272 الدعم المتوقع من شركات القطاع العام 1
 .717 .*134 الدعم المتوقع من شركات القطاع الخاص 4
 .734 .*153 قروض المصارف للرياديين 5
 .312 .223 دعم المجلس البلدي للرياديين 4
 .477 ..79 واالستشاريمدى توفر دعم الجامعة الفني  9
 .252 .347 مدى توفر البنية التحتية بالجامعة .

العالقة بين التحول نحو ريادة والعمل الخاص  بالنظر للجدول أعاله يتبين أن قيمة اختبار ارتباط بيرسون حول 
إحصائية بين  وبين باقي محاور الدعم سواء كانت من خارج الجامعة أو من داخلها هي عالقة موجبة وذات داللة

 التحول إلى ريادة األعمال وتشجيع المجتمع لألفكار الريادية والتمويل.
 النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج:
 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

بينت الدراسة وجود شباب شغوف راغب في ريادة األعمال والتوجه نحو العمل الخاص وتحمل  .3
  مما يتيح الفرصة لتقبل المجتمع في سرت لنشر ثقافة ريادة االعمال. المخاطر، 

من المتوقع حصول رياديي األعمال على دعم فني استشاري من الجامعة عن طريق أعضاء هيئة  .2
 التدريس والفنيين في التخصصات المختلفة.

وض مصرفية أو من غير المتوقع حصول الرياديين أصحاب المشروعات الناشئة على التمويل من قر  .1
 من خالل الشراكات سواء مع شركات القطاع العام أو الخاص.
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 من غير المتوقع حصول الرياديين في سرت على دعم الحكومة المحلية المتمثلة في المجلس البلدي. .4
يعتقد أن من أهم األشياء التي تساعد الرياديين في سرت على تحقيق مشروعاتهم الريادية على أرض  .5

 ود التمويل من جهة ومن جهة أخرى تشجيع المجتمع لألفكار الريادية.الواقع هو وج
 ثانيًا التوصيات:

 توصلت هذه الدراسة إلى ما يلي:
 العمل على نشر ثقافة ريادة األعمال بين شرائح المجتمع المختلفة. .3
نشر الوعي بأهمية العمل الخاص ومستقبل ريادة األعمال وانعكاس ذلك على الناتج القومي اإلجمالي،  .2

نخفاض معدالت الجريمة.   والبطالة، وا 
 دعم االنشطة والبرامج الخاصة بريادة األعمال. .1
 تكوين شبكة من العالقات تتخطى المدينة لمدن أخرى قادرة على تقديم الدعم للرياديين. .4
على ربط رياديين األعمال بالمدينة بمعامل وورش موجودة بمعامل المدارس والمعاهد أو العمل  .5

 الجامعات القريبة من المدينة لسد النقص الموجود بالبنية التحتية للجامعة.

 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

االشعاع الفنية ، الطبعة  أبو قحف ، عبد السالم ، دراسات في ادارة األعمال ، مصر : مكتبة ومطبعة .3
 9، ص  2773األولى، 

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكله البطالة  ( 2734برهوم، بسمة فتحي عوض ) .2
 غزة. –لرياديي األعمال قطاع غزة، رسالة ماجستير في اقتصاديات التنمية، الجامعة اإلسالمية 

( ، مدخل مقترح لتفعيل مساهمة 2734سيد ، )الدغيشم ، محمد بن عبدالعزيز و محمد ، حسين ال .1
منشأت األعمال في دعم صناعة ريادة االعمال ، المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة 

 األعمال ، سبتمبر.
( ، ثقافة الريادة في ظل التنمية المستدامة ، مجلة جامعة 2731الدوري ، زكريا وسالم ، أبوبكر ، ) .4

 ( ..5ية واإلقتصادية ، العدد)ديالي للعلوم اإلدار 
( فرص إقامة حاضنات األعمال في العراقلدعم المشروعات 2733رشيد، محمد عبدالهادي ) .5

لمجلد:  : تصادمجلة العلوم االقتصادية واإلدارية / جامعة بغداد/كلية االدارة واالق الصغيرة، 
 .251-217ص ص  41االصدار: 39

( "حاضنات األعمال مفاهيم مبدئية وتجارب عالمية" منشو ا رت  2775إبراهيم عاطف، )  الشبراوي،  .4
 المنظمة

( ، ريادة األعمال ، مركز األمير سليمان لريادة األعمال ، جامعة الملك 2733عبدالرحمن ، أحمد ، ) .9
 سعود.

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=29&uiLanguage=ar
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( ، رأس المال الفكري في إطار متغيرات 2731و الجراح ، أضواء كمال ، )العبيدي ، رأفت عاصي  ..
دراسة إستطالعية في عينة من الشركات العاملة في محافظة نينوي ، مجلة كلية  –بيئة ريادة األعمال 

 ( .32( ، العدد)4االقتصاد واإلدارة /جامعة البصرة ، المجلد )
( حاضنات االعمال: مدخل 2732) ار عبد الرزاق العدواني، عبد الستار محمد علي ومحمد أثم .7

المنظمات للتحول نحو األداء الريادي دراسة آلراء عدد من العاملين في منظمات هيئة التعليم التقني 
العدد،  ، .3بالموصل، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية / جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد، المجلد 

 .94 -74، ص ص     47
( تأثير استخدام حاضنات األعمال في إنجاح 2737ار وموسى، صباح محمد )ھلعزام، انور احمد نا .37

 .1.المشاريع الريادية في األردن، مجلة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية، العدد 
 –( ، دور السلوك اإلبداعي لألفراد في تحقيق ريادة المنظمات الحديثة 2734علي، عالية جواد ،) .33

راسة إستطالعية في الشركات العامة للصناعات الصوفية في بغداد ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية د
 ( . 7.( ، العدد)22، المجلد)

، دار االصدارات SPSS(: تحليل بيانات البحث العلمي من خالل برنامج 2774العمر، بدران ) .32
 الصحيحة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.

( ، دور حاضنات األعمال في تعزيز 2731إيثار عبدالهادي وسليمان ، سعدون محمد ، )الفيحان ،  .31
 ( .17ريادة المنظمات ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد)

( واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة 2737القواسمة، ميسون محمد ) .34
 رجة الماجستير في إدارة األعمال، جامعة الخليل.الغربية، رسالة مقدمة لنيل د

دارة العمليات 2777متعب، إنعام عبدالزهرة ) .35 مدخل نظري، مجلة مركز  –( حاضنات األعمال وا 
 .24-229، ص ص  32االصدار  3: المجلد:   دراسات الكوفة

( دور األبعاد الريادية لحاضنات األعمال في مواجهة معوقات 2734) جمال عبد اهلل مخلفالمختار،  .34
( في العراق دراسة استطالعية آلراء عينة من أصحاب المشاريع SMESالمشاريع الصغيرة والمتوسطة )

د، الجامعة المستنصرية، العدد ( في محافظة نينوى، مجلة اإلدارة واالقتصاSMESالصغيرة والمتوسطة )
 .374-77، ص ص 19

أثر حاضنات المشروعات في تعزيز ريادة األعمال بمدينة عنابة، مجلة العلوم  ( 2735مهدي، جـابـر ) .39
 Volume 16(2.)االقتصادية 

دارة األعمال ، دار الحامد للنشر.277النجار ، فائز جمعة والعلي ، عبدالستار محمد ، ) ..3  ( ، الريادة وا 
 والتوزيع، األردن .

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=114&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=114&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Jamal%20Abdullah%20Mekhlef%20Mukhtar%20%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%22&uiLanguage=ar
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( دور حاضنات األعمال في التنمية الصناعية في دولة الكويت، مقدم 2735الهاجري، عبداهلل سعد ) .37
- 23إلى الملتقي العربي "حول تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية فيف التنمية الصناعية" 

 أكتوبر، بالجمهورية التونسية. 23
 ثانيًا: المراجع األجنبية:

20. Kuratko ,D . (2006) , A Tribue to 50 years of Excellence in Enterpreneuship 
Small Business , Journal of Small Business , Vol(44) , No(3) . 
21. Leon, C , Mary ,G & Willian , L , (2006) , Small Business Management 5 th 
ed MC Graw –Hill , N.Y . 
22. Fakhri ,k , Ghanimat, P , Koopahi , M & Behnia , S . (2012) , The Study of 
the Effect of Personality and Psychological Traits Approach on the Rate of 
Enterperneurship  - Case study Tabriz Islamic Azad University students , Journal of 
Basic and Applied Scientific Research , Vol(2) , No(4) . 

 

 
 

 أثر العدالة التنظيمية على الرضا الوظيفي لدى العاملين
 بمصرف الوحدة فرع سرت 

 د. زينب عمر سالم
 قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد ،جامعة سرت، ليبيا

 الملخص

التوزيعات( على عدالة -تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير أبعاد العدالة التنظيمية )عدالة التعامالت
الرضاالوظيفي لدى الموظفين العاملين بمصرف الوحدة فرع سرت، لقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 
في دراستهما،واعتمدت  الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كما استخدم الباحثان أسلوب الحصر الشامل 

( موظف، وزعت   .4املين بمصرف الوحدة فرع سرت والبالغ عددهم )لجمع بياناتها بذلك شملت الدراسة كل الع
( استبانة خضعت جميعها للتحليل اإلحصائي. وقد أظهرت 19االستبانة على العاملين بطريقة اليد استرد منها)

الة الدراسة العديد من النتائج ،منها وجود مستوى ممارسة  لبعد عدالة التوزيع أكبر من مستوى ممارسة  لبعد عد
(، كما ان درجة الممارسة للرضا الوظيفي لدي العاملين بالمصرف جاءت 1.21التعامالت وبمتوسط حسابي)

(.كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية معنوية بين أبعاد العدالة  1.47مرتفعة بمتوسط حسابي وقدره)
الرضا الوظيفي للعاملين .وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير لبعد عدالة التوزيع على و التنظيمية مجتمعة 

%(،وتأثير متوسط لبعد عدالة التعامالت، وأوصت الدراسة بضرورة تبني المدراء  92الرضاالوظيفي بنسبة )
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ى رفع مستوى الرضا لسياسات إدارية وذلك لتعزيز مستوى ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية  بالمصرف ،والعمل عل
الوظيفي للعاملين بالمصرف  من خالل عقد دورات تدريبية للمدراء لتوعيتهم بضرورة إرساء أبعاد العدالة التنظيمية 
وتنمية مهارات التعامل لديهم كما أكدت  الدراسة على أهمية  إعادة النظر في هيكل المكافآت والمزايا بالمصرف 

ود العاملين وظروفهم المعيشية لضمان اشباع حاجاتهم وبالتالي تحقيق مستويات بحيث يتم مراعاة تناسبها مع جه
 اعلى للرضا الوظيفي لديهم .

 الكلمات المفتاحية: العدالة التنظيمية ،عدالة التعامالت ،عدالة التوزيع ،الرضا الوظيفي .

Impact of Organizational Justice  On Job Satisfaction of 

Employees in Wahda Bank in Sirte 

Dr.Zaneb O. Salem 

Management Department, Economy/Sirte University 

Abstract 

The study aims at finding out the impact of organizational justice (interactional 
justice- distributive justice) on job satisfaction among employees in Wahda Bank in 
Sirte. The researchers relied on the analytical descriptive approach using the 
questionnaire as a tool for data collection .thequestionnaire wasdistributed to all 
employeestotaled (48). (37) of which were returned and all of them were chosen for 
the statistical  analysis. The study showed many results ,including that there was a 
higher degree of exercise of distributive justice thaninteractionaljustice  with an 
average of  about(3.23),also the level of job satisfaction was high. The results also 
indicate that there was a significant correlation between organizational justice  and 
job satisfaction.The results  of the study indicated  that there was an impact of 
interactional justice onjob satisfaction by (67%), and high impact of thedistributive 
justice by (72%). The main recommendations  of the study was the need to adopt 
some managementprocedures to strengthen organizational justice to impact on 
employees' behaviorpositively . Another essentialrecommendations was to raise the 
level ofjob satisfaction of employees through the development of training programs for 
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the improvement of  managers skills, and the way  how theyact with employees at 
work place . 

Keywords: Organizational Justice , Interactional Justice, Distributive Justice  ,Job 
Satisfaction. 

 المقدمة

األخيرة فقط  مما ال شك فيه  أن منظمات  األعمال ومن خالل سعيها لتنميه مواردها   لم تعد تركز في اآلونة
على الجانب المادي بل أيضا ازداد تركيزها على العنصر البشري على اعتبار انه المحور األساسي  والمهم في 
أي عمليه تنموية ناجحة  لتلك المنظمات،ومن هذا المنطلق فقد أكدت العديد من الدراسات  على أن احد أهم 

الت بان rلة التنظيمية حيث اعتبرتها قيمة ونمط اجتماعي و مكونات الهيكل االجتماعي والنفسي للمنظمة هو العدا
االعتداء عليها من جانب المنظمة يمثل تدمير للقيم والعالقات االجتماعية للعاملين وعليه فان عدم تحقيق العدالة 

 (  . وفي هذا السياق فقد أكد كل من 2779يترتب عليه إتباع العاملين لسلوكيات ضارة بالمنظمة )علوان ،
(  على انه مهما اهتم  المدير  بتحسين الظروف المادية والمهنية للعاملين إال أن  2774والقطاونة ) الفهداوي

مبدأ المساواة والعدل  في  اتخاذ القرارات وتطبيقها على العاملين  يُعد  المؤشر األهم  على العدالة  بالنسبة لهم.   
دالة التنظيميةداخل منظماتهم والتعامل مع العاملين باحترام وبشكل إذا البد للمدراء من التأكيد على تطبيق الع

موضوعي وايجابي  الن ذلك سينعكس  على سلوك األفراد داخل المنظمة وبالتالي يؤدي إلى نواتج معينة من 
ماتهم والذي يُعد من أهم االتجاهات النفسية  للموظفين تجاه منظ الرضا الوظيفي جانبهم ومنها على سبيل المثال 

حيث أن  ارتفاع درجة الرضا للعاملين بالمنظمة تؤدي الى انخفاض معدالت  الغياب للموظفين وارتفاع مستوى 
 (.  2735انتاجيتهم) مداحي  واخرون ،

 مشكلة الدراسة

من خالل اطالع الباحثان على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع تبين أن اغلب المنظمات 
عامة والمنظمات الليبية على وجه الخصوص تعاني من غياب أو تدني مستوى  العدالة التنظيمية فيها العربية 

فالتحيز والمحسوبية وتعامل المدراء مع العاملين وفق معايير غير موضوعية أدي إلى ظهور العديد من 
السلوكيات التنظيمية هو تدني  وان ابرز تلك لدى العاملين بتك المنظمات السلوكيات التنظيمية الضارة بالمنظمة

مستوى الرضا الوظيفي.أيضا من خالل استطالع أراء بعض العاملين بالمصرف تبين أنهم ال يدركون  تماما  
الرضا الوظيفي  وأنهم يعانون من طريقة تعامل مدرائهم معهم مما قد يولد لديهم الشعور و مفهوم العدالة التنظيمية 

 من شأنه قد يؤثر سلبا على إنتاجيتهم وبالتالي  على إنتاجية المصرف ككل  وبناءً  بعدم الرضا عن وظائفهم وهذا
 يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل  الرئيسي التالي: ماسبق على

 ماتأثير العدالةالتنظيميةعلى مستوى الرضا الوظيفي  للعاملين في مصرف الوحدة فرع سرت؟ -1
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 أهداف الدراسة 

 التالية:  تحقيق األهداف تسعى هذه الدراسةإلى

 التنظيمية . العدالة ألبعاد التعرف على مستوى ممارسة العاملين بمصرف الوحدة فرع سرت -3
 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في المصرف محل الدراسة. -2
 معرفة تأثير العدالة التنظيميةعلى الرضا الوظيفي  للعاملين  في المصرف محل الدراسة. -1
بعض التوصيات والمقترحات للمصرف محل الدراسة وذلك في ضوء ماسيتم التوصل إليه من تقديم  -4

 نتائج.

 أهميةالدراسة

 تتركز أهميه هذه الدراسة في جانبين هما :

 إلى المكتبة العربية. :الجانب العلمي: ويتمثل في اعتبار هذا المجهود العلمي المتواضع إضافةأوال

للدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي  بشكل عام ومصرف الوحدة فرع بمدينه :الجانب العملي : نظرا ثانيا
سرت على وجه الخصوص   والمتمثل في تقديم الخدمة المالية للمواطن والمجتمع فانه يمكن االستفادة من نتائج 

ي على سلوكيات التي من الممكن أن يكون لها تأثير قو  هذه الدراسة في معرفه أسباب بعض الظواهر التنظيمية
نتاجيتهم  داخل المصرف كما يمكن أيضا المساهمة في التعرف على الوسائل واآلليات األفراد المناسبة لتفادي  وا 

المصرف  المساهمة في الرفع من إنتاجية حدوث  مثل تلك الظواهر و تسهيل عمليه معالجتها إن وجدت  وبالتالي
 ككل.

 فرضيات الدراسة 

 الفرضية الرئيسية التالية : بنيت هذه الدراسة على

التنظيمية على الرضا الوظيفي للعاملين بمصرف الوحدة  فرع  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  ألبعاد العدالة
 .سرت

 -ينبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد عدالة التعامالت على الرضا الوظيفي للعاملين  في  الفرضية األولى  :
 مصرف الوحدة فرع سرت.

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد عدالة التوزيع على الرضا الوظيفي للعاملين  في مصرف  الفرضية الثانية  :
 الوحدة فرع سرت .
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 حدود الدراسة 

 األتي: تمثلت حدود الدراسة في

: حيث تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة من شهر مايو إلى شهر يوليو  الحدود  الزمنية -3
273.. 

 :اقتصرت هذه الدراسة على الموظفين العاملين بمصرف الوحدة فرع سرت .الحدود البشرية -2
 حدة الرئيسي .:شملت هذه الدراسة مصرف الوحدة فرع سرت التابع لمصرف الو  الحدود المكانية -1
:حيث تقتصر هذه الدراسة على دراسة تأثير أبعاد العدالة التنظيمية)عدالة  الحدود الموضوعية -4

 التعامالت وعدالة التوزيعات (على الرضا الوظيفي. 

 يمكن توضيح التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة كما يلي :: التعريفات اإلجرائية

هنا مدى شعور العاملين بمصرف الوحدة  فرع سرت بعدالة رؤسائهم في ويقصد بها العدالة التنظيمية : -1
 .التعامل معهم علي المستويين الوظيفي واإلنساني  داخل المصرف

وهي الطريقة التي  تطبق بها القرارات  واإلجراءات  الرسمية على العاملين  داخل عدالة التعامالت:  -2
راء والمعلومات بين المديرين ومرؤوسيهم فيما  يتعلق المصرف ومدى توفر  أجواء المصارحة وتبادل اآل

 بتلك القرارات وذلك لضمان شموليتها وحياديتها بالنسبة لكل العاملين داخل المصرف .
والمقصود هنا مدى تناسب المزايا  والمكافآت المادية والمعنوية مع الجهود  المبذولة من : عدالة التوزيع -3

 فبل العاملين بالمصرف. 
مدى شعور العاملين بالمصرف باالرتياح لزمالئهم ومدراءهم وكذلك مدى شعورهم بان  الوظيفي: الرضا -4

المرتب والمكافآت التي يتحصلون عليها من المصرف  تتناسب مع مجهوداتهم المبذولة وذلك نتيجة 
 لتأثرهم بمستوى العدالة التنظيمية السائد بالمصرف .

 :نموذج الدراسة

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 

 

 

 المصدر :إعداد الباحثة

 عدالة التعامالت

 التوزيععدالة 

 الرضاالوظيفي



714 
 

 اإلطار النظري للدراسة

 العدالة التنظيمية:

يمكننا القول بان الجذور التاريخية لمفهوم  العدالة التنظيمية  تعود في أساسهاإلى نظرية المساواة التي جاء بها ادم 
(A dams )األفراد العاملين يميلون إلى الحكم على العدالة من خالل  والتي تقوم على فرض أساس مفاده أن

مقارنة مدخالتهم الى المخرجات التي يستلمونها ،وأيضا مقارنة نسبة المدخالت إلى المخرجات الخاصة بهم مع 
 (.2735زمالئهم اآلخرين )سمراء واخرون  ،

اإلفراد يعد من المفاهيم النسبية والتي من  وابرزالظواهر التنظيمية المؤثرة على إنتاجيةأهم  إن مفهوم العدالة كأحد
والسلوكية و السبب  الصعب االتفاق على تعريف محدد وموحد لها من جانب الباحثين في مجال العلوم اإلدارية

ن فيها من نزاهة وموضوعية في ذلك يرجع إلىأن العدالة داخل المنظمة تتحدد في ضوء مايدركهاألفراد العاملي
ليه احد األفراد على انه إجراء عادال قد يعتبره  فردا أخر تحيزا )الزهرة اإلجراءات فعلى سبيل المثال  ما  ينظرا 

 (.2734وآخرون،

(  العدالة التنظيمية على أنها  "درجة تحقيق المساواة والنزاهة في الحقوق  والواجبات التي 2734لقد عرف مهني )
تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين تجاه المنظمة التي  ن عالقة الفرد بالمنظمة ، وتجسد فكرة العدالة مبدأتعبر ع

( بأنها "الطريقة التي يحكم من 2774يعملون فيها وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين ". كما عرفها زايد) 
دير في التعامل معه على المستويين الوظيفي واإلنساني " هي خاللها الفرد على عدالة األسلوب الذي يستخدمه الم

 إجراءات موحدة ودقيقة ونزيهة، أيضا"النشاط التنظيمي المستخدم في توزيع  الموارد والمكافآت من خالل استخدام
 (..277بجانب معاملة العاملين باحترام،بما يكفل  المحافظة على الحقوق الفردية الخاصة بهم " )دره،

 ا :أبعاد العدالة التنظيميةثاني

لقياس العدالة  Moorman: 3773سيتم التركيز في هذه الدراسة على  بعدين فقط من األبعادالتي وضعها  
التنظيمية بما يتماشى مع طبيعة الدراسة وتجدر اإلشارة هنا بان هذا المقياس قد اتبعه العديد من الباحثين لقياس 

(و 2731(، االسمري )2737نظيمية  والظواهر التنظيمية األخرى ،ومنهم المتروك )األثر المتبادل بين العدالة الت
 ( والبعدين هما :2774زايد )

وتشير إلى "مدى أحساس  العاملين بعدالة المعاملة  التي  يحصل عليها العامل عندما تطبق عدالة التعامالت: 
اإلجراءات وتتمثل في المعاملة باحترام من جانب الرسمية ومدى معرفته ألسباب تطبيق تلك  عليه اإلجراءات

الرئيس للمرؤوسين والثقة والمصارحة بين الرئيس والمرؤوس واهتمام الرئيس بمصالح العاملين في المنظمة "  )دره 
وبناءا على ماتقدم يمكن القول بان عدالة التعامالت  تتضمن جانبين هما : الجانب األول هو معاملة . (.277،

األفراد الذين يتأثرون  واسطة الرؤساء في العمل أما الجانب الثاني يتمثل في تقديم شرح مناسب للقرارات إلىالفرد ب
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بها ، فالتبرير المقبول أوالمنطقي الذي تقدمه المنظمة بشأن قراراتها يؤدي الى  مستوى أدراك أعلى  للعدالة من 
 (.2774)زايد ، جانب العاملين وذلك بالمقارنة بعدم  تقديم المبررات 

ٌعرفت على انها "عدالة الٌمخرجات التي يحصل عليها الموظف ".ومن هذا المنطلق يمكننا القول عدالة التوزيع :
حساس العاملين بعدالة التوزيع في المنظمة  عندما  يشعر الفرد أنماحصل علية من  مرتب  بأنه يتحقق  أدراك وا 

عدالة التوزيع  ومعنى ذلك أن ذل من جهد مقارنة مع جهود زمالئهاو مزايا عينية او ترقيات  يتناسب مع ماب
هما:جانب مادي مرتبط بهيكل المكافآت ويعبر عن حجم ومضمون مايحصل عليه  ترتكز على جانبين أساسيين

الفرد من مكافآت ، والجانب األخر هو الجانب االجتماعي  والمرتبط بتعامل المدير مع مرؤوسيه  اللذين 
 (.2774ى المكافآت) زايد ،يتحصلون عل

 الرضاالوظيفي  

على مختلف  التي يعيشها الفرد فهو جزء من الكل وله تأثيره الخاص العمل جزء ال يجتزأ من الحياة اليومية
االتجاهات في الحياة العادية للفرد، وان رضى  الفرد عن عمله يتميز بأنه حالة من القناعة والقبول ناشئة من 

العمل نفسه ومع بيئة العمل  وكنتيجة إلشباع حاجاته ورغباته وطموحاته ويؤدي هذا الشعور تفاعل الفرد مع 
( .277(.ويرى فلبمان )2731بالثقة في العمل والوالء واالنتماء له وزيادة الفاعلية في االداء واالنتاج )العبادي ،

بين الشيء الذي يريد تحقيقه من واقع مسألة الرضا او عدم الرضا الوظيفي هي محصلة لما يراه الفرد من عالقة 
وظيفته التي يشغلها وبين الشيء الذي يتحصل عليه فعليا من هذه الوظيفة . كما يمكننا القول بان الرضا الوظيفي 
كسلوك انساني له مسبباته والتي اما ان تكون شخصية )كاحترام الذات ، تحمل الضغوط ، المكانة االجتماعية ( 

نظام العوائد ، االشراف ،سياسات المنظمة ، تصميم العمل ،ظروف العمل ،ثقافة العمل( ومسببات تنظيمية )
 .(2772)الباقي ،

( الرضا الوظيفي بأنه "مشاعر العاملين تجاه اعمالهم فهو ناتج عن ادراكهم لما تقدمه .277عرف الطيب )
ن  كلما زاد رضا العاملين ".كما عرفه الوظيفة لهم ولما يسعى ان يحصلوا عليه وكلما قلت الفجوة بين االدراكي

( على انه هو "المواقف العاطفية من قبل االفراد نحو وظائفهم ويتوقف ذلك على المالئمة 2732عيساوي )
 واالنسجام بين المكافآت  التي تقدمها بيئة العمل للفرد واولويات الفرد لهذه الوظائف "

 أهمية الرضا الوظيفي :

ات السابقة على ان نجاح  أدارة المنظمات في تحقيق أهداف منظماتهم  يتوقف بدرجة أكدت العديد من الدراس
أن ،و كبيره على  مدى قدرتها  على ربط العاملين  بالمنظمة وجعلهم من غير الممكن أن يفكروا في مغادرتها  

هم بان العاملين  ذلك األمر ال يمكن تحقيقه إال من  خالل عمل القائد اإلداري  وفق توجهات معينه كأن يف
بالمنظمة هم جزء منها  وان يتبع القول بالفعل فيما يتعلق بمساعدتهم وان يتيح لهم فرص الترقية والترفع  وان 

( الى ان  2733حيث اشار سلمان ).(2739يسيطر على سلوكياته ويوازنها عند تعامله معهم )بن دحو وآخرون، 
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يساهم في القضاء على الخسارة االجتماعية ويعمل على زيادة ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين 
االستقرار التنظيمي حيث يزيد من درجة ممارسة الرقابة الذاتية كما يحفز السلوك االبداعي للعاملين وكذلك يرفع 

لباحث من مستوى شعور االفراد بالوالء التنظيمي مما يجعلهم يكرسون طاقاتهم لتحقيق اهداف المنظمة اخيرا اكد ا
 على  وجود عالقة عكسية بين ارتفاع مستوى الرضا ومعدالت الغياب لدى العاملين .

 عالقة العدالة التنظيمية بالرضا الوظيفي 

لقد فسرت بعض  الدراسات السابقة االثر المهم للعدالة التنظيمية على الرضا الوظيفي بان ادراك الفرد للعدالة يبدا 
بذولة من قبله داخل المنظمة والعوائد المتحصل عليها مقابل تلك المجهودات كخطوة بالمقارنة بين المجهودات الم

اولى  ،ثم تقييم االخرين على اساس المقارنة بين مجهوداتهم وعوائدهم كخطوة ثانية  ،وعلى اساس هذه المقارنة 
العدالة يحافظ الفرد على يتحدد سلوك الفرد كخطوة اخيرة للشعور بالعدالة او عدم العدالة ،فاذا كان الشعور ب

وضعه القائم ويستمر بتقديم نفس المجهودات لوظيفته ،اما الشعور بعدم العدالة قد يولد لدى الفرد  عدم الرضا 
( . وتأكيدا على 2734عن العمل  والذي ينكس سلبا على المنظمة مثل التغيب عن العمل)االمين واخرون ،

استه ان األفراد عند شعورهم بعدم العدالة في حصولهم على العوائد (  من خالل در 2735ماسبق اثبت برجراجة )
مقابل الجهود المبذولة فإنهم  قد يلجأون  إلى تخفيض جهودهم أو جهود اآلخرين باإلنجاز ،أو قد يلعبون دورا 

أوقد يتركون كبيرا في التأثير  سلبا على اآلخرين ، وأحيانا يقومون بالمقارنة مع آخرين في مجاالت عمل مشابهه ،
العمل بالمنظمة في حالة حصولهم على وظيفة أفضل ،لذا فان تحقيق العدالة من شأنه أن يحقق للعاملين واإلدارة 

( بأن  على المدير الناجح أن يحاول دائما ان 2732وفي هذا السياق  اشار العبيدي ) استقرارا وثباتا في األعمال.
لضمان تحفيزهم واستمرارهم بالعمل من خالل القرارات التي يتخذها  يجعل العاملين  يشعرون  بتحقيق النزاهة

 لتحقيق ذلك .

 الدراسات السابقة :

 تناولت العديد من الدراسات السابقة  العدالة التنظيمية وكذلك الرضا الوظيفي ومن هذه الدراسات:

تها بتفويض السلطة لدى مديري ( هدفت الدراسة إلى معرفة درجة العدالة التنظيمية وعالق2735دراسة محمود )-
( مفردة .47المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في طولكرم  استخدم الباحث عينة عشوائية طبقية شملت) 

درجة ممارسة العدالة التنظيمية   أن لتحليل بياناته واختبار فرضياته حيث توصل إلى واستخدم المنهج الوصفي
تأثير بين العدالة وتفويض  أكدت الدراسة على وجود المبحوثة  كانت عالية أيضا وتفويض السلطة في العينة
 السلطة مع متغير الجنس .

( بعنوان مدركات العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهه نظر موظفي 2731دراسة االسمري) -
وأكد على  صاء الوصفي  الختبار الفرضياتاإلح الجهات الحكومية المدنية بمطار نجران استخدم الباحث منهج

إن مستوى أدراك العاملين لمفهوم العدالة التنظيمية والتزامهم التنظيمي كانا مرتفعين في العينة المبحوثة وتوصلت 
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الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي للعاملين بمطار نجران .واوصت الدراسة 
 تعزيز مدركات العدالة التنظيمية ومتابعة توظيفها لرفع مستوى االلتزام التنظيمي للعاملين .  ةبضرور 

بعنوان: "العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي ـــ دراسة ميدانية على هيئة  (،وكانت2734عليان) دراسة -
اسة إلى معرفة العالقة بين العدالة التنظيمية التمريض في المستشفيات الحكومية بمحافظة غزة"، هدفت هذه الدر 

وااللتزام التنظيمي للعاملين بهيئة التمريض في المستشفيات الحكومية بغزة وقد قام الباحث باستخدام المنهج 
الوصفي التحليلي واالختبارات اإلحصائية المناسبة الختبار صحة الفروض،وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة 

ذات داللة   عالقة توجد أهمها: النتائج من مجموعة إلى ( مفردة وقدخلصت الدراسة.29ية بلغت)عشوائية طبق
 إحصائية بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمية لدى هيئة التمريض بالمستشفيات الحكومية في محافظة غزة.

ين ،دراسة حالة مؤسسة مطاحن ("ادارة الصراع  واثرها على الرضا الوظيفي للعامل2777دراسة العسلي ) -
الحضنة  الجزائر " حيث استخدم الباحث االستبيان والمقابلة  كأدوات لجمع البيانات كما استخدم المنهج الوصفي 

وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية التحليلي الختبار الفرضيات ودراسة العالقة بين المتغيرات ،  
 ت الدراسة على ان إدارة الصراع لها اثر كبير في الرضا الوظيفي للعاملين.( مفردة واكد339بسيطة بلغت)

( حيث هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذي تؤديه العدالة التنظيمية السائدة  في المنظمة 2734دراسة  مهني ) -
دراسة المنهج الوصفي الرضا الوظيفي  بين االفراد العاملين بمقر بلدية شتمة  بالجزائر واستخدمت ال في  تحقيق

الختبار صحة الفرضيات كما اعتمدت على  االستبيان كأداة لجمع البيانات  وتوصلت الدراسة الى ان هناك  
 تأثير لمستوى العدالة التنظيمية  في تحقيق الرضا الوظيفي وبدرجة متوسطة  لدى موظفي البلدية . 

 التعقيب على الدراسات السابقة :

الدراسات السابقة واختالفها وذلك باختالف األهداف التي سعت  كل منها لتحقيقها  و  يالحظ مما سبق تعدد
المتغيرات التي تطرفت إليها والبيئة التي تمت فيها . تشابهت جميعها في استخدامها المنهج الوصفي،أيضا في 

دمت اسلوب المقابلة الى (حيث استخ2777كأداة لجمع البيانات باستثناء دراسة )العسلي، استخدامها ااإلستبانة
جانب االسنبانة لجمع بياناته.كما يتضح أن اغلبالدراسات ربطت بين العدالة التنظيمية ومتغيرات اخرى  )االسمري 

 مختلف (  وان دراسة واحدة  ربطت بين الرضا الوظيفي   متغير اخر2734، عليان، 2735،محمود ،2731،
واحدة  فقط ربطت بين المتغيرين معا )العدالة التنظيمية  والرضا و ان هناك دراسة  (2777عسلي ) وهي دراسة

( وتختلف الدراسة الحالية معها في مجتمع 2734الوظيفي  ( كما في الدراسة الحالية وهي دراسة ) مهني ،
الدراسة  كما تختلف معها في الهدف ، حيث تهدف الدراسة الحالية للتعرف على تأثير العدالة التنظيمية على 

إلى اختالف البيئة  (على دراسة العالقة فقط، باإلضافة2777لرضا الوظيفي ، بينما اقتصرت دراسة العسلي )ا
التي أجريت فيها الدراسة الحالية عن  بيئة تلك الدراسة مما أثار اهتمام  الباحثة إلجراء هذه الدراسة ،اتفقت 

بانة كأداة لجمع البيانات أيضا في استخدامها المنهج الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في  استخدامها االست
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الوصفي باعتباره األنسب لدراسة الظواهر السلوكية واإلنسانية وتختلف عن الدراسات السابقة  من حيث بيئة وزمن 
وعلى الرغم من ذلك فأن هذه الدراسة إلى جانب إعطائها صورة واضحة لتأثير العدالة التنظيمية على  التطبيق.

 ضا الوظيفي .فقد استفادت من  نتائج الدراسات السابقة  في صياغة الجانب النظري.الر 

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة :

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليل العالقة بين المتغيرات المستقلة وهي أبعاد  
والمتغير التابع )الرضا الوظيفي( وذلك من خالل استبيان  لة التوزيع(عدا–العدالة التنظيمية ) عدالة التعامالت 

تمت صياغته  من جانب الباحثان بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعي العدالة 
جراء اال27SPSS.Vالتنظيمية و الرضا الوظيفي  وتم استخدام برنامج ) ختبارات (  لتطبيق البرامج اإلحصائية وا 

 الالزمة  إلتمام هذه الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة في الموظفين العاملين في مصرف الوحدة فرع سرت،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل 
لغرض جمع البيانات الالزمة للدراسة  وبذلك تكون قد شملت الدراسة جميع الموظفين العاملين بالمصرف والبالغ 

موظف من مختلف الدرجات والمؤهالت العلمية ، حيث تم توزيع االستبيان بطريقة اليد على جميع  ( .4هم) عدد
( استبيان جميعها خضعت للتحليل اإلحصائي بهذا تكون نسبة االستجابة قد بلغت 19العاملين ،ُأُسترجع منها )

 %( وهذه النسبة  تُعتبر مقبولة إحصائيا لغرض الدراسة.99)

 مصادر وأداة جمع البيانات 

تم استخدام  استمارة استبيان كأداة أولية لجمع البيانات لهذه الدراسة  فقد ُصممت استمارة استبيان  مصادر أولية: 
خاصة بالدراسة وذلك على ضوء مشكلة  الدراسة وأهدافها وفرضياتها وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي 

 :كالتاليإلعطاء أوزان إلجابات األفراد 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االجابة

 5 4 1 2 3 الوزن

 حيث قسمت االستمارة إلى قسمين  أقسام :

المؤهل  –الخبرة -العمر -:يحتوي على معلومات شخصية عن األفراد المستجيبين ) الجنس  القسم األول
 .العلمي(
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:يتضمن يحتوى على معلومات تعبر عن مستوى إدراك األفراد لتواجد عدالة التعامالت حيث عبر  القسم الثاني
( .كما يحتوي على معلومات تعبر عن مستوى إدراك 4-1-2-3عن ذلك بأربعة أسئلة  في استمارة االستبيان )

( ،وكذلكيحتوي هذا 9-4-5ن )األفراد لتواجد عدالة لتوزيع حيث عبر عن ذلك بثالثة أسئلة  في استمارة االستبيا
أسئلة  في  ثمانالقسم  على معلومات تعبر عن مستوى إدراك األفراد لتواجد الرضا الوظيفي حيث عبر عن ذلك ب

 ( .35-34-31-32-33-37-7-.استمارة االستبيان )

تم جمع البيانات  الثانوية الالزمة إلجراء  هذه الدراسة باالعتماد على األدبيات ذات العالقة مصادر ثانوية:
 بموضوع الدراسة والتي تمثلت في الكتب واألبحاث والدوريات والدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع  الدراسة . 

 صدق اداة القياس

الستبيان ( على عدد من المحكمين المختصين في  مجال قام الباحثان بعرض أداة القياس) االصدق الظاهري:-1
العلوم اإلدارية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبناء على مالحظات السادة المحكمين تم تعديل االستبيان 

 وتصميمه بشكله النهائي مما يحقق الصدق الظاهري له.

غير الذي تنتمي اليه هذه الفقرة ولهذا  وبقصد به مدى اتساق كل فقرة مع المتصدق  االتساق الداخلي: -2
الغرض استخدمت الباحثة معامالت االرتباط  للتأكد من مدى ارتباط الفقرات مع بعضها ومع الدرجة الكلية 

 ( ادناه:3للمتغير الذي صممت لقياسهكما هو موضح في الجدول)

 ( االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية له1جدول رقم )

 الرضا الوظيفي عدالة  التوزيع تعدالة التعامال

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

Sig.  رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

Sig.  رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

Sig. 

3 
.781 

777
. 

5 
.867 

777
. 

. .5. 777. 

2 
.759 

777
. 

4 
.916 

777
. 

7 .7. 777. 

1 
.914 

777
. 

9 
.940 

777
. 

37 .9. 777. 

4 .884 777 33 .7. 777. 
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. 

    32 73. 777. 

 31 .3. 777. 

34 .7. 777. 

35 .4. 777. 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات عدالة  التعامالت والدرجة الكلية له ،حيث يبن ان 3يوضح الجدول رفم )
معامل االرتباط لكل الفقرات ذو داللة إحصائية وبذلك يعتبر المتغير صادق لما وضع لقياسه.كما يبين الجدول 

لكلية له، يبين ايضا ان  معامالت االرتباط لكل الفقرات اعاله معامالت االرتباط لفقرات عدالة التوزيع والدرجة ا
( اعاله 3ذات داللة إحصائية وبذلك يعتبر المتغير صادق لما وضع لقياسه.كما يمكن مالحظة من  الجدول رقم )

 معامالت االرتباط لفقرات الرضا الوظيفي والدرجة الكلية له، حيث يبين ايضا ان  معامالت االرتباط لكل الفقرات 
 ذات داللة إحصائية وبذلك يعتبر المتغير صادق لما وضع لقياسه. 

 ثبات أداة القياس

ويقصد بثبات اداة القياس مدى استقرار نتائج االستبيان وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم توزيعه اكثر من مرة 
ن ثبات االداة وجاءت   تحت نفس الظروف والشروط  وقد استخدمت الباحثة اختبار) الفا كرونباخ( للتحقق م

 ( أدناه :2النتائج بنسب عالية  ومقبولة ألغراض الدراسة كما هو مبين في الجدول )

 ( يبين نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان2الجدول  رقم )

 الثبات عدد الفقرات المتغير

 .949 4 عدالة التعامالت

 .992 3 عدالة التوزيع

 .992 8 الرضا الوظيفي
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 أساليب التحليل اإلحصائي

لتطبيق  (SPSS.V20اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب اإلحصاء الوصفي التحليلي وقد استخدمت برنامج )
األساليب اإلحصائية الالزمة واستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة وهي الوسط الحسابي والتكرارات والنسب المئوية 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط .و االرتباط و تحليل االنحدار المتعدد و واالنحراف المعياري ومعامل 

 وصف البيانات:

 اوال :خصائص مفردات الدراسة
 ( يبين التكرارات والنسب المئوية للمفردات من حيث: 1الجدول )

انت %( في حين ك4..9يظهر الجدوألدناه أن النسبة األعلى من المفردات كانوا ذكورا حيث بلغت ) الجنس: -1
 %(من المبحوثين.23.4نسبة اإلناث )

 ( وصف لمفردات الدراسة3الجدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير

 78.4 29 ذكر الجنس

 21.6 8 أنثى 

 27.0 10 سنة فأقل 30 العمر

 51.4 19 سنة 47 - 13من  

سنة  57 - 43من  
 فأكثر

8 21.6 

 21.6 8 سنوات فأقل 3 الخبرة

 16.2 6 سنوات 9 - 4من  

 62.2 23 سنوات فأكثر 7 

 5.4 2 ثانوية عامة المؤهل العلمي

 18.9 7 دبلوم متوسط 

 16.2 6 دبلوم عالي 
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 56.8 21 مؤهل جامعي 

 2.7 1 اخرى 

 
: يالحظ من الجدول أعاله أن النسبة الكبرى من المفردات كانوا شباب التي تتراوح أعمارهم )من العمر -2
سنة  30%(،تأتي في المرتبة الثانية الشباب اللذين تتراوح أعمارهم من ) 51.4حيث بلغت )سنة (  47 - 13

سنة  57 - 43%(  من المفردات تراوحت أعمارهم    ) من 21.6%( بينما نسبة )27.0فأقل( حيث بلغت )
توياتهم فأكثر( ،يتضح مما سبق أن اغلب المفردات هم من فئة الشباب  اللذين قد يسعون إلى تحسين مس

المعيشية والوظيفية بما يتماشى مع واقع الحياة والظروف المعيشية وذلك باالعتماد على ما يحصلون عليه  من 
مقابل مادي أو معنوي لقاء مجهوداتهم المبذولة  وبالتالي دائما هم يسعون للمقارنة  بين مجهوداتهم المبذولة 

المجهودات أي مستوى العدالة التنظيمية السائدة  مما يقلل او  لصالح  الوظيفية والمقابل المتحصل عليه لقاء تلك
 يرفع منمستوى الرضا الوظيفي لديهم .

سنوات فأكثر  كما  7( من األفراد خبرتهم العملية 62.2% : يالحظ من الجدول أعالهإن نسبة )الخبرة -3
( 21.6% وان مانسبته )(،16.2%سنوات( تقدر بنسبة ) 9 - 4أن نسبة اللذين لديهم خبرة عملية من )من 

 سنوات فأقل(. (3لديهم خبرة 
( أعالهإن  النسبة األعلى من العاملين بالمصرف هم من حملة 1: يتبين من الجدول )المؤهل العلمي -4

%( من حملة الدبلوم المتوسط،بينما 18.9%( ، وان ما نسبته)  56.8المؤهل الجامعي حيث بلغت النسبة ) 
%( يحملون الثانوية العامة ، وان 5.4، وان مانسبته ) 16.2%)يحملوا دبلوم عالي ) كانت نسبة الموظفين اللذين

%(  من األفراد يحملون مؤهالت  أخرى / وقد يرجع ارتفاع نسبة الموظفين الحاصلين على المؤهالت 2.7)
في المجال  الجامعية إلىأنإدارة المصرف تتبنى عند تعيينها موظفين جدد التركيز على الموظفين المتخصصين

 المصرفي و الحاصلين على المؤهالت الجامعية.   

 ثانيا :نتائج التحليل للبيانات

المبحوثين  كمؤشر  للتعرف على  درجة الممارسة ألبعاد  اعتمدت الباحثان  على المتوسطات الحسابية إلجابات
( وتم تحديد 4مبين في الجدول ) العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي وتم تحديد خمس مستويات للممارسة  كما هو

 طول الفئة  بناءعلى المعادلة التالية :

 الدرجة األدنى في المقياس-الدرجة األعلى في المقياسطول الفئة = 
 عدد المستويات                                 
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والرضا ( يبين مستويات درجة الممارسة إلبعاد العدالة التنظيمية 4الجدول رقم )
 الوظيفي

 درجة الممارسة المستويات

 منخفضة جدا 7..3اقل من  -3

 منخفضة 2.47اقل من -7..3

 متوسطة 1.47أقل من -2.47

 مرتفعة 4.27أفل من -1.47

 مرتفعة 5أقل من -4.27

 
 تحليل نتائج المتغير المستقل )العدالة التنظيمية (

 البعد األول :عدالة التعامالت 
( نالحظ أن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لعدالة التعامالت  جاء بدرجة 5الجدول رقم )من خالل 

(،كما يبين الجدول أن المتوسطات 1.04( في حين أن االنحراف المعياري له كان).1.3متوسطة وكان مقداره) 
(  بينما  1.75 -1.29بين) الحسابية ألبعاد عدالة التعامالت جميعها جاء بدرجة متوسط وتراوحت قيمه

(  جاء في المرتبة األولى  والذي ينص على انه 1( حيث البعد رقم )3.32-3.27االنحرافات المعيارية له بين )
"يتم تزويد العاملين بكل المعلومات التفصيلية والالزمة لتنفيذ األعمال الموكلة إليهم في الوقت المناسب" بمتوسط 

( على المرتبة األخيرة  والذي ينص 3(،في حين تحصل  البعد رقم )3.32اري )( وانحراف معي1.29حسابي )
على انه" يسمح المدير للعاملين إبداء رأيهم قبل اتخاذ القرارات و اإلجراءات اإلدارية المتعلقة باألعمال الموكلة 

 ( .3.27( وبانحراف معياري قيمته) 1.75إليهم( بمتوسط حسابي) 
 

 متوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألبعاد عدالة التعامالت ودرجة الممارسة واألهمية( يبين ال5جدول رقم )
درجة  ترتيب االهمية

 الممارسة 
االنحراف 
 المعياري

 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 3.05 1.20 متوسطة 4
يســـــمح المـــــدير للعـــــاملين ابـــــداء رأيهـــــم قبـــــل اتخـــــاذ    -3

اإلجراءاتاإلداريــــة المتعلقـــــة باألعمــــال الموكلـــــة القــــرارات و 
 إليهم.
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 البعد الثاني  :عدالة التوزيع

الحسابي واالنحراف المعياري العام لعدالة التوزيع  جاء بدرجة متوسطة ( إلىأن المتوسط 4يشير الجدول رقم )
(،كما يبين الجدول إن المتوسطات الحسابية 1.06( في حين أن االنحراف المعياري له كان)1.21وكان مقداره) 

المعيارية (  بينما االنحرافات  1.15 -1.34ألبعاد عدالة التوزيع جميعها جاء بدرجة متوسط وتراوحت قيمه بين)
(  جاء في المرتبة األولى  والذي ينص على انه " يقدر مديري كل 1( حيث  أن البعد رقم )3.37-3.34له بين )

(، في حين تحصل  3.33( وانحراف معياري )1.15مجهوداتي التي ابذلها داخل المصرف " بمتوسط حسابي )
دخل الذي احصل عليه من المصرف يتناسب مع ( على المرتبة الثانية  والذي ينص على انه" ال2البعد رقم )

( في المرتبة 3(،بينما جاء البعد  رقم )3.37( وبانحراف معياري قيمته) .1.3مؤهلي العلمي( بمتوسط حسابي) 
االخيرة  والذي ينص على أن "يتم توزيع المكافآت والمزايا على العاملين كال حسب جهده" فقد كان المتوسط 

 (.3.34ما انحرافه المعياري كانت قيمته )( بين1.34الحسابي له)

 3.18 1.07 متوسطة 3
القرارات و اإلجراءاتاإلداريـة تشـمل كـل العـاملين داخـل  -2

 المصرف وبدون تحيز أو تمييز.

 3.27 1.12 متوسطة 1
يــــــتم تزويــــــد العــــــاملين بكــــــل المعلومــــــات التفصــــــيلية   -1

 إليهم في الوقت المناسب.والالزمة لتنفيذ األعمال الموكلة 

 3.21 1.18 متوسطة 2
ســلوك المــدير يتســم بالعدالــة و اإلنصــاف فــي التعامــل  -4

 مع مشاكل العاملين داخل المصرف.

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام  3.18 1.04 متوسطة 

ودرجة الممارسة  التوزيع( يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألبعاد عدالة 6جدول رقم )
 واألهمية

االنحراف  درجة الممارسة  ترتيب االهمية
 المعياري

 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 3.16 1.16 متوسطة 3
المكافآت والمزايا على يتم توزيع   -3

 العاملين كال حسب جهده

 3.18 1.10 متوسطة 2
الدخل الذي احصل عليه من  -2

 المصرف يتناسب مع مؤهلي العلمي
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 تحليل نتائج المتغير التابع ) الرضا الوظيفي (

)المتوسطات الحسابية  واالنحراف المعياري( لغرض تحليل نتائج  المتغير م استخدام  نتائج التحليل الوصفي ت
 التابع )الرضا الوظيفي( وجاءت النتائج كما يلي :

 3.35 1.11 متوسطة 1
يقدر مديري كل مجهوداتي التي ابذلها  -1

 داخل المصرف

 3.23 1.06 متوسطة 
المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري 

 العام 

 للرضا الوظيفيالممارسة واألهمية( يبين المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ودرجة 7جدول رقم )

االنحراف  درجة الممارسة  ترتيب االهمية
 المعياري

 العبــــــــــــــــارات  المتوسط

 3.51 1.19 مرتفعة 2
راضي ومرتاح في عملي داخل   -3

 المصرف

 عملي يوفر بيئة جيدة للمنافسة -2 3.45 1.06 مرتفعة 1

 العمل يجعلون العمل ممتعزمالئي في   -1 3.59 1.09 مرتفعة 3

 3.29 1.07 متوسطة 4
المرتب الذي اتحصل عليه من وظيفتي   -4

 مرضي

 3.40 1.01 مرتفعة 4
راضي عن اسلوب مديري في ادارة   -5

 األمور

 اشعر باألمان و االستقرار الوظيفي   -4 3.37 1.03 متوسطة 5

 3.27 99. متوسطة 9
بعملي اشعر أن هناك تقدير و اهتمام   -9

 داخل المصرف

 مقارنة بالجهد الذي ابذله مرتبي كافي  -. 3.24 1.01 متوسطة .

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام  3.40 94. مرتفعة 
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( أعاله إلىأن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام للرضا الوظيفي   جاء بدرجة 9يشير الجدول رقم )
(،كما يبين الجدول أن المتوسطات الحسابية .74( في حين أن االنحراف المعياري له كان)1.47مرتفعة بقيمة) 

( حيث  3.37-.77(  بينما االنحرافات المعيارية له بين )1.24 -1.57للمتغير التابع  قد تراوحت قيمه بين)
رجة ممارسة  مرتفعة  ، ( بد3،2،1،5( بدرجة ممارسة متوسطة في حين جاءتاالبعاد  )9،4،4،.(جاءت األبعاد

( في المرتبة األولى  والذي ينص على انه " زمالئي في العمل يجعلون العمل ممتع " 1كما جاء البعد رقم )
( على  أدنى  نسبة من .(،في حين تحصل  البعد رقم )3.77( وانحراف معياري )1.57بمتوسط حسابي )

 (.3.73ي وقدره )( وبانحراف معيار 1.24اإلجابات بمتوسط حسابي وقدره) 

من خالل النتائج السابقة لجداول المتوسطات الحسابية يتضح أن المتغيرات المستقلة)عدالة التعامالت وعدالة 
-.1.3التوزيعات ( كليهما جاء بدرجة ممارسة متوسطة فقد بلغت المتوسطات الحسابية لهما على التوالي )

(  والتي أكدت على أن ممارسة العدالة التنظيمية كان   2739(،وهذا يتفق مع دراسة ) بن دحو واخرين ،1.21
( والذي كانت درجة الممارسة مرتفعه في دراسته ،أما فيما يتعلق 2735بدرجة متوسطة واختلفت مع )زروقي  ،

بالمتغير التابع )الرضا الوظيفي (  فقد جاء بدرجة ممارسة مرتفعة وهذا يتفق مع ماجاءت به  دراسة) مداحي 
( .ومن الجدير بالذكر أن االنحرافات المعيارية  لجميع المتغيرات .277( ودراسة )الطيب ،  2735واخرين ،

جاءت قريبة من الواحد الصحيح مما يدل على تجانس إجاباتالمبحوثين بالنسبة لمتوسطات المتغيرات  ، كما 
 توزيع .يالحظ أن اإلجابات كانت أكثر تجانسا في حالة الرضا الوظيفي  يليه عدالة ال

يتضح مما سبق أن هناك ممارسة لبعد العدالة التنظيمية وان كانت  تلك الممارسة بدرجة  متوسطة مما يدل على 
أن المدراء بمصرف الوحدة فرع سرت يعاملون الموظفين بالمصرف بقدر من االحترام ويقدرون مجهوداتهم 

في المصرف ربما  يتسمون بالعدل واإلنصاف في المبذولة  في انجاز األعمااللموكلة إليهم  ،كذلك المدراء  
التعامل مع مشاكل العاملين داخل المصرف أيضا قد يسمحون للعاملين بالمصرف إبداء رأيهم أحيانا  فيما يتعلق 
بأعمالهم قبل اتخاذ  قرارات إدارية بخصوص تلك األعمال ،كذلك يزودون العاملين بكل ما يحتاجونه من معلومات 

م على أكمل وجه .أيضا يمكن القول بان الطريقة التي  يتعامل  بها المدراء داخل المصرف مع إلنجاز مهامه
العاملين   استطاعت  أن تولد لديهم  شعور بالعدالة التنظيمية داخل المصرف   حيث ادى ذلك الى رفع مستوى 

ات الدراسة حيث جاء للرضا ادراكهم للرضا الوظيفي كما جاء في نتائج التحليل للمتوسطات الحسابية لمتغير 
 (.3.40الوظيفي  بدرجة ممارسة مرتفعة وبمتوسط حسابي وقدره )

 ثالثا :اختبار الفرضيات

 استخدمت الباحثان االنحدار المتعدد  واالنحدار البسيط الختبار صحة فرضيات الدراسة كما يلي: 

التنظيمية على الرضا الوظيفي للعاملين  العدالةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية  ألبعاد اختبار الفرضية الرئيسية : 
 .بمصرف الوحدة  فرع سرت
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( يبين االنحدار الخطي المتعدد الختبار تأثير أبعاد العدالة التنظيمية 9رقم )جدول  
 على الرضا الوظيفي مجتمعة

معامل  المتغير المستقل
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 مستوى الداللة Fقيمة  بيتا

 000. 19.654 732 . .509 732. العدالة التنظيمية 

( يتضح أن هناك ارتباط طردي مرتفع  القوة نسبيا  بين أبعاد العدالة التنظيمية مجتمعة 7بالنظر للجدول رقم )
( .509.(وان معامل التحديد بلغ )732والرضا الوظيفي التنظيمي  ،حيث بلغت قوة العالقة االرتباطية بينهما )

% ( من التباين  في المتغير التابع ) 57المتغير المستقل ) أبعاد العدالة التنظيمية( يفسر مانسبته )أيأن 
.(وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى ممارسة 656الرضاالوظيفي(. وقد بلغت قيمة درجة التأثير بيتا )

.( ويؤكد معنوية  ذلك التأثير قيمة 732بقيمة )أبعاد العدالة التنظيمية يؤدي إلى الزيادة في الرضا الوظيفي  
Fونستنتج من ذلك أن ألبعاد العدالة التنظيمية دور (000.( عند مستوى معنوية  (19.654الجدولية  البالغة. )

مهم في  التأثير علىالرضا الوظيفي للعاملين بمصرف الوحدة فرع سرت مما يثبت صحة فرضية البحث الرئيسية 
نه" يوجد تأثير ذو داللة إحصائية  ألبعاد العدالةالتنظيمية على الرضا الوظيفي  للعاملين والتي تنص على ا

 .بمصرف الوحدة  فرع سرت"

أيضا قام الباحثان بإجراء اختبار االنحدار الخطي المتعدد لتحديد المتغير األكثر تأثيرا من المتغيرات المستقلة   
 (:37)أبعاد العدالة التنظيمية( على المتغير التابع الرضا الوظيفي وجاءت  النتائج كما هو مبين بالجدول )

د المتغير األكثر تأثير من بين ( يبين االنحدار الخطي المتعدد  لتحدي11رقم )جدول 
 على الرضا الوظيفي المتغيرات المستقلة

 مستوى الداللة Tقيمة  B بيتا المتغير المستقل

 016. 2.530 542. 61. التوزيععدالة 

( Enterلقد تم إدخال المتغيرات  المستقلة )عدالة التعامالت وعدالة التوزيع (  مجتمعة للتحليل باستخدام طريقة )
(وهي اإلبقاء على عدالة التوزيع،الذي يعد 37، وعند إجراء االختبار جاءت  النتيجة كما هو مبين في الجدول )

الوحيد الذي له تأثير على الرضا الوظيفي واستبعد التحليل عدالة التعامالت لعدم وجود األثر عند إدخالها مجتمعة 
التوزيع على الرضا الوظيفي،وهذا يعني بان الزيادة بدرجة واحدة ( لعدالة 61.، فقد بلغت قيمة درجة التأثير) بيتا 

( ويؤكد معنوية هذا التأثير ( 61.في مستوى ممارسة عدالة التوزيع يؤدي إلى زيادة في الرضا الوظيفي بقيمة 
 (.016.( عند مستوى معنوية )2.530الجدولية البالغة ) Tقيمة 
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ي هذه الدراسة على االنحدار الخطي البسيط الختبار صحة الفرضيات تم االعتماد  فاختبار الفرضيات الفرعية :
 الفرعية  وجاءت النتائج كما يلي:

للعاملين  في  الرضا الوظيفي يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد عدالة التعامالت على  الفرضية األولى  :
 مصرف الوحدة فرع سرت .

( يبين االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير بعد عدالة التعامالت 11رقم )جدول  
 على الرضا الوظيفي

معامل  المتغير المستقل
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 مستوى الداللة Tقيمة  بيتا

 000. 5.339 670. 433. 670. عدالة التعامالت

التعامالت  على الرضا الوظيفي وان هناك عالقة طردية ( وجود تأثير لبعد عدالة 33يالحظ من الجدول رقم )
.( ، وهذا يعني ان (433( وان معامل التحديد 670.،وان قوة االرتباط بين المتغيرات كانت  متوسطة  فقد بلغت)

( وهذا 670.% من التباين في الرضا الوظيفي .وفد بلغت قوة التأثير )بيتا 41بعد عدالة التعامالت يفسر ما نسبته
عني ان الزيادة بدرجة واحدة في مستوى الممارسة لعدالة التعامالت يؤدي إلى الزيادة في مستوى الرضا الوظيفي ي

(، 7.777( عند مستوى داللة )5.339الجدولية  والبالغة )  T(، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 670.بقيمة)
 ولى  للدراسة.وباالعتماد على هذه النتائج يمكن قبول الفرضية الفرعية األ

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعد عدالة التوزيع على الرضا الوظيفي  للعاملين  في مصرف  الفرضية الثانية  :
 الوحدة فرع سرت .

على ( يبين االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير بعد عدالة التوزيع 12رقم )جدول  
 الرضا الوظيفي

معامل  المتغير المستقل
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 مستوى الداللة Tقيمة  بيتا

 000. 6.306 729. 518. .729 عدالة التوزيع

( وجود تأثير لبعد عدالة التوزيع  على الرضا الوظيفي وان هناك 32يتضح من النتائج الظاهرة  في الجدول رقم )
( وان معامل التحديد 729.نسبيا  فقد بلغت )عالقة طردية  موجبة ،و قوة االرتباط بين المتغيرات كانت  مرتفعة 

% من التباين في الرضا الوظيفي.وفد بلغت قوة 53.( ، وهذا يعني ان بعد عدالة التوزيع يفسر ما نسبته (518
.( وهذا يعني ان الزيادة بدرجة واحدة في مستوى الممارسة لعدالة التوزيع يؤدي إلى الزيادة في 92التأثير )بيتا 
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( عند مستوى 6.306الجدولية  والبالغة ) T.(، ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 92ا الوظيفي  بقيمة)مستوى  الرض
 (، وباالعتماد على هذه النتائج يمكن قبول الفرضية الفرعية الثانية  للدراسة.7.777داللة )

 النتائج والتوصيات:

 التالية :لقد توصلت هذه  الدراسة إلى النتائج أوال :نتائج الدراسة :

% تقل أعمارهم عن 53% وان  ما نسبته 97أن اغلب مفردات الدراسة كانوا من الذكور وذلك بنسبة  -1
% منهم  يحملون 54% منهم تزيد خبرتهم العملية عن سبع سنوات ،وان نسبة 42أربعين سنة وان نسبة 

 مؤهل جامعي .
لة التوزيع( في مصرف الوحدة فرع سرت عدا–يوجد ممارسة لبعدي العدالة التنظيمية) عدالة التعامالت  -2

 (.1.21-.1.3وذلك بدرجة متوسطة حيث بلغت المتوسطات الحسابية لهما على التوالي ))
أظهرت النتائج أيضا أن الوالء التنظيمي جاء بدرجة ممارسة متوسطة ،فقد بلغ المتوسط الحسابي له  -3

(1.17.) 
لة إحصائية ألبعاد العدالة التنظيمية على الرضا ُأثُبت صحة الفرضية الرئيسية بوجود تأثير ذو دال -4

الوظيفي للعاملين بمصرف الوحدة فرع سرت ،ووجود عالقة ارتباطيه طردية لألبعاد مجتمعة على الوالء 
 التنظيمي وان بعد عدالة التوزيع المتغير الوحيد الذي له األثر األكبر على الرضا الوظيفي. 

قة ذات داللة إحصائية لعدالة التعامالت على الرضا الوظيفي، وان نستنتج من نتائج التحليل وجود عال -5
 هناك عالقة طردية متوسطة القوة بينهما . 

نستنتج من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية لعدالة التوزيع على الرضا الوظيفي، وان  -6
 .هناك عالقة طردية مرتفعة القوة بينهما

 ثانيا :التوصيات 

بني المدراء بالمصرف سياسات إدارية تساهم في تعزيز أبعاد العدالة التنظيمية للتأثير في ضرورة  ت -3
 سلوك العاملين بشكل ايجابي داخل المصرف .

إعادة النظر في هيكل المكافآت والمزايا  داخل المصرف حيث تتم مراعاة تناسبها مع جهود العاملين  -2
 بالمصرف وظروفهم المعيشية.

إبداء رأيهم في حدود وظائفهم واألعمال الموكلة إليهم وتبرير لهم بعض القرارات  السماح للعاملين -1
 . إلى ذلك مما يعزز ثقتهم بمدرائهمالمتعلقة  بأعمالهم كلما دعت الحاجة 

عقد دورات تدريبية للمدراء لتوعيتهم بأهمية إرساء مبادئ العدالة التنظيمية داخل المصرف وتوضيح  -4
 من مستوى ا الرضا الوظيفي  لدي العاملين ،وأيضا لتنمية مهارات التعامل لديهم. دورها المهم في الرفع
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تخصيص  مكتب أوشخص في المصرف يعنى برفع شكاوى العاملين وتظلماتهم للمدراء مما يساعد على  -5
خلق بيئة عمل  إيجابية  داخل المصرف  يسودها االحترام  والتقدير مما قد يؤثر وبشكل ايجابي على 

 الرضا الوظيفي بشكل خاص . األفرادالعاملين بشكل عام وعلى سلوك
إلتزام المدراء بالحيادية والموضوعية عند التعامل مع مشاكل العاملين داخل المصرف وعدم التحيز  ألي  -4

 طرف على حساب األخر .
م لضمان التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الالزمة للعاملين فيما يتعلق بأعمالهم  الموكلة إليه -9

 االتقان في العمل مما يرفع مستوى رضاهم   على وظائفهم  .
العمل على تحسين بيئة العمل الداخلية لألفراد وتوفير التسهيالت الالزمة إلنجاز وظائفهم  بأفضل  -.

 الطرق واقل المجهودات. 

 المراجع

بااللتزام التنظيمي من ( "مدركا ت العدالة التنظيمية وعالقتها 2731األسمري ،سعيد محمد عايض ) -3
وجهه نظر الجهات الحكومية المدنية بمطار نجران "،رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم 

 األمنية  السعودية .
("تأثير الرضا الوظيفي على اداء الموارد البشرية ،دراسة  2734االمين ،برياح محمد وموساوي يحي) -2

 بمغنية "،رسالة ماجستير ،جامعة ابي بكر بلقايد ،الجزائر .حالة المؤسسة العمومية  االستشفائية  
 ( " السلوك الفعال في المنظمات "الدار الجامعية الجديدة ،مصر.2772الباقي ،صالح الدين محمد )  -1
مديرية التربية لوالية –( "أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي دراسة حالة 2735برجراجة ،مريم  ) -4

 ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر .  بسكرة( ،رسالة
("العدالة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي :دراسة ميدانية على 2739بن دحو ،سمية وسهيل المقدم ) -5

 (.9عينة من موظفي المدرسة الوطنية للجمارك وهران "،مجلة التنمية البشرية ،العدد)
ها ببعض االتجاهات المعاصرة" جامعة عين شمس ("العدالة التنظيمية وعالقت.277دره،عمر محمد ) -4

 ،دار الرضوان للنشر والتوزيع .
(" العدالة التنظيمية المهمة القادمة إلدارة الموارد البشرية "،منشورات المنظمة 2774زايد ،عادل محمد ) -9

 العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة .
ظيمية وأثرها على التمكين اإلداري في ("العدالة التن2734الزهرة ،عيسات فطيمة وجميل أحمد ) -.

المؤسسات الجزائرية دراسة استطالعية على عينة من مؤسسات والية البويرة "،المجلة الجزائرية للعولمة 
 (.9والسياسات االقتصادية العدد)

("الرضا الوظيفي لدى المشرفين االختصاصي وعالقته بأدائهم الوظيفي 2733سلمان ، منى رسول) -7
 (.35بوية ،العدد)"دراسات تر 
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("العدالة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي في 2735سمراء بويزيري ولونيسي ليلة ) -37
المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية بمؤسسة مون جرجرة" ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي محند أولحاج 

 ،الجزائر.
ضا الوظيفي في شركة ( "اثر المناخ التنظيمي على الر .277الطيب ،ايهاب محمود عايش ) -33

 غزة. -دراسة حالة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية –االتصاالت الفلسطينية 
(" الرضا الوظيفي لدى العاملين في االتحادات الرياضية 2731العبادي، خالد محمود عزيز) -32

 الفرعية لكرة السلة في العراق"، مجلة جامعة الموصل للعلوم الرياضية ،العراق . 
( "أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي "،مجلة  2732ي ،نماء جواد )العبيد -31

 (.24( ،العدد ).تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية،جامعة تكريت ،المجلد )
("ادارة الصراع واثرها على الرضا الوظيفي  للعاملين ،دراسة حالة 2777عسلي ، نور الدين ) -34

 سالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،الجزائر .مؤسسة مطاحن  الحنطة ،ر 
(" تأثير العدالة التنظيمية على الفساد اإلداري "، مجلة العلوم 2779علوان ، قاسم نايف ) -35

 (  .9االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة التحدي  ،ليبيا ،العدد )
 ميدانية دراسة وعالقتها بااللتزام التنظيمي (،"العدالة التنظيمية2734عبدسعيد ) عليان،محمد -34

 كلية في إدارة األعمال، رسالة ماجستير "، غزة الحكومية بمحافظة المستشفيات في التمريض هيئة على
 غزة جامعة األزهر، اإلدارية، االقتصاد والعلوم

(" اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي دراسة حالة فئة االفراد 2732عيساوي وهيبة ) -39
االستشفائية العمومية ترابي بوجمعة ببشار  "رسالة ماجستير ،جامعة او بكر  الشبه طبيين بالمؤسسة

 بلقايد ،الجزائر .
( "الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين .277فلمبان ،ايناس فؤاد نواوي  ) -.3

 .ام القرى مكة –التربويين والمشرفات التربويات بمدينة مكة المكرمة "،رسالة ماجستير 
(،" تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء 2774الفهداوي فهمي خليفة والقطاونة نشأت أحمد ) -37

دراسة ميدانية للدوائر المركزية في محافظات الجنوب األردنية" ، المجلة العربية لإلدارة –التنظيمي 
 (،االردن .2(،عدد)24،مجلة )

ظيمية على التمكين اإلداري  من وجهه ("اثر العدالة التن2737المتروك ،شروق عبد المحسن ) -27
 نظر المجلس األعلى للتخطيط بدولة الكويت "،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية .

("درجة العدالة التنظيمية وعالقتها بتفويض السلطة لدى 2735محمود عبدالرحيم بدر غانم ) -23
هات نظر معلمي مدارسهم مديري المدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظة طولكرم من وج

 جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين .–"،رسالة ماجستير 
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("اثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي ،دراسة حالة 2735مداحي امال ومردود حنان ) -22
 البويرة .–مديرية التجارة لوالية البويرة" ،رسالة ماجستير ،جامعة أكلي محند أولحاج 

("العدالة التنظيمية ودورها  في تحقيق الرضا الوظيفي دراسة ميدانية بمقر 2734مهنى،سارة ) -21
 بسكرة" ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر، الجزائر –بلدية  شتمة 

 
  مدى االلتزام بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على األداء المؤسسي

 اه فرع / درنة()دراسة ميدانية على الشركة العامة لتحلية المي
 

 أ. عيسى عبد الرازق حسين الشلوي: عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة/ درنة.
  essaelshalwi@gmail.com(، البريد االلكتروني:37العنوان: مدينة درنة، حي السيدة خديجة، شارع رقم )

 7722193549 - 7737577.45هاتف: 
 ملخص: 

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحد أهم الشركات الليبية العامة والتي تعتبر من أهم شركات        
التصنيع واإلنتاج والتي تساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين والمتمثلة في مناولة وتحلية مياه 

لالستهالك البشري، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة البحر، وذلك من اجل المساهمة في توفير المياة الصالحة 
مدى االلتزام بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة بالشركة العامة لتحلية المياه فرع درنة وتأثير ذلك على أداءها 

على المؤسسي، ولغرض الوصول إلى هذا الهدف تم اتباع منهج الحالة، فقد قام الباحث بتطوير استبيانة معتمدًا 
بعض الدراسات السابقة، حيث تم التأكد من مصداقيتها ومعامل الثبات لها من خالل عرضها على بعض 
المختصين في هذا المجال، وقد تمثل مجتمع الدراسة في  عينة من العاملين بالشركة العامة لتحلية المياه فرع 

تحليلها باالستعانة بالحاسب االلي واستخدام ( مفردة وبعد توزيع االستبيانة وتجميعها و 11درنة والبالغ عددها )
(، تم الوصول الى مجموعة من النتائج التي SPSSبعض البرنامج االحصائي من خدمة البرمجيات الواردة في )

 يؤمل اتباعها من قبل اصحاب القرار وأهمها:

تشهدها البيئة الداخلية قلة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي، وقد يرجع ذلك إلى التغيرات السريعة التي  .3
والخارجية، باإلضافة إلى عدم توفر األموال الالزمة لذلك، مع عدم وجود نظام معلومات كفء يساعد 

 على وضع الخطط المناسبة والدقيقة.
عدم االستماع الى اراء العاملين وفتح المجال لهم في المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة  .2

 بتحسين الجودة. 
وجود التشجيع الكافي من االدارة العليا للعاملين على اتباع االسلوب الجماعي والفرق في حل عدم  .1

 المشكالت.
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على الرغم من الحرص الشديد من قبل اإلدارة العليا بالشركة على تأدية األدوار اإلنتاجية بصورة سليمة  .4
 وانب المتعلقة بدعم اإلدارة للعاملين.ومعرفتها بأهمية متطلبات إدارة الجودة الشاملة، إال أنها أهملت الج

Abstract: 
This study is intended to highlight one of the most important Libyan public 
companies, which is considered one of the most important manufacturing and 
production companies, which contributes significantly to the provision of direct 
services to citizens in the handling and desalination of seawater, in order to 
contribute to the provision of water suitable for human consumption. To determine the 
extent of compliance with the requirements of the total quality management system of 
the General Company for Desalination Water Darna branch and the impact on its 
institutional performance. In order to reach this goal, the case approach was 
followed. The researcher developed a questionnaire based on some previous studies. 
(33) and after the distribution of the questionnaire and its collection and analysis 
using computer and the use of some statistical program from the software service 
received In SPSS, a set of results was reached, which is expected to be followed by 
the decision makers, the most important of which are: 
1. Lack of interest in strategic planning. This may be due to the rapid changes in the 
internal and external environment, in addition to the lack of funds for this, and the 
absence of an efficient information system that helps to develop appropriate and 
accurate plans. 
2. Not to listen to the opinions of the employees and to allow them to participate in 
the decision-making process related to quality improvement. 
3. Lack of sufficient encouragement from the senior management to the employees 
to follow the collective approach and the difference in problem solving. 
4. Despite the keenness of the senior management of the company to perform the 
production roles properly and its knowledge of the importance of TQM requirements, 
it neglected the aspects related to the support of the management of the employees.  
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 مقدمة:

يشهد العالم الحديث اليوم العديد من المتغيرات في جميع الميادين االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية 
وغيرها، لذلك تسعى الكثير من المنظمات ومنها الصناعية لالرتقاء بمستوى المنتجات التي تقدمها لتلبية متطلبات 

الل التحسين المستمر في كافة المجاالت لمواكبة واحتياجات وتوقعات العمالء الذين يتعاملون معها وذلك من خ
التطورات الحديثة في المنظمات المماثلة لضمان بقائها خصوصًا في ظل انتشار المنافسة الشاملة من خالل 
االعتماد على معايير الجودة وتطويرها بكل الطرق واألساليب، وهذا يحتاج الى تحديث النظام وتنمية المهارات 

(، وذلك من خالل استحداث انماط تنظيمية 144، .277نولوجية لتحسين االنتاجية)النجار، السلوكية والتك
 وأساليب ادارية واوجه نشاط جديدة تحقق للتنظيم سبقًا على غيره من التنظيمات )السلمي، بدون سنة نشر(. 

 مشكلة الدراسة:

نظمات الصناعية التي تعاني لقد أصبحت الجودة من اهم المعايير األساسية ألي منظمة خصوصًا الم 
من مشاكل منها ما يتعلق بالمؤسسة الصناعية ذاتها من حيث قلة اإلمكانيات المادية والبشرية وضعف الشعور 

خصصات مبالمسؤولية المهنية واألخالقية لدى العاملين بها، ومنها ما هو خارج عن إرادة المؤسسات مثل قلة ال
 أفراد المجتمع وهجرة العقول العلمية والوضع األمني السائد.المالية الممنوحة وضعف الوعي لدى 

باإلضافة الى وجود البيئة التي تتصف بالتعقد والتغيير المستمر قد تجعل من التخطيط تخطيطًا متقادمًا قبل أن 
 (. ومن هنا جاءت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال االتي.3771يكتمل)السيد، 

 -لبات إدارة الجودة الشاملة وتأثير ذلك على اداء الشركة العامة لتحلية المياه فرع ما مدى االلتزام بتطبيق متط
 درنة ؟

 أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في الوصول إلى معرفة مدى االلتزام بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة 
أداءها المؤسسي، ولغرض الوصول إلى هذا الهدف سيتم بالشركة العامة لتحلية المياه فرع درنة وتأثير ذلك على 

 تناول هذا الموضوع من خالل:

 التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها. (3
 التعريف بمفهوم األداء المؤسسي؟ (2
الوصول إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي ستساعد متخذي القرار بهذه الشركة على اختيار  (1

 ناسبة لتحسين األداء من خالل تطبيق المتطلبات الالزمة إلدارة الجودة الشاملة. الطرق واألساليب الم

 تسعى هذه الدراسة إلى فحص )اختبار( الفرضية اآلتية:فرضيات الدراسة: 
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  ال توجـــد عالقـــة بـــين االلتـــزام بتطبيـــق متطلبـــات إدارة الجـــودة الشـــاملة وبـــين تحســـين األداء المؤسســـي بالشـــركة
 درنة. -المياه العامة لتحلية 

  توجد عالقة بين االلتزام بتطبيق متطلبـات إدارة الجـودة الشـاملة وبـين تحسـين األداء المؤسسـي بالشـركة العامـة
 درنة. -لتحلية المياه 
 أهمية الدراسة:

وهي تنبع من أهمية موضوع الجودة لما لها من أثار كبيرة في تحسين وتطوير وتقديم أفضل األهمية العلمية: -1
نتجات المطلوبة لكافة العمالء، باإلضافة إلي تزويد المكتبة اإلدارية بما سوف تتضمنه من معلومات عن الم

 الجودة ومعايير تطبيقها في المؤسسات المختلفة .

وهي تتلخص فيما سوف تتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج وما سوف تطرحه من توصيات األهمية العملية: -2
مكانية االستفادة من ذلك في تطوير وتحسين أنظمة إدارة الجودة الشاملة وامكانية تطبيقها في المنظمات  وا 

 الصناعية بشكل عام أو التأكيد على استمرارها في انظمتها القائمة .

 منهجية الدراسة:

تم األعتماد في هذه الدراسة في جمع المعلومات على استخدام األسلوب التطبيقي من خالل استمارة       
تبيانه التي تضمنت مجموعة من المقاييس التي تحتوي على أهم متطلبات إدارة الجودة الشاملة بالشركات االس

( 11والبالغ عددها )درنة  -الصناعية، والتي تم توزيعها على عينة من العاملين بالشركة العامة لتحلية المياه 
 صصة وشبكة المعلومات العالمية .مفردة، كما تم تغطية المادة العلمية من المراجع العلمية المتخ

 الدراسات السابقة:

بعد اإلطالع على المصادر المكتبية المتوفرة محليًا وعلى شبكة المعلومات العالمية )اإلنترنت( من بحوث        
ودراسات سابقة في مجال إدارة الجودة الشاملة، سواء كانت هذه الدراسات محلية أو من خارج ليبيا، تبين للباحث 
وجود العديد من الدراسات في هذا المجال،  حيث إن معظمها تناولت إدارة الجودة الشاملة وكيفية تطبيقها في 

 الكثير من المؤسسات، ومن هذه الدراسات ما يلي:

حيث تناوال هذه الدراسة بعنوان " معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  (:2119دراسة السوسي وقريصة ) -1
في شركات التشييد" وهى دراسة ميدانية على شركات التشييد العاملة في مدينة مصراته، وقد توصلت هذه الدراسة 

لجودة الشاملة تمثل الى مجموعة من النتائج اهمها انه ال يوجد اهتمام كبير من قبل االدارة بتطبيق بمبادئ ادارة ا
في عدم توفير الدعم المالي لعمليات التحسين والتطوير وعدم االهتمام بتطوير العالقة بين المستفدين من الشركة 
وعدم تنمية العالقات معهم، باإلضافة الى افتقارها الى نظام معلومات متكامل يتم االعتماد عليه في اتخاذ 

 القرارات االدارية السليمة.
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أجريت هذه الدراسة تحت عنوان " دور ثوابت )كرسبي( في إدارة الجودة  (:2114ة الخطيب وسلمان )دراس -2
الشاملة" وهى دراسة ميدانية على الشركة العامة لألسمنت العراقية، حيث هدفت إلى معرفة تأثير ثوابت كرسبي في 

بسيط لقياس عالقة االرتباط بين المتغيرات، تعزيز تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إذ تم استخدام معامل االرتباط ال
حيث تم التوصل الى مجموعة من النتائج ابرزها وجود تأثير لثوابت الجودة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
بالشركة محل الدراسة تمثل في ان التطبيق االولي لهذه الثوابت ساهم في تعزيز تطبيق مبادئ الجودة الشاملة 

بيئة عمل الشركة غير مهيأة حاليا الى تطبيق مبدأ ام الشركة بتطبيق هذه الثوابت، ولكن وذلك من خالل اهتم
العيوب الصفرية، بسبب قدم المكائن والمعدات وفشل المستثمرين في ادارة معامل الشركة، باإلضافة الى االوضاع 

 الراهنة.

ودة المنتوج الصناعي وأثرها في حيث تناول دراسته تحت عنوان " طرق تحسين ج (:2119دراسة كريمة ) -3
تخفيض التكاليف" وهى دراسة ميدانية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات بالجزائر، حيث توصل الى انه 
بالرغم من وجود وظيفة للجودة إال أنها غير منظمة تنظيمًا فعااًل حيث أن سلطتها ضعيفة في اتخاذ القرارات 

عة إلدارة اإلنتاج باإلضافة الى ان نظام الرقابة على العمليات االنتاجية هى رقابة باعتبارها غير مستقلة فهى تاب
بعدية، أي تهتم باكتشاف االخطاء بعد وقوعها حيث ال يوجد اهتمام كبير بكيفية تفادي تكرار نفس األخطاء في 

 المرات القادمة.

 تعريف الجودة:

أما الموسوعة السوفيتية فقد عرفت الجودة بأنها  عرف قاموس اكسفورد الجودة بانها "درجة االمتياز"،
 (.2731"مجموعة خواص المنتج")السمرائي، 

 (.2775الجودة هى:" مدى مالئمة المنتج لالستخدام "أي القدرة علي تقديم أفضل أداء واصدق صفات" )العزاوي، 

 سنة نشر(.الجودة هي التزام من االدارة بإشباع حاجات ورغبات المستهلك )الخزامي، بدون 

 المفهوم االسالمي للجودة :
لم يرد نص لفظي بها في القرآن الكريم أو السنة النبوية يدل علي الجودة ولكن وردت الكثير من اآليات       

 القرآنية واألحاديث النبوية ذات العالقة بالجودة الشاملة ومن امثله ذلك:
وهو ابعد وأكثر دقة ووضوحًا من مفهوم الجودة "إن اهلل يحب : إن االسالم أقر بمفهوم اإلتقان مفهوم اإلتقان-1

 من عمل منكم عماًل ان يتقنه".
 (.77قال تعالي )أن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان()النحل ،اية مفهوم اإلحسان:  -2
 ( وقوله.4في قولة تعالى )فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم والهم يحزنون()االنعام،اية،مفهوم االصالح:  -3

( واإلصالح بهذا المعني هو أحد الدالالت التي تقوي 3.7تعالي)إنا ال نضيع أجر المصلحين()االعراف، اية،
 مفهوم الجودة الشاملة بمعناها االسالمي داخل المجتمع المسلم .
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وهو اجتماع القوم علي االمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده بخصوص مفهوم الشورى:  -4
 المر ويستخرج من هذا التشاور أجود اآلراء وأفضلها واحسنها.هذا ا
كل مسلم ومسلمة مطالب شرعا ان يدعو الى كل خير، وأن ينهى مفهوم االمر بالمعروف والنهي عن المنكر: -5

 عن كل شر ويحاول تقويمه أو تعديله بالفعل أو القول أو باإلنكار القلبي على االقل.
( ان 5قال تعالى )وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين حنفاء ( )البينه،اية،: مفهوم االخالص في العمل-6

اخالص العمل يقوي االرادة ، ويصوب العمل ، مما يضيف بعدا جديدا لمفهوم الجودة الشاملة في االسالم 
 ويجعلها أكثر صوابا وأكثر اقترابا لمرضاه اهلل .

، وشيوع  33-اية -هلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( المجادلةقوله تعالى )يرفع امفهوم العلم: -9
 أهمية العلم وضرورته في حياة االفراد هو أحد متطلبات تحقيق الجودة الشاملة.

في قوله تعالي)يؤتي الحكمة من  يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا()البقرة، مفهوم الحكمة: -8
 (.247أية،

والحكمة درجة أعلى من العلم فهى تتضمن معرفة الحق والعمل به، االصابة في القول والعمل ، ومفهوم الحكمة 
 االسالمي يضفي دالالت كثيرة على  مفهوم الجودة الشاملة االسالمي ويثريه ويغنيه ويقويه .

اله وأقواله وجوارحه بقوله فالمسلم لديه الشعور بالمسؤولية الكاملة عن أعممفهوم الشعور بالمسؤولية: -9
 (14تعالى)ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤواًل()االسراء ، أية، 

  كانت هذه بعض المفاهيم االسالمية التي ترتبط بمفهوم الجودة الشاملة والشك أن هناك غيرها من المفاهيم
لعقاب ....الخ( من المفاهيم الكثيرة التي غرسها مثل )مفهوم القيادة االسالمي، التعاون ، القدوة ، الثواب ،وا

االسالم في نفوس أصحابه وكلها مفاهيم تؤكد وتدعم مفهوم الجودة الشاملة بمعانيه ودالالته 
 (.2779االسالمية)شاكر، 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

وشامل في اسلوب القيادة  تعرف منظمة التقييس العالمية ادارة الجودة الشاملة بأنها: عقيدة او عرف متأصل
والتشغيل لمنظمة ما ، بهدف التحسين المستمر في االداء  علي المدى الطويل من خالل التركيز علي متطلبات 

 (.2775وتوقعات الزبائن مع اغفال متطلبات المساهمين)العزاوي، 
صحيح من أول مرة مع  كما عرفها المعهد الفدرالي األمريكي للجودة على أنها: تأدية العمل الصحيح بشكل

 (.39، 3773األعتماد على تقييم العميل في معرفة مدى التحسن في األداء )القحطاني، 
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة :

 التركيز علي العمالء . (3
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 التركيز علي العمليات والنتائج معا . (2
 شحن وتعبئة الخبرات للقوى العاملة . (1
 الوقاية من األخطاء قبل حدوثها . (4
 (..277اتخاذ القرارات باالرتكاز علي الحقائق)محمد،  (5

 أهمية إدارة الجودة الشاملة :
 (:2775إن االستخدام الهادف إلدارة الجودة الشاملة يحقق العديد من أفاق النجاح المتمثلة في االتي)العزاوي، 

 انحسار شكاوى المستهلكين وتقليصها. (3
 تقليص تكاليف النوعية. (2
 السوقية.زيادة الحصة  (1
 تقليص الحوادث والشكاوي. (4
 تقليص المبيعات وزيادة رضا المستهلكين. (5
 زيادة االنتاجية واالرباح المتحققة والحصة السوقية. (4

 عناصر ادارة الجودة الشاملة :
 الذي قام بإلقاء  عندما بدأت اليابان بتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة استعانت بالدكتور أدور در ديمنج.      

محاضرات في موضوعات الجودة ومراقبة العمليات وقام بعرض مزايا وأهمية إدارة الجودة الشاملة )حمودة، 
2779) 

 حيث تم بموجبها تحديد المعايير والعناصر االساسية والتي ينبغي توافرها كاالتي :
 التصميم والتطوير . (3
 تخطيط االحتياجات وتخطيط االنتاج . (2
 مكائن ، أفراد . توفير االحتياجات مواد ،  (1
 االنتاج .  (4
 تقييم مستوى الجودة الفرق بين التفتيش واالختبار المرحلي والنهائي .  (5
 النتقل والتخزين والتعبئة والتغليف والمناولة . (4
 التركيب وتدريب العميل علي التشغيل وتوفير المراجع الفنية. (9

 أهم األساليب واألدوات التي تعتمدها إدارة الجودة الشاملة:

 أسلوب حل المشكالت. .3
 المقارنة المرجعية. .2
 أنظمة االقتراحات. .1
 أنظمة التوقيت المناسب. .4
 (.43، 2777رقابة العمليات االحصائية )الترتوري وجويحان،  .5
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 مفهوم االداء المؤسسي:

يعتبر مفهوم األداء المؤسسي ال يزال غامضًا بالرغم من الكتابات القليلة التي كتبت فيه، لذلك فمن 
أن يختلف الناس في فهمة وتحليل أبعاده وذلك باختالف رؤاهم من جهة وبمدى اطالعهم على خفاياه  الطبيعي

من جهة اخرى، خصوصًا إذا عرفنا أن ظاهرة األداء المؤسسي متعددة الجوانب الجوانب تتحرك خيوطها في 
 مجاالت عديدة.

ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية  واألداء المؤسسي هو المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المنظمة في
 والخارجية. واألداء المؤسسي بهذا المفهوم يشتمل على أبعاد ثالث:

 أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المخصصة. .3
 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة. .2
 الثقافية.أداء المؤسسة في إطار البيئة األقتصادية واالجتماعية و  .1

وبالرغم من اشتمال مفهوم االداء المؤسسي على هذه االبعاد الثالثة، إال انه يختلف عن كل بعد منها لو اخذ 
منفردًا، فاالداء المؤسسي يختلف عن األداء الفردي ويختلف عن أداء الوحدات التنظيمية ألنه في الحقيقة محصلة 

 اعية واالقتصادية والثقافية عليهما. لكليهما، باإلضافة الى تأثيرات البيئة االجتم

(27/37/273.http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado.pdf-) 

 االستنتاجات والتوصيات

بعد االطالع على العديد من الدراسات والبحوث وبعض الكتب المتوفرة باإلضافة الى بعض المواقع 
ية االنترنت وذلك لتغطية الجانب النظري من خالل ما ذكر في ادبيات هذه المتوفرة على شبكة المعلومات الدول

المصادر ومقارنة كل ورد بها على ارض الواقع وامكانية تطبيقها في إدارة الجودة  الشاملة بالمؤسسات 
 والمنظمات المختلفة من اجل وضع كافة المتطلبات المتاحة من خالل الدراسة المعمقة .

م دراسة وتحليل مدى االلتزام بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على أداء الشركة وبناًء على ذلك ت
درنة، حيث تم تجميع البيانات من خالل استمارة االستبيان التي اعدت لهذا الغرض وتم  -العامة لتحلية المياه

، حيث تضمنت عدة مقاييس تخص ( مفردة11توزيعها على عينة الدراسة بمحطة تحلية درنة والبالغ عددها )
 متطلبات ادارة الجودة الشاملة وذلك بعد التأكد من صدق األداه التي تم استخدامها:
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 ( نتائج االتساق الداخلي لمجاالت أداة الدراسة1جدول رقم )

 عدد البنود البعد
ترابط كل بعد 
مع مجموع 
 المحور

مستوى 
 الداللة

ترابط كل بعد 
مع االستبانة 

 ككل

مستوى 
 الداللة

 1.15 **1.99 1.11 **1.429 8 اإللتزام بالتخطيط

 1.11 **1.91 1.11 **1.928 5 التحسين المستمر

 1.11 **1.69 1.11 **1.919 5 التركيز على الزبون

 1.11 **1.89 1.11 **1.544 5 مشاركة العاملين

 1.15 **1.85 1.15 **1.931 5 دعم اإلدارة

 1.11 **1.81 مجتمعةمجاالت االستبيان 

الداخلي  التماسك قوة على وهذا يدل مرتفعة، جاءت الدراسة ألداة االرتباط معامالت أن السابق الجدول من نالحظ
 .مجاالتها من مجاالً  كل في وكذلك جميعها، الدراسة أداة لبنود

الثبـات لمحـاور االسـتبيان، للتأكد من ثبات أداة الدراسة تـم اسـتخدام طريقـة الفاكرونبـاخ السـتخراج معامـل 
 مـدى الموظفين بالشركة العامة لتحلية الميـاه درنـة، لمعرفـة الستجابات الدراسة أداة ثبات معامل استخراج حيث تم
 بالجـدول الدراسة وذلك بحساب معامل ألفاكرونباخ لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة كمـا مبـين لموضوع األداة تمثيل
 :األتي

 يبين معامالت االرتباط "الفاكرونباخ"( 2جدول رقم )

 معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات المجال
 1.959 8 اإللتزام بالتخطيط
 1.969 5 التحسين المستمر
 1.693 5 التركيز على الزبون
 1.911 5 مشاركة العاملين
 1.583 5 دعم اإلدارة

 1.951 28 المجموع الكلي
، وأن درجة االعتماد علـى 7.491دعم اإلدارة هو أقل درجات االرتباط بمعدل يتبين من الجدول السابق أن محور 

 ، وهي نسبة مقبولة جدًا العتماد نتائج البحث.7.753االستبيان ككل بلغت 
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  :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجات

 استخدام وتم ،SPSSة قام الباحث بتحليل البيانات عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعي
 :التالية اإلحصائية األساليب

 المئوية واالنحراف المعياري والوزن النسبي. والنسب الحسابية والمتوسطات التكرارات .أ 
 .كرونباخ ألفا إرتباط معامل تم استخدام االستبانة ثبات معامل إيجاد .ب 
متطلبـات إدارة الجـودة الشـاملة فـي بيـان دور  االرتباطيـة العالقـة لمعرفـة درجـة بيرسـون االرتبـاط معامـل .ج 

 درنة. -تحسين األداء المؤسسي في الشركة العامة لتحلية المياه 
  المعالجات اإلحصائية ألداة الدراسة:

قـام الباحـث باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لكـل لإلجابة على التساؤالت الواردة في الدراسة 
دراســة، وللحكــم علــى مــدى اإللتــزام بتطبيــق متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة فــي تحســين مجــال مــن مجــاالت أداة ال

 األداء المؤسسي، اعتمد الباحث على المعيار التالي:
 مدى االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة في تحسين األداء. على للحكم المعتمد ( المعيار3جدول رقم )

 التقدير فئات المتوسط الحسابي
 واقع ممارسة منخفضة 5 – 3.4
 واقع ممارسة متوسطة 3.39 – 2.6
 واقع ممارسة مرتفعة فما دون 2.59

أمــا فيمــا يتعلــق بالحــدود التــي إعتمــدها الباحــث عنــد التعليــق علــى المتوســط الحســابي للمتغيــرات فــي نمــوذج البحــث 
 أعاله.منخفضة( وفق المعدالت الواردة في الجدول  –متوسطة  –فهي )مرتفعة 

 :المعالجة االحصائية المتعلقة بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة

لعينة البحث  لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة المعياري واالنحراف الحسابي ( يبين المتوسط4جدول رقم )
 "33"ن=
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 3 مرتفعة 1.121 2.56 اإللتزام بالتخطيط 1

 5 متوسطة 1.116 3.18 التحسين المستمر 2
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 1 مرتفعة 1.516 2.26 التركيز على الزبون 3

 4 متوسطة 1.126 2.95 مشاركة العاملين 4

 2 مرتفعة 1.951 2.49 دعم اإلدارة 5

 متوسط 2.62متوسط حسابي  االلتزام بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

نالحظ أن المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثين عن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة  من الجدول السابق
و  2.24توزعت أوساطها الحسابية بين  ودورها في تحسين األداء المؤسسي بالشركة العامة لتحلية المياه درنة، قد

ين المستمر في المرتبة األخيرة حيث جاء متطلب التركيز على الزبون في المرتبة األعلى أما متطلب التحس .1.7
وبالرجوع إلى المعيار المعتمد نجد أن واقع االلتزام  2.42أما بالنسبة للمتطلبات ككل فقد بلغ المتوسط الحسابي 
 المبحوثين. بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة جاء متوسطًا من وجهة

 ط(. المعالجة االحصائية المتعلقة بالمتطلب األول )اإللتزام بالتخطي .3
نالحظ أن أعلى فقرة في هذا المتطلب هي التي نصت على أن "هناك معرفة من قبل العاملين برسالة الشركة 

(. وكما نالحظ أن أقل العبارات شيوعًا 2.35( ومتوسط حسابي )7.473لإللتزام بها" وذلك بانحراف معياري بلغ )
زمة لعملية التخطيط االستراتيجي" وذلك في هذا المتطلب هى التي  تنص على "يتم تخصيص األموال الال

 (. ...2( ومتوسط حسابي )7.729بانحراف معياري بلغ )

، لذلك 3.723، وبدرجة إنحراف معياري 2.54وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لهذا البعد يساوي 
موافقة مجتمع  يعتبر تطبيق مبدأ االلتزام بالتخطيط يساهم في تحسين أداء المؤسسات، دال إحصائيًا، نتيجة

الدراسة على فقرات هذا البعد بدرجة تفاوتت بين المرتفعة والمتوسطة على أقل تقدير، ويمكن أن نعزي ذلك إلى 
مدى التأثر بالمتغيرات البيئية سواء الداخلية والخارجية مما يفرض عليهم التغيير على مستوى الخطة الموضوعة، 

لى عدم توفر األموال الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي، وهذا راجع كما أن الشركة محل الدراسة توافق بشدة ع
لطبيعتها التي تتميز بضعف بنيتها المالية، من حيث عدم توفر إيرادات مالية من قبل الزبون، وكذلك اعتقاد 

نتائج المتحصل اإلدارة العليا بأن التخطيط االستراتيجي سيلزم الشركة تكاليف مرتفعة، وفي العموم وبناًء على ال
 عليها من إستجابات المبحوثين نجد أن اإلدارة العليا ال تولي إهتمامًا واضحًا بعملية التخطيط االستراتيجي.

 المعالجة االحصائية المتعلقة بالمتطلب الثاني )التحسين المستمر(.  .2
الحظ الباحث أن أعلى فقرة في هذا البعد هي التي نصت على  "تعمل الشركة على تحمل مسؤوليتها 

( 3.219تجاه المجتمع من خالل التحسين المستمر لإلنتاج" حيث إحتلت المرتبة األولى بانحراف معياري بلغ )
لى "تسعى الشركة إلى تقليل (. وأن أقل العبارات شيوعًا في هذا البعد هى التي تنص ع2.79ومتوسط حسابي )

التفاوت بين توقعات العمالء حول جودة اإلنتاج وبين الجودة الفعلية المقدمة إليهم" وذلك بانحراف معياري بلغ 
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هتمام واضح من قبل إدارة 1.24( ومتوسط حسابي )7.747) (. وهذه داللة واضحة على أنه ال يوجد مراقبة وا 
 نة الفعلي مع المخطط له، ومحاولة تقليل الفجوة بينهما.الشركة لعملية الرقابة، بغرض مقار 

، وبدرجة 3.374، وبدرجة إنحراف معياري .1.7وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لهذا البعد يساوي 
ممارسة متوسطة، وأن تطبيق متطلب التحسين المستمر يساهم في تحسين األداء المؤسسي كمتطلب رئيسي من 

 جودة الشاملة، وهذا دال إحصائيًا، نتيجة موافقة مجتمع الدراسة على فقرات هذا المتطلب.متطلبات تطبيق إدارة ال

 المعالجة االحصائية المتعلقة بالمتطلب الثالث )التركيز على الزبون(.  .1
الفقرة األعلى في هذا البعد هي "الشركة تسعى لتقديم منتوج بأقل نسبة من العيوب لكسب رضا عمالئها" 

(، بينما العبارة األقل جاءت بانحراف معياري بلغ 2..3( ومتوسط حسابي )7.172معياري بلغ ) وذلك بانحراف
(، وبواقع ممارسة متوسطة، والتي تنص على "تستمع إدارة الشركة إلى شكاوى 1.23( ومتوسط حسابي )3.712)

طبق معيار االستماع الى الزبائن وتقوم بتلبيتها بشكل مستمر" وهذه داللة واضحة على أن إدارة الشركة ال ت
شكاوى الزبائن بخصوص تحسين جودة المنتج، وهذا يتفق تمامًا مع النتائج المتحصل عليها من تحليالت متطلب 

نما يتم اإلعتماد على التقديرات الشخصية في تحسين جودة المنتوج المقدم للزبائن.  التحسين المستمر، وا 

، وبدرجة 7.574، وبدرجة إنحراف معياري 2.24د يساوي وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لهذا البع
ممارسة مرتفعة، وأن تطبيق متطلب التركيز على الزبون كأساس لمتطلبات إدارة الجودة الشاملة يساهم في تحسين 

 األداء المؤسسي، دال إحصائيًا، نتيجة موافقة مجتمع البحث على فقرات هذا البعد بدرجة مرتفعة.

 ة المتعلقة بالمتطلب الرابع )مشاركة العاملين(. المعالجة االحصائي .4
الفقرة االعلى هذا البعد نصت على أن "تهدف برامج التدريب إلى منع األخطاء خالل العملية اإلنتاجية" 

(، وهذه داللة واضحة على أن مجتمع البحث يتمتعون .2.4( ومتوسط حسابي )3.774بانحراف معياري بلغ )
همية وقيمة وجود هكذا برامج تدريبية، مما يزيد في ثقة الباحث باالعتماد على نتائج بدرجة عالية من معرفة أ

إجابات المبحوثين، بينما جاءت في المرتبة األقل العبارة التي تنص "تقوم اإلدارة بإشراك العاملين في برامج 
ة متوسطة، وهذه داللة (، وبواقع ممارس.1.3( ومتوسط حسابي )3.744تحسين الجودة"  بانحراف معياري بلغ )

واضحة على أن متطلب مشاركة العاملين غير مطبق بالفعل بالشركة، وأن اإلدارة ال تقوم باالستماع إلى أراء 
 العاملين وفتح المجال لهم في المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بتحسين الجودة. 

، وبدرجة 3.724وبدرجة إنحراف معياري  ،2.95وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لهذا البعد يساوي 
ممارسة متوسطة، وأن تطبيق متطلب مشاركة العاملين يساهم في تحسين األداء المؤسسي، دال إحصائيًا، نتيجة 

 موافقة مجتمع البحث على فقرات هذا البعد بدرجة تفاوتت بين مرتفعة ومتوسطة.
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 اإلدارة(. المعالجة االحصائية المتعلقة بالمتطلب الخامس )دعم  .5
أعلى فقرة في هذا البعد نصت على أنه "تؤمن اإلدارة العليا بضرورة إجراء تحسينات مستمرة على 

(، وهذه داللة واضحة على أن 3.79( ومتوسط حسابي )7.174اإلنتاج الذي تقدمه" بانحراف معياري بلغ )
ينات مستمرة على المنتج، بالرغم من إهمالها اإلدارة العليا بالشركة لديها درجة عالية من الوعي بأهمية إجراء تحس

( 3.347لعملية مشاركة العاملين في ذلك، بينما جاءت أقل العبارات شيوعًا في هذا البعد بانحراف معياري بلغ )
(، وبواقع ممارسة متوسطة، والتي تنص على "تشجع اإلدارة العليا العاملين على إتباع 1.35ومتوسط حسابي )
ماعي والفرق في حل المشكالت" وهذه داللة واضحة على أن دعم اإلدارة غير مطبق بالصورة أسلوب العمل الج

 المثلى التي تضمن الوالء الوظيفي، والذي من شأنه أن يسهم في عملية تحسين األداء المؤسسي.

رة وعلى الرغم من الحرص الشديد من قبل اإلدارة العليا بالشركة، على تأدية األدوار اإلنتاجية بصو 
 سليمة، ومعرفتها بأهمية متطلبات إدارة الجودة الشاملة، إال أنها أهملت الجوانب المتعلقة بدعم اإلدارة للعاملين.

، وبدرجة 7.957، وبدرجة إنحراف معياري 2.49وبشكل عام فإن المتوسط الحسابي لهذا البعد يساوي 
األداء المؤسسي، دال إحصائيًا، نتيجة موافقة  ممارسة مرتفعة، وأن تطبيق متطلب دعم اإلدارة يساهم في تحسين

 مجتمع الدراسة على فقرات هذا البعد بدرجة مرتفعة في الغالب.

 اختبار الفرضيات.

بــين اإللتــزام  ≥α) 1.15ال توجــد عالقــة معنويــة عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية )( H0)الفرضــية الصــفرية  
 درنة. -بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة وبين تحسين األداء المؤسسي بالشركة العامة لتحلية المياه 

ولفحــص هـــذه الفرضــية فقـــد تــم إســـتخراج قيمــة معامـــل إرتبــاط بيرســـون للعالقــة بـــين متطلبــات تطبيـــق إدارة الجـــودة 
( أن قيمـة معامــل 5مـن جهــة أخـرى. ويتضـح مــن الجـدول )الشـاملة مـن جهــة ودورهـا فـي تحســين األداء المؤسسـي 

، وبـــذلك يمكـــن القـــول أن ≥α) 1.15)( وهـــي دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى الداللـــة 52..7ارتبــاط بيرســـون بلغـــت )
(، وهــذه النتيجــة تؤكــد وجــود عالقــة معنويــة )جوهريــة( H1الفرضــية الصــفرية لــم تتحقــق، وتحققــت الفرضــية البديلــة )

درنـة،  مـن  -ق إدارة الجـودة الشـاملة فـي تحسـين األداء المؤسسـي بالشـركة العامـة لتحليـة الميـاهبـين متطلبـات تطبيـ
 وجهة نظر المبحوثين.

( العالقة االرتباطية بين االلتزام بتطبيق ادارة الجودة الشاملة وبين تحسين األداء المؤسسي 5جدول رقم )
 بالشركة 

 معامل االرتباط بيرسون المتطلبات

 1.969 بالتخطيط اإللتزام
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  1.834 التحسين المستمر

  1.955 التركيز على الزبون

 1.911 مشاركة العاملين

  1.951 دعم اإلدارة

 1.852 المجموع الكلي

 ≥α) 1.15)* دال احصائيا عند مستوى الداللة 

بمــا يضــمن تحســين  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن العالقــة اإلرتباطيــة بــين متطلبــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
(، ويعتبــر معامــل االرتبــاط مرتفــع جــدًا، وهــذه داللــة واضــحة أنــه ال يمكــن 52..7األداء المؤسســي مجتمعــة بلغــت )

الفصل بـين هـذه المتطلبـات ودورهـا فـي تحسـين األداء المؤسسـي، وبلـغ معامـل إرتبـاط بيرسـون بـين تطبيـق متطلـب 
(، وهذا دالله واضـحه علـى درجـة وعـي عينـة 7.755المؤسسي )التركيز على الزبون ومساهمته في تحسين األداء 

الدراسة بأهمية تطبيـق هـذا المتطلـب إذ أحتـل المرتبـة األولـى، فـي حـين جـاء بالمرتبـة األخيـرة متطلـب دعـم اإلدارة، 
وبدرجــة ارتباطيــة عاليــة أيضــًا، ممــا يزيــد ثقــة الباحــث علــى أن عينــة الدراســة لــديها مــن اإلخــالص والمســؤولية فــي 

 العمل ما يضمن سالمة إعتماد نتائج الدراسة المتوصل إليها من خالل التحليالت اإلحصائية.

 النتائج والتوصيات:

أثبتت نتائج الدراسـة وأكـدت علـى وجـود عالقـة دالـة إحصـائيًا بـين مسـتوى ممارسـة متطلبـات تطبيـق إدارة 
مر، التركيــز علــى الزبــون، مشــاركة العــاملين، الجــودة الشــاملة، مــن حيــث مبــدأ )االلتــزام بــالتخطيط، التحســين المســت

دعـم اإلدارة(، وتعزيـز أدوارهــا فـي تحسـين األداء المؤسســي. وهنـا ال بـّد مــن التأكيـد علـى أن الشــركات التـي تمــارس 
متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة، تكــون أكثــر فاعليــة وأكثــر قــدرة علــى تحقيــق أهــدافها، مــن خــالل إرضــاء الزبــائن و 

شرية المتوافرة لديها، األمر الذي  يتطلب من اإلدارة مراجعة طرق أدائها وتقييمها بصـورة دوريـة، والعمـل الكوادر الب
علـى تطــوير األفكـار الجديــدة المبتكـرة التــي تسـاعد فــي تحسـين أدائهــا المؤسسـي. ومــن خـالل التحلــيالت المتحصــل 

 سة.عليها سابقا، يمكن تلخيص أهم النتائج ذات العالقة بموضوع الدرا

 النتائج:

قلة االهتمام بالتخطيط االستراتيجي، وقد يرجع ذلك إلى التغيرات السريعة التي تشهدها البيئة الداخلية  (3
والخارجية، باإلضافة إلى عدم توفر األموال الالزمة لذلك، مع عدم وجود نظام معلومات كفء يساعد على 

 وضع الخطط المناسبة والدقيقة.
لعمالء حول جودة االنتاج وبين الجودة الفعلية المقدمة، حيث تسعى الشركة الى هناك تفاوت بين توقعات ا (2

 تقليل هذا التفاوت.
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عدم االستماع الى شكاوى الزبائن والعمالء بخصوص تحسين جودة المنتج، حيث يتم االعتماد على التقديرات  (1
 الشخصية في تحسين جودة المنتوج المقدم للعمالء.

 تصال المتاحة غير مناسبة إليصال مقترحات المرؤسين الى االدارة العليا.وسائل االتصال وطرق اال (4
عدم االستماع الى اراء العاملين وفتح المجال لهم في المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة بتحسين  (5

 الجودة. 
 في حل المشكالت. عدم وجود التشجيع الكافي من االدارة العليا لعاملين على اتباع االسلوب الجماعي والفرق (4
على الرغم من الحرص الشديد من قبل اإلدارة العليا بالشركة على تأدية األدوار اإلنتاجية بصورة سليمة  (9

 ومعرفتها بأهمية متطلبات إدارة الجودة الشاملة، إال أنها أهملت الجوانب المتعلقة بدعم اإلدارة للعاملين.

 التوصيات: 

اعتباره أحد أهم  متطلبات إدارة الجودة مع مراعاة التغيرات السريعة التي االهتمام بالتخطيط االستراتيجي ب .3
 تشهدها البيئة الداخلية والخارجية.

العمل على توفير مصادر التمويل الالزمة من أجل وضع الخطط االستراتيجة المناسبة باعتبارها احد اهم  .2
 اء المؤسسي بالشركة محل الدراسة.متطلبات ادارة الجودة الشاملة من اجل المساهمة في تحسين االد

 وضع نظام معلومات متكامل لكي يتم االعتماد علية عند عملية وضع الخطط االستراتيجية. .1
 العمل على توفير وسائل وطرق االتصال المناسبة إليصال مقترحات المرؤسين الى االدارة العليا.  .4
 في عملية صنع القرارات المتعلقة بتحسين الجودة.االستماع الى آراء العاملين وفتح المجال لهم في المشاركة  .5
العمل على تقليل التفاوت بين توقعات العمالء حول جودة االنتاج وبين الجودة الفعلية المقدمة، وذلك من  .4

خالل االستماع الى شكاوى الزبائن والعمالء بخصوص تحسين جودة المنتج، وعدم االعتماد على التقديرات 
 دة المنتوج المقدم للعمالء.الشخصية في تحسين جو 

العمل على دعم العاملين بالشركة من خالل تشجيعهم على اتباع االسلوب الجماعي والفرق في حل  .9
 المشكالت.

طالع اصحاب القرار على  .. اجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع على الشركات المماثلة وا 
 تطبيقها عمليًا.نتائجها من اجل االستفادة منها وامكانية 
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بالمؤسسات الحكومية  دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق الجودة كونها مدخاًل لتطوير الميزة التنافسية
 الليبية.

 فط البيضاء والمرج في ليبيا()دراسة ميدانية علي العاملين بفرعي إدارة شركة البريقة لتسويق الن
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 ملخص الدراسة
دارة الجودة المؤسستية(، وعلى        هدفت الدراسة إلى التعرف على متغيري الدراسة )نظم المعلومات اإلدارية، وا 

بين المتغيرين في مجتمع الدراسة لجميع العاملين بفرعي شركة البريقة لتسويق النفط بمدينتي نوع العالقة االرتباط 
( موظفًا بالشركة بالمدينتين محل الدراسة، وبعد توزيع االستبانة تم 395البيضاء والمرج، والذي بلغ قوامه )

(، SPSSم البرنامج اإلحصائي)(استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة، تم استخدا347استرجاع)
حيث تم التوصل إلى النتائج التالية: أن شركة البريقة تمتلك التكنولوجيات الحديثة والمعلومات واالتصاالت كأجهزة 
الكمبيوتر والبرامج والشبكات، وأن لهذه الشركة لها قواعد بيانات تعمل بها، ووجود عالقة ارتباط معنوية بين 

المعلومات والجودة المؤسستية في الشركة، كما أن هناك توقفات متتالية في تشغيل األجهزة والبرامج استخدام نظم 
نتيجة لألعطال والفيروسات ومصادر الطاقة، وأن الكفاءات البشرية والتدريبات في مجال المعلوماتية قليلة، 

ين أهل االختصاص لتحقيق األداء وضرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية بتطبيق الجودة المؤسستية، بتمك
المطلوب المميز، وتطبيق نظام الشبكات المتنوع هو الحل األمثل لتقديم الخدمة األفضل، وضرورة توفير األجهزة 

 اإللكترونية في العمل يحقق الجودة، واإلبداع بالمؤسسات، والكفاءة عند العاملين بالمؤسسات الحكومية اإلدارية.
 المعلومات اإلدارية بإدارة الجودة، شركة البريقة لتسويق النفط، البيضاء والمرج/ ليبيا نظم الكلمات الدالة:

 
The management information systems in the achievement of quality as an input 

to develop the competitive advantage in Libyan governmental institutions. 
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(A field study on the employees of branches of the management of Brega oil 
marketing Al-Bayda and Marge in Libya)  

Study Summary: 
      The study aimed to identify the variables of (MIS and quality management), and 
the type of correlation between the two variables in the study society for all 
employees of the branches of Brega for marketing oil in the two towns of Al-Bayda 
and Al-Maraj. Distribution of the Questionnaire A valid questionnaire for the statistical 
analysis of the study data was retrieved. The statistical program(SPSS) was used. 
The following results were obtained: Brega owns modern technologies, information 
and communications such as computers, software and networks. The company has 
databases in which it operates, and there is a significant correlation between the use 
of information systems and institutional quality in the company. There are also 
consecutive stops in the operation of hardware and software due to malfunctions, 
viruses and energy sources. Human competencies and training in the field of 
informatics are few, The quality of the organization, by enabling the specialists to 
achieve the required performance, and the application of the diverse network system 
is the best solution to provide the best service, and the need to provide electronic 
devices at work to achieve quality, innovation in institutions, and efficiency at the 
worker N administrative government institutions. 
Keywords:Management Information Systems, Quality Management, Brega Oil 
Marketing Company, Al-Bayda and Al-Maraj, Libya 

 . مقدمة الدراسة:1.1
تسعى المؤسسات اإلدارية في شتى المجاالت لرفع مستوى األداء في كل مرافق الدولة، إذ بعد أن أسهمت       

تقنية المعلومات في تقديم وسائل عدة لعرض البيانات والمعلومات والخدمات مع تطبيق الجودة المؤسسية 
صيغة العتماد نظم معلومات إدارية في إطار إدارة الجودة الشاملة  التنافسية، وفي هذه الدراسة تركز على تقديم

بالمؤسسات اإلدارية الحكومية، ومن أبرز التحديات تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة بكافة متطلباتها ومراحلها، لما 
ها في مساندة ودعم لها من مزايا تضمن بقاء المؤسسات اإلدارية الحكومية في دنيا األعمال شديدة المنافسة، ودور 

تطبيق نظام الجودة الشاملة، وهذا له األثر الَفعَّال في إنتاج البيانات، والمعلومات وفي إسناد نظام المعلومات 
اإلدارية، وتشكل نظم المعلومات اإلدارية عالية الجودة، حلقة رئيسة من حلقات دورة المعلومات والخدمات المميزة 

الدقيقة وصواًل إلى القدرة التنافسية في مختلف ميادين اإلدارة التنظيمية، في ظل  في جميع المجاالت، والمعايير
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جودًة تقنيًة عاليًة، لتحقق إدامة المؤسسات وبلوغ أهدافها، ألن المعلومات اليوم تشكل عصب الحياة التخاذ القرار 
 وتنفيذه. 

 مشكلـة الدراسة: 2.1
ست نقص في الموارد، بل في أساليب النظم المعلوماتية اإلدارية مشكلة اإلدارة بالمؤسسات اإلدارية، لي     

المتداولة، وقصور معايير إدارة الجودة التنافسية ألغلب المنظمات، والتي تعتمد استخدامات للحاسوب فيها دون 
دراسة إلى اللجوء إلى استخدام برامج نظم المعلومات اإلدارية الحديثة بمعايير إدارة الجودة. وعليه تهدف هذه ال

اعتماد نظام معلومات وضبط الجودة في مجال جودة التنافس المؤسستي، وتتمحور مشكلة الدراسة في استخدام 
نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الحكومية، بكفاءة معايير الجودة المؤسستية عن طريق تطبيق الجودة 

 لدراسة في السؤال التالي ثم نطرح أسئلة فرعية بعده:المتميزة المؤسستية، ونطرح التساؤل الرئيس لمشكلة هذه ا
 كيف يمكن أن تسهم نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق الجودة المؤسساتية التنافسية بالمؤسسات الحكومية؟

 ( ما هو واقع تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق معايير إدارة الجودة التنافسية المؤسستية؟3
دارة الجودة التنافسية المؤسستية؟ 2  ( هل توجد عالقة ارتباط بين نظم المعلومات اإلدارية وا 
 :. أهمية الدراسة3.1
تقان، وتنفيذ المتطلبات واألعمال آليًا بجودة 3 ( االستفادة من وجود التقنيات الحديثة في إنجاز األعمال بدقة وا 

 الدخول إلى عصر السرعة.مؤسستية تنافسية في اإلدارة الحكومية من أجل 
( تحويل كل أدوات األعمال باإلدارة العامة من التعامل الورقي البطيء، إلى التعامل اإللكتروني المعلوماتي 2

 الخدمي السريع عالي الجودة، في كل المؤسسات الحكومية الليبية.
افة التعامل معها في أي مكان أو (تأكيد أن التعامل اإللكتروني يرفع من كفاءة الموظفين بتوفر األجهزة، وثق1

نجاز األعمال المطلوبة في أي وقت، والفهم المعرفي، والتعامل بمعايير الجودة التنافسية بمؤسسات  زمان، وا 
 الدولة. 

 .أهداف الدراسة: 4.1
 التالي:تهدف إلى التعرف على واقع نظم المعلومات اإلدارية بمعايير الجودة المؤسستية التنافسية من خالل       

دارة الجودة المؤسستية التنافسية(.3  ( تقديم إطار نظري حول متغيري الدراسة )نظم المعلومات اإلدارية، وا 
  ( التعرف على سمات نظم المعلومات الحديثة عن طريق الجودة المؤسستية التنافسية بالمؤسسات الحكومية. 2
المتغيرين)إدارة الجودة المؤسساتية التنافسية، ونظم المعلومات ( التعرف على نوع العالقة االرتباط بين 1

 اإلدارية(.
      . فرضية الدراسة: 5.1

 اعتمد الباحثان على متغيرات الدراسة في صياغة الفرضية الرئيسة:      
 (، )توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين)نظم المعلومات اإلدارية والجودة الشاملة

 بثقت منها الفرضيتان التاليتان:وان      
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دارة جودة المؤسسات التنافسية.  الفرضية األولي:  ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين نظم المعلومات اإلدارية وا 
ال توجد هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات اإلدارية ومعايير الجودة  الفرضية الثانية:

 الشاملة. 
 الدراسة:. منهج 6.1

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، لوصف الدراسة وصفًا دقيقًا، بأسلوب ال يقف عند حد جمع        
نما يعمد إلى تحليل الظاهرة  المعلومات المتعلقة بالظاهرة، واالستقصاء لمظاهرها وعالقاتها المختلفة فقط، وا 

واقع وتحسينه، وطبق الباحثان طريقة المسح الميداني بطريقة وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات تسهم في تطوير ال
 حجم العينة لجميع البيانات، وتبويبها وتحليلها، بغرض التوصل إلى االستنتاجات المستهدفة بها هذه الدراسة.

 . متغيرات الدراسة:9.1
 . نظم المعلومات اإلدارية ( المتغير المستقل:1
 تية التنافسية بالمؤسسات الحكومية.الجودة المؤسس( المتغير التابع :2
 حدود الدراسة: .8.1
م، بالشركة العامة لتسويق .273بين شهري سبتمبر أكتوبر : بالفترة المجال الزمني والمكاني للدراسة 1

النفط بمدينتي البيضاء والمرج في ليبيا. أما المجال البشري للدراسة تحدد في كل العاملين في الشركة محل 
 الدراسة.
 . التعريفات اإلجرائية للدراسة: 9.1
ويعرفها الباحثان: أنها مجموعة من إجراءات التنظيم والترتيب اإللكتروني بطريقة  ( نظم المعلومات اإلدارية:1

 أكثر دقة، تتيح ألصحاب القرار بالشركة محل الدراسة والمتعاملين، يحقق أداء أفضل ومميز بالمؤسسة اإلدارية.
احث:أنها من أهم الحقول اإلدارية، والتي ساهمت ثورة االتصاالت والمعلومات في تعزيز ويعرفها البالجودة: 

دورها، وجعلها من أهم المعايير االساسية لإلدارة في االتقان، والقدرة على التنافس بين المؤسسات لتقديم خدمات 
 أفضل.
 . مجتمع وعينة الدراسة, وأسلوب القياس:11.1

الجغرافي  تمثل في كل العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، ونتيجة للظروف األمنية، واالتساع       
( 395لليبيا، وتطابق قوانين الشركة، اختير فرعي البيضاء المرج عينة للدراسة، وكان عدد استمارات االستبيان )

 %(.73( فقط بنسبة)347من االستمارات الصالحة) موزعًة على العاملين بفرعي الشركة، والتي عاد منها
 الفصل الثاني: تأطير مفاهيم للدراسة
 المبحث األول: الدراسات السابقة

  . الدراسـات العربية:1.2
(: هدفت الدراسة إلى تحديد دور المورد البشري الصحي في تحقيق 2112( دراسة سيد أحمد حاج عيسى)1

التحسن المستمر للجودة في المستشفيات الجزائرية، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الوصف 
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سة الميدانية في جمع المعلومات المكتبية المتوفرة في الدراسة النظرية، أما التحليل ألغراض تحديد النتائج من الدرا
بواسطة استبيان لجمع المعلومات والوقوف على أبرز المؤشرات، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: وجود 
قناعة عليا بأن الوصول لتحسين الجودة الشاملة في المستشفيات الجزائرية يتطلب تطبيق عناصر التدريب وفق 

 بية.األهمية النسبية التي بينتها المتوسطات الحسا
التعرف على عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء  هدفت الدراسة إلى(:2113( دراسة أبو كريم)2

 استبانة، (192اإلداري في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع)
سين األداء اإلداري، وأن المستخدمين الذين األجهزة بينت أن نظم المعلومات تعمل على تح:ونتائج الدراسة

يستخدمون نظم المعلومات والبرمجيات، كانوا األقل تأثيرا على نظم المعلومات االدارية، ثم االختصاصيون 
والفنيون، وقواعد البيانات، وأن مجالس اإلدارة تقوم باإلشراف، وتحديد السياسات، وأن نظام العمل في المنظمات 

 يتيح فرصة كبيرة للترقية، كما أشارت إلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسئؤولية معدات غير الحكومية ال
تخزين البيانات، ووجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء اإلداري، وبينت أيضًا وجود فروق ذات 

 داري .داللة إحصائية حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسين األداء اإل
 الدراسة األجنبية: 2.2

هدفت إلى استكشاف أداء ممارسات إدارة األداء الخاصة (Abdel-Kader&Wadongo.2011دراسة :)
طار التحكم المقدم من قبل( فيبريرا(،  بالمؤسسات غير الحكومية في كينيا عن طريق استخدام إدارة األداء، وا 

بالكيف) تضمنت ثالثة مصادر للمعلومات، واشتملت على استخدمت الدراسة طريقة بحث نوعية (ذات عالقة 
 المقابلة، ومناقشات مجموعات الباحثين وتحليل هيكلي (ريتشي)لتحليل البيانات النوعية باستخدام برنامج

(NVIVO )  ،واشتملت على خمس مراحل أساسية هي: األلفة والتعود، وتحديد اإلطار الموضوعي، والفهرسة
ووضع الخرائط، والتفسير في ملخص للمخرجات التمهيدية، وكشفت الدراسة أن المؤسسات غير والجداول البيانية، 

حكومية في كينيا مؤسسات مجتمعية، وهي مؤسسات العمل االجتماعي والتطوعي والخيري، وقد توسع في تضمين 
ها تشدد على اإلجراءات لتحقيق أنظمة إدارة األداء المستخدمة في هذا القطاع، وانتهجت أداء متعدد األبعاد، إالَّ أن

األهداف، مما انعكس على كفاءة إدارة األداء، والمؤسسات غير الحكومية لمن لديها قيم جوهرية وعوامل نجاح 
أساسية تضمنتها في عملية التخطيط االستراتيجي الرسمي، فإن مخرجاتها تضمنت كاًل من باحثي إدارة األداء 

طار التحكم هما من أهم األدوات" والممارسين له، وبرهنت الدراسة   على أن إدارة األداء وا 
 المبحث الثاني: نظم المعلومات

 .مفاهيم نظم المعلومات: 1
بأنها "عبارة عن مكونات مجتمعية، ومرتبطة تعمل مع  ( Laudon  &Laudon, 1990:93عرفها )      

نع القرار والتنسيق والرقابة، والتحليل على بعضها البعض لجمع المعلومات، وتخزينها، ومعالجتها لدعم عملية ص
مستوى المنظمة، بحيث تصبح واضحة لإلدارة، كما تساعد اإلداريين والعاملين في تحليل المشاكل، واستيعاب 
الموضوعات الصعبة، ويالحظ من التعريفات السابقة أن تعريف) ليودون( هو أدق التعريفات لنظم المعلومات، 
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ر الثالثة للنظام، وهي المدخالت والعمليات والمخرجات، ويحتوي أي نظام للمعلومات حيث اشتمل على العناص
قندلجي )على معلومات متنوعة حول األفراد، واألماكن واألشياء داخل المنظمة أو في البيئة المحيطة." وقدمها 

بتقارير عن مستوى  ، بأنها:" عبارة عن نظم تخدم اإلدارة الوسطى في المؤسسة، وتمدها(55:2777والجنابي،
األداء داخل المنظمة وتتميز نظم المعلومات اإلدارية بأنها تعد تقارير لتخدم عمل اإلدارة من الداخل، بحيث ال 

للخارج، وتعتمد على التقارير المعدة بواسطة نظم المعلومات التشغيلية، ويجب التمييز بين نظم  تكون موجهة 
 م المعلومات اإلدارية كإطار عام، أو علم يربط اإلدارة بالحاسوب."المعلومات اإلدارية كتصنيف، وبين نظ

 :أهمية نظم المعلومات اإلدارية .2
( "إن نظم المعلومات اإلدارية بمثابة ذاكرة للمنظمة :بما تعالجه من معلومات تسمح بتكوين وصف تاريخي 3

عدة في عملية اتخاذ القرار عن طريق ألحوالها، يسهل اكتشاف األخطاء التي قد تقع، ولها من دور في المسا
إيجاد أساس أو قاعدة لتحليل اإلشارات التحذيرية األولية التي تبرز داخلًيا وخارجيًا فتوفير المعلومات الضرورية 

 لكل المستويات اإلدارية عن حالتها الحالية والسابقة.
ساعد على اإلجابة على أسئلة ( التنبؤ عن طريق تجميع المعلومات، وحفظها وتحليلها معًا بطريقة ت2

استراتيجية، وتنفيذ التخطيط وتنظيم وتخصيص األعمال، وتعمل على تحديد، وقياس العالقات بين المتغيرات، 
واستخدامها لتقلل من الوقت المستغرق في اتخاذ القرارات إذ ال يرسل لمراكز اتخاذ القرارات إالَّ بالقدر الالزم من 

 المعلومات."
أهمية نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في كون مهمتها األساسية، هي توفير البيانات الالزمة "تبرز  (1

ومعالجتها إلنتاج المعلومات المفيدة لإلدارة، وذلك في الوقت المناسب وبالدقة وبالكمية المناسبة، وبما يتناسب 
 (37:2772المغربي، )واحتياجات متخذي القرارات."

ل إن" غياب نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في منظمات األعمال الحديثة يعني عدم أو ( "من البدهي القو 4
استحالة وجود أو استمرار أنشطة األعمال الجوهرية للمنظمة، كما يعني أيضا صعوبة تحقيق أدنى مستوى 

مات بصورة مستهدف من الكفاءة والفعالية في بعض أنشطة األعمال التي قد ال تتصل بتكنولوجيا المعلو 
 مباشرة." 

 (355:2733القرشي،). أثر نظم المعلومات اإلدارية على تحسين األداء اإلداري:3
"جاءت نظم المعلومات اإلدارية كواحدة من النظم القادرة على جمع ومعالجة وتصنيف، وحفظ البيانات،       

افة، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة في والمعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات للقيام بالوظائف اإلدارية ك
المنظمة كافة، حيث شهدت المنظمات العامة والخاصة نقلة كبيرة في أنظمة المعلومات، تمثلت باستخدام الحاسب 
وقواعد البيانات وشبكات االتصال، باإلضافة للوسائل التكنولوجية األخرى التي ساهمت في وجود نظام معلومات 

لى استخدام الحاسب، فالمعلومات ثروة، وتكمن أهميتها ليس في عملية اتخاذ القرار فقط، يعتمد بشكل أساسي ع
بل تتعدى ذلك لتستخدم في عمليات إدارية أخرى، كوضع الخطط ورسم السياسات، والرقابة وتقويم األداء، ولكن 

داء على أنه من العمليات يعد استخدام المعلومات ونظمها أكثر هذه االستخدامات جاذبية وأهمية، حيث ينظر لأل
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اإلدارية األساسية، ومن المواضيع الحساسة التي البد منها عند التفكير، والتخطيط لعمليات التطوير في أي 
منظمة، فمن خالله تتمكن اإلدارة العليا من تصميم، واعداد برامج تطويرية تتناسب واحتياجاتها، وقدراتها الفعلية، 

 " عها سيكون من الصعب على المنظمة إعداد خطط وبرامج مناسبة.ومن دون إجراء تقييم ألوضا
 (44: 2775)نبيل،. استخدامات نظم المعلومات الحديثة: 4
"نظم المعلومات الحديثة تستخدم جميع أنواع التكنولوجيا لتشغيل ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات في        

التي تشمل الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط  شكل الكتروني، وهو ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات
وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات، ويقوم نظام المعلومات بتشغيل البيانات وتقديمها للمستخدمين، ربما يكون 
فردا أو مجموعة من األفراد الذين يقومون بتشغيل مخرجات نظام المعلومات بأنفسهم نتيجة توفر الحاسبات 

ونستطيع تصنف نظم المعلومات التي تخدم المنظمات، وتنظيماتها المتسلسلة الهرمية في اتجاهين  ية، اآلل
الشمولية أساسيين، هما النظم التي تخدم كل مستوى من المستويات التنظيمية األربعة المتسلسلة إداريًا، ثم النظم 

 من هذين التقسيمين باآلتي: التي تتعامل مع هذه المستويات، وعددها خمسة نظم. وسنوضح كالً 
 

__________________________________________________________________ 
 .44( التقنيات الحديثة للمعلومات، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ص:2775المصدر: نبيل محمد مرسي،)

 المبحث الثالث: الجودة
 
إنها منهج شامل لتحسين التنافسية والفاعلية، والمرونة في المنظمة  الجودة: ( Oakland. التعاريف: عرفها)1

 ( الجودة: Tanks)  وكما قالمن خالل التخطيط والتنظيم واشراك كل فرد في مستوى تنظيمي في المنظمة، 
إنها التزام وتعهد اإلدارة والعاملين بإنجاز األعمال بصورة تلبي توقعات المستهلك أو تفوقها.)الطائي، 

 ( .17:277قداره،م
: "هي عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم تستمد طاقة حركتها من المعلومات التي إدارة الجودة الشاملة

تتمكن في إطارها من تنظيم مواهب العاملين في المنظمة، واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم 
 لتحقيق التحسين المستمر.

 
 ارة الجودة الشاملة:.أهداف اإلد2

 ( حدوث تغيير في جودة األداء، وتطوير أساليب العمل.3
ظهار االبداع، تحسين بيئة العمل.2  ( التحفيز على التمييز وا 
 ( االرتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم، وتقوية الوالء للعمل في المؤسسة.1
-2732wwwfفة.")قاسمتقليل اجراءات العمل الروتينية واختصارها بالوقت، والتكل (4

law.net.law.threads) 
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 الجودة الشاملة:  . عناصر إدارة3
ويشمل نظام عملية الجودة على العمليات اإلدارية، االنتاجية التوجيهية، والتكنلوجيا  ( "عملية الجودة :1

 تشمل هذا النظام الفرعي إلدارة الجودة الشاملة على العديد من المكونات والفقرات الضرورية. 
ظام االفراد ويعني مسؤوليات االفراد العاملين، وظروف عملهم في بيئة المنظمة، أما ن ( الهيكل التنظيمي:2

 يتكون النظام الفرعي من العاملين في المنظومات من التعليم، والتدريب. 
 ( .2الى 23: ص من2773وتشمل مهام الجودة، ووظائف األعمال التنظيمية")عقيلي،( المهام: 3
اإلدارة العليا تركز على القيادة العملية ليس من حيث الخطب والشعارات، ولكن من باب ( القيادة العملية: 4

 الجدية في العمل، وتفان اإلدارة لتكون اإلدارة قدوة، ومثال يحتذى به لكل المستويات اإلدارية والعاملين. 
تحقيق الجودة مع ربط هذه البد من وجود رؤية استراتيجية للمنظمة ككل حول كيفية  ( الرؤية االستراتيجية:5

االستراتيجية بكافة أنشطة المنظمة، والتحسين والتطوير المستمر في عمليات، وأنشطة المنظمة حتى يمكن 
 تحقيق وفرق التكاليف وسرعة أعلى في األداء.

 األفراد العاملون في المنظمة هم المحور الرئيسي الذي تقوم علية عملية إتقان ( رفع مستوى العاملين:6
 الجودة. 

حيث جهود األفراد تظهر في أحسن صورها، من خالل بناء فرق عمل، وتشجيع التعاون  ( بناء فرق عمل:9
 بين اإلدارات بالمؤسسة العامة أو الخاصة. 

لى إطالق أكبر عدد ممكن من األفكار.  ( اإلبداع واالبتكار:8  تحتاج الجودة إلى اإلبداع واالبتكار، وا 
البد من تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها إلى  ( فن حل المشاكل:9

 ( 341:  27334عناصر أصغر.)البدواري،
 

 الفصل الثالث: اإلطار العملي للدراسة
باعتماد الباحثين المنهج الوصفي التحليلي، لبيان أهمية تطبيق نظم المعلومات بالجودة . منهجية الدراسة: 1

ستية بالشركة مجتمعًا للدراسة، ولتطابق القوانين وتشابه الظروف األمنية في ليبيا، ال يمكن تطبيق الدراسة المؤس
الميدانية على جميع فروع الشركة، ولدراسة مشكالت اإلدارة بالشركة، وأهمية تطبيق نظم المعلومات اإلدارية 

 بالشركة وفروعها بمدينتي بنغازي والمرج كعينة الدراسة:
 تمر هذه المراحل بعدة خطوات هي كالتالي: الوسائل المستخدمة: .2

: وتتجسد في المصادر والمراجع العربية، ومناقشة بعض ا. أدوات جمع البيانات ذات العالقة بالجانب النظري
 النتائج والدراسات التي جرت في إطار متغيرات الدراسة.
: وتبلورت في المقابالت الشخصية لعدد من المسؤولين ب. أدوات جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني

والعاملين بالشركة واالستبيان كأداة رئيسة في الحصول على البيانات األولية للدراسة، واعتمد مقياس ليكرت 
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على التوالي 1إلى3في ثالثة:)موافق، محايد، ال أوافق( لقياس استجابات أفراد العينة، حيث رتبة درجاتها من
 ان.باالستبي

بعد التطرق إلى مراحل االستبيان من التجهيز والتوزيع إلى التحليل واالستنتاج اإلحصائي عرض االستبيان: .3
باستخدام النسب، والتأكد من صدق االستبيان، ومراجعة أساتذة متخصصين بجامعة بنغازي، واألخذ بمالحظاتهم، 

( مبحوثًا، واختبار فرضيات الدراسة المطلوبة إجرائيًا من 347عددها)تم التوزيع على أفراد عينة الدراسة والتي كان 
اإلجابات، وتحليل النتائج والتعليق عليها، وتضمن االستبيان بالقسم األول متغيرات المتعلقة بالمعلومات العامة 

ان فقد تضمن نتائج عن عينة الدراسة من العاملين )المستوى العلمي، سنوات الخبرة(، أما القسم الثاني من االستبي
 (عبارة موزعة على محورين أساسين هما:27المتغيرات األساسية للدراسة والتي تضمنت )

 ( محور واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات اإلدارية الحكومية.3
 كومية.( محور أثر استخدام الجودة المؤسستية على تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات الح2

تم إدخال البيانات ومعالجتها إحصائيا  األدوات اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات واستخراج النتائج: .4
(، ثم قام 27( في الطبعة )spssبالحاسب اآللي عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية الـ )

 د مجموعة األدوات اإلحصائية اآلتية لمعالجة البيانات:الباحثان بتحليل البيانات واستخراج النتائج، واعتما
 لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة لمتغيرات البحث ومقاييسها. ا( الوسط الحسابي:
 : لتشخيص مدى التشتت لقيم االستجابة الفصلية عن وسطها الحسابي.ب(االنحراف المعياري

العرض على نخبة من األساتذة من ذوي الخبرة، لبيان تقييمهم : بعد ج(اختبار الصدق والثبات ألداة الدراسة
واختبار الصدق الظاهري، والترابط بين األسئلة، وإلختبار ثبات االستبيان، تم حساب معامل كورنباخ ألفا لكل 

( من الموزع من استمارات ٪73مجموعة من مجموعات االستبيان، وكانت النتائج في المتوسط العام )
وبعد عملية الجمع  وهذه نسبة عالية تبرز اهمية االعتماد على االستبيان في اختبار الفرضيات،االستبيان، 

 :التالية والتفريغ عن طريق الحاسب اآللي، استخدم الباحثان التكرار، والنسب المئوية؛ كما هو مبين بالجداول
  

  النسبة المئوية التكرار البيــــــــــــان
  %45 92 دون الدبلوم

  %.3 27 الدبلوم العالي
  %12 53 ليسانس، بك

  %71 75 ماجستير
 111بنسبة: % 161المجموع الكلي للعينة:  %72 71 دكتوراه

 ( يبين لنا توزيع العينة حسب المؤهل العلمي كما جاء باالستبيان للدراسة1-3الجدول رقم)
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بين الدبلوم العالي، والمؤهل الجامعي الدقيق ( أن أعلى درجات في المؤهل العلمي 3-1يتضح من الجدول رقم)
 %( وهو مؤشر اقتصادي إيجابي، ويمثل كفاءة وقدرة مفيدة للشركة محل الدراسة.55كان بنسبة )

 ( يبين لنا توزيع العينة حسب الخبرة المهنية لهذه الدراسة حسب االستبيان.2-4الجدول رقم)
 المئويةالنسبة  التكرار البيــــــــــــــــان
 %34 24 سنوات  5اقل من 
 %25 47 سنوات 4اكثر من 
 %15     54 سنوات 37اكثر من 
 %24 .1 سنة  35اكثر من 
 %377 347 المجموع

                                                            
البريقة لتسويق النفط كانت ( أن أعلى نسبة في الخبرة في مجال عمل شركة 2-4يتضح من الجدول رقم)

%(، وهذا أيضًا يؤكد مبدأ الكفاءة والفاعلية 34( سنوات بنسبة)5%(، واألقل في)57سنة مثل( 35-37بين)
 بالشركة.

 . إجراءات معالجة االستبيان: 5
 القياس تمثل في اختبار الفرضية الرئيسة التالية. ( اختبار الفرضيات:1
 ات داللة احصائية بين ) نظم المعلومات اإلدارية والجودة المؤسستية (. توجد عالقة ارتباط ذ           

 اعتمد الباحثان على متغيرات الدراسة في اختبار الفرضيتين المنبثقتين من الفرضية الرئيسة وهما: 
دارة جودة المؤسسات HOالفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين نظم المعلومات اإلدارية، وا 

 لتنافسية. ا
دارة جودة المؤسسات التنافسية.  :H1الفرضية البديلة  توجد عالقة ارتباط معنوية بين نظم الملومات اإلدارية، وا 

ومن نتائج االستبيان لهذه الدراسة من إجابات االستبيان للعاملين بالشركة، نرفض الفرضية الصفرية ونقبل       
القياسات اإلحصائية لمبحوثي الدراسة عن متغير نظم المعلومات  ( ليوضح 1-4الفرضية البديلة، الجدول رقم)

ير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة اإلدارية عن الجودة المؤسستية التنافسية بالجدول، مما يش
 ( التالي:1-4ال اوافق.( كما تشير نتائج الدراسة الميدانية في الجدول رقم )-محايد-على)موافق

 
 م: عبارات محور نظم المعلومات 

 اإلدارية والجودة المؤسستية التنافسية.
 موافق 

 %        ك, 
 محايد, 

 %      ك: 
 غير موافق

 %           ك,  
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
X1 ْن اختلفت : تطبيق نظم المعلومات وا 

تطبيقها أو معاييرها ال يجعلها تقدم العمل 
324 

 
99% 
 

27 31% 34 37% 
2.675 .11111 
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 اإلداري الجديد المفيد بأسلوب موحد.
:X2  تطبيق نظم المعلومات اإلدارية

يحقق الجودة بزيادة فاعلية الرقابية، 
والتطوير اإلداري في المؤسسة 

  اإلدارية. 

312 .2% 34 37% 32 7.% 

2.750 .17401 

:X3  ،تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
يعزز الثقة القوية باتخاذ القرار الرشيد 
عند المسؤولين، ويحقق آفاق 

 للمؤسسة. أوسع 

32. .7% 34 37% 34 37% 

2.700 .23045 

:X4  عدم بناء الهيكل التنظيمي المناسب
بالمؤسسات، ال يحقق تطبيق نظم 
 المعلومات اإلدارية في ليبيا بجودة عالية.

332 97% 14 22% 32 7.% 
2.625 .50702 

:X5  توفر األجهزة التقنية في اإلدارة
يجعل تقديم الخدمات يحتاج إلى التواصل 

 السريع، لتحقيق الجودة العالية.

327 95% 34 37% 24 35% 
2.600 .36223 

:X6  ،تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
باستخدام نظام الشبكات المتنوع هو الحل 
األمثل لتقديم الخدمة األفضل 

 للمؤسسات.

32. .7% 34 37% 34 37% 

2.700 .54907 

:X7  استخدام نظم المعلومات اإلدارية
يحقق تنفيذ األعمال بدرجة عالية من 

 الدقة والقدرة على االستمرار والتنافس. 

324 9.% 27 32% 34 37% 
2.675 .53908 

:X8  تطبيق نظم المعلومات اإلدارية
يحقق تبسيط اإلجراءات للمتعاملين في 
 البيئة الداخلية والخارجية بسهولة ويسر.

377 42% 47 25% 27 31% 
2.500 .56482 

:X9 مواكبة التطور وهندسة العمل
 اإلداري يحقق التميز المؤسسي.

334 92% 12 27% 32 7.% 
2.650 .55936 

X10 والنظم التقنية في :استعمال االجهزة
 العمل يحقق الجودة واالبداع بين العاملين

324 99% 34 37% 27 31% 
2.950 .53944 
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نظم المعلومات  ( أوضح أن االختبارات اإلحصائية داله لجميع العبارات المكونة لمحور1-4الجدول رقم )      
)موافق، محايد، غير موافق( لذلك نرفض فرضية العدم اإلدارية والجودة المؤسساتية التنافسية إحصائيا في اإلجابة 

األولى، أي أن هناك عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم المعلومات اإلدارية، بجودة المؤسسات التنافسية، كما 
ْن اختلفت تطبيقها أو 3تشير نتائج الدراسة الميدانية ففي العبارة رقم) ( أشير إلى أن تطبيق نظم المعلومات وا 

% 31٪موافق(، و)99معاييرها ال يجعلها تقدم العمل اإلداري الجديد المفيد بأسلوب موحد. حيث تبين أن)
( واشير إلى أن تطبيق نظم المعلومات اإلدارية يحقق الجودة بزيادة 2٪غيرموافق(، أما العبارة رقم)37محايدًا(، و)

٪موافق( 2.ي المؤسسة اإلدارية، وبالتحليل تبين أن)فاعلية الرقابية، والتطوير اإلداري، وااللتزام بالقوانين ف
(اشير إلى أن تطبيق نظم المعلومات اإلدارية، يعزز الثقة 1٪غيرموافق(، ثم في العبارة رقم).7٪محايدًا(، و)37و)

٪ موافق،( 7.للمؤسسة، وفيها ونجد أن) القوية باتخاذ القرار الرشيد عند المسؤولين، ويحقق آفاق أوسع 
(اشير إلى أن عدم بناء الهيكل التنظيمي المناسب 4٪غيرموافق(، أما العبارة رقم)37ايدًا(، و)٪مح37وأن)

٪موافق( 97بالمؤسسات،ال يحقق تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في ليبيا بجودة عالية، وبالتحليل نجد أن)
في  لتقنية واألساليب الحديثة(اشارة إلى أن توفر األجهزة ا5٪غيرموافق(، والعبارة رقم).7٪ محايد(،و)22وأن)

اإلدارة الحديثة ضروري، لكون العالم اصبح قرية صغيرة، يجعل تقديم الخدمات يحتاج إلى التواصل السريع 
( اشارة 4٪غير موافق(، وأما العبارة رقم)37٪ محايدًا(، و)35٪ موافق( و)95لتحقيق الجودة العالية، وتبين أن)
دارية، باستخدام نظام الشبكات المتنوع هو الحل األمثل لتقديم الخدمة األفضل، إلى أن تطبيق نظم المعلومات اإل

( اشير إلى أن استخدام نظم 9٪غير موافق، وفي العبارة رقم)37٪محايدًا(، و)37٪ موافق(و)7.وظهر أن)
والتنافس مع المعلومات اإلدارية يحقق تنفيذ األعمال بدرجة عالية الدقة، والقدرة المؤسساتية على االستمرار 

( اشير إلى أن .٪غيرموافق(، وفي العبارة رقم )37٪ محايدًا( و)32٪ موافق( و).9اآلخرين، وبالتحليل نجد أن )
تطبيق نظم المعلومات اإلدارية يحقق تبسيط اإلجراءات للمتعاملين في البيئة الداخلية والخارجية بالمؤسسة بسهولة 

(اشير إلى أن مواكبة التطور 7٪غير موافق(، أما العبارة رقم)31ًا(،)٪ محايد25٪موافق(، و)42ويسر، وتبين أن)
٪غير موافق( وفي .7٪محايدًا( و)27٪موافق( و)92وهندسة العمل اإلداري يحقق التميز المؤسسي، وتبين أن)

ين العاملين (اشير إلى أن استعمال االجهزة والنظم التقنية الحديثة في العمل يحقق الجودة واالبداع ب37العبارة رقم)
 ٪غير موافق(.31٪محايدًا( و)37٪موافق(و)99المتميزين بالمؤسسات اإلدارية، وتبين أن)

 ( يوضح الوصف اإلحصائي لنتائج محور استخدام نظم المعلومات اإلدارية والجودة. 4-4الجدول رقم )
محور الجودة المؤسستية 
التنافسية لتطبيق نظم 

 المعلومات

 ك:
 موافق

% 
 ك:
 محايد

% 
 ك:غير
 موافق

% 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

X1 تعقيد اإلجراءات :
 والتمسك

بالروتين أحد أسباب عدم 
314 .5% 32 79.5% 32 79.5% 2.9756 .15473 



751 
 

 القدرة
 على مواكبة التطور اإلداري.

X2 ضبط االلتزام بمواعيد :
 العمل

الكترونيًا يعد وسيلة فعالة 
 لاللتزام

 بالعمل الجاد.

352 75% 7. 75% 77 77% 2.9451 .22844 

X3 زيادة استعمال التقنية :
عالية الجودة بالمؤسسات 
االقتصادية يحقق زيادة 
مستوى كفاءة العاملين. 

 بالمؤسسة.

354 7.% 74 72% 34 37% 2.9390 .24002 

X4 تمكين أهل :
من األداء  االختصاص 

 يحقق الجودة بالمؤسسة.
34. 72% 32 7.% 77 77% 2.9024 .35411 

X5 تقديم اإلجراءات :
البطيئة الناقصة، تنتج العمل 
البطيء السيء، والعمل 
السريع المتقن ينتج األداء 
 الوظيفي السريع المتقن.

374 45% 14 21% 27 32% 2.8415 .50687 

X6 تطبيق معايير الجودة :
في المؤسسات الحكومية 

يؤكد تطبيق العمل الكترونيًا 
 بصورة فعالة.

377 41% 12 27% 2. 39% 2.8780 .38019 

X7 استخدام الشفافية :
اإلدارية بكل دقة على مهام 
للعاملين بإتقان يؤدي إلى 
إعادة هندسة اإلعمال 
 اإلدارية بصورة جيدة.

324 9.% 34 37% 27 32% 2.7256 .51154 

:X8  50732. 2.7073 %37 34 %27 12 %97 332عدم تحديد أطر 
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الوظائف اإلدارية يؤدي إلى 
 عدم تحديد دقيق للمسؤوليات
 والوجبات بالوظيفة اإلدارية.

X9 عدم تقديم الوسائل :
 المتطورة،

المعدات التقنية الحديثة يزيد 
 من عبء الدور الوظيفي
على العاملين بالمؤسسة 

 الحكومية.

32. .7% 7. 75% 24 35% 1.9207 .85073 

X10 المواكبة للتقنية :
القدرة والعطاء والتطور يزيد 

 عند العاملين.
324 99% 34 37% 27 31% 1.4878 .77924 

 
الجودة المؤسساتية التنافسية  (أن االختبار اإلحصائي دال لجميع العبارات المكونة لمحور4-4أوضح الجدول رقم)

محايدًا، غير  لتطبيق نظم المعلومات، مما يشير إلى وجود اختالفات دالة إحصائيا في نسب اإلجابة على)موافق،
استخدام الجودة المؤسساتية التنافسية،  موافق( لذلك نرفض فرضية العدم الثانية، لوجود عالقة ارتباط معنوية بين

 وتطبيق نظم المعلومات، ونتائج الدراسة تشير ما جاء بالعبارات بالجدول إلى ما يلي:
ك بالروتين أحد أسباب عدم القدرة على مواكبة (التي تشير إلى أن تعقيد اإلجراءات والتمس3العبارة رقم)     

(التي تشير إلى 2٪غير موافق(، وأما العبارة رقم)9,5٪محايدًا(، و)9.5٪موافق(،)5.التطور اإلداري، وتبين أن)
٪ موافق( 75أن ضبط االلتزام بمواعيد العمل الكترونيًا يعتبر وسيلة فعالة لاللتزام بالعمل الجاد، وتبين أن)

(التي تشير إلى أن زيادة استعمال التقنية عالية الجودة 1٪غير موافق(،أما العبارة رقم)77(، و)٪محايداً 5و)
٪محايدًا(، 72٪ موافق(، و).7بالمؤسسات االقتصادية يحقق زيادة مستوى كفاءة العاملين. بالمؤسسة، وتبين أن)

ختصاص من األداء في العمل ويحقق (التي تشير إلى أن تمكين أهل اال4٪غير موافق(، وأما العبارة رقم)77و)
(التي 5٪غير موافق( أما العبارة رقم)77٪محايدًا(، و)72٪موافق(،و).7الجودة واالتقان بالمؤسسة، وتبين أن)

والعمل السريع المتقن ينتج األداء  تشير إلى أن تقديم اإلجراءات البطيئة الناقصة، تنتج العمل البطيء السيء، 
(التي 4٪غير موافق(، وأما العبارة رقم)32٪محايدًا(، و)21٪موافق(، و)45وتبين أن) الوظيفي السريع المتقن.

تشير إلى أن تطبيق معايير الجودة في المؤسسات الحكومية يؤكد تطبيق العمل الكترونيًا بصورة فعالة، وتبين 
استخدام اسلوب  (التي تشير إلى أن9٪غير موافق(،أما العبارة رقم)39٪محايدًا(، و)27٪موافق(، و)41أن)

الشفافية اإلدارية بكل دقة على مهام للعاملين بإتقان يؤدي إلى إعادة هندسة اإلعمال اإلدارية بصورة جيدة، وتبين 
(التي تشير إلى أن عدم تحديد أطر .٪غير موافق(،أما العبارة رقم)32٪محايدًا(، و)37٪موافق(، و).9أن)
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دقيق للمسؤوليات والوجبات بالوظيفة اإلدارية. وتبين أن الوظائف اإلدارية يؤدي إلى عدم التحديد ال
(التي تشير إلى أن عدم تقديم الوسائل 7٪غير موافق(، أما العبارة رقم)37٪محايدًا(،و)27٪موافق(و)97)

المتطورة، المعدات التقنية الحديثة يزيد من عبء الدور الوظيفي على العاملين بالمؤسسة الحكومية، وتبين 
(التي تشير إلى أن المواكبة للتقنية والتطور 37٪غير موافق(، والعبارة رقم)5٪محايدًا(،و)35(،و)٪موافق7.أن)

 ٪غير موافق(.31٪محايدًا( و)37٪موافوأن)99يزيد من القدرة والعطاء عند العاملين، وتبين أن)
 . النتائج :6

وضيح العالقة الوثيقة بينها لقد سعت هذه الدراسة إلى التعمق والتعرف على استخدام نظم المعلومات وت
وتطبيق معايير الجودة للمؤسسات اإلدارية الحكومية الليبية، لتقوم شركة البريقة لتسويق النفط بتوظيف الموارد 
 البشرية المتخصصة في نظم المعلومات بالقدر الكافي، حيث يسهم نظام المعلومات في تحسين التطوير اإلداري

تحسين البناء الوظيفي االستراتيجي في هذه الشركة، ويؤدي إلى توفير الوقت وأن نظام المعلومات يسهم في 
والجهد وتقليل األخطاء ودعم العمل الجماعي وتحسين رضا الموظفين وزيادة قدرتهم اإلنتاجية وتقليل التعامل 

التفوق الوظيفي  باألوراق، وتحقيق الميزة التنافسية وذلك بتحسين جودتها، كما يسهم نظام المعلومات في تحسين
 في المؤسسات الحكومية اإلدارية، ومن أهم النتائج:

( أن شركة البريقة تمتلك التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصاالت كأجهزة الكمبيوتر والبرامج والشبكات، 3
 وأن لهذه الشركة لها قواعد بيانات تعمل بها.

     معلومات وتطبيق الجودة المؤسساتية اإلدارية في الشركة( توجد عالقة ارتباط معنوية بين استخدام نظم ال2
(أن سياسات وخطط هذه الشركة في هذا المجال غير واضحة، كما أن هناك توقفات متتالية في تشغيل 1

األجهزة والبرامج نتيجة لألعطال والفيروسات، وحيث ال توجد مراقبة محكمة على األنظمة، وأن الكفاءات 
ات في مجال المعلوماتية قليلة،ـ ولكن استخدام نظم المعلومات ال يخلو من المخاطر البشرية والتدريب

 والمعوقات التي تحول دون تطبيقه بالشكل األمثل.
وكما تبين من نتائج قياسات الوزن النسبي، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري في هذه الدراسة، كما        

(، وهذا يدل على 7.71ي هذه الدراسة، في المحورين لمتغيري الدراسة يساوي)وجد معامل االرتباط )بيرسون( ف
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المحورين، وفرضية الدراسة)توجد عالقة ارتباط معنوية بين استخدام 

 الفرضية الصفرية.نظم المعلومات وتطبيق الجودة المؤسساتية التنافسية.( وعليه نقبل الفرضية البديلة، ونرفض 
 . التوصيات:9
( ضورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية في شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، باستخدام نظام الشبكات 3

 المتنوع هو الحل األمثل لتقديم الخدمة األفضل للمؤسسات.
الجودة بزيادة فاعلية الرقابية، ( ضرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية بالشركة محل الدراسة، ألنه يحقق 2

  والتطوير اإلداري في المؤسسة اإلدارية. 
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( ضرورة تطبيق نظم المعلومات اإلدارية بالشركة، ألنه يعزز الثقة القوية باتخاذ القرار الرشيد عند المسؤولين، 1
 للمؤسسة.  ويحقق آفاق أوسع 

سسات الحكومية اإلدارية ألنه يعد وسيلة فعالة لاللتزام ( ضرورة ضبط االلتزام بمواعيد العمل الكترونيًا بالمؤ 4
 بالعمل الجاد في المؤسسات. 

( ضرورة زيادة استعمال التقنية عالية الجودة بالمؤسسات بالشركة محل الدراسة، ألنه يحقق زيادة مستوى كفاءة 5
 العاملين. بالمؤسسة.

 كات، ألنه يحقق الجودة واالتقان بالمؤسسة.من األداء في العمل بالشر  ( ضرورة تمكين أهل االختصاص 4
 . المراجع:8

  المراجع العربية: 1.8
،" دراسة ميدانية عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري("2731( أيمن محمد أحمد أبو كريم)3

لمتطلبات الحصول على درجة بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، قدمت هذه الدراسة استكمااًل 
 الماجستير في إدارة األعمال.

، الطبعة األولى، إدارة الجودة الشاملة مدخل التمييز والريادة(، 2737( البرواري، نزار، الحسن عبد اهلل)2
 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن.

لشاملة الصحية في المستشفيات أثر تدريب األفراد على تحسين الجودة ا( (،" 2732( سيد أحمد حاج عيسى1
 طروحة دكتوراه في العلوم التجا رية، جامعة الجزائر.الجزائرية", أ

 دار اليازوري للنشر، عمان، األردن.  3"، الطبعه"إدارة الجودة الشاملة( .277( الطائي، رعد عبد اهلل، مقداره )4
الطبعة األولى، دار وائل للنشر الشاملة", "المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة (2773( عقيلي، عمر وصفي،)5

 والتوزيع، عمان األردن.
"أثر تدريب األفراد على تحسين الجودة الشاملة الصحية في المستشفيات 2732( عيسى سيد أحمد )).4

 "، أطروحة دكتوراه في العلوم التجا رية، جامعة الجزائرالجزائرية
 (wwwf.law-net.law.threads:2012( قاسم، أمجد،)9
،" دراسة أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة في أداء العاملين("2733(القرشي، نجوان عبد الوهاب محمد).

 ميدانية لعينة من العاملين في شركة)واي( للهاتف النقال، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلدارية، جامعة عدن.
"، الطبعة التاسعة، دار المسيرة للنشر مات اإلداريةنظم المعلو ("2777( قندلجي عامر، الجنابي عالء الدين)7

 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
"، المكتبة العصرية، المنصورة، "نظم المعلومات اإلدارية األسس والمبادئ(2772(المغربي، عبد الحميد)37

 مصر.
 دة، اإلسكندرية.دار الجامعة الجدي التقنيات الحديثة للمعلومات",( "2775( نبيل محمد مرسي،)33
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 القيادة التحويلية ودورها في تحقيق العدالة التنظيمية 
 دراسة ميدانية على العاملين بالهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة       
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   د. مفتاح أحمد أبوغفه        
 مساعد ورئيس قسم اإلدارة، كلية التجارة، جامعة الزيتونةاستاذ 

Muftah1973@hotmail.com 
 

Abstract:                                 
The main objective of this study is to identify the role played by transformational 
leadership in the achievement of organizational justice in the staff of the General 
Authority for Investment Promotion and Privatization. To achieve this goal, the 
researchers prepared a questionnaire that was distributed to a random sample of 
(100) members of the study society. 
The study concluded that there is a statistically significant relation to the level of 
transformational leadership at the level of organizational justice through the following 
elements: ideal effect, inspirational motivation, intellectual arousal, individual 
consideration. 

  الملخص: 
العدالة التنظيمية في تحقيق  التحويليةالقيادة التعرف على الدور الذي تلعبه إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو 

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بإعداد ، الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصةلدى العاملين ب
الدراسة المنهج الوصفي واتبعت ( مفردة من مجتمع الدراسة، 377استبانة تم توزيعها على عينة عشوائية شملت )

داللة إحصائية لمستوى القيادة  عالقة ذاتوجود  ، وتوصلت هذه الدراسة إلييق أهدافهاالتحليلي المناسب لتحق

mailto:Ezzidinswed@yahoo.co.uk
mailto:Ezzidinswed@yahoo.co.uk
mailto:Muftah1973@hotmail.com
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االستثارة ، الحافز اإللهامي ،التأثير المثالي من خالل العناصر التالية :التحويلية على مستوى العدالة التنظيمية 
  .االعتبار الفردي، الفكرية

 لية, العدالة التنظيمية, الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤونالكلمات المفتاحية: القيادة, القيادة التحوي
 الخصخصة.

 مقدمة:
تعتبر العدالة التنظيمية إحدى محددات السلوك التنظيمي، نظرًا لعالقتها المباشرة بمجموعة كبيرة من المتغيرات 
التنظيمية التي تؤثر على نجاح المنظمات وتطورها وقدرتها على تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية، ألن العدالة 

المستوى الوظيفي واالنساني الذي يعامل به من قبل  التنظيمية تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد على
 رئيسه في العمل. 

ويعود االهتمام بالعدالة التنظيمية إلي العديد من األسباب أبرزها: الحاجة إلي التخلي عن السياسات التنظيمية 
اد اإلداري. وتنبي الهدامة القائمة على البيروقراطية ومشاعر الظلم والتهديد لدى العاملين، ومحاربة مظاهر الفس

سياسات أخالقية أخرى تتسم بالعدالة والدعم كخطوة إلصالح المنظمات بما يكفل االستمرارية والفعالية التنظيمية 
في األجل البعيد، كما يعود االهتمام بالعدالة التنظيمية أيضًا إلي وجود تحِد في السعي لتقليل أو منع السلوكيات 

 (2، ص.277الموظفين الناتجة أساسًا عن غياب العدالة التنظيمية.)وادي،  المعادية للمجتمع الصادرة عن
وحتى تستطيع المنظمات اإلصالح ومحاربة الفساد البد من توفر العدالة التنظيمية، والتي ال تتحقق إال بوجود 

نمط القيادة نماذج أو أنماط قيادية تواكب التطورات التي تمر بها هذه المنظمات، ومن أهم هذه األنماط هو 
التحويلية والذي من أهم ما يميزه قدرته العالية علي قيادة المنظمة في مواجهة التحديات والتطورات الحديثة من 
خالل التأثير في سلوكيات المرؤوسين وتنمية قدراتهم واالرتقاء بمستوى ادائهم، وهذا ما سوف يتم عرضه في هذه 

 ة التحويلية.  الورقة من خالل التعرف على أبعاد القياد
تعدالهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصةمن القطاعات الحيوية والتي تحاول أن تلعب دورًا مهمًا في 

 تنمية االقتصاد الليبي من خالل تشجيع االستثمار الداخلي والخارجي.
، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى  ومن أجل معرفة المزيد عن القيادة التحويلية ودورها في تحقيق العدالة التنظيمية

ثالثة مباحث ، حيث يتناول المبحث األول اإلطار المنهجي للدراسة ، ويتناول المبحث الثاني اإلطار النظري 
 للدراسة ، أما المبحث الثالث فيتناول الجانب العملي والنتائج والتوصيات ومصادر الدراسة.

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة
 : الدراسات السابقة:أوالً 
 :القيادة التحويلية ودورها في تحقيق العدالة التنظيميةوفيما يلي استعراض ألهم الدراسات التي تناولت     
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 :القيادة التحويليةأ. الدراسات التي تناولت 
 (:2111.)دراسة الرقب 1

بأبعادها األربعة: التأثير المثالي، التحفيزاإللهامي، التعرفعلى العالقة بين القيادة التحويلية هدفت هذه الدراسة إلى 
االستثارة الفكرية، واالعتبار الفردي( وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، توضيح أهمية القيادة 

سطينية التحويلية للمسئولين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ، بيان ضرورة تمكين العاملين في الجامعات الفل
 بقطاع غزة.

توفر عناصر التمكين في الجامعات الفلسطينية حيث توفرت بعض العناصر بدرجة  وتوصلت هذه الدراسة إلى
، لتأثير المثالي، التحفيز االلهامي، االستثارة الفكرية، االعتبار الفرديكبيرة وأخري بدرجة متوسطة، وأن سلوكيات ا

دراسة، كما أشارت إلى وجود عالقة إيجابية بين أبعاد القيادة التحويلية متوفرة في الجامعات الفلسطينية قيد ال
 وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

 (:2114.)دراسة البواب2
التعرف على تأثير تطبيق القيادة التحويلية على حفز العاملين في البنك االسالمي  هدفت هذه الدراسة إلي
 خالل دراسة وتقييم أثر القيادة التحويلية ونظام الحوافز المادية والمعنوية حفز العاملين.الفلسطيني، وذلك من 

أن القيادة اإلدارية بالبنك تدرك مدى أهمية القيادة التحويلية وتطبيقها بكافة جوانبها  وتوصلت هذه الدراسةإلي
ويلية. وكذلك عدم وجود فروق بين متوسط وأبعادها، وأن أداء القيادة اإلدارية قوى وفقًا إلبعاد القيادة التح

استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلي العوامل الديموغرافية حول استخدام القيادة التحويلية بأبعادها. وحول حفز 
 العاملين بجانبيها)المادي والمعنوي(.  

 (:2115.)دراسة هباز3
التعرف على مستوى ممارسة نمط القيادة التحويلية لدى القيادات، ودراسة طبيعة أثر  هدفت هذه الدراسة إلي

 القيادة التحويلية بأبعادها على الوالء التنظيمي للعاملين بالشركة محل الدراسة. 
 أن كل من مستوى ممارسة قيادات الشركة محل الدراسة للقيادة التحويلية ومستوى الوالءوتوصلت هذه الدراسةإلي

( على التوالي.كما اظهرت 1.42،  1.44التنظيمي للعاملين بالشركة كان بدرجة موافق وبمتوسط حسابي )
 داللةهناك تأثيرًا ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة التحويلية على الوالء التنظيمي عند مستوى  الدراسة أن

(7.75α=.) 
 (:2118.)دراسة إبراهيم 4

التعرف على مفهوم القيادة التحويلية وخصائصها وسماتها، وكذلك بيان أثر القيادة  هدفت هذه الدراسة إلي
 التحويلية في تفعيل األداء عمومًا من خالل دراسة إلي الوضع بوزارة االستثمار السودانية.

ة عالية وجود ممارسة للقيادة التحويلية بأبعادها في وزارة االستثمار السودانية بدرج وتوصلت هذه الدراسةإلي
 وكذلك وجود أثر للقيادة التحويلية على تفعيل األداء بالوزارة المبحوثة.
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 ب. الدراسات التي تناولت العدالة التنظيمية:
 (:2116)دراسة الحربي .1

اختبارأثرالعدالة التنظيمية والمتغيرات الشخصية على االلتزام التنظيمي حيث تتمثل العدالة هدفت هذه الدراسة إلى 
)عدالة التوزيع، عدالة االجراءات، عدالة التفاعل( والمتغيرات الشخصية في )السن، المستوى التعليمي، مدة في 

 في )االلتزام االتجاهي، االلتزام االستمراري، االلتزام المعياري(. الخدمة( وااللتزام التنظيمي
على أبعاد االلتزام التنظيمي، وأن عدالة العدالة التنظيمية تؤثر بشكل معنوي أن أبعاد  وتوصلت هذه الدراسة الى

اإلجراءات هي أكثر أنواع العدالة تأثيرًا على االلتزام التنظيمي المستمر، كما توصلت الدراسة أيضًا إلي أن متغير 
 السن له ارتباط معنوي وموجب مع االلتزام التنظيمي االتجاهي فقط.

 (:2112)دراسة العبيدي  .2
على أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد االلتزام التنظيمي في وزارة التعليم العلمي  التعرفهدفت هذه الدراسة إلى 

 والبحث العلمي، وتحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين المتغيرين ،ومعرفة االثر بينهما لتحقيق هدف الدراسة.
%(، 3عند مستوى معنوية ) (7,147وجود عالقة ارتباط بين المتغيرين وبنسبة )  وتوصلت هذه الدراسة الى

(، كما توصلت إلى 7,532واشارت إلى ارتفاع قوة العالقة بين متغيرعدالة التعامل وااليمان بالمنظمة وبلغت )
وجود ارتباط وتأثير بين أبعاد العدالة التنظيمية وابعاد االلتزام التنظيمي وبنسب متفاوتة وكانت العدالة التنظيمية 

 زيادة نسب االلتزام التنظيمي لدى العينة. من المتغيرات المهمة في
 (: 2114) دراسة آيت ياسين, وأخرون .3

تحديد مستوى إدراك العاملين للعدالة التنظيمية وتصورهم لسلوك المواطنة التنظيمية في  هدفت هذه الدراسة إلى
(للعدالة التنظيمية على سلوك α = 0.05إدارة الدخل وضريبة المبيعات في االردن، وتحديد وجود داللة إحصائية )

المواطنة التنظيمية. وكذلك التعرف على تأثير مستوى وعي الموظفين من العدالة التنظيمية في المواطنة التنظيمية 
 السلوك في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

أشارت إلى وجود أن مستوى إدراك العاملين ألبعاد العدالة التنظيمية كان متوسط، و  وتوصلت هذه الدراسة إلى
وجود عالقة  عالقة قوية بين عدالة التوزيع وسلوك التنظيمي المواطنة، والعدالة اإلجرائية وسلوك المواطنة؛

متوسطة بين العدالة التفاعلية وسلوك المواطنة التنظيمية وايضًا وجود تأثير ذو داللة إحصائية للعدالة التنظيمية 
 على سلوك المواطنة التنظيمية.

 (:2116)دراسة مهنى .4
على الدور الذي تؤديه العدالة التنظيمية السائدة في المنظمة في تحقيق الرضا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف

 الوظيفي بين األفراد العاملين بمقر بلدية شتمة بوالية بسكرة.  
ة متوسطة، كما أن مستوى في تحقيق الرضا الوظيفي جاء بدرج العدالة التنظيميةدور  الدراسة الى هذهوتوصلت 

عدالة االجراءات في تحقيق نمط االشراف السائد في المؤسسة متوسط ومستوى عدالة المعامالت في تحسين 
 العالقة بين جماعات العمل كان متوسط.
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 *يتضح من استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ما يلي:
النظري من خالل توظيف تلك الدارسات في تحديد أبعاد القيادة التحويلية االثراء الفكري واإلداري في الجانب .3

 والعدالة التنظيمية، وكذلك توظيف هذه المتغيرات في بناء االستبانة وقياس متغيراتها.
.عدم توافر دراسات سابقة ربطت بين موضوع القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية معًا، وهذا ما تختلف به هذه 2

 الدراسة عن الدراسات السابقة.
.تتعدد العناصر واألبعاد التي يمكن إدراجها تحت موضوع القيادة التحويلية إال أن هذه الدراسة ركزت 1

 على)التأثير المثالي، التحفيز االلهامى، االعتبار الفردي، واالستثارة الفكرية( على اعتبارها األكثر اتفاقًا.
ية عن الدراسات السابقة: ُتعد هذه الدراسة أولي الدراسات في البيئة المحلية على حد .أهم ما يميز الدراسة الحال4

والتي تعد نقطة البداية لإلصالح  التنظيمية العدالةودورها في تحقيق القيادة التحويلية علم الباحثان، والتي تتناول 
 المؤسسي.

 :الدراسة مصطلحات ثانيًا: تعريف
نشاط أو حركة تنطوي على التأثير على سلوك االخرين أفراد أو جماعات نحو تحقيق األهداف  هي*القيادة:

 (9، ص2737المرغوبة.)العالق، 
هي مدى سعي القائد اإلداري إلي االرتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل االنجاز والعمل على :القيادة التحويلية *

 ، ص ه(2735تنمية وتطوير الجماعات والمنظمة ككل.)هباز، 
تعني ادراك العاملين الطرق المتبعة في منظمتهم سواء ما يخص منحهم المكافآت أو التعامل :التنظيمية العدالة *

، 2732معهم وفقًا للجهود المبذولة من قبلهم بشكل يسهم في تحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة معًا.)العبيدي، 
 (7.ص

 خصخصة:* الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون ال
لتحقيق أهداف تشجيع رؤوس األموال الوطنية واألجنبية إلقامة  2777( لسنة 7.تأسست بموجب قرار رقم )

مشروعات استثمارية في كافة المجاالت االنتاجية والخدمية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية 
( لسنة 7لية الكفيلة بنجاحها وفق احكام القانون )االقتصادية واالجتماعية وتيسير قيام هذه المشاريع ووضع اآل

2737(.https://investinlibya.ly/about-pib/) 
 ثالثًا: مشكلة الدراسة:

إن نجاح المنظمات في عصرنا ال يمكن أن يتحقق في ظل أنماط القيادة التقليدية التي قد ال تتمكن من إحراز 
متميزًا وتعتبر القيادة التحويلية هي األنسب في عصر المنافسة التي تجتاح تقدم في اإلدارة مما يتطلب نمطًا قياديًا 

العالم، وهي نمط قيادي تحتاجه الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة لتحقيق العدالة واالصالح 
 والتنمية.وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن في التساؤل التالي:

 تحقيق العدالة التنظيمية في الهيئةمحل الدراسة ؟  *ما دور القيادة التحويلية في
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 رابعًا: أهمية الدراسة:
.تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع القيادة، حيث أنه من المواضيع التي حظيت وال زالت باهتمام الباحثين 3

تزداد أهمية هذه الدراسة والمهتمين بهذا المجال، كونه يعد سبب نجاح المنظمات واستمرارها والحفاظ عليها. كما 
كونها تتناول نمطًا  جديدًا من األنماط القيادية وهو القيادة التحويلية ودورها في تحقيق العدالة التنظيمية للعاملين 

 مما يؤدي إلي رضائهم وتحسين أدائهم والذي بدوره ينعكس على أداء المنظمة.
الهيئة المحلية والعربية في مجال القيادة التحويلية في  .ستكون هذ الدراسة إضافة جديدة واستكمااًل للدراسات2

 محل الدراسة.
من خالل االهتمام بأبعاد محل الدراسة الهيئة.يأمل الباحثان التوصل إلي نتائج وتوصيات من شأنها تطوير 1

 القيادة التحويلية.    
 تهدف هذه الدراسة إلى :خامسًا: أهداف الدراسة :

 محل الدراسة.  الهيئةعاد القيادة التحويلية في .التعرف على مفهوم وأب3
 .محل الدراسة العدالة التنظيمية في الهيئةمفهوم وأبعاد .التعرف على 2
لدى العاملين التنظيمية  العدالةفي تحقيق  القيادة التحويلية.تهدف الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه 1
االعتبار  ،االستثارة الفكرية،الحافز اإللهامي، التأثير المثالي التالية :، من خالل األبعاد محل الدراسة الهيئةب

 الفردي.
بالمتغيرات الشخصية وهي)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات  القيادة التحويلية. التعرف على عالقة 4

 الخبرة(.  
 سادسًا: فرضيات الدراسة: 

 تقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
 الرئيسية األولي:*الفرضية 

، الحافز اإللهامي ،التأثير المثالي)يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى القيادة التحويلية وأبعادها المتمثلة في )
 العدالة التنظيمية .على مستوى  االعتبار الفردي(.،االستثارة الفكرية

 
 *الفرضية الرئيسية الثانية:

في )الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة( على القيادة يوجد أثر للمتغيرات الشخصية المتمثلة 
 التحويلية.

 *الفرضية الرئيسية الثالثة:
يوجد أثر للمتغيرات الشخصية المتمثلة في )الجنس ، العمر ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة( على العدالة 

 التنظيمية .
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 وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة بالهيئة العامةرتفاع في مستوى القيادة التحويلية وأبعادها .يوجد ا3
  لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة بالهيئة العامة. يوجد ارتفاع في مستوى العدالة التنظيمية 2

 سابعًا: نموذج الدراسة:
)المتغير  العدالة التنظيميةالتحويلية )المتغير المستقل( و على تحديد أبعاد القيادة  هذه الدارسة تم االعتماد في

 التابع(، والشكل التالي يوضح ذلك.
 ( نموذج الدراسة1شكل رقم )

 
  
         
         
         
         
         

 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثان.
 

 المبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 القيادة التحويلية:أواًل: 
 ية:التحويل .مفهوم1

 في اللغة: التحويل *مفهوم
التحويل في اللغة يشتق من كلمة )حول( الشيء وتعني غيره أو نقله من مكان إلي، أو غيره من حال إلي حال. 

 (277، ص2774)المعجم الوسيط، 
 *مفهوم القيادة التحويلية في االصطالح:

 النظر ووجهات الفلسفات الختالف ذلك في السبب ويعود التحويلية للقيادة محدد تعريف على ون الباحث يتفق لم
 :ومن أهمها اريف،التع تعدد عنه تنج االمرالذي اإلدارة في الحديثة المفاهيم تعتبرمن حيث التحويلية القيادة حول

 المتغير التابع العدالة التنظيمية المتغير المستقل القيادة التحويلية    

 
 

 )العدالة التنظيمية(
 

 

 

 

 

 

 الفردياالعتبار 

 االستثارة الفكرية

التأثير 

واالعتبار االستثارالفكرييالمثال
 اإللهامي حفيزالت الفردي



761 
 

( القيادة التحويلية على أنها "هي العملية التي يقوم من خاللها القائد باستثارة 29، ص2734عرف )أبوشريف،
مل معًا من أجل تحقيق أهداف المنظمة وأهدافهم الخاصة، بحيث يكونون قادرين على نقل وتحفيز التابعين، والع

 المنظمة من الوضع الحالي إلي الوضع المرغوب فيه". وعرفها
( على أنها "مزيج من الجاذبية واإللهام والذكاء، إذ يمارس القائد التحويلي تأثير كبير على 42،ص2735)هباز، 

رة المرتفعة على إحداث التغيير مع األزمات ورفع المنظمة إلي تحقيق مستويات غير عادية األفراد، ويتسم بالقد
( على أنها "قيادة الجهد المخطط والمنظم للوصول الي 257، ص.273من االنجاز". وعرفها)الحاج إبراهيم، 

المادية والفنية والتقنية تحقيق األهداف المنشودة للتغيير، من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية و 
المتاحة. وهي التي تركز على األهداف البعيدة المدى مع التأكيد على بناء رؤية واضحة وحفز وتشجيع الموظفين 

 على تنفيذ
 تلك الرؤية والعمل في نفس الوقت على تغيير وتعديل األنظمة القائمة لتالئم هذه الرؤية".

( على أن "القائد يسعي للتعامل مع العاملين على أنهم قادة، فيمنحهم 375، ص2733كذلك عرفتها )الجارودين، 
الحب والتفاهم، ويسعي جاهدًا من أجل نجاحهم بتحسين قدراتهم من خالل التدريب المهني، والدعم والتوجيه 

المصحوب بعاطفة صادقة نحو العمل". وعرفها واإلرشاد المستمر، والرفع من روحهم المعنوية بالتحفيز المستمر 
 ( 3135،ص2735كل من )الساعاتي، المساري، 

على أنها "القيادة التي تعمل على تحريك الطاقات الكامنة لدى المرؤوسين وتنميتها وتسخيرها لخدمة أهداف 
ن خالل تمكينهم واشراكهم المنظمة من خالل التأثير في سلوكياتهم والهامهم وتحفيزهم لطرح االفكار االيجابية م

 في صنع القرارات".
يتضح من التعريفات السابقة أن القيادة التحويلية تعتمد بشكل أساسي على مهارات وقدرات القائد التحويلي التي 
تؤثر في نفوس المرؤوسين فتثير فيهم روح الحماس والدافعية والقناعة بالتغيير لألفضل فيقبلون على أداء مهامهم 

 ن والمشاركةالجماعية لتحقيق أهدافهم وأهداف المنظمة. بالتعاو 
 .أهمية القيادة التحويلية:2

 (934، ص2734تعود أهمية القيادة التحويلية كنمط قيادي حديث إلي العوامل التالية.)أبورمان، 
م وتعزيز *تسعي القيادة التحويلية إلي تمكين العاملين من خالل تفويض السلطات، والعمل على تطوير مهاراته

 ثقتهم بأنفسهم.
*يمكن تطوير صفات القيادة التحويلية وتحسينها عن طريق التدريب، الذي يحسن أداء العاملين في مختلف 

 مستويات المنظمة.
* تتبنى القيادة التحويلية فكرة "المسؤولية األخالقية" التي بدورها تحفز العاملين على تفضيل  المصلحة العامة 

 صية، وبالتالي اكتساب السلوك التعاوني داخل المنظمة.على المصلحة الشخ
*القيادة التحويلية نمط قيادي يصلح للتطبيق في جميع المنظمات وفي مختلف المستويات والتي بحاجة إلي 

 التغيير الجذري وحتى في المنظمات الناجحة، وهي صالحة بشكل عام لمواجهة جميع الحاالت.
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 .أبعاد القيادة التحويلية:3

من خالل االطالع على الدراسات السابقة فيما يخص أبعاد القيادة التحويلية، فإنه ال يوجد اتفاق على موحد على 
، 2734عدد األبعاد، ومن هنا فإن أهم االبعاد الالزمة لنجاح القيادة التحويلية تتمثل فيما يلي: .)أبوشريف، 

 (17ص
 :التأثير المثاليأ.

أساسية بتطوير رؤية تعد نموذجًا للمثل والسلوكيات المشتركة، وذلك بأن القادة التحويليين والتي تهتم بصفة جديدة 
يمارسون سلوكيات تجعل منهم نماذج ألتباعهم، فالقائد التحويلي يحظى مشاركة في بإعجاب واحترام التابعين، 

بل االحتياجات الشخصية للقائد، ويتطلب ذلك المشاركة في المخاطر من قبل القائد، وتقديم احتياجات التابعين ق
 والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي.

 :ب. التحفيزاإللهامي
ويركز هذا البعد على سلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب التحدي واستثارة روح الفريق من خالل الحماسة، 

ة في تصور األوضاع المستقبلية حيث إن تلك السلوكيات تعمل على إيضاح التوقعات للتابعين وتدفعهم للمشارك
 للمنظمة واألهداف والرؤى المشتركة.   

 :ج. االستثارة الفكرية
التفكيرية والتحليلية، لتكون جهودًا إبداعية وخالقة، وقدرته ورغبته في  وتعني قدرة القائد على استثارة جهود التابعين

جعل مرؤوسيه يتصدون للمشكالت القديمة بطرق جديدة، وتعليمهم النظر إلي الصعوبات بوصفها مشكالت تحتاج 
 إلي حل، والبحث عن حلول منطقية لها وهذا يشجع اإلبداع.   

 :د. االعتبار الفردي
مام القائد بالعاملين على المستوى الفردي واحترامهم، من خالل مراعاة الفروق الفرديةبينهم، ويقصد به مدى اهت

والتعامل معهم بحب متبادل، فهو يلبي حاجاتهم الشخصية، ويستمع إليهم، كما أن إنجازاتهم تنال عنده االهتمام 
رشادهم لتحقي ق المزيد من النمو والتطور بحسب والتشجيع، كما يهتم بحاجاتهم الخاصة ويعمل على تدريبهم وا 

 االمكانيات المتاحة لديه.
 .متطلبات ومهارات بناء القيادة التحويلية:4

عند بناء القيادة التحويلية البد من توفر مجموعة من المتطلبات الالزمة للقائد حتى يستطيع القيام بما هو متوقع 
 منه، ومن بين هذه المتطلبات:

 المتمركزة حول مستقبل المنظمة.*الرؤية المستقبلية 
 *التعامل مع اآلخرين من خالل فهم ديناميكيات الجماعة.

 *استيعاب متطلبات العولمة، والتأقلم معها بشكل ال يؤثر على المبادئ والقيم. 
 *تطوير القدرة على التعليم عند المنظمة، والتطوير الذاتي عند العاملين.
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 ي تحقيق النمو والتقدم للمنظمة.*تدريب وتطوير وتحفيز العاملين ف
 ومع توفر هذه المتطلبات البد من توفر قدرات ومهارات عالية للقائد التحويلي، والشكل التالي يوضح ذلك:

 
 ( 92، ص2732)النجار، :المصدر

 ( يوضح مهارات القائد التحويلي3شكل رقم )
 :التنظيمية العدالةثانيًا:
 : التنظيمية .مفهوم العدالة1

العديــد مــن التعريفــات المختلفــة للعدالــة التنظيميــة والتــي تعبــر عــن وجهــات نظــر مختلفــة والتــي تعتمــد إلــي حــد  هنــاك
 كبير علي الزاوية التي ينظر من خاللها كل فرد للقرارات أو اإلجراءات التنظيمية. ومن هذه التعريفات ما يلي:

طريقــة التــي يعامــل بهــا المرؤوســون مــن قبــل ( العدالــة التنظيميــة علــي أنهــا هــي "ال537، ص2733عــرف )حســن، 
(علـي أنهـا هـي 41، ص2771منظماتهم، وهي تعني وصف وشرح دور العدالة في مكان العمل".وعرفتها )حواس، 

"محصلة اإلنفاق بين الجهود المبذولة والعوائـد المتحققـة عنهـا بشـكل يسـهم فـي تحقيـق األهـداف المطلوبـة للمنظمـة". 
ـــي يحكـــم مـــن خاللهـــا الفـــرد علـــى عدالـــة األســـلوب الـــذي 11، ص.277ويعرفهـــا )درة،  ( علـــي إنهـــا " الطريقـــة الت

يستخدمه المدير في التعامل معـه علـى المسـتويين الـوظيفي واإلنسـاني وتعكـس عدالـة المخرجـات وعدالـة اإلجـراءات 
 المستخدمة في توزيع تلك المخرجات(.

الدرجــة التــي يشــعر بهــا العــاملون مــن خاللهــا  علــي أنهــا "تعكــس (.4،ص2735)الطبولي وآخــرون، كــذلك عرفهــا
باإلنصـاف بموجــب مقارنـة حصــيلة نـواتج مــدخالت جهـودهم بجهــود العـاملين اآلخــرين المنـاظرين لهــم فـي الظــروف 

علــي أنهــا "تعنــي إدراك العــاملين للطــرق المتبعــة فــي منظمــتهم  (7.،ص2732)العبيــدي، واإلمكانــات" ، وعرفتهــا 
فـآت أو التعامـل معهـم وفقـًا للجهـود المبذولـة مـن قـبلهم بشـكل يسـهم فـي تحقيـق أهدافـه سواء مـا يخـص مـنحهم المكا

 وأهداف المنظمة معًا.

 :مبادئ العدالة التنظيمية 
 ( أن للعدالة التنظيمية مجموعة من المبادئ من أهمها:42، ص2779يرى )دره ،
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افز وســاعات العمــل، وواجبــات الوظيفــة بــين ويتمثــل هــذا المبــدأ فــي تكــافؤ الفــرص واألجــور والحــو أ. مبــدأ المســاواة:
 األفراد العاملين في المنظمة.

 ويتمثل في االستقامة، النزاهة، الشرف، األمانة، اإلخالص، والصدق.  ب. المبدأ األخالقي:
ـــدأ الدقـــة والتصـــحيح: ـــة علـــي أســـاس معلومـــات دقيقـــة  ج. مب ـــرارات واإلجـــراءات المتخـــذة مبني يجـــب أن تكـــون الق

 وواضحة، وقابلة للتصحيح في حالة وجود خطأ.
 بما هو عادل وخصوًصاالمعاملة المنصفة والمكافأة المستحقة وفًقا للمعايير والقوانين المطبقة. د. مبدأ االلتزام:

جميع األطراف العاملة في المنظمة في صنع واتخاذ القرارات وتطبيـق أي أنه يجب أن تشارك  ه. مبدأ المشاركة:
 اإلجراءات.

 .أبعاد العدالة التنظيمية:2
تمثل العدالة التنظيمية بناء متعدد األبعاد، وهناك عدد من الباحثين المعاصرين يؤكدون أن العدالة تعـد مـن بعـد أو 

 دراسات تتعامل مع الثالثة التالية:بعدين، ومنهم من قسمها إلي أربعة أبعاد، وغالبية ال
 أ. العدالة التوزيعية:

( بأنهــا "العدالــة المدركــة أو أحكــام العدالــة بشــأن توزيــع المخرجــات أو النتــائج فــي 527، ص2733يعرفهــا )حســن،
 البيئة التنظيمية مثل مستوى األجور والحوافز وفرص الترقية".

ـــة فـــي توزيـــع العوائـــد بـــين ( علـــي أهميـــة وجـــود أســـس 323، ص2771ويؤكـــد )محمـــد،  موضـــوعية لضـــمان العدال
العـاملين، فـإذا كـان توزيـع العوائـد يـتم علـي أسـاس مـدخالت الشـخص وبعيـًدا عـن التحيـزات الشخصـية، زاد احتمـال 

 إدراك العاملين لعدالة عملية التوزيع، والعكس صحيح.
 ( ثالث قواعد لعدالة التوزيع هي:375، ص2733وحددت )حسين، 

تقوم علي فكرة إعطاء المكافآت علي أساس المساهمة ، فعلي قدر مساهمة الشخص في العمل  مساواة:*قاعدة ال
 تعطي المكافأة.

تعنـــي هـــذه القاعـــدة بـــأن جميـــع العـــاملين بغـــض النظـــر عـــن خصائصـــهم الفرديـــة النـــوع، العـــرق  *قاعـــدة النوعيـــة:
 تهم.والدين... إلخ  متساوون في الحصول علي الخدمات والدعم من منظما

تقــوم هــذه القاعــدة علــي فكــرة تقــديم األفــراد ذوي الحاجــة الملحــة علــي اآلخــرين، بــافتراض تســاوي  *قاعــدة الحاجــة:
 األشياء األخرى. 

 ب. العدالة اإلجرائية:
(العدالــة اإلجرائيــة بأنها"مــدى إحســاس األفــراد بعدالــة اإلجــراءات 55، ص2779عــرف كــل مــن )الفضــلى، العنــزي، 

يقوم المـدير أو القائـد اإلداري بتطبيقهـا علـي مسـتوي تحديـد المخرجـات التـي يحصـل عليهـا الموظـف والقرارات التي 
 إزاء قيامه بالمهام و المسئوليات الملقاة علي عاتقه".

 ( ست قواعد للعدالة اإلجرائية الستخدامهافي المنظمات وهي:53، ص2733حددت )الزيادي، 
 تراض علي القرارات وتعديلها إذا ما ظهر ما يبرر ذلك.بمعني وجود فرص لالع *قاعدة االستئناف:
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 أي أن اإلجراء يجب أن يتفق مع المعايير األخالقية السائدة واآلداب. *القاعدة األخالقية:
 يجب أن تتبني عملية اتخاذ القرار وجهات نظر أصحاب المصلحة. *قاعدة التمثيل:

 ذ القرار عن المصلحة الشخصية في اتخاذ القرار.ابتعاد منفذ اإلجراء أو متخ *قاعدة عدم االنحياز:
 بناء القراراتعلي أساس معلومات صحيحة وشفافة. *قاعدة دقة المعلومات:

 يجب أن تنسجم إجراءات توزيع المكافآت علي جميع األفراد في كل األوقات. *قاعدة التوافق واالنسجام:
 عدالة التعامالت:ج.

( بأنهــا "مــدى إحســاس العــاملين بعدالــة المعاملــة التــي يحصــل عليهــا 374، ص2777يعرفهــا )العجمــي وآخــرون، 
ــة  العامــل عنــدما تطبــق عليــه اإلجــراءات الرســمية أو مــدى معرفتــه بأســباب تطبيــق اإلجــراءات، وتتمثــل فــي المعامل
بــأدب واحتــرام مــن جانــب الــرئيس للمــرؤوس، والثقــة والمصــارحة بــين الــرئيس والمــرؤوس، واهتمــام الــرئيس بمصــالح 

 الموظف".
 كما أن عدالة التعامل تحتوي علي مكونين هما:

 *الحساسية الشخصية:
وتشير إلي المعاملة العادلة باحترام وأدب من جانب الرؤساء للمرؤوسين ، ومدى مراعاة الرؤساء لمشاعر العاملين 

 وحفاظهم علي كرامتهم عند التعامل معهم. 
 *التفسيرات أو المحاسبة االجتماعية:

يام المنظمة بتزويد العاملين بالمعلومات الكافية والدقيقة والهامة والتي تساعد في تفسـير وتبريـر الممارسـات وتعني ق
 اإلدارية بشأن أي مكافآت أو مخرجات أو موارد غير مناسبة يتم توزيعها عليهم.

 .عالقة القيادة التحويلية بالعدالة التنظيمية:3
ونجاح المنظمات، ومن هذا المنطلق يعتبر القائد التحويلي هو العنصر للقيادة التحويلية دور مهم في إصالح 

 الفعال في تكريس مبدأ العدالة التنظيمية في العمل.
 ومن هنا نوضح دور القيادة التحويلية في كل بعد من أـبعاد العدالة التنظيمية:
والحوافز بطريقة عادلة ومتكافئة مع ما *يكمن دور القائد في تحقيق العدلة التوزيعية في توزيع األجور والرواتب 

 يقدمونه.
* يكمن دور القائد في تحقيق العدلة اإلجرائية في تطبيق القواعد واللوائح واإلجراءات التنظيمية المنظمة لعملية 

 توزيع األجور والمرتبات بموضوعية وعادلة.  
الصدق واالحترام بينه وبين العاملين،  * يكمن دور القائد في تحقيق عدلة التعامالت في من خالل غرسه لقيم

 فالقائد يجب أن يعامل المرؤوسين بطريقة لبقة ويجعلهم جزء ال يتجزأ من المنظمة.
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 المبحث الثالث: الجانب العملي للدراسة
 . أسلوب الدراسة:1

نهج الذي يهدف استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المناسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة وهو الم
إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر األخرى ، ولتحقيق أهداف 

 الدراسة تم االعتماد على مصدرين أساسيين للبيانات ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
في تكوين اإلطار النظري على الكتب و المجالت والدوريات العلمية  اعتمد الباحثانأ. المصادر الثانوية:

 واألبحاث العلمية المتخصصة المنشورة وغير المنشورة التي تناولت موضوع الدراسة أو بعض جوانبه.
جانب ميداني لمعالجة الجوانب التحليلية واستقصاء اآلراء حول موضوع  الباحثان بإعدادقام  ب. المصادر األولية:

)محل الدراسة( الدراسة ،ويعتمدان على قائمة استبانة صممت خصيصًا لهذا الغرض ، وموجهة لعينة من العاملين 
 الختبار صحة الفروض الخاصة بالدراسة.      ، وذلك

 .مجتمع وعينة الدراسة:2
تشجيع االستثمار وشؤون بالهيئة العامة ليتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بالمستويات اإلدارية المختلفة    

( مفردة لتمثيل مجتمع 377اإلدارة العامة (. وقد قام الباحثان باختيار عينة عشوائية طبقية بلغت )) الخصخصة
 .    الدراسة

 ( يوضح االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة1جدول رقم )

الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 
 وشؤون الخصخصة

 االستمارات الموزعة
االستمارات المسترجعة 

 والقابلة للتحليل
نسبة 

 المسترجع%

 42 42 111 اإلدارة العامة

 المصدر: من إعداد الباحثان.
 أداة الدراسة::3

تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية 
 االستبانة باالعتماد على أدبيات الدراسة وفقًا للعناصر التالية: من مفردات العينة ، وقد صممت

 ( أسئلة. 4أ. البيانات الشخصية ألفراد العينة وعددها )
( واشتملت على العناصر التالية )التأثير المثالي ، الحافز 15ب. أسئلة خاصة بموضوع الدراسة وعددها )

 االعتبارات الفردية و العدالة التنظيمية(. , اإللهامي، االستثارة الفكرية
 .تحليل البيانات:4

 أ. البيانات الشخصية لعينة الدراسة:
الجنس ، العمر ،  (من خالل التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة ، والمتمثلة في العوامل الديموغرافية التالية 

 (:2والموضحة بالجدول رقم ) المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة( فقد توزعت على النحو التالي
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 ( يوضح خصائص عينة الدراسة2جدول رقم )
 النسبة % العدد مستوى التغير المتغير

 85.5 53 ذكور النوع

 14.5 9 إناث

 100 62 المجموع

 29.0 18 سنة 14أقل من  العمر

 45.2 28 سنة 45إلى  14من 

 16.1 10 سنة 55إلى  44من 

 9.7 6 سنة 55أكبر من 

 100 62 المجموع

 14.5 9 ثانوية عامة أو ما يعادلها المؤهل العلمي

 30.6 19 دبلوم عالي

 46.8 29 شهادة جامعية

 8.1 5 شهادة عليا

 100 62 المجموع

 4.8 3 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 37.1 23 سنة 37إلى  5من 

 32.3 20 سنة 35إلى  33من 

 25.8 16 سنة 35أكثر من 

 100.0 62 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 



768 
 

 :اختبار الثبات والصدقب. 
والصدق , (Cronbach Alphaللتأكد من ثبات فقرات االستبانة فقد تم إجراء اختبار معامل الثبات الداخلي )   

 (.1كما بالجدول رقم )الذاتي عن طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق االستمارة فكانت النتائج 
 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا3جدول رقم )

 ت
 المجموعة

عدد 
 العبارات

 معامل الصدق معامل الثبات

 7.717 2...7 5 مستوى التأثير المثالي 3
 7.747 7.773 5 مستوى الحافز اإللهامي 2
 .7.74 77..7 5 مستوى االستثارة الفكرية 1
 7.714 94..7 5 مستوى االعتبارات الفردية 4
 7.7.2 7.745 27 مستوى القيادة التحويلية 5
 7.741 7...7 35 مستوى العدالة التنظيمية 4

 المصدر: من إعداد الباحثان.

إلى  94..7تتراوح بين )( )معامل الثبات (  ) ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 1من خالل الجدول رقم )
وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في اإلجابات.  7.47( وهي قيم كبيرة أكبر من 7.745

( وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح فهذا يدل 7.7.2إلى  7.714.وكذلك فإن معامالت الصدق تتراوح بين )
العتماد علي هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من ا

 نتائجها. 
الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز اإلجابات كما وللتدليل على محاور االستبيان تم استخدام 

 (:4بالجدول التالي رقم )
 اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي( توزيع الدرجات على 4جدول رقم)

 موافق تماماً  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماً  اإلجابة

 5 4 1 2 3 الدرجة

 المصدر: من إعداد الباحثان.
(. فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يزيد 1( يكون متوسط درجة الموافقة )4من خالل الجدول رقم )

 كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنويا عن ( فيدل على ارتفاع درجة الموافقة. أما إذا1معنويا عن)
( فيدل على انخفاض درجة الموافقة ، في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف  1) 

وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة  , ( فيدل على أندرجة الموافقة متوسطة1معنويًا عن )
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( أم ال. وبعد االنتهاء من ترميز اإلجابات و إدخال البيانات األولية باستخدام حزمة 1عنويا عن )تختلف م
 (تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات األولية.SPSSالبرمجيات الجاهزة ) 

 .اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة:5
 :مستوى بعد التأثير المثالي *
بمستوى بعد التأثير المثاليتم استخدام اختبار العبارات المتعلقةختبار معنوية درجة الموافقةعلى كل عبارة من ال

( ، حيث كانت الفرضية الصفرية 5( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )1ولكوكسون حول متوسط المقياس )
 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي:

 (1توسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويًا عن متوسط المقياس )م الفرضية الصفرية:
 (.1: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن متوسط المقياس)الفرضية البديلة
 العبارات المتعلقة( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 5جدول رقم )

 بمستوى بعد التأثير المثالي

 ت
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 000. 4.726- 1.141 3.90 .يشعرني العمل مع رئيسي بالفخر 3
يتخطى رئيسي مصلحته الذاتية من أجل  2

 .مصلحة الجماعة
3.50 1.184 -3.018 .003 

تزيد من يتصرف رئيسي بأخالق عالية  1
 .وثقتي لهترامي اح

4.00 1.008 -5.393 .000 

تظهر على رئيسي عالمات القوة والثقة  4
 .بالنفس

3.85 1.069 -4.800 .000 

يشدد رئيسي على أهمية التحلي بروح الجماعة  5
 .عند  أداء المهام

3.71 1.136 -4.264 .000 

 المصدر: من إعداد الباحثان.
( ومتوسطات إجابات  7.75نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ) ( 5من خالل الجدول رقم )

 ( لجميع العبارات المتعلقة بمستوى بعد التأثير المثالي.1مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
إجابات مفردات وحيث أن متوسطات  نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لهالذلك 

ارتفاع درجات الموافقة على هذه ( ، فهذا يدل على 1عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 العبارات.

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى بعد التأثير المثالي تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 
( فكانت النتائج كما 1حول متوسط المقياس ) (Zواستخدام اختبار ),  بهذه الفرضية على جميع العبارات المتعلقة
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 ( ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:4بالجدول رقم )
ال يختلف  بمستوى بعد التأثير المثالي المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية الصفرية:

 (.1)متوسط المقياس  معنويا عن
يختلف معنويا بمستوى بعد التأثير المثالي  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةالفرضية البديلة:

 .(1)متوسط المقياس  عن
 

 ( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على Z( نتائج اختبار) 6جدول رقم )
 لعبارات المتعلقة بمستوى بعد التأثير المثاليجميع ا

 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أقل من 7.777( بداللة محسوبة )13..4( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )4من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث أن المتوسط العام 7.75مستوى المعنوية )

وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في  ( ،1( وهو يزيد عن متوسط المقياس )1.9715إلجابات مفردات عينة الدراسة )
 مستوى بعد التأثير المثالي.

 *مستوى بعد الحافز اإللهامي:
 بمستوى بعد الحافز اإللهامي العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

( ، حيث كانت 9)( فكانت النتائج كما في الجدول رقم 1تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )
 :الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

 (1متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويًا عنمتوسط المقياس) الفرضية الصفرية:
 (.1متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويًا عن متوسط المقياس) مقابل الفرضية البديلة:

العبارات ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 9)جدول رقم 
 بمستوى بعد الحافز اإللهامي المتعلقة

 ت
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 000. 4.287- 1.183 3.76 .يتحدث رئيسي عن مستقبل العمل بتفاؤل 3
 000. 4.866- 1.066 3.89 .رئيسي بحماسة عما يتوجب إنجازهيتحدث  2
 001. 3.372- 1.195 3.58 .يثقرئيسي بقدرة العاملين على تحقيق األهداف 1

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 000. 6.831 91470. 3.7935 مستوى بعد التأثير المثالي
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يحفزني أن أحقق أكثر مما أتوقع  أن أنفذه  4
 .شخصياً 

3.67 1.151 -3.865 .000 

 000. 4.653- 1.053 3.81 .بأهداف المنظمةالتزامي  يقوي 5

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( ومتوسطات إجابات  7.75( نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية ) 9من خالل الجدول رقم )
 ( لجميع العبارات المتعلقة بمستوى بعد الحافز اإللهامي.1مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات  عبارات ونقبل الفرضيات البديلةلذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه ال
ارتفاع درجات الموافقة على هذه ( ، فهذا يدل على 1عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 العبارات.
إجابات مفردات عينة الدراسة والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى بعد الحافز اإللهاميتم إيجاد متوسطات 

( فكانت النتائج كما 1(حول متوسط المقياس ) Zواستخدام اختبار),  على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية
 ( ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :.بالجدول رقم )

علقةبمستوى بعد الحافز اإللهامي ال يختلف معنويًا عن متوسط درجة الموافقة على العبارات المتالفرضية الصفرية:
 (.1متوسط المقياس )
المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى بعد الحافز اإللهامي يختلف معنويا الفرضية البديلة:

 ( 1عن متوسط المقياس ) 
( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  Z( نتائج اختبار) 8جدول رقم )

 المتعلقة بمستوى بعد الحافز اإللهامي

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أقل من 7.777( بداللة محسوبة )4.319( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار).من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام إلجابات 7.75مستوى المعنوية )

مستوى ذا يشير إلى وجود ارتفاع في (، وه1( وهو يزيد عن متوسط المقياس )1.9433مفردات عينة الدراسة )
 بعد الحافز اإللهامي.

 * مستوى بعد االستثارة الفكرية :
بمستوى بعد االستثارة الفكريةتم استخدام اختبار  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

( ، حيث كانت الفرضية الصفرية 7م )( فكانت النتائج كما في الجدول رق1ولكوكسون حول متوسط المقياس )

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 000. 6.137 95091. 3.7411 مستوى بعد الحافز اإللهامي
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 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي:
 (1متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويًا عنمتوسط المقياس) الفرضية الصفرية:

 (.1متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويًا عن متوسط المقياس) مقابل الفرضية البديلة:
 العبارات المتعلقة( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 9جدول رقم )

 بمستوى بعد االستثارة الفكرية

 ت
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

يشجعني رئيسي على التعبير عن األفكار حتى  3
 .لو تعارضت مع أفكاره

3.37 1.244 -2.165 .030 

 000. 4.120- 1.107 3.71 يشجع على حل المشكالت بطرق ابتكاريه. 2
 028. 2.196- 1.202 3.35 .قادر على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس 1
قادر على التعامل مع المواقف الغامضة  4

 .والمعقدة
3.58 1.181 -3.387 .001 

 000. 3.590- 987. 3.52 .يثق بقدرة المرؤوسين بشكل كبير 5

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( ومتوسطات إجابات 7.75( نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )7من خالل الجدول رقم )
 .بمستوى بعد االستثارة الفكرية المتعلقة( لجميع العبارات 1مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )

لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات  الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلةلذلك نرفض 
ارتفاع درجات الموافقة على هذه (، فهذا يدل على 1عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

 العبارات.
كريةتم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى بعد االستثارة الف

( فكانت النتائج كما 1(حول متوسط المقياس )Zواستخدام اختبار ),  على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية
 (، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:37بالجدول رقم )

بمستوى بعد االستثارة الفكرية ال يختلف  جة الموافقة على العبارات المتعلقةالمتوسط العام لدر الفرضية الصفرية:
 .(1معنويا عن متوسط المقياس )

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةبمستوى بعد االستثارة الفكرية يختلف معنويا الفرضية البديلة:
 (.1عن متوسط المقياس )
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  Z( نتائج اختبار) 11جدول رقم )

 المتعلقة بمستوى بعد االستثارة الفكرية

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أقل من 7.777( بداللة محسوبة )4.113( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار)37من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث أن المتوسط العام 7.75مستوى المعنوية )

(، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في 1( وهو يزيد عن متوسط المقياس)1.5745إلجابات مفردات عينة الدراسة )
 مستوى بعد االستثارة الفكرية.

 ستوى بعد االعتبارات الفردية:*م
بمستوى بعد االعتبارات الفردية  تم استخدام  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

( ، حيث كانت الفرضية 33( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )1اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )
 :رة على النحو التاليالصفرية والبديلة لها لكل عبا
 (.1متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويًا عن متوسط المقياس) الفرضية الصفرية:

 (.1متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويًا عن متوسط المقياس) الفرضية البديلة:
 العبارات المتعلقةنة الدراسة على ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عي11جدول رقم )

 بمستوى بعد االعتبارات الفردية

 ت
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 041. 2.043- 1.182 3.31 .يقضي رئيسي وقتا في توجيه وتدريب مرؤوسيه 3
 000. 4.669- 987. 3.76 .يعامل كل مرؤوس حسب ظروفه وطبيعته 2
درات  ينظر  رئيسي إلي كفرد لديه احتياجات وق 1

 .وتطلعات مختلفة عن اآلخرين
3.60 1.108 -3.655 .000 

يساعدني رئيسي في تطوير نقاط القوة في  4
 شخصيتي.

3.47 1.277 -2.527 .012 

يحرص على تزويدي بكل المعلومات الخاصة  5
 بعملي .

3.52 1.315 -2.823 .005 

 إعداد الباحثان.المصدر: من 

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

 000. 4.113 96951. 3.5065 مستوى بعد االستثارة الفكرية
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( ومتوسطات إجابات 7.75( نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )33من خالل الجدول رقم )
 بمستوى بعد االعتبارات الفردية. المتعلقة( لجميع العبارات 1مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس )
وحيث أن متوسطات إجابات مفردات  ونقبل الفرضيات البديلة لهالذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات 

ارتفاع درجات الموافقة على هذه (، فهذا يدل على 1عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس )
 العبارات.

فردات عينة والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى بعد االعتبارات الفردية تم إيجاد متوسطات إجابات م
( فكانت 1حول متوسط المقياس ) (Zواستخدام اختبار ),  الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية

 ( ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي:32النتائج كما بالجدول رقم )
المتعلقةبمستوى بعد االعتبارات الفردية ال يختلف المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات الفرضية الصفرية:

 .(1معنويا عن متوسط المقياس )
المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةبمستوى بعد االعتبارات الفردية يختلف معنويا الفرضية البديلة:

 (.1عن متوسط المقياس )
جابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات ( حول المتوسط العام إلZ( نتائج اختبار)12جدول رقم )

 المتعلقة بمستوى بعد االعتبارات الفردية 

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أقل من 7.777( بداللة محسوبة)4.139( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )32من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث أن المتوسط العام 7.75مستوى المعنوية )

وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في  ( ،1( وهو يزيد عن متوسط المقياس )1.5277إلجابات مفردات عينة الدراسة )
 مستوى بعد االعتبارات الفردية.

 *مستوى القيادة التحويلية:
تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على  والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى القيادة التحويلية

( فكانت النتائج كما 1متوسط المقياس ) حول (  Zواستخدام اختبار ),  جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية
 ( ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :31بالجدول رقم )

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى القيادة التحويلية ال يختلف معنويًا الفرضية الصفرية:
 (.1عن متوسط المقياس )

 

 البيان
االنحراف  المتوسط العام

 المعياري
إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 االعتبارات مستوى بعد
 الفردية

3.5290 .96503 4.317 61 .000 
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المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقةبمستوى القيادة التحويلية يختلف معنويًا عن البديلة:الفرضية 
 (.1متوسط المقياس )

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أقل 7.777( بداللة محسوبة )5.955( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )31من خالل الجدول رقم )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث أن المتوسط العام 7.75من مستوى المعنوية )

(، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في 1و يزيد عن متوسط المقياس )( وه1.4424إلجابات مفردات عينة الدراسة )
 مستوى أبعاد القيادة التحويلية ككل.

 *مستوى العدالة التنظيمية:
تم استخدام اختبار  بمستوى العدالة التنظيمية العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقةعلى كل عبارة من 

(،حيث كانت الفرضية الصفرية 34فكانت النتائج كما في الجدول رقم )( 1ولكوكسون حول متوسط المقياس )
 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي:

 (.1الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويًاعن متوسط المقياس)
 (.1متوسط المقياس ) معنويًا عنمقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف 

العبارات ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 14جدول رقم )
 بمستوى العدالة التنظيمية  المتعلقة

 ت
 العبارة

 المتوسط
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

أحصل عليها من تتناسب االمتيازات التي  3
 عملي مع األعمال التي أنجزها.

2.82 1.181 -1.149 0.251 

اعتقد أن المرتب الذى أحصل عليه  2
 مناسب.

1.85 1.226 -5.100 .000 

المكافآت أو الحوافز التي أحصل عليها  1
 عادلة.

2.10 1.141 -4.710 .000 

أشعر بعدالة ما أحصل عليه من عملي  4
زمالئي في نفس  مقارنة بما يحصل عليه

 المستوى بمنظمة أخرى مماثلة.
2.18 1.222 -4.497 .000 

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 000. 61 5.755 87919. 3.6426 مستوى القيادة التحويلية
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 000. 6.484- 862. 1.55 يتناسب راتبي مع احتياجاتي المالية. 5
أشعر بأن اإلجراءات المستخدمة في تقييم  4

 أدائي عادلة.
2.68 1.198 -2.275 .023 

أشعر بأن اإلجراءات المستخدمة في توزيع  9
 عادلة.المكافآت 

2.05 1.117 -4.853 .000 

تطبق اإلجراءات على كافة العاملين بال  .
 استثناء.

2.44 1.259 -2.986 .003 

لدى الفرصة للتعبير عن أرائي بشأن  7
 اإلجراءات المطبقة.

3.19 1.226 -1.203 .229 

تراعى اإلجراءات المطبقة مصالح كافة  37
 األطراف المتأثرة بها.

3.20 1.014 -1.421 .155 

يتعامل المدير مع كل الزمالء بنفس القدر  33
 من االحترام.

3.73 .995 -4.578 .000 

يحرص المدير على معاملتي بطريقة تحفظ  32
 كرامتي.

4.15 .865 -6.014 .000 

يتجنب المدير التعليقات غير الالئقة عند  31
 التحدث معي.

4.10 .824 -6.062 .000 

معي القرارات المتعلقة يناقش الرئيس  34
 بوظيفتي بمنتهى الصراحة والصدق.

3.73 1.162 -3.941 .000 

يظهر الرئيس اهتمامًا بحقوقي كموظف  35
 عند اتخاذ قرار يتعلق بوظيفتي.

3.44 1.313 -2.381 .017 

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 ( نالحظ أن:34من خالل الجدول رقم )
( ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسةتزيد عن متوسط 7.75مستوي المعنوية )*الدالالت المحسوبة أقل من 

 ( للعبارات التالية:1المقياس)
 يتعامل المدير مع كل الزمالء بنفس القدر من االحترام. -
 يحرص المدير على معاملتي بطريقة تحفظ كرامتي. -
 يتجنب المدير التعليقات غير الالئقة عند التحدث معي.-
 يناقش الرئيس معي القرارات المتعلقة بوظيفتي بمنتهى الصراحة والصدق.-
 يظهر الرئيس اهتمامًا بحقوقي كموظف عند اتخاذ قرار يتعلق بوظيفتي. -
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لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات مفردات 
(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه 1رات تزيد عن متوسط المقياس )عينة الدراسة على هذه العبا

 العبارات.
 ( للعبارات التالية:7.75الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )*
 تتناسب االمتيازات التي أحصل عليها من عملي مع األعمال التي أنجزها. -
 جراءات المطبقة.لدى الفرصة للتعبير عن أرائي بشأن اإل -
 تراعى اإلجراءات المطبقة مصالح كافة األطراف المتأثرة بها. -

 لذلك ال نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة.
اسة تقل عن متوسط ( ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدر 7.75*الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية )

 ( للعبارات التالية:1المقياس )
 اعتقد أن المرتب الذي أحصل عليه مناسب. -
 المكافآت أو الحوافز التي أحصل عليها عادلة. -
أشعر بعدالة ما أحصل عليه من عملي مقارنة بما يحصل عليه زمالئي في نفس المستوى بمنظمة أخرى -

 مماثلة.
 المالية. يتناسب راتبي مع احتياجاتي -
 أشعر بأن اإلجراءات المستخدمة في تقييم أدائي عادلة.-
 أشعر بأن اإلجراءات المستخدمة في توزيع المكافآت عادلة. -
 تطبق اإلجراءات على كافة العاملين بال استثناء. -

مفردات  لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات إجابات
( ، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على 1عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس )

 هذه العبارات.
والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى العدالة التنظيميةتم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على 

( فكانت النتائج كما 1حول متوسط المقياس ) (Z) واستخدام اختبار,  الفرضيةجميع العبارات المتعلقة بهذه 
 (، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :35بالجدول رقم )

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى العدالة التنظيمية ال يختلف معنويًا الفرضية الصفرية:
 (.1متوسط المقياس ) عن

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى العدالة التنظيمية يختلف معنويًا عن الفرضية البديلة:
 (.1متوسط المقياس )
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( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  Z( نتائج اختبار) 15جدول رقم )
 مستوى العدالة التنظيمية المتعلقة ب

 المصدر: من إعداد الباحثان.

( وهي أكبر .7.37( بداللة محسوبة )-3.171( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )35من خالل الجدول رقم )
مستوى العدالة ( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية ، وهذا يشير إلى وجود تدني في 7.75من مستوى المعنوية )
 :التنظيمية حيث أن

 المرتبات التي يحصل عليها العاملون غير مناسب. -
 المكافآت أو الحوافز التي يحصل عليها العاملون ليست عادلة. -
 يشعر العاملون بعدالة على ما يحصلون عليه من أعمالهم مقارنة بما يحصل عليه ال  -

 زمالئهم في نفس المستوى بمنظمات أخرى مماثلة.
 تتناسب مرتبات العاملين مع احتياجاتهم المالية.ال  -
 اإلجراءات المستخدمة في تقييم أدائهم عادلة.ال يشعر العاملون بأن  -
 ال شعر العاملون بأن اإلجراءات المستخدمة في توزيع المكافآت عادلة. -
 ال تطبق اإلجراءات على كافة العاملين بال استثناء. -
 .اختبار الفرضيات الرئيسية للدراسة:6

 أ. أثر القيادة التحويلية وأبعادها على العدالة التنظيمية:
ـــار الفرضـــية الرئيســـية تـــم المتعلقـــة بـــأثر القيـــادة التحويليـــة وأبعادهـــا علـــى مســـتوى العدالـــة التنظيميـــة  الختب

اســـــــتخدام معامـــــــل االرتبـــــــاط )بيرســـــــون ( علـــــــى متوســـــــطات إجابـــــــات مفـــــــردات العينـــــــة علـــــــى جميـــــــع العبـــــــارات 
ى جميـــــع العبـــــارات ومتوســـــطات إجابـــــات مفـــــردات العينـــــة علـــــ بمســـــتوى القيـــــادة التحويليـــــة وأبعادهـــــا المتعلقـــــة
 ( حيث كانت:34فكانت النتائج كما في الجدول رقم )بمستوى العدالة التنظيمية  المتعلقة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى القيادة التحويلية وأبعادها على مستوى العدالة الفرضية الصفرية : 
 التنظيمية.

 القيادة التحويلية وأبعادها على مستوى العدالة التنظيمية. يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى الفرضية البديلة:
 
 
 

 البيان
المتوسط 
 العام

االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

 0.198 61 1.303- 70511. 2.8833 مستوى العدالة التنظيمية
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 ( نتائج اختبار أثر مستوى القيادة التحويلية وأبعادها على مستوى العدالة التنظيمية16جدول رقم )

قيمة معامل  البيان ت
 االرتباط

الداللة 
 المحسوبة 

نسبة 
 األثر %

 72..4 7.777 7.471 أثر مستوى بعد التأثير المثالي على مستوى العدالة التنظيمية  3
 44..4 7.777 7.474 أثر مستوى بعد الحافز اإللهامي على مستوى العدالة التنظيمية  2
 53.55 7.777 .7.93 أثر مستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى العدالة التنظيمية  1
 44.22 7.777 7.445 أثرمستوى بعد االعتبارات الفردية على مستوى العدالة التنظيمية  4
 54.37 7.777 7.947 أثر مستوى القيادة التحويلية على مستوى العدالة التنظيمية  5

 المصدر: من إعداد الباحثان.
 :( نالحظ أن34من خالل الجدول رقم )

( بداللة معنوية 7.471أ.قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى بعد التأثير المثالي على مستوى العدالة التنظيمية )
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يدل 7.75( وهي أقل من مستوى المعنوية )7.777)

تأثير المثالي على مستوى العدالة التنظيميةحيث على وجود أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد ال
%( من التغير في مستوى العدالة التنظيميةيعود إلى التغير في مستوى بعد التأثير المثالي إذا لم 73..4أن )

 يتأثر مستوى العدالة التنظيميةإال بمستوى بعد التأثير المثالي.  
( بداللة معنوية 7.474لهامي على مستوى العدالة التنظيمية )ب. قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى بعد الحافز اإل

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يدل 7.75( وهي أقل من مستوى المعنوية )7.777)
على وجود أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد الحافز اإللهامي على مستوى العدالة 

يعود إلى التغير في مستوى بعد الحافز  %( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية44..4)التنظيميةحيث أن
 اإللهامي إذا لم يتأثر مستوى العدالة التنظيميةإال بمستوى بعد الحافز اإللهامي.  

لة معنوية ( بدال.7.93ج. قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى العدالة التنظيمية)
( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وهذا يدل 7.75( وهي أقل من مستوى المعنوية )7.777)

 على وجود أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى العدالة التنظيمية
ميةيعود إلى التغير في مستوى بعد االستثارة الفكرية إذا %( من التغير في مستوى العدالة التنظي53.55حيث أن )

 إال بمستوى بعد االستثارة الفكرية.   لم يتأثر مستوى العدالة التنظيمية
( بداللة 7.445د. قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى بعد االعتبارات الفردية على مستوى العدالة التنظيمية )

( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 7.75لمعنوية )( وهي أقل من مستوى ا7.777معنوية )
وهذا يدل على وجود أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد االعتبارات الفردية على مستوى العدالة 

تبارات %( من التغير في مستوى العدالة التنظيميةيعود إلى التغير في مستوى بعد االع44.22التنظيميةحيث أن )
 الفردية إذا لم يتأثر مستوى العدالة التنظيميةإال بمستوى بعد االعتبارات الفردية.
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( وهي أقل 7.777( بداللة معنوية )7.947ه. قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى على مستوى العدالة التنظيمية )
لة وهذا يدل على وجود أثر طردي ( لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البدي7.75من مستوى المعنوية )

%( من  54.37)موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى القيادة التحويلية على مستوى العدالة التنظيميةحيث أن )
التغير في مستوى العدالة التنظيميةيعود إلى التغير في مستوى القيادة التحويلية إذا لم يتأثر مستوى العدالة 

 التحويلية.     التنظيميةإال بمستوى القيادة
ولتحديد أثر أبعاد القيادة التحويلية معا على مستوى العدالة التنظيمية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 

    (39فكانت النتائج كما بالجدول رقم )
 ( نتائج اختبار أثر أبعاد القيادة التحويلية على العدالة التنظيمية 19جدول رقم )

قيمة  النموذج ت
 ßالمعلمة 

لــ  قيمة
T 

الداللة 
المحسوبة 

 Tلــ 
 7.777 2.723 349. أثر مستوى بعد التأثير المثالي على مستوى العدالة التنظيمية  3
 7.722 4953. 084. أثر مستوى بعد الحافز اإللهامي على مستوى العدالة التنظيمية  2
 7.735 1.851 297. أثر مستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى العدالة التنظيمية  1
 7.717 3703. 049. أثرمستوى بعد االعتبارات الفردية على مستوى العدالة التنظيمية  4

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 ( نالحظ:39من الجدول رقم )
( وهي أقل 7.777( بدالله محسوبة )7.147بعد التأثير المثالي )أ. بلغت قيمة المعلمة االنحدارية ألثر مستوى 

(هذا يدل على معنوية أثر لمستوى بعد التأثير المثالي على العدالة التنظيمية، حيث 7.75من مستوى المعنوية )
(من 7.147إن زيادة مستوى بعد التأثير المثالي بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة مستوى العدالة التنظيمية بمقدار )

 الوحدة.
( وهي أقل 7.722( بدالله محسوبة )7.7.4ب. بلغت قيمة المعلمة االنحدارية لمستوى بعد الحافز اإللهامي )

( هذا يدل على معنوية أثر لمستوى بعد الحافز اإللهاميعلى العدالة التنظيمية، حيث 7.75من مستوى المعنوية )
( من 7.7.4دة يؤدي إلى زيادة مستوى العدالة التنظيمية بمقدار)إن زيادة مستوى بعد الحافز اإللهامي بوحدة واح

 الوحدة.
( وهي أقل من 7.735( بدالله محسوبة )7.279ج. بلغت قيمة المعلمة االنحدارية لمستوى بعد االستثارة الفكرية )

دالة التنظيمية، ( هذا يدل على معنوية أثر لمستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى الع7.75مستوى المعنوية )
حيث إن زيادة مستوى بعد االستثارة الفكرية بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة مستوى العدالة التنظيمية 

 ( من الوحدة.7.279بمقدار)
( وهي أقل 7.717( بدالله محسوبة )7.747د. بلغت قيمة المعلمة االنحدارية لمستوى بعد االعتبارات الفردية )
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هذا يدل على معنوية أثر لمستوى بعد االعتبارات الفردية على العدالة التنظيمية، حيث (7.75من مستوى المعنوية)
( 7.747إن زيادة مستوى بعد االعتبارات الفردية بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة مستوى العدالة التنظيمية بمقدار )

 من الوحدة.
 على  مستوي العدالة التنظيمية( نتائج تقييم اختبار أثر أبعاد القيادة التحويلية 18جدول رقم )

قيمة 
معامل 
االرتباط 

R 

قيمة 
معامل 
التحديد  

R2 

قيمة 
معامل 
التحديد 
 R2المعدل 

 (ANOVAتحليل التباين األحادي )
مجموع  المتغيرات

 المربعات
درجة 
الحري
 ة

متوسط 
 المربعات

الداللة  Fقيمة 
 المحسوبة

 Fلــ

7.792 .9737 7.7.9 

تباين 
 االنحدار

531.300 4 
132.82

5 
532.18

9 
0.000 

تباين 
 البواقي

14.476 58 0.250 

التباين 
 الكلي

545.776
b 

62 
 

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 ( يتضح أن:.3من الجدول رقم )
( وهو ارتباط موجب ، كما 7.7.9بلغت قيمة معامل االرتباط بين أبعاد القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية)أ. 

%(فقط 79.1تساهم في تفسير )أبعاد القيادة التحويلية معا ( وهذا يعني أن 7.791بلغت قيمة معامل التحديد )
 .في العدالة التنظيميةمن التغير الحاصل 

( بداللة محسوبة 512.3.7( أن قيمة إحصائي االختبار)ANOVAباين األحادي )أوضح تحليل التب. 
( وهذا يدل على مئوية أثر أبعاد القيادة التحويلية على العدالة 7.75( وهي أقل من مستوى المعنوية )7.777)

 التنظيمية.
 ب. أثر المتغيرات الشخصية على مستوى القيادة التحويلية:

ـــــىالختبـــــار الفرضـــــية الرئيســـــي ـــــة بـــــأثر المتغيـــــرات الشخصـــــية عل تـــــم اســـــتخدام القيـــــادة التحويليـــــة   ة الثانيـــــة المتعلق
تحليــــــل التبــــــاين علــــــى متوســــــطات إجابــــــات مفــــــردات العينــــــة علــــــى جميــــــع العبــــــارات المتعلقــــــة بالقيــــــادة التحويليــــــة 

ث ( حيــــــ37كمتغيـــــر تــــــابع والمتغيـــــرات الشخصــــــية كمتغيــــــرات مســـــتقلة  فكانــــــت النتـــــائج كمــــــا فــــــي الجـــــدول رقــــــم )
 كانت:

الفرضية البديلة: يوجد القيادة التحويلية.الفرضية الصفرية : ال يوجد أثر ذو داللة معنوية  للمتغير الشخصي على
 القيادة التحويلية.أثر ذو داللة معنوية  للمتغير الشخصي على
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 القيادة التحويلية   ( نتائج تحليل التباين المتعلقة بأثر المتغيرات الشخصية على19جدول رقم )

المتغير 
 الديموغرافي

مجموع  مصدر االختالف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات
 

إحصائي 
 االختبار

F 

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

Sig 

 
 الجنس

 2.385 1 2.385 بين المجموعات
3.197 

 
.079 
 746. 60 44.766 داخل المجموعات 

  61 47.151 المجموع

 
 العمر

 134. 3 403. بين المجموعات
.167 
 

.918 
 806. 58 46.748 داخل المجموعات 

  61 47.151 المجموع

 
المؤهل 
 العلمي

 1.620 3 4.861 بين المجموعات
2.222 

 
.095 
 729. 58 42.290 داخل المجموعات 

  61 47.151 المجموع

 
 
 

 0.414 0.330 3 0.989 بين المجموعات
0.414 

 
 
 
 
 

0.743 
.7437 
 

 7967. 58 46.162 داخل المجموعات

 المجموع

47.151 61 

 

 المصدر: من إعداد الباحثان.

 ( نالحظ أن:37من خالل الجدول رقم )
(وهي 7.797( بداللة معنوية محسوبة )1.379) القيادة التحويلية أ. قيمة إحصائي االختبار ألثر الجنس على

( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة 7.75أكبر من مستوى المعنوي )
 .القيادة التحويلية إحصائية للجنس على

(وهي .7.73)  ( بداللة معنوية محسوبة7.349) القيادة التحويلية ب. قيمة إحصائي االختبار ألثر العمر على
( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة 7.75أكبر من مستوى المعنوي )

 .القيادة التحويليةإحصائية للعمر على
( بداللة معنوية محسوبة 2.222)القيادة التحويلية ج. قيمة إحصائي االختبار ألثر المؤهل العلمي على

( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر 7.75توى المعنوي )(وهي أكبر من مس7.775)
 القيادة التحويلية.ذو داللة إحصائية للمؤهل العلمي على

( بداللة معنوية محسوبة 7.434) القيادة التحويلية د. قيمة إحصائي االختبار ألثر  سنوات الخبرة على
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( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر 7.75(وهي أكبر من مستوى المعنوي )7.941)
 القيادة التحويليةذو داللة إحصائية لسنوات الخبرة على

 :أثر المتغيرات الشخصية على مستوى العدالة التنظيمية ج.
ـــــة تـــــم  ـــــى العدالـــــة التنظيمي ـــــرات الشخصـــــية عل ـــــة بـــــأثر المتغي اســـــتخدام الختبـــــار الفرضـــــية الرئيســـــية الثانيـــــة المتعلق

تحليــــــل التبــــــاين علــــــى متوســــــطات إجابــــــات مفــــــردات العينــــــة علــــــى جميــــــع العبــــــارات المتعلقــــــة بالعدالــــــة التنظيميــــــة 
( حيــــــث 27كمتغيـــــر تــــــابع والمتغيـــــرات الشخصــــــية كمتغيــــــرات مســـــتقلة  فكانــــــت النتـــــائج كمــــــا فــــــي الجـــــدول رقــــــم )

 كانت:
 خصية على العدالة التنظيمية.الفرضية الصفرية : ال يوجد أثر ذو داللة معنوية  للمتغيرات الش

 الفرضية البديلة: يوجد أثر ذو داللة معنوية  للمتغيرات الشخصية على العدالة التنظيمية.
 ( نتائج تحليل التباين المتعلقة بأثر المتغيرات الشخصية على العدالة التنظيمية21جدول رقم )

المتغير 
 مصدر الديموغرافي

 االختالف

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات
 

إحصائي 
 االختبار

F 

الداللة 
 المعنوية
 المحسوبة

Sig 
 
 الجنس

 7.234 3 7.234 بين المجموعات
 7.572 47 17.334 داخل المجموعات 7.534 7.429

  43 .17.12 المجموع
 
 العمر

 486. 3 1.457 بين المجموعات
.975 
 

.411 
 498. 58 28.871 داخل المجموعات 

  61 30.328 المجموع
 

 المؤهل العلمي
 518. 3 1.554 بين المجموعات

1.044 
 

.380 
 496. 58 28.774 داخل المجموعات 

  61 30.328 المجموع
 

 سنوات الخبرة
 418. 3 1.255 بين المجموعات

.834 
 

.480 
 

 501. 58 29.073 داخل المجموعات
  61 30.328 المجموع

    المجموعاتداخل 
    المجموع

 
 ( نالحظ أن:27من خالل الجدول رقم )
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(وهي 7.534( بداللة معنوية محسوبة )7.429) العدالة التنظيمية . قيمة إحصائي االختبار ألثر الجنس علىأ
( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة 7.75أكبر من مستوى المعنوي )

 العدالة التنظيمية. إحصائية للجنس على
(وهي 7.433)( بداللة معنوية محسوبة 7.795)العدالة التنظيمية قيمة إحصائي االختبار ألثر العمر على ب.

( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر ذو داللة 7.75أكبر من مستوى المعنوي )
 .العدالة التنظيميةإحصائية للعمر على

( بداللة معنوية محسوبة 3.744)العدالة التنظيمية ج. قيمة إحصائي االختبار ألثر المؤهل العلمي على
( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر 7.75ى المعنوي )(وهي أكبر من مستو 7.1.7)

 العدالة التنظيمية.ذو داللة إحصائية للمؤهل العلمي على
( بداللة معنوية محسوبة 14..7)العدالة التنظيمية د. قيمة إحصائي االختبار ألثر  سنوات الخبرة على

( لذلك ال نرفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود أثر 7.75(وهي أكبر من مستوى المعنوي )7.4.7)
 .العدالة التنظيميةذو داللة إحصائية لسنوات الخبرة على

 النتائج والتوصيات:
 :النتائج أ.

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من استنتاجات ومن أهمها:
 الدراسة.. يوجد ارتفاع في مستوى أبعاد القيادة التحويلية ككل في الهيئة محل 3
 .الهيئة محل الدراسة يوجد تدني في مستوى العدالة التنظيمية .2
هناك أثر طردي )موجب ( ذو داللة إحصائية لمستوى القيادة التحويلية على مستوى العدالة التنظيمية حيث  .1

%( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية يعود إلى التغير في مستوى القيادة التحولية إذا لم يتأثر 54.37أن )
 ث أن :مستوى العدالة التنظيمية إال بمستوى القيادة التحويلية حي

يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد التأثير المثالي على مستوى العدالة التنظيمية  -
%( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية يعود إلى التغير في مستوى بعد التأثير 73..4حيث أن )

 ثير المثالي.  المثالي إذا لم يتأثر مستوى العدالة التنظيمية إال بمستوى بعد التأ
يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد الحافز اإللهامي على مستوى العدالة التنظيمية  -

%( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية يعود إلى التغير في مستوى بعد الحافز 44..4حيث أن )
 بعد الحافز اإللهامي.  اإللهامي إذا لم يتأثر مستوى العدالة التنظيمية إال بمستوى 

يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد االستثارة الفكرية على مستوى العدالة التنظيمية  -
%( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية يعود إلى التغير في مستوى بعد االستثارة 53.55حيث أن )

 إال بمستوى بعد االستثارة الفكرية.   الفكرية إذا لم يتأثر مستوى العدالة التنظيمية
يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى بعد االعتبارات الفردية على مستوى العدالة  -
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%( من التغير في مستوى العدالة التنظيمية يعود إلى التغير في مستوى بعد 44.22التنظيمية حيث أن )
 لعدالة التنظيمية إال بمستوى بعد االعتبارات الفردية.  االعتبارات الفردية إذا لم يتأثر مستوى ا

 . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغيرات الشخصية على القيادة التحويلية في الهيئة محل الدراسة.4
 . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمتغيرات الشخصية على العدالة التنظيمية في الهيئة محل الدراسة.5

 :ب. التوصيات
 بما يلي: لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة الهيئة العامةيوصي الباحثان إدارة 

 .االهتمام بمستوى القيادة التحويلية وأبعادها. 3
 .االهتمام بمستوى العدالة التنظيمية من خالل العمل على ما يلي:2

 جعل المرتبات التي يحصل عليها العاملون مناسبة.  -
 المكافآت أو الحوافز التي يحصل عليها العاملون.العدالة في توزيع -
العاملون يشعرون بعدالة على ما يحصلون عليه من أعمالهم مقارنة بما يحصل عليه زمالئهم في  جعل-

 نفس المستوى بمنظمات أخرى مماثلة.
 مرتبات العاملين تتناسب مع احتياجاتهم المالية. على أن تكون -
 إلجراءات المستخدمة في تقييم أدائهم عادلة.جعل العاملون يشعرون بأن ا -
 جعل العاملون يشعرون بأن اإلجراءات المستخدمة في توزيع المكافآت عادلة. -
 العمل على تطبيق اإلجراءات على كافة العاملين بال استثناء. -

 
 المراجع:

بمحافظات غزة وعالقتها (،"ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية 2732.أمل عبدالرحمن النجار، )3
 بالقيادة التحويلية"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين.

 (، "القيادة اإلدارية"، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، األردن.2737.بشير عالق، )2
لين دراسة حالة البنك االسالمي (، "أثر القيادة التحويلية بأبعادها على حفز العام2734.وسام جمال البواب، )1

 غزة. –الفلسطيني"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية 
دراسة حالة: شركة الهندسة المدنية  –(، "أثر القيادة التحويلية على الوالء التنظيمي2735.أنس هباز، )4

Civenco– ،"منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة محمد خيضر،  رسالة ماجستير غير تقرت
 الجزائر.    

(،"عالقةالقيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"، 2737الرقب، ) .أحمدصادق5
 .رسالة ماجستير،جامعة األزهر،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، فلسطين،
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 –(،"العدالة التنظيمية ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي: دراسة ميدانية بمقر بلدية شتمة 2734.سارة مهنى، )4
بسكرة"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد 

 خيضر، الجزائر.
أثر العدالة التنظيمية على سلوك (،"2734د،).فاطمة حسن آيت ياسين، عبدالخالق الحموري، وعمرو محم9

المجلة األسترالية ، المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية على العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في االردن
 .2734، 33،عددللبحوث إدارة األعمال

التنظيمي: دراسة ميدانية في وزارة التعليم (،"أثر العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام 2732.نماء جوادالعبيدي،).
 (.24(، العدد).العالي والبحث العلمي"، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مجلد )

(،"أثر العدالة التنظيمية والمتغيرات الشخصية على االلتزام التنظيمي: دراسة 2774.مقبل ضيف اهلل مقبل،)7
ة بمدينة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة، كلية االقتصاد ألدويشركات ووكاالت اميدانية على 

 واإلدارة، جامعةالملك عبدالعزيز، السعودية.
(، "العدالة التنظيمية: دراسة ميدانية على الوزارات الفلسطينية في قطاع .277.رشدي عبداللطيف وادي، )37

 (.3العدد )(، 23غزة"، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، مجلد )
(،"دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير بوزارة الصحة الفلسطينية في 2734.خالدية إبراهيم أبوشريف،)33

 غزة. -محافظات غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 ظمات، دار قرطبة، الرياض.(،"قيادة التحويل في المن2733.ماجدة إبراهيم الجادرودين،)32
(،"أثر سمات القيادة التحويلية في تطبيق ادارة الجودة 2735.عفاف حسن الساعاتي، محمود عايد المساري، )31

الشاملة: بحث تطبيقي في الشركة العامة لمنتوجات االلبان"، مجلة جامعة بابل للعلوم التطبيقية والصيرفة، العدد 
 .21، المجلد 1

(،"القيادة التحويلية وأثرها في أداء المؤسسات بالتطبيق على وزارة .273 الحاج إبراهيم،).بدوي عبداهلل34
"، مجلة العلوم اإلدارية ، العدد الثاني، جامعة أفريقيا 2735إلي  2731االستثمار السودانية في الفترة من 

 العالمية.
وعالقتها بمستويات الوالء التنظيمي لدى (،"القيادة التحويلية 2733.عبد المحسن بن عبداهلل الغامدي، )35

الضباط الميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية 
 للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض.

ائج الممارسات اإلدارية التقليدية ( ،" استخدام مدخل العدالة التنظيمية في تحديد نت2771.علي حسين محمد، )34
 المجلة  العملية لالقتصاد  والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العدد األول.’ دراسة تطبيقية 

ــــة محمــــد حســــين، )39 ــــااللتزام التنظيمــــي والعدالــــة 2733.أمين ــــة  وعالقتهــــا ب (،" المتغيــــرات الشخصــــية و التنظيمي
، قســــم إدارة األعمــــال ، كليــــة التجــــارة  رســــالة دكتــــوراه غيــــر منشــــورةنســــيات ، التنظيميــــة بالشــــركات متعــــددة الج

 باإلسماعيلية ، جامعة قناة السويس.
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(، "العالقــة بــين العدالـــة التنظيميــة وبعــض المتغيـــرات 2779.فضــل صــباح الفضـــلي ، عــوض خلــف العنـــزي، ).3
جلــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة، جامعــة الكويــت، التنظيميــة والديموغرافيــة فــي األجهــزة الحكوميــة فــي دولــة الكويــت، الم

 ، العدد األول يناير.34المجلد 
دراسـة مقارنـة  –(، "أثـر العدالـة اإلجرائيـة و االلتـزام التنظيمـي علـي نيـة تـرك العمـل 2733.مها عادل الزيـادي،)37

م إدارة األعمـال، كليـة بين العاملين فـي القطـاع الحكـومي و القطـاع الخـاص " ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، قسـ
 التجارة ، جامعة عين شمس.

.أحمد علي حسن ،" العالقة بين أبعاد المناخ األخالقي و مدركات للعدالـة التنظيميـة فـي المستشـفيات الحكوميـة 27
، والخاصة بمحافظة القاهرة ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، المجلد الثاني 

 .2733العدد الثالث ، يوليو 
(، "العدالــة التنظيميــة وعالقتهــا بــبعض االتجاهــات اإلداريــة المعاصــرة"، دار الرضــوان .277.عمــر محمــد درة، )23

 للنشر والتوزيع.
دراســة ميدانيــة فــي وزارة  –(،" أثــر العدالــة  التنظيميــة وعالقتهــا بــااللتزام التنظيمــي 2732.نمــاء جــواد العبيــدي،)22
 .24، العدد .يم العالي والبحث العلمي، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، المجلد التعل
(، "اإلحســاس بالعدالــة التنظيميــة 2735.محمــد عبدالحميــد الطبــولي، رمضــان ســعد كــريم، ابتســام علــى العبــار،)21

، مجلة نقد وتنوير، العدد سبتمبر وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي"
 نوفمبر، جامعة بنغازي. –أكتوبر  –

(،" أثــر االلتــزام التنظيمــي والثقــة التنظيميــة ، علــي العالقــة بــين العدالــة التنظيميــة 2771.أميــرة محمــد حــواس،)24
كليــة التجـــارة، وســلوكيات المواطنــة التنظيميــة "، بــالتطبيق علــي البنــوك التجاريــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، 

 جامعة القاهرة.
(، "العالقــة بــين 2777.راشــد شــبيب العجمــي، عبــداهلل العويهــان،عواد محمــد الظفيــري، عــادل محمــد العــدواني،)25

دراســـة  –بعــض المتغيــرات الشخصــية وبــين اإلحســـاس بالعدالــة التنظيميــة وأثرهــا علـــي الشــعور بالرضــا الــوظيفي 
 .2العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العددتطبيقية علي دولة الكويت ، المجلة 

 
 *المواقع اإللكترونية: 

 3.(pib/-https://investinlibya.ly/about.).273/./32تاريخ الزيارة 
 
 
 
 
 

https://investinlibya.ly/about-pib/).1
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 في تعزيز األداء المالي اإلستراتيجي (BSC)أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن
 "دراسة حالة شركات الطيران الليبية"

 أ. سراج عيسي الشلماني
 المرج. جامعة بنغازي-كلية االدارة والمحاسبة

serag.issa@uob.edu.ly 
 

 الملخص
( بجوانبها  BSC Balanced Scorecard) بطاقة األداء المتوازنهدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام 

األداء المالي االستراتيجي لشركات األربعة : المالي، والعميل، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو في تعزيز 
 الطيران الليبية.

المعلومات الشخصية لتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبيان يتكون من جزئيين حيث يمثل الجزء االول في 
( من 377ألفراد العينة والجزء الثاني لمعرفة مقاييس بطاقة االداء المتوازن في الشركات وتتكون عينة الدراسة )

مدراء عامون ومديري االدارات وموظفين في تلك الشركات، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 تحليل االنحدار المتعدد.( وكذلك نموذج SPSSاالجتماعية )

قد توصلت الدراسة ان الشركات الطيران الليبية يتوفر لديها اإلدراك الجيد بأن نجاحها يتطلب العمل بشكل حثيث 
وجدي لتعزيز األداءالمالي اإلستراتيجي، أي يوجد أثر ذو داللة احصائية الستخدام بطاقة األداءالتوازن، في تعزيز 

ي لشركات الطيران الليبية، وكذلك لديها تصور واضح عن ابعاد األداءالمالي االستراتيجي األداءالمالي االستراتيج
 (BSC)الذي يمكنها من تحقيق أداء المالي اإلستراتيجي متطور، كما يمكنها من استخدام بطاقة األداءالمتوازن

 بجوانبها االربعة.

 راتيجي.األداءالمالي اإلست: بطاقة االداء المتوازن، كلمات مفتاحية
 

The effect of using Balanced Scorecard (BSC) in enhancing strategic financial 
performance 

"Case Study of the airline companies Libyan" 

Abstract 

This study aimed to know the effect of using Balanced Scorecard (BSC), by using its 
four perspectives: financial, customer, internal processes, and learning and growth to 
enhance the strategic financial performance for the Libyan airline companies. 

mailto:serag.issa@uob.edu.ly
mailto:serag.issa@uob.edu.ly
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To achieve the study's goals, it was designed questionnaire that consisted of two 
parts . The first part representing the personal and the functional information of the 
study sample individuals, while the second part consisted of questions to know the 
measures of the Balanced Scorecard at the Libyan airline companies. The study 
sample consisted of (100) employees and administrations directors from Libyan 
airline companies. In order to analysis the data, the SPSS package was used. 

The study found that the Libyan airline companies had a good perception about the 
BSC. IN addition, they needed promptly and seriously work to enhance their strategic 
financial performance. 

There is a statistically significant effect on the use of the Balanced Scorecard (BSC) 
to enhance the strategic financial performance of the Libyan airline companies. It also 
had a clear vision of the dimensions of strategic financial performance that enabled 
the companies to achieve advanced financial performance in the four perspectives. 

Keywords: Balanced Scorecard, strategic financial performance, airline 
companies Libyan 

 :المقدمة .1
 توفيرمؤشرات خالل من واإلداري المالي أدائها عن متكاملة صورة على الحصول إلى الشركات إدارات تسعى
 قياس ويتم ، اإلستراتيجية الحتياجاتها وفًقا القصيروالطويل المدى على والخارجي الداخلي األداء لتقويم ومقاييس
 ومن اإلستراتيجية، الشركة أهداف تحقيقل القرار اتخاذ تحسين اإلدارية الحديثة بهدف أدوات خالل من األداء
 حديثة وأخرى المالية األداء مقاييس على تعتمد تقليدية أدوات هناك األداء قياس في المستخدمة األدوات ضمن
 والصناعة لحجم مثال لمحددات يخضع لألسلوب واختيارالشركة وغيرالمالية، المالية األداء مقاييس على تعتمد

 .واإلستراتيجية

قياس وتقييم األداء االستراتيجي للشركات المختلفة في ظل بيئة األعمال الحديثة عملية كما تعتبر عملية 
شائكة ومعقدة حيث أن عملية التوصل إلي تفسير وتحليل أثر التغيير في األداء يعكس صورة واقعية عن مدى 

ألداء، حيث أنه لم تعد نجاح الشركات في تحقيق أهدافها بشكل يكفل لها أتخاذ اإلجراءات والقرارات المحسنة ل
مالئمة لمواجهة  ،نظم قياس األداء التقليدية للشركات التي تبنى عادة في ضوء األهداف المالية قصيرة األجل

التحديات التي تواجه الشركات في العصر الراهن فمع زيادة حدة المنافسة والقصور الواضحة الستخدام المقاييس 
ما يمكن قياسه يمكن إدارته" بين ذوي االختصاص في المجال اإلداري ظهرت المالية التقليدية، وتداول مقولة "
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 Kaplan andالبدايات األولي لفكرة اعتماد الشركات على القياس المؤسسي كإطار لتقويم إستراتيجيتها الشاملة 
Norton, 1996)) 

 العالمية، يرالتجارةتحر  ظل في األسواق عولمةهي  األعمال بيئة تفي أثر التي العميقة التغيرات ومن
 إلى التنافس البحت التنافس من المنافسة وتغيرأسس عصرالمعلومات، ظل في والسريع الهائل والتطورالتقني

 الدمج أعداد عمليات وتزايد نحوالخصخصة، والتوجه العمالقة، والتكتالت وظهورالتحالفات معًا، والتعاون
 التنافس يعد لم المتغيرات تلك ظل في اإلستراتيجية، والتحالفات التملك طريق عن المنظمات على واالستحواذ
 المنظمات من تحالف أو مجموعة بين المنافسة إلى تعدى بل البعض، وبعضها المنظمات تلك بين يقتصرفيما
 (.2731)الشلماني، واحد آن في آخر تحالف أو ومجموعة

 في مواقعها وتراجع أصابتها التي الخسائرالمتالحقة نتيجة البقاء، في فشلت التي األعمال منظمات الكثيرمن
 الموظفين مع التواصل في الفشل بسب ولكن لعملها، إستراتيجية وجود لعدم يعود ذلك في السبب يكن لم السوق،
 األداء، ومتابعة االستراتيجيات لتطبيق آلية إلى بحاجة اليوم منظمات أصبحت قد االستراتيجيات،و تلك لتنفيذ
 Kaplan and( الذيقدمه Balanced Score Card)  BSCالمتوازن األداء بطاقة نموذج لها مايوفره وذلك

Norton, 1992األداء مقاييس من متنوعة مجموعة من يتضمنه بما االستراتيجي، األداء مداخل قياس ، كأحد 
والنمو  أنظمةالتعلم الداخلي، التشغيل عمليات العمالء، مع العالقات األداءالمالي، :أربعة هي بجوانب تتعلق التي

 (.(Kaplan and Norton, 1992بالشركة 
يعتبر قطاع الطيران من أهم القطاعات اإلستراتيجية، التي تتمتع بأهمية كبيرة لدى الدولة والمجتمع وذلك 

خاصة لما تقوم به من للدور البارز الذي يلعبه في الحياة االقتصادية المعاصرة ولذلك كان طبيعيًا أن توليه أهمية 
خدمات تساعد في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة، فأنه كان من الضروري التعرف الى أداء هذا 
القطاع وتقييمه بشكل جيد وفعال باألدوات الحديثة، حيث لم يسبق في البيئة الليبية دراسة خاصة بتقييم األداء 

ن الليبية، رغم أهمية هذه القطاع في توفير المناخ المناسب والمالئم الزدهار المالي وغير المالي للشركات الطيرا
 االقتصاد الوطني.

 الدراسات السابقة .2
 Kaplanدراسة وجاءتالخارجية،  أوالبيئة المحلية بالبيئة سواء األداء تقييم موضوع الدراسات من العديد تناولت

and Norton  (3772 بمثابة المدخل اإلداري الجديد الذي يعنى بالتقويم الشامل ألداء الشركات من عدة ،)
منظور التعلم  -4منظور العمليات التشغيل الداخلية  -1منظور العميل   -2المنظور المالي  -3محاور هي 

 االقتصادية القرارات خاذات في تساعد مالئمة، معلومات توفرلإلدارة والنمو، وتوصلت الى ان بطاقة المتوازن
واعتمدت دراسة، وغير المالي.  مالي مقاييس من يتكون األداء لقياس شامالً  نظاما تعد أنها كما المختلفة،

Kwang and other (2010 في اثر استخدام بطاقة االداء المتوازن علي تقييم االدارة والقرارات المتخذة في )
الشركة المطبقة لبطاقة االداء المتوازن وغير المطبقة، كما اظهرت ان تطبيق بطاقة االداء المتوازن له أثر ايجابي 

شركة تسهم في بناء إستراتيجيتها خاصة على تقييم االدارة وقراراتها وان بطاقة االداء المتوازن هي أداة مهم في ال
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( على التعرف الي امكانية استخدام بطاقة االداء المتوازن لتقييم االداء في 2732دراسة الغريب )وتناولت بها. 
المصارف التجارية الليبية وتوصلت الدراسة ان لدى المصارف التجارية الليبية االستعداد الكامل لتطبيق بطاقة 

، وكذلك تتوافر البيانات الالزمة الستخدام مقاييس االداء المكونة لها. وتناولت دراسة الشلماني االداء المتوازن
( التعرف على مدى توفر مقومات مدخل بطاقة االداء المتوازن في قياس وتقييم اداء الشركات الخدمية 2731)

وازن لقياس وتقييم االداء في الشركات الليبية وعليه توصلت الدراسة إلي توافر مقومات تطبيق بطاقة األداء المت
األداء  بطاقة من اآلثارالمترتبة تحديد ( إلى2731) Kairuand Othersدراسة جاءت الخدمية الليبية. كما 

الشامل  التقييم توفر المتوازن األداء الخدمات، كما تؤكد ان بطاقة قطاع الشركات في أداء على المتوازن وتأثيرها
ن .للمنظمة والمادية المالية األصول على التقليدي تركيزال خالل من للمنظمة  بطاقة في األربعة الجوانب دمج وا 
 استراتيجيات على المترتبة اآلثار تقيس أداء االستراتيجية إلى مقاييس األهداف لترجمة إطار يوفر المتوازن األداء
الي تقييم كفاءة ( 2734ستار )كما هدفت دراسة  .االستراتيجية أداء المبادرات العكسية حول التغذية وتقديم تنفيذها

أداء شركات قطاع النقل باعتماد بطاقة االداء المتوازن يساعد الشركة في اتخاذ قرارات تتعلق بجدوى استمرار 
 .العمل في برامجها بعد تحديد مناطق القوة والضعف وتحديد احتياجاتها ورؤيتها المستقبلية

 مشكلة الدراسة: .3

تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في أن المعلومات المالية المتولدة من خالل مقاييس تقييم األداء التقليدية 
شركات الطيرانالليبية قد تعطي مؤشرات غير شاملة عن األداء مما يؤدي إلي عدم قدرة متخذ القرار في المتبعة 

ذلك لعدم إتباع أسلوب واضح ومتكامل في تقييم  على اتخاذ القرار الصحيح إلدارة األنشطة إدارة جيدة ويرجع
 إلى الحاجة هنا ظهرت األداء يشتمل على كل المؤشرات ويأخذ في االعتبار المؤشرات المالية وغير المالية من

 القدرة يمنحها مما واستراتيجياتها، لرؤيتها وفقاً  العامة أهدافها صياغة من الشركات يمكن األداء لقياس نموذج تبني
 لتصحيح المناسبة، اآلليات امتالك وفي المستهدف، باألداء مقارنته خالل من المحقق األداء قياس على

 التالية: السؤال في الدراسة مشكلة صياغة يمكن فإنه ومستمر.وعليه آني بشكل االنحرافات

الطيران في  اإلستراتيجي للشركات تعزيزاألداء المالي ، في(BSC)تأثير الستخدام بطاقة االداء المتوازن  "هل يوجد
 ليبيا."

 أهمية الدراسة: .4
 تتضمنها اإلستراتيجية التي األداء مقاييس الستخدام المحتمل األثر في تبحث أنها الدراسة هذه يميز ما أبرز لعل

 تتصف أنها للشركات كما اإلستراتيجي المالي األداء تعزيز في (BSC)لبطاقة االداء المتوازن األربعة الجوانب
 قبل من فعلي بشكل مطبقة وأنها اإلستراتيجي، األداء مقاييس إثبات وجود إلى يسعى تطبيقي، طابع ذات بكونها

  الليبية. لطيراناشركات 
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 هدف الدراسة: .5
جوانبها  ضمن المحددة (BSC)بطاقة االداء المتوازن  مقاييس تهدف هذه الدراسة للتعرف على أثراستخدام

اإلستراتيجي للشركات  األداء المالي تعزيز في الداخلية والتعلم والنمو، التشغيل عمليات العميل، المالي،  :األربعة
 العاملة في ليبيا. وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: 

 التي المقاييس وضع مع التابع، المتغير يشكل الذي اإلستراتيجي المالي األداء ومقاييس مكونات تحديد -3
 .قياسه من تمكن
بطاقة االداء  جوانب من األول الجانب يشكل الذي المالي الجانب في اإلستراتيجية المقاييس تحديد -2

 .للشركات الطيران الليبية اإلستراتيجي لتعزيزاألداءالمالي (BSC)المتوازن
بطاقة االداء  الذي يشكل الجانب الثاني من جوانب العميل جانب في اإلستراتيجية المقاييس تحديد -1

 .اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية لتعزيزاألداء المالي (BSC)المتوازن 
 الداخلية، الذي يشكل الجانب الثالث من جوانب التشغيل عمليات جانب في اإلستراتيجية المقاييس تحديد -4

 اإلستراتيجي للشركات الليبية. األداء المالي لتعزيز (BSC)بطاقة االداء المتوازن 
بطاقة االداء  التعلم والنمو الذي يشكل الجانب الرابع من جوانب جانب في اإلستراتيجية المقاييس تحديد -5

 اإلستراتيجي للشركات الليبية. لتعزيزاألداء المالي (BSC)المتوازن 
 حدودالدراسة: .6

 العاملة في ليبيا التي لديها تعامالت خارجية. الطيرانتقتصر هذه الدراسة علي الشركات 
 الدراسة:فرضيات  .9

 اعتمدت هذه الدراسة على فرضية رئيسية واحدة على النحو التالي:

 الفرضية الرئيسية:

اإلستراتيجي  األداء المالي تعزيز ، في(BSC)بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد ال
 الفرعية التالية:الليبية.الختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات  الطيران للشركات

مقاييس االداء في الجانب المالي، من بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد ال -3
(BSC)الليبية. الطيران اإلستراتيجي للشركات تعزيزاألداء المالي ، في 

مقاييس االداء في جانب العميل، من بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد ال -2
(BSC)الليبية. الطيران اإلستراتيجي للشركات األداء المالي تعزيز ، في 

مقاييس االداء في جانب عمليات التشغيل الداخلية، من بطاقة  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد ال -1
 الليبية. الطيران اإلستراتيجي للشركات المالياألداء  تعزيز ، في(BSC)االداء المتوازن 

مقاييس االداء في جانب التعلم والنمو، من بطاقة االداء  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد ال -4
 الليبية. الطيران اإلستراتيجي للشركات تعزيزاألداء المالي ، في(BSC)المتوازن 
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 نموذج الدراسة: .8

 معامالت المتغيرات قيم تحديد يتم أن بعد وذلك التابع المتغير بقيم للتنبؤ ادلة مع تم تحديد هذا النموذج التالي
 :االنحدارالمتعدد تحليل نموذج باستخدام المستقلة

Y= a± B1(X1) ± B2(X2) ± B3(X3) ± B4(X4) ± e 

 حيث ان:
:Y   الليبية.الطيران  اإلستراتيجي للشركات المتغير التابع وهو تعزيزاألداء المالي يمثل 
X1:.يمثل المتغير المستقل وهو مقاييس جانب المالي 
X2 :.يمثل المتغير المستقل وهو مقاييس جانب العميل 
X3 :.يمثل المتغير المستقل وهو مقاييس جانب العمليات التشغيل الداخلية 
X4: .يمثل المتغير المستقل وهو مقاييس جانب التعلم والنمو 
a :يقيمة  ويساو العمودي، أو الصادي المحور من المقطوع وهوالجزء الثابت، المعامل يمثل حيث

 منه. يقترب أو الصفر، يساوي مجتمعة المستقلة تأثيرالمتغيرات إذاكان المتغيرالتابع،
B :المتغيرالمستقل. ميل قيمة وتمثل 
 : للدراسة اإلطارالنظري .9

 . مفهوم بطاقة األداء المتوازن.9-1
إن بطاقة األداء المتوازن هي نظام إداري يترجم الرؤية إلى أداة فعاله ترتبط وتتصل وباإلستراتيجية، كما تعتبر 
أداة فعاله لمتابعة األداء في مقابل األهداف المنجزة، حيث ترتبط األهداف اإلستراتيجية بمقاييس األداء المالية 

إن يعكس توازن بين عدد من العناصر الهامة المشتركة في  وغير المالية للشركة، ويقصد بها إن التقييم يجب
األداء المؤسسي لتحقيق التوازن التخطيطي على المدى القصير والطويل وتحديد االتجاهات اإلستراتيجية، كما 

( إن بطاقة األداء ليست وسيله لتسجيل النتائج التي تحققت بل تعتبر (Kaplan and Norton, 1996اوضح 
ع نتائج معينه في المستقبل، وبالتالي فهي تساعد على تطبيق الخطط وضبط ومراقبة النمو مؤشرات لتوق

 (.Bourne, 2007المؤسسي بطريقه سهله تجمع فيها كافة األهداف اإلستراتيجية للشركة )

 .(BSC)المتوازن  األداء بطاقة . تعريف9-2

 Kaplan and Nortonوقد وردت العديد من التعريف لبطاقة األداء المتوازن فقد عرفها ألول مره كًل من 
ستراتيجي األداء لقياس شامل نظام بأنه(، 3772)  أهداف إلى الشركة إستراتيجية ترجمة بموجبة يتم من منظورا 

وتستخدم بطاقة األداء المتوازن مقاييس  .واضحة تمهيدية إجرائية وخطوات قيم مستهدفة و ومقاييس إستراتيجية
مالية توضح نتائج تصرفات قد تم اتخاذها سابقا وتستكمل هذه المقاييس بمقاييس تشغيلية: رضاء العميل، عمليات 
تشغيل داخلية، ابتكار وتطوير األنشطة وهي عملية التعلم والنمو، وتعتبر المقاييس التشغيلية محرك األداء المالي 
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(، بطاقة األداء 2773) Kaplan and Nortonوعرف كًل من ،  (Kaplan  and Norton, 1992)المستقبلي
المتوازن بأنها نظام لقياس األداء بشكل منظم، حيث يتم بواسطتها ترجمة االستراتيجية إلى اهداف واضحة 

ة من االنشطة والبرامج مقاييس لألداء يتم ربطها بمجموعومجموعه من المقاييس المالئمة لتقويم األداء مع توفير 
( 2731الشلماني )كما عرفها  . ,Kaplan and Norton) 2773التي ينبغي القيام بها لتحقيق تلك األهداف )

ان بطاقة األداء المتوازن نظام شامل لتقييم األداء االستراتيجي فهو يقوم بترجمة استراتيجية الشركة إلى اهداف 
 .وأهداف إستراتيجية تعطي اإلدارة القدرة على إدارة كل أشكال األداءتشغيلية، ويزود الشركة بمقاييس 

 .(BSC)بطاقة األداء المتوازن  . مكونات9-3

، اربعة جوانب رئيسية تتفاعل وتتكامل فيما بينها (BSC)بطاقة األداء المتوازن مكونات اإلطار العام ل يتضمن
ستراتيجية الشركة.ضمن ما يعرف بعالقات السبب والنتيجة من اجل تحقيق ر   ؤية وا 

  (Financial Perspective):الجانب المالي: -1
يعتبر األداء المالي بمثابة ترجمة لألنشطة والعمليات المالية للشركة، حيث تهتم مقاييس األداء المالي بصفة 

بطاقة األداء عامة بقياس األداء في األجل القصير والذي يمثل المردود المالي لجميع قرارات الشركة، وتحتفظ 
 األداء لقياس المتوازن األداء قياس بطاقة في األول الجانب المالي جانب المتوازن باإلجراءات المالية ويمثل

اإلستراتيجي. يتم تقييم األداء المالي من خالل استخدام النسب المالية والتحليل المالي المستند على القوائم المالية، 
جم المبيعات، ويجيب هذا الجانب التساؤل عن كيف يحقق النجاح المالي في نظر ويستنتج منها الربح المتحقق وح

 المساهمين )حملة األسهم(.

 (:Customer Perspectiveجانب العميل ) -2
يعتبــر جانــب العميــل جــوهر المقــاييس غيــر الماليــة، وان الهــدف االســتراتيجي الخــاص بتحقيــق رضــا العمــالء 

عليـــه زيـــادة حصـــة الشـــركة فـــي الســـوق، مـــن خـــالل اكتســـاب عمـــالء جـــدد  وكســـب والئهـــم المســـتمر للشـــركة يترتـــب
 واالحتفاظ بالعمالء الحاليين، وغالبا ما تمثل االهداف التي تسعى الي تحقيقها الشركة في دراستها للسوق.

 (Internal Business Processes Perspectiveجانب عمليات التشغيل الداخلي ) -3
التشغيل الداخلية التي يجب إن تبدع فيها الشركة حتي تتمكن من التميز يركز هذا الجانب على عمليات  

في تقديم خدماتها لعمالئها بما يحقق القيمة التي يتوقعها العمالء، وبالتالي تحقق القيمة للمساهمين والمالك 
يتها، اي انه يهدف هذا الجانب الى تحديد العمليات المهمة التي يجب إن تتفوق فيها الشركة لتنفيذ استراتيج

يجب على الشركة إن تركز على العمليات الداخلية التي تؤثر على رضاء العمالء وبالتالي على تحقيق 
األهداف المالية للشركة حيث إن األداء الجيد لخدمات العمالء ينشأ من العمليات والقرارات والتصرفات التي 

العمليات الداخلية االساسية وتحقيق التناسق  تحدث داخل الشركة، ومن ثم يطلب من المدراء التركيز على
 بينها لخلق القيمة للعمالء والمساهمين.
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 :(Learning and Growth Perspective)جانب التعلم والنمو  -4
األداء فـــي بيئـــة األعمـــال الحديثـــة وهـــو نجـــاح الشـــركة فـــي األجـــل  يعكـــس هـــذا الجانـــب الهـــام مـــن جوانـــب

قدرتها على االستمرار في المنافسة في ظل سوق عالمية مفتوحـة، حيـث الطويل والذي يتحقق من خالل مدي 
يركــز هــذا الجانــب فــي بطاقــة األداء المتــوازن علــى قــدرات العــاملين التــي يجــب أن تنمــو فــي الشــركة مــن اجــل 
القيام باألعمال بالشكل المناسب، والذي يمكن إن يخلـق قيمـة للمـالك والعمـالء ويقـيس هـذا الجانـب مـدي قـدرة 

شــركة علــى االســتجابة الســريعة لمتطلبــات العمــالء مــن خــالل تغيــر التشــكيلة والتحســين المســتمر للمنتجــات ال
 هـذا والخدمات أي يركز على مدي إمكانية استمرار الشركة في عملية اإلبداع والتطوير في خلق القيمة، ويعـد

 المستقبلية. ونظرتها للشركة إستراتيجية أهداف ذو الجانب

 .(BSC). مميزات تطبيق بطاقة األداء المتوازن  9-4

 . ,Kaplan and Norton) 2773)بطاقة األداء المتوازن العديد من المزايا  ومنها نموذج  تطبيق حقق

 فــي التــي تــنعكس المقــاييس مــن متكاملــة مجموعــة إلــى اإلســتراتيجية األهــداف لترجمــة شــامالً  إطــاراً  تقــدم -
 .اإلستراتيجية أداء مقياس صورة

 طويلـة األهـداف موازنـة بـين تتضـمن األداء فمقـاييس التوازنـات، مـن العديد المتوازن األداء بطاقة تتضمن -
ـــة المقـــاييس بـــين والتـــوازن المـــدى، قصـــيرة و المـــدى  و الخارجيـــة المقـــاييس وتـــوازن الماليـــة، وغيـــر المالي
 .الداخلية

 الشـركة، مـن إسـتراتيجية عديـدة أجزاء واحد تقرير في تجمع ألنها إدارية احتياجات عدة إشباع على تعمل -
 .الشركة نشاط عن شاملة بصورة اإلدارة وتمد

 المتوقعة. على الفوائد التركيز خالل من للتنمية توجيهية مبادئ توفير على المتوازن األداء بطاقة تعمل -
 .الموظفين العمالء، العالقة المساهمين، ذات األطراف متطلبات إدارة من الشركة تمكن -
 .الشركة مستويات مختلف في واالستراتيجيات العمل أهداف وفهم االتصال تسهل -
 .األداء أساس على الموظفين تحفيز خالل من البشرية للموارد الفعالة اإلدارة على تساعد -
 .التعلم على تساعد وبالتالي إستراتيجية عكسية بتغذية اإلدارة تزود -

 :الجانب العملي .11
المالي  األداء تعزيز في (BSCبطاقة االداء المتوازن ) مقاييس الستخدام المحتمل الدراسة األثرهذه بحثة 

 مقاييس استخدام من التأكد إلى تسعى تطبيقي طابع ذات بكونها لشركات الطيران الليبية، وتتصف اإلستراتيجي
االداء المتوازن بجوانبه االربعة تحت عنوان بطاقة  تكن لم إن و حتى الشركات، تلك في اإلستراتيجي األداء

 المعروفة.
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 :البيانات جمع . أساليب11-1

( BSCبطاقة االداء المتوازن ) استخدام أثر دراسة في والمتمثل الدراسة، هذه من الرئيس الهدف لتحقيق
 سؤاالً  .1 على اشتمل تصميم استبيان وقد تم فقد للشركات الطيران الليبية، اإلستراتيجي المالي األداء في تعزيز

اإلستراتيجي  المالي األداء تعزيز لغرض توفرها، يفترض التي اإلستراتيجية المقاييس مجملها مجموعة في شكلت
-3من  (Five Point Likert Scale) الخماسي مقياس)ليكرت( استخدام وتم ليبيا، في العاملة لشركات الطيران

( 3( تعني متوفرة بدرجة عالية جدا اما رقم )5االستراتيجية حيث رقم )بشكل تصاعدي من يحث توفر المقاييس  5
 .غير متوفرة جدا

 الدراسة  وعينة . مجتمع11-2

( كما هو 4العاملة في ليبيا، وعددها ) شركات الطيران جميع من الدراسة هذه ألغراض اإلحصائي المجتمع يتمثل
  2775( وتم استبعاد شركة غدامس للتوقف سنة 3موضح في الجدول )

مديرادارة،  مديرمنطقة، مديرعام، : موظفاً  (377وعددهم) المشاركين على توزيعها تم التي االستبيانات عدد بلغ وقد
 صالحيتهالعدم  ( استبيانات منها،5) استثناء مع موظف، لكل استبيان توزيع تم حيث قسم، موظف، رئيس

 نسبته ما أي (75) اإلحصائية للمعالجة أخضعت التي االستبانات عدد يصبح وبذلك اإلحصائية، للمعالجة
 الموزعة. االستبانات من (95%)

 (3جدول )

 الشركات الطيران الليبية العاملة في ليبيا
 مالحظات تاريخ التأسيس اسم الشركة 

  ومقرها طرابلس 3744 الخطوط الجوية الليبيةشركة  3

  ومقرها طرابلس 2777 شركة الخطوط الجوية االفريقية 2

  ومقرها طرابلس 2777 شركة طيران البراق 1

  ومقرها بنغازي 3774 شركة ليبيا للطيران 4

  مقرها طرابلس 2735 شركة االجنحة الليبية 5

 توقفت عن العمل مقرها طرابلس  2774 شركة طيران غدامس 4
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 المستخدمة اإلحصائية واألساليب . الطرائق11-3

 Statistical Package forاالجتماعية  للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج استخدام تم هذه الدراسة، ألغراض
Social Sciences (SPSS) هذه إطار في ألهداف الموضوعة وتحقيقا اإلحصائي؛ التحليل بعملية للقيام 

عامة  بصفة العلوم االجتماعية في مقبوالً  مستوى %( ويعد5داللة ) مستوى استخدام تم كما الدراسة،
(Sekaran,2005يقابله ،) االختبارات استخدام تم وقد الدراسة، نتائج %(، لتفسير75يساوي ) ثقة مستوى 

 :التالية اإلحصائية

 .والتكرارات المئوية النسب .3
 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة (ألفاكرونباخ(اختبار .2
 .الفقرات صدق لقياس بيرسون( معامل)ارتباط .1
 -1). التوزيع تتبع هل التحليل( في البيانات )المستخدمة نوع سمرنوف( لمعرفة-اختبار)كولومجروف .4

Sample K-S) ال أم ؟ الطبيعي ؟ 
 (Multicollinearity) المتداخل اختباراالرتباط .5
 (Regression Analysisاالنحدار )تحليل  .4
 . اختبار فرضيات الدراسة11-4

 اوال: االختبارات االحصائية التمهيدية:

 :Cronbach's Alphaاختبارألفاكرونباخ  -1
 و (Reliabilityاالعتمادية ) أو الموثوقية درجة اختبار بهدف وذلك البيانات )ألفاكرونباخ( مصداقية درجة اختبار
 درجة تُفسر بالفرضيات المتعلقة االستبيان ألسئلة الداخلي أواالتساق الثبات مدى لقياس يستخدم االختبار ذلك

 لمعامل إحصائياً  المقبولة القيمة اإلجابات، وتعد بين الداخلي الثبات معامل بأنهاالفا،  (Reliabilityاالعتمادية)
 فتعد ذلك، من أقل كانت إذا فاكثر أما% 47تساوي  التي القيمة ( بأنهاCronbach'sAlphaألفاكرونباخ )

 قيمة أن وجداالختبار  نتائج خالل ومن (Sekaran,2005)  % تعد ممتازة77من  أكثر كانت إذا و ضعيفة
 أهداف تحقيق في مصداقيتها إلى واالطمئنان االستبيان نتائج اعتماد %. أي إمكانية7.هي  ألفاكرونباخ معامل
 .الدراسة

 Kolmogorov-Smirnov (K-S)باستخدام  الطبيعي اختبارالتوزيع نتائج -2
 كل أسئلة لمعرفة طبيعة التوزيع ردود Kolmogorov-Smirnov (K-S)تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي 

 على يبعث فرضيات الدراسة، مما جميع لبيانات طبيعي التوزيع أنه يتبع تبين الدراسة، وقد فرضيات من فرضية
 إليها والجدول التوصل تم التي تعميم النتائج ويمكن األخرى، اإلحصائية التحليالت نتائج سالمة من االطمئنان

 (K-S)االختبار لذلك وتوجد الفرضيات لنتائج (K-S)الطبيعي  التوزيع اختبار نتائج ملخص ( يوضح2رقم )
 فرضية، هي:
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(Ho)  ال تتبع البيانات للتوزيع الطبيعي 

(H1) الطبيعيللتوزيع  البيانات تتبع 

 تتبع التوزيع البيانات أن على يدل % فذلك5أكبرمن  اإلحصائية المعنوية (Alpha)حيث ان قيمة الفا 
 .(H1)البديلة  الفرضية وقبول (Ho) العدم، الفرضية رفض أي: يتم الطبيعي،

 (2الجدول رقم )
 لبيانات الدراسة (K-S)الطبيعي  التوزيع اختبار معامالت

 التوزيع K-S Sig. K-S المتغير

Y 0.517 7.752 طبيعي 

X1 1.098 0.179 طبيعي 

X2 0.891 0.405 طبيعي 

X3 0.725 0.625 طبيعي 

X4 7..42 7.445 طبيعي 

 Multicollinearityالمتداخل  اختباراالرتباط نتائج -3
 ارتباط هناك فتبين أن بينها، فيما االرتباط درجة لمعرفة المستقلة المتغيرات بين المتداخل االرتباط درجة اختبار تم
المتغيرات،  لتلك المتعدد االنحدار معامالت استقرار من تأثير، وللتأكد ذات ليست ولكن المستقلة المتغيرات بين

 Condition). واختبار ، (Variable Inflation Factor-VIF)اختبار باستخدام المتداخل االرتباط فتم حساب
Index-CI) فإن  وبالتالي متداخل، ارتباط مشكلة إلى تشير قيمة أي التوجد أنه (1رقم ) الجدول من ونالحظ

 إمكانية وذلك يبين المستقلة، المتغيرات بين متداخل لالرتباط وجود تشير الى انه ال االنحدارالمتعدد نموذج نتائج
( 2771في دراسة حداد ) (VIF)، و (CI)االختبارين هذين استخدم وقد .االنحدار تحليل نتائج على االعتماد

 .(VIF)، و (CI)اختباري  بواسطة للمتغيرات المستقلة المتداخل االرتباط اختبار نتائج يبين 5ويوضح في الجدول 
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 (1الجدول رقم )

 .(VIF)، و (CI)بواسطة المستقلة للمتغيرات المتداخل االرتباط اختبار نتائج ملخص
Condition Index(CI)** Variable Inflation Factor (VIF)* Variables 

16.420 1.650 X1 

20.920 1.430 X2 

21.240 2.045 X3 

27.830 1.332 X4 

 :(VIF)*متداخل ارتباط وجود عدم حالة في التباين إلى الفعلي التباين نسبة يفسر 
 :(CI)**البيانات على البسيطة للتغيرات االنحدار تقديرات حساسية يقيس  . 

 إذا فيما لمعرفة االختبار ذلك يجرى Multiple Regression Analysisاختبار االنحدار المتعدد  -4
 للتحليل، النموذج مالئم؟ ام غير مالئم؟. وذلك كإطار اختياره تم الذي المتعدد، االنحدار نموذج كان

 الفرضية التالية: تم اختبار % وعليه5في هي  إليها يحتكم التي والنسبة (F-Fisherتوزيع ) باستخدام

:Ho المتغيرالتابع على المستقلة النموذج غير مالئم أي ال يوجد أثرللمتغيرات. 

:H1 المتغيرالتابع. على المستقلة النموذج مالئم أي انه يوجد أثرللمتغيرات 

 :هي اإلحصائي نتائج التحليل على القرار في تعتمد سوف القرارالتي وقاعدة

 Ho، يتم قبول Sig. F>5%اذا كانت 

 H1، يتم قبول Sig. F<5%اذا كانت 

% مما يعني رفض 5( وهي اقل من7.777( تساوي )Sig. Fان قيمة ) ANOVA (4رقم) الجدول يبين
 يوجد مالئم، وأنه في التحليل المستخدم المتعدد فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة، أي ان النموذج االنحدار

اإلستراتيجي  األداء المالي تعزيز ( فيBSCبطاقة االداء المتوازن) مقاييس خدامالست إحصائية داللة ذو أثر
 للشركات الطيران الليبية.
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 (4الجدول )

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression1 

Residual 

Total 

11. 68 

8.064 

18.633 

4 

63 

67 

3.017 

0.115 

26.166 0.000a 

a Predictors: (Constant), SPM/Learing and Growth Pers (X4), SPM/Financial Pers 
(X1), SPM/Customer 

Pers (X2), SPM/Internal Process Pers (X3) 
b Dependent Variable: Strategic Financial Performance(Y). 

 (.Pearson Correlationبيرسون ) ارتباط معامل -5

 معامل تم اختيار حيث المستقلة، المتغيرات ومجموعة التابع، المتغير بين العالقة لقياس االختبار هذا يستخدم
 إجراء وبهدف هذه الدراسة. في الحال هو الرقمية )الكمية(، كما البيانات حالة في يستخدم ارتباط )بيرسون( الذي

 :يلي ما وفق التابع،والمتغير  المستقلة المتغيرات مجموعة بين العالقة صياغة تمت االختبار ذلك

:Ho األربعة لبطاقة  المكونات ضمن اإلستراتيجية األداء مقاييس استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة التوجد
 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. تعزيزاألداء المالي االداء التوازن، في

:H1 األربعة لبطاقة  المكونات ضمن اإلستراتيجية األداء مقاييس تطبيق بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية.  تعزيزاألداء المالي االداء التوازن، في

 Ho، يتم قبول Sig. R > 5%اذا كانت 

 H1، يتم قبول Sig. R ≤ 5%اذا كانت 

 (5رقم ) الجدول في ( كما7.977)هي  االرتباط قيمة كانت للبيانات اإلحصائي التحليل ومن خالل النتائج

 

 

 



811 
 

 (5الجدول )
 االنحدارالمتعدد لنموذج االرتباط معامالت

R R Square Adjusted R 
Square 

Sig. R القرار 

 العدم الفرضية رفض 0.000 0.600 0.624 0.790
 البديلة وقبول

 إحصائية داللة ذات عالقة توجد نستنتج ، فإننا Sig. R=0.000تساوي والتي االرتباط قيمة معنوية وبمالحظة
 تعزيزاألداء المالي األربعة لبطاقة االداء التوازن، في المكونات ضمن اإلستراتيجية األداء مقاييس تطبيق بين

 اإلستراتيجي للشركات الطيران العاملة في ليبيا.

 الدراسة فرضيات نتائج :ثانياً 

 اإلستراتيجي(: المالي التابع )األداء المتغير نتائج -1
(، .3-3ممثلة في االسئلة  اإلستراتيجي ) المالي األداء مكونات مقاييس تحليل ( نتائج4رقم ) الجدول يوضح
 المتغير. ويظهر ذلك من يوليها )المشاركين( الستخدام كل مقياس التي األهمية إلى التحليل نتائج أشارت حيث

 االجزاء من جزء كل ضمن المقاييس من مقياس كل عليها حصل التي اإلجابات متوسط قيم خالل ذلك من
 .منها بعد كل حققه الذي وكذلك المتوسط تقابلها التي المتغير، والنسب ذلك منها يتشكل التي الثمانية

 (6الجدول رقم )
 اإلستراتيجي المالي األداء مكونات مقاييس تحليل

 النسبة المتوسط البيـــــــــــــــــــــــــــان الرقم

 التشغيلي الربح هامش زيادة مقاييس

 أرباح تحقيق من تمكن بآليات المتاحة واإلمكانيات الموارد استغالل يتم 3
 .المألوف المستوى فوق

1.92 7.944 

 الربح هامش تحسين عوامل تحديد من تمكن أدوات استخدام يتم 2
 .تطويره ثم من و التشغيلي

1.47 7.91. 

 7.942 1.93 المتوسط 

دامته التحسين استمرارية مقاييس  اوا 
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 لتحقيق الكافية بالمرونة تتمتع بحيث الشركة عمليات تصميم يتم 1
 .المنشودة األهداف

3.97 7.974 

 العمل آليات الشركة بها تقوم التي الدائم التحسين عمليات تشمل 4
 .والخدمات المقدمة

4.28 7..54 

 التكلفة في حقيقي خفض تحقيق الشاملة التحسين عمليات تستهدف 5
 القيمة. توليد وزيادة

3.96 7.972 

 32..7 4.06 المتوسط 

   لألصول األمثل االستخدام تخص مقاييس 

 استخدام آليات لتحسين العام المال رأس تخفيض عمليات تستهدف 4
 االصول.

3.28 7.454 

 أكبرالستغالل بفاعلية النادرة الموارد الستخدام جديدة أعمال ابتكار يتم 9
 .طاقتها بكامل الحالية االصول

3.65 7.917 

 القدرة لرفع المال، رأس استثمار إجراءات تحسين على العمل يتم .
 .االستثمار عمليات وتسريع اإلنتاجية

4.01 7..72 

 0.730 1.45 المتوسط 

 الفاعلية والكفاءة تعزيز مقاييس

 من المولدة القيمة من مستوى أعلى لتحقيق فاعلة، إجراءات تتخذ 7
 الموارد. من المتاح المستوى

3.78 0.756 

 تقديم خالل من للعمالء المتعددة الحاجات من األعلى المستوى تلبية تتم 37
 .مالئمة خدمات

3.71 0.742 

 0.750 3.75 المتوسط 

   المال رأس كل هي الدين، سياسة في التغير بعد مقاييس 

 7.942 3.71 إلى للوصول الدين، سياسة في ومستمرة مدروسة تغيير عمليات تجرى 33
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 مدفوعة. دين كلفة أقل

 قيمة أعلى لتحقيق المال؛ رأس هيكل جانبي بين الموازنة تحقيق يتم 32
 مضافة الي رأس المال.

3.51 7.972 

 0.722 1.43 المتوسط 

 الحر المستقبلي النقدي التدفق زيادة مقاييس

دامته الحر المستقبلي النقدي التدفق لزيادة إجراءات تتخذ 13  زيادة عبر وا 
 .التشغيلي الربح صافي

1.53 0.702 

دامته الحر المستقبلي النقدي التدفق لزيادة فاعلة آليات تستخدم 14  عبر وا 
 .الدخل صافي زيادة

3.53 0.708 

 0.708 3.54 المتوسط 

 والمخاطر المستقبلي العائد بين الموازنة مقاييس

 المرغوب المستقبلي المالي العائد بين الموازنة لتحقيق حثيثة جهود تبذل 15
 مرغوبة. غير نتائج حدوث واحتماالت فيه

3.87 0.774 

 المخاطرة لتأثيرات الدقيقة المعرفة إلى للوصول جيد بشكل العمل يتم 16
 .االصول تقييم آلية على

3.76 0.752 

 0.764 3.82 المتوسط 

 التنافسية الميزة تحقيق مقاييس

 لالحتفاظ أساس كعامل مضافة قيمة تحقيق ألهمية كامل يوجدإدراك 39
 .فاعلة تنافسية بقدرة

1.97 0.758 

 واألهداف الداخلية العمليات بين االنسجام لتحقيق فاعلة، إجراءات تتخذ .3
دامتها التنافسية الميزة لتحقيق كوسيلة العامة  .وا 

3.90 0.780 

 0.770 3.85 المتوسط 
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 :الفرضيةالرئيسةاختبار  نتائج -2
 المعادلة المتضمن في النموذج استخدم حيث الدراسة، فرضيات اختبار في المتعدد االنحدار نموذج استخدام

تعزيزاألداء  في (BSCلبطاقة االداء المتوازن ) األربعة المكونات تمثل والتي المستقلة أثرالمتغيرات التالية، لدراسة
 (:Yللشركات الطيران الليبية، الذي يتمثل في المتغير التابع )اإلستراتيجي  المالي

Y= a± B1(X1) ± B2(X2) ± B3(X3) ± B4(X4) ± e 

 معرفة أجل من ،التابع المتغير في تباين من المستقلة المتغيرات تفسره ما مجموع ،لقياس النموذج هذا ويستخدم
 األداء المالي تعزيز في (BSC)لنموذج  األربعة الجوانب في المتضمنة اإلستراتيجية المقاييس استخدام أثر

 للتوصل االنحدار المتعدد نموذج باستخدام الرئيسة الفرضية اختبار تم اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. فإنه
 :النحوالتالي على رفضها أو قبولها إلى

:Ho مقاييس بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو التوجد(BSC)األداء المالي تعزيز ، في 
 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية.

:H1 مقاييس بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو يوجد(BSC)تعزيزاألداء المالي ، في 
 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية.

 (8جدول رقم )
 االنحدارالمتعدد أنموذج في المستقلة المتغيرات معامالت

Xn B Sig. T Xn 

Constant a 0.041 0.934 

X1 0.250 0.008 

X2 0.230 0.019 

X3 0.275 0.015 

X4 0.158 0.036 
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 ما مجموع أن التحليل هذا نتائج خالل من تبين ييلما نالحظ (8) ورقم (7) رقم الجدولين إلى وبالنظر
 مستوى على إحصائية داللة ذات نسبة ( وهي7.424كان ) التابع المتغير تباين من المستقلة المتغيرات تفسره
 يعني ومما (0.600) تساوي  المعدل التحديد معامل وقيمة (Sig. R=0.000)حيث ان  (0.05)من  أقل أهمية
مقاييس بطاقة االداء المتوازن  خدامالست إحصائية داللة أثر ذات يمكن القول بانه يوجد (%95 ) ثقة وبمستوى أنه

(BSC)في ، ( تعزيزاألداء المالي اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. بمعني رفض الفرضية العدمH0 وقبول )
 .(H1الفرضية البديلة )

 (7الجدول رقم )

Coefficients (a) 

Model 

Unstandardize
d 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc
e 

VIF B 
Std. 

Error 

Constant) 1 

SPM/Financial Pers (X1) 

SPM/Customer Pers (X2) 

SPM/Internal Process Pers 
(X3) 

SPM/Learing&GrowthPers 
(X4) 

.04
1 

.25
0 

.23
0 

.27
5 

.15
8 

.371 

.106 

.092 

.114 

.078 

 

.282 

.229 

.284 

.204 

.083 

2.760 

2.404 

 2.511 

2.142 

.934 

.008 

.019 

.015 

.036 

 

.57
1 

.66
0 

.46
6 

.65
5 

 

1.752 

1.515 

2.145 

1.527 

a Dependent Variable: Strategic Financial Performance (Y) 

 (Y)المتغيرالتابع  بقيم التنبؤ ( كتابة معادلة7رقم ) الجدول في المبينة اإلحصائي التحليل نتائج خالل من لنا يمكن

Y= a± B1(X1) ± B2(X2) ± B3(X3) ± B4(X4) ± e 

Y = 0.041 + 0.250(X1) + 0.230(X2) + 0.275(X3) + 0.158(X4) 
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  aالثابت المعامل معنوية اختبار -1

 :التاليتين الفرضيتين من واحدة رفض أو قبول االختبار ذلك في تم

:Ho  قيمة المعامل الثابتa النموذج من الثابت المعامل = الصفر، وبناء عليها يسقط 
:H1   قيمة المعامل الثابتa ≠ النموذج من الثابت المعامل الصفر وبناء عليها اليسقط 
 إذاكانت المتغيرالتابع، قيمة يساوي وهو أوالعمودي، الصادي المحور من المقطوع الجزء ذلك الثابت المعامل ويمثل

 اتخاذ قاعدة وفق الثابت المعامل معنوية بفحص .منه يقترب الصفرأو يساوي مجتمعة المستقلة أثيرالمتغيرات
 :التالية القرارات

 Ho، يتم قبول Sig. Ta> 5%اذا كانت 
 H1، يتم قبول Sig. Ta ≤ 5%اذا كانت 

 ( وهي7.714تساوي )نجدأنها   (9)رقم الجدول في والمدرجة المحسوبة الثابت المعامل معنوية قيمة تفحص وعند
 أعاله المذكورة القرار قاعدة وبالتالي ووفق العدم، الفرضية رفض أو لقبول كحد وضعت التي %5 نسبة من أكبر
 البديلة. ونرفض العدمية الفرضية نقبل فإننا
 ( Xnالمستقلة ) المتغيرات اختبارمعنوية -4

 نقطة يمثل وضع حد تم حيث المستقلة، المتغيرات لمعامالت المعنوية مستوى على التعرف االختبار هذا في تم
وهي  الدراسة هذه إليها في يحتكم التي النسبة خالل من رفضه، أو قبوله يمكن الذي المعنوية مستوى بين فارقة

 (T. Student).توزيع  باستخدام ذلك ،و(5%)
 األولى الفرعية الفرضية نتائج

( .وبالنظر الي جدول ) (21-37 :األسئلة في ممثل)(X1)األول  للمتغيرالمستقل )االنحدار)الميل معامل ويعني
سوف يتغير بمقدار  التابع المتغير فإن قياسه، وحدات من واحدة وحدة بمقدار المتغير ذلك تغير إذا أي أنه

 .حالها على المعادلة في األخرى المتغيرات ثبات شرط قياسه وحدات من (0.250)

 ( في نموذج االنحدارX1) المستقل المتغير معنوية اختبار

 المالي في الجانب األداء مقاييس الستخدام إحصائية داللة ذي أثر وجود أوعدم وجود إلى التاليتان تشيرالفرضيتان
 :االستراتيجي المالي األداء تعزيز في

:Ho مقاييس االداء في الجانب المالي، من بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذات توجد ال
(BSC)اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. األداء المالي تعزيز ، في 
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:H1 مقاييس االداء في الجانب المالي، من بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذات وجدي
(BSC)اتيجي للشركات الطيران الليبية.اإلستر  تعزيزاألداء المالي ، في 

 :األربع الفرعية الفرضيات اختبار في التالية القرار قاعدة إلى االحتكام وتم

 Ho، يتم قبول > 5%المحسوبة Sig. Tnاذا كانت 

 3H، يتم قبول 5% ≥المحسوبة  Sig. Tnاذا كانت  

 من أقل وهي 0.008) تساوي ) المحسوبة (Sig. T X1قيمة ) أن نالحظ ( فإننا.رقم ) الجدول تفحص وعند
مقاييس االداء في  لتطبيق داللة  ذو أثر وجود يعني مما البديلة، ونقبل العدم الفرضية نرفض فإننا وعليه ،5%

اإلستراتيجي للشركات الطيران العاملة  األداء المالي تعزيز ، في(BSC)الجانب المالي، من بطاقة االداء المتوازن 
 في ليبيا.

 الثانية: الفرعية الفرضية نتائج

 (: أي أنه.( وبالنظر الي جدول ).2-24األسئلة  في ممثل)(X2)الثاني  االنحدار للمتغيرالمستقل معامل ويعني
 من (0.230)سوف يتغير بمقدار  التابع المتغير فإن قياسه، وحدات من واحدة وحدة بمقدار المتغير ذلك تغير إذا

 .حالها على المعادلة في األخرى المتغيرات ثبات شرط قياسه وحدات

 ( في نموذج االنحدارX2المستقل ) المتغير معنوية اختبار
 العميل جانب في األداء مقاييس لتطبيق إحصائية داللة ذي أثر وجود أوعدم وجود إلى التاليتان الفرضيتان تشير
 :اإلستراتيجي المالي األداء تعزيز في

:Ho مقاييس االداء في جانب العميل، من بطاقة االداء المتوازن  لتطبيق إحصائية داللة أثر ذو توجد ال
(BSC)اإلستراتيجي للشركات الطيران العاملة في ليبيا. تعزيزاألداء المالي ، في 

:H1 مقاييس االداء في الجانب العميل، من بطاقة االداء المتوازن  لتطبيق إحصائية داللة أثر ذو يوجد(BSC) ،
 اإلستراتيجي للشركات الطيران العاملة في ليبيا. داء الماليتعزيزاأل في

  من أقل وهي 0.019) تساوي ) ( المحسوبةSig. T X1قيمة ) أن نالحظ فإننا (.رقم ) الجدول تفحص وعند
مقاييس االداء  داللة الستخدام ذو أثر وجود يعني مما ، البديلة ونقبل العدمية الفرضية نرفض فإننا وعليه ،5%

اإلستراتيجي للشركات الطيران  األداء المالي تعزيز ، في(BSC)في الجانب العميل، من بطاقة االداء المتوازن 
 الليبية.
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 الثالثة: الفرعية الفرضية نتائج

(: أي .( وبالنظر الي جدول )11-27 :األسئلة في ( )ممثلX3الثاني ) االنحدار للمتغيرالمستقل معامل ويعني
سوف يتغير  التابع المتغير فإن قياسه، وحدات من واحدة وحدة ( بمقدارX3المستقل ) المتغير ذلك تغير إذا أنه

 .حالها على المعادلة في األخرى المتغيرات ثبات شرط قياسه وحدات من (0.275)بمقدار 

 االنحدار( في نموذج X3المستقل ) المتغير اختبارمعنوية

 جانب في األداء مقاييس الستخدام إحصائية داللة ذي أثر وجود عدم أو وجود إلى التاليتان تشيرالفرضيتان
 :اإلستراتيجي المالي تعزيزاألداء في العمليات الداخلية

:Ho الداخلي، من بطاقة  التشغيل مقاييس االداء في جانب عمليات الستخدام إحصائية داللة أثر ذو توجد ال
 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. األداء المالي تعزيز ، في(BSC)االداء المتوازن 

:H1 مقاييس االداء في جانب عمليات الداخلية، من بطاقة االداء المتوازن  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو وجدي
(BSC)طيران الليبية.اإلستراتيجي للشركات ال تعزيزاألداء المالي ، في 

 من  أقل وهي 0.015) تساوي ) المحسوبة (Sig. T X3قيمة ) أن نالحظ فإننا (.رقم ) الجدول فحص وعند
مقاييس االداء في  داللة لتطبيق ذو أثر وجود يعني مما البديلة، ونقبل العدم الفرضية نرفض فإننا ،وعليه5%

اإلستراتيجي للشركات الطيران  تعزيزاألداء المالي ، في(BSC)، من بطاقة االداء المتوازن العمليات الداخليةجانب 
 العاملة في ليبيا.

 الرابعة: الفرعية الفرضية نتائج

 ( أي أنه.( وبالنظر الي جدول ).1-14 :األسئلة في ممثل) (X4الثاني ) االنحدار للمتغيرالمستقل معامل ويعني
سوف يتغير  التابع المتغير فإن قياسه، وحدات من واحدة وحدة ( بمقدارX4المستقل ) المتغير ذلك تغير إذا

 .حالها على المعادلة في األخرى المتغيرات ثبات شرط قياسه وحدات من (0.158)بمقدار 

 ( في نموذج االنحدارX4المستقل ) المتغير معنوية اختبار

التعلم  جانب في األداء مقاييس لتطبيق إحصائية داللة ذي أثر وجود عدم أو وجود إلى التاليتان تشيرالفرضيتان
 :اإلستراتيجي المالي األداء تعزيز في والنمو
:Ho من بطاقة االداء المتوازن التعلم والنمومقاييس االداء في الجانب  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو توجد ال ،

(BSC)اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. تعزيزاألداء المالي ، في 
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 :H1من بطاقة االداء المتوازن التعلم والنمومقاييس االداء في الجانب  الستخدام إحصائية داللة ذو أثر يوجد ،
(BSC)اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. تعزيزاألداء المالي ، في 

من  أقل وهي 0.036) تساوي ) المحسوبة (Sig. T X4قيمة ) أن نالحظ فإننا (.رقم ) ومن خالل الجدول
مقاييس  داللة احصائية لتطبيق ذو أثر وجود يعني مما البديلة، ونقبل العدم الفرضية نرفض فإننا وعليه ،5%

اإلستراتيجي للشركات  تعزيزاألداء المالي ، في(BSC)، من بطاقة االداء المتوازن التعلم والنمواالداء في الجانب 
 الطيران العاملة في ليبيا.

 ملخص الفرضيات

الجدول  في نعرض فإننا العدم، الدراسة لفرضيات رفض أو قبول من إليه وماتوصل السابقة لتحليلا لعملية ووفقاً 
 .الدراسة فرضيات اختبار نتائج خالصة (10) رقم

 القرار بيان الفرضية رقم الفرضية

مقاييس بطاقة االداء  الستخدام إحصائية داللة أثر ذو توجد ال الرئيسة الفرضية
اإلستراتيجي للشركات  تعزيزاألداء المالي ، في(BSC)المتوازن 

 الطيران الليبية.

 

 رفض الفرضية

 العدم  وقبول

 البديلة

مقاييس االداء في  الستخدام إحصائية أثر ذو داللة التوجد فرعية االولىال الفرضية
 ، في(BSC)، من بطاقة االداء المتوازن الماليالجانب 

 للشركات الطيران الليبية.اإلستراتيجي  تعزيزاألداء المالي

 رفض الفرضية

 العدم  وقبول

 البديلة

مقاييس االداء في  الستخدام إحصائية أثر ذو داللة التوجد فرعية الثانيةال الفرضية
 ، في(BSC)، من بطاقة االداء المتوازن العميلجانب 

 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. تعزيزاألداء المالي

 رفض الفرضية

 العدم  وقبول

 البديلة

مقاييس االداء في  الستخدام إحصائية أثر ذو داللة التوجد فرعية الثالثةال الفرضية
، من بطاقة االداء المتوازن عمليات التشغيل الداخليةجانب 

(BSC)اإلستراتيجي للشركات الطيران  تعزيزاألداء المالي ، في
 الليبية.

 رفض الفرضية

 العدم  وقبول

 البديلة
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مقاييس االداء في  الستخدام إحصائية أثر ذو داللة التوجد فرعية الرابعةال لفرضيةا
 ، في(BSC)، من بطاقة االداء المتوازن التعلم والنموالجانب 

 اإلستراتيجي للشركات الطيران الليبية. تعزيزاألداء المالي

 رفض الفرضية

 العدم  وقبول

 البديلة

 المراجع

 المراجع العربية:
( مدى امكانية استخدام بطاقة االداء المتوازن لتقييم االداء في النوك التجارية 2732أبوعجيلة ) الغريب، -3
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( مدى توفر مقومات تطبيق مدخل بطاقة االداء المتوازن في قياس وتقييم اداء 2731الشلماني، سراج ) -2

 .اجستير غير منشورة. بنغازي. جامعة بنغازيالشركات الخدمية الليبية. رسالة م
 بغداد كلية مجلة المتوازن، األداء بطاقة لمنظورات وفقاً  النقل قطاع أداء كفاءة تقويم (2734ستار،بيداء) -1

 .74-95( ص ص 43العدد) المستهلك، وحماية السوق بحوث مركز -بغداد جامعة االقتصادية، للعلوم
 الشركات على تطبيقية دراسة :المستقبلية المحاسبية واألرباح أسعاراألسهم بين ( العالقة2771د،فايز )حدا -4

( ص ص 2(، العدد )11دراسات العلوم االدارية المجلد ) األردنية،مجلة العامة المساهمة الصناعية
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 ( في إدارة الكوارث في ليبياGISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 عالء الدين محمد سالم الدرولى
 التابع لمؤسسة : المعهد العالي للمهن الشاملة / قمينس

 Alderwly79@gmail.comالبريد االلكتروني : 
 772517.197هاتف: 

 الملخص

نحن نعرف ونعايش العديد من الكوارث فى حياتنا اليومية كالزالزل والحرائق والحروب فى المدن الليبية ولو على 
فترات قليلة ومتقطعة وال توجد ردة فعل سريعة إلنقاذ الموقف مما يسبب الكثير من الخسائر البشرية والمادية ، 

ق باالستعانة بخبراء الجغرافيا والجيولوجيا وكذلك تم حيث تم المسح جغرافيا من منطقة بنغازى الى مدينة طبر 
م وهى جهة مختصة  2777تجميع البيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإلغاثة التى تأسست اواخر سنة 

بإدارة الكوارث فى ليبيا ، ولذلك من خالل التجارب السابقة الموجودة فى الدول المجاورة وباألخص الدول العربية، 
فى ادارة الكوارث واستخدام التقنيات  GISتم التركيز فى البحث عن ادخال التكنولوجيا ونظم المعلومات فلذا 

نقاذ مايمكن انقاذه ، فلذا سوف نناقش فى هذا البحث كيفية استخدام  الحديثة فى المساعدة فى تقنين االضرار وا 
م كانية ربطها مع الدول الجوار عن طريق شبكة مع الخرائط االلكترونية وقواعد البيانات فى ادارة الكوارث وا 

  .االنترنت

 

 

mailto:Alderwly79@gmail.com
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Abstract 

We know and experience many disasters in our daily lives, such as earthquakes, fires 
and wars in Libyan cities, even at a few intervals. There is no quick reaction to save 
the situation, which causes a lot of human and material losses. The survey was 
conducted geographically from Benghazi to Tobruk, Data and information was 
collected from the National Relief Agency in Libya, which was established in late 
2009. It is a competent authority for disaster management in Libya. Therefore, 
through previous experiences in neighboring countries, especially the Arab countries, 
the focus was on the search for the introduction of technology In this paper, we will 
discuss how to use electronic maps and databases in disaster management and the 
possibility of linking them with neighboring countries via the Internet. 

Keywords: Gis (Geographic Information System), RDBMS (Relation database 
management system), maps. 

 المقدمة

من حيث التنبؤ بالكارثة وقوتها  GISتوجد العديد من الدراسات السابقة فى العالم حول ادارة الكوارث باستخدام 
ومدى تأثيرها  على المناطق المجاورة واألضرار السلبية الناجمة عنها .وتم اضافة الحروب من ضمن الكوارث 

يتم التركيز فى البحث على استخدام الخرائط التى تحتاج الى ادرة وخاصة مانمر به نحن فى ليبيا  فلذا س
فى المساعدة على تحديد المناطق التى حدثت فيها  GOOGLE EARTHE)الجغرافية واالستعانة بموقع )

( فى الالدارة الرئيسية SERVERالكارثة بحث تكون الخريطة الرئيسية بعد التعديل موجودة فى اجهزة رئيسية )
هزة موجودة فى باقى المناطق والمدن التى يشملهم البحث باستخدام التقنيات للمركز ومنظومات فرعية على اج

( من حيث توفير قاعدة بيانات كبيرة RDBMSالحديثة لربط الشبكات وبرامج ادارة القواعد البيانات العالئقية)
النظام بتوفير اقرب تحتوى على االمكانيات المتوفرة فى كل منطقة مجاورة للمنطقة التى حدثت فيها الكارثة ويقوم 

 مدينة او منطقة من حيث المسافة وذلك عن طريق خريطة توضيحية للمناطق والمدن المستهدفة .

 

 

 

 



813 
 

 انواع الكوارث :

 

 34( يوضح انواع الكوارث 3الشكل رقم )

 ( :GISانظمة المعلومات الجغرافية )

ويعتمد على التعرف على الخرائط، والصور هو العلم الذي يهتّم بجمع ومعالجة ودراسة المعلومات الجغرافية، 
الجوية، واستخدام الجداول، والعمل على معالجتها، والتأّكد من أّنها صحيحة بشكل كامل، وخالية من أّي أخطاء، 
حتى يتّم التمّكن من حفظها، واستخدامها عند الحاجة لها، وخصوصًا في الحاالت التي تستدعي دراستها، أو 

حاسوب، أو ورق الخرائط، أو الّرسومات البيانية. ظهرت ُنظم المعلومات الجغرافّية ألول مرة تحليلها عن طريق ال
م في كندا، من خالل روجر توملنسون، وفي فترة السبعينيات من القرن العشرين، انتشرت العديد 3744في عام 

ى إلى زيادة التكاليف الخاصة من الشركات التي تهتّم بالعمل على البرامج المتخّصصة بنظم المعلومات مّما أدّ 
بالعمل على هذه النظم، وساهم ذلك في زيادة عدد األشخاص الذين اهتّموا بدراستها، فظهرت العديد من 
البرمجّيات، واألجهزة الجديدة التي َتهتّم بمتابعة دراسة ُنُظم المعلومات، ومع ظهور شبكة اإلنترنت تطّورت كافة 

 . لخرائط الجغرافيةالطرق المستخدمة في متابعة ا
 فوائد نظم المعلومات الجغرافية ؟ 

 وّفرت ُنظم المعلومات الجغرافية العديد من الفوائد ممكن تلخيصها كاالتى :

                                                           

34
 . 2774استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى ادارة الكوارث ، د.سعد اهلل االغة ،  
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تقليص وقت إعداد الخرائط فقديمًا كانت تحتاج  اعداد الخريطة الواحدة إلى العديد من األيام، والتي قد  .3
، ورسمها، وتحديد الخطوط والتضاريس فيها، وتسمية األماكن الموجودة تصل إلى شهر أحيانًا حتى يتّم إعدادها

داخلها، وفي الوقت الحالي مع استخدام ُنظم المعلومات الجغرافية صار إعداد الخريطة يستغرق ساعات معدودة، 
 حتى تكون جاهزة.

من العاملين، ولكن  تخفيض عدد العاملين: كانت المراسم الخاّصة برسم الخرائط تحتوي على أعداٍد كبيرة .2
ضافة  مع التطّور التكنولوجي، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية التي قامت بوظيفة رسم الخرائط، وتجهيزها، وا 

 األلوان لها تّم التخفيف من عدد العاملين.
تُنفق  تقليل التكلفة المالية: ساهمت نظم المعلومات الجغرافية في التقليل من التكلفة المالية التي كانت  .3

على توفير ورق لرسم الخرائط، وأقالم رسم، وألوان، وهكذا مع دفع تكاليف أساسّية تكون مرتفعًة في الغالب إلنشاء 
 .نظم المعلومات الجغرافّية، ولكّنها ُتساهم في توفير هذه المبالغ بعد ذلك ألّنها ُتدفع مّرًة واحدة فقط

 مكونات نظم المعلومات الجغرافية:
المكانية هي المعلومات المبدئية التي تتوّفر حول األماكن الموجودة على الخريطة، والتي تجمع عن المعلومات 

طريق قياس مساحة األراضي، أو التصوير، أو استخدام أسلوب المسح الضوئي للتضاريس الجغرافية، لجمع 
األخرى وذلك بسبب حاجتها إلى  المعلومات حول األماكن ولكّنها تحتاج إلى مبلٍغ مالّي كبير مقارنًة بالعناصر
. حيث ساهم جهاز الحاسوب 35العديد من المعدات التي تساعد على دراسة وتحليل المعلومات للتأّكد من دقتها

في تسهيل العديد من العمليات المتخّصصة في إنجاز الخرائط، عن طريق استخدام األجهزة اإلضافّية التي تعتمد 
لجة البيانات المتعّلقة بالخرائط، والحصول على ُنسٍخ مطبوعة منها، مع وجود على التقنية الحاسوبّية في معا

تأثيرات صوتية، أو باستخدام تقنية الفيديو في عرض بعض الصور، أو اللقطات المصّورة حول الخرائط 
يه الجغرافية. البرامج والتطبيقات هي كافة التطبيقات التي تعمل على تصميم الخرائط وجعلها أكثر تفاعل

(، والتي ساهمت في جعل 1D(، و)2Dوخصوصًا مع وجود الخصائص ثنائية وثالثية األبعاد والتي ُتعرف باسم )
الخريطة المصّممة ُتحاكي الواقع، وتنقل صورًا أكثر وضوحًا، مّما ساهم في تطوير العديد من التطبيقات التي 

الذكية، مثل: الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية  ساعدت المستخدمين العاديين الذين يستخدمون األجهزة الرقمية
 .على تصفح مجموعة من الخرائط التي تُبّين للمستخدم المكان الذي يريده

 طريقة العمل:

 جمع البيانات باإلمكانيات المتوفرة لكل منطقة وتخزينها ضمن قاعدة بيانات النظام.

 لمنطقة او المدينة االقرب للمنطقة المتضررة تحديد المسافات بين المدن والمناطق المجاورة لمعرفة ا

 .تلقائيا تحديد اقرب نقطة مساعداتانشاء خريطة الكترونية تحتوى على اسماء المدن والمناطق بحيث يقوم النظام 

                                                           
35

 Use of remote sensing and GIS in disaster management in Gangtok area, Sikkim, Ashok Kumar Sharma & 

Varun Joshi,2010 
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كذلك امكانية النقر على اى مدينة او منطقة لفتح البيانات الخاصة بها لمعرفة االمكانيات والكميات المتوفرة لديها 
 بحيث يمكن توفير الكميات المطلوبة .

( تعمل على جهاز رئيسى مربوطة Asp.Net( يتم برمجتها بلغة )Web siteوضع كل ذلك على صفحة ويب )
بشبكة محلية ممكن تطويرها وربطها على شبكة االنترنت ويكون استعمالها متاح مع الدول االخرى لالستفادة من 

 المعرفة والتجربة للدول االخرى.

 االحتياجات والمواد المطلوبة:

 (SERVERSاجهزة حاسوب رئيسية ) .3
 (CLIENTSاجهزة حاسوب حديثة  ) .2
 ( .NETWORKSشبكة االنترنت وشبكات محلية ) .1
 برنامج تعديل للخرائط .4
 (.VB.NETلغة البرمجة ) .5
 ( .SQL SERVERبرنامج ادارة قواعد بيانات ) .4

 اهمية نظم المعلومات الجغرافية:

 المعلومات الجغرافية ومجاالت استخدامهااهمية نظم 
يمكن بصفه عامة ان نلخص اهمية نظم المعلومات الجغرافية وما يمكن ان تقدمه لنا في عدة نقاط اساسية هي ما 

 :يلي

 .سهولة العمل وتوفير الوقت  1_
 .الدقة والسرعة 2_ 
 .امكانية التحديث واإلضافة والحذف والتجديد 3_ 
 .يدة التامة والوضوح الكاملالموضوعية والح 4 _
جراء الجوانب والعمليات االحصائية 5 _  .امكانية التحليل والقياس من الخرائط وا 

 ._ الربط بين المعلومات مختلفة المصادر4

التغطية والتداخل مع استخدام الخرائط ، بمعنى انه يمكن وضع عدد كبير من الخرائط الموضوعة فوق 7_ 
 .بعضها البعض

 .ؤ والتوقع المستقبليالتنب8  _
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 :استخدامات نظم المعلومات الجغرافية

في مجال صنع قواعد البيانات المكانية عن ظواهر وأقاليم محدده في العلم والتي تعد وسيلة لتنظيم ودمج  1_ 
البيانات المأخوذة من مصادر عديدة سواء كانت خطية ام خلوية الستعادتها وقت الحاجة ودراسة العالقات 
 .المكانية التي تربط بين الظواهر الجغرافية وغير الجغرافية المتوطنة في تلك االقاليم او المناطق

مجال دراسة سطح االرض وخاصة فيما يتعلق باستخدام االرض وتسجيلها وملكياتها ويشكل هذا االستخدام  2_ 
 .في العالم (Gis) %( من جمل استخدامات23)

دمات العامة كخدمات الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والغاز والتلفزيون الخ استخداماتها في مجال الخ 3_ 
 .%( من مجمل االستخدامات.3حيث يشكل )

%( من 34استخداماتها في مجال علوم االرض والمتعلقة في استكشاف المعادن والنفط والغاز الخ وتشكل ) 4_ 
 .هذه االستخدامات

ي في المرتبة الرابعة وخاصة فيما يتعلق بدراسة البيئة والتلوث والصحة العامة في المجاالت الحيوية والتي تأت5_ 
 .في العالم (Gis) %( من مجمل استخدامات7والزراعة والغابات ، حيث تشكل تلك االستخدامات نحو )

ام الحيوي _استخداماتها في مجال تسويق االعمال والتجارة والسكان والسفر وتحليل الموقع االمثل مع االستخد  6
 .%( ايضا7لها لتشكل نسبة )

في ادارة البنية التحتية في المدن والتجمعات السكانية كالمواصالت وخدمات الطوارئ واإلنقاذ  (Gis) تستخدم_ 9
 ( .%9وتشكل نسبة )

العام استخداماتها في مجال الجغرافية السياسية والمؤسسات العسكرية والبوليسية واألمنية في كثير من دول _ .
 .كما تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية الخاصة في دراسة التقسيمات السياسية واإلدارية واالنتخابية

 .%(من مجمل استخداماتها4تستخدم في مجال صنع الخرائط حيث تشكل صناعة الخرائط في العالم نحو) 9 _ 
 :بالعلوم االخرى Gis عالقة

 مل تطبيقاتها عدة مجاالت علمية منهالم تكن حكرا على قسم معين بل تش Gis ان
  : علم الجغرافية _3 

يعد علم الجغرافية من العلوم التي تهتم بدراسة العالقات المكانية بين الظواهر الطبيعية التي ال دخل لإلنسان فيها 
سطح  او بوجودها ، والبشرية الناتجة من عملة وما ينتج عن تلك العالقة ، كما يدرس المكان الحقيقي على

االرض وخصائصه الكمية والوصفية ، وكذلك يتم التفاعل بين االنسان والبيئة وما ينتج عن ذلك من آثار سواء 
آثار البيئية على االنسان او آثار االنسان على البيئية ، وذلك من خالل التحليل الكمي للمظاهر العامة بشكل 

لومات الجغرافية ، ولكي تؤدي وظائفها التحليلية وللمساهمة مستمر لذا تعد الجغرافية الركيزة االساسية لنظم المع
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في وصنع القرارات المستقبلية من قبل الجهات المسئولة ، ولذلك استفادت الجغرافيا من ثورة المعلومات ومنها 
 تكنولوجيا االستشعار عن بعد التي لها االثر الفاعل في توفير معلومات مكانية )كمية ووصفية(وكذلك استخدام

 .تقنيات التحليل االلي في تصنيف وتبويب المعلومات وتقنيات الحاسوب

  :_علم الكارتوكرافيا  2

ان علم الكارتوكرافيا )علم الخرائط( من فروع الجغرافية التي تستخدم في تمثيل المعلومات الكمية او الوصفية على 
، فمنذ الستينات استخدمت الخرائط  شكل خرائط ومخططات ، وقد تم استخدام الحاسب االلي في هذا المجال

 .(Gis) االلية او استخدم الحاسوب في عمل الخرائط والتي تمثل احد الجوانب المهمة في

 :بما يأتي (Gis) ويمكن ايجاز الدور الذي يساهم به علم الكارتوكرافيا في مجال

فنية من حيث السمك والحجم  تحديد المعلومات المكانية بواسطة النقط والخطوط والمساحات وفق اساليب _3
والشكل واللون وطريقة الرسم وقواعد التوضيح المكاني ، بما يتفق مع باقي محتويات الخريطة ، لذا يجب االهتمام 

 . ( Gis) بهذه االساليب الستخدامها في مشاريع

وقعها على سطح _استخدام خرائط متنوعة والتي تساعد في التعبير عن الظواهر الطبيعية والبشرية حسب م  2
الكرة االرضية وفي اي مكان منها ، اي يوضح المسقط الشكل على سطح االرض حسب الموضع الذي يراد 

 .معرفته
اختيار مقياس رسم مناسب لمساحة المنطقة او االقليم ، وحجم الورق الذي يستخدم لغرض المعلومات ،  _1

 (Gis)  ة الحاسب االلي لذا يحتاج مستخدم برنامجوكثافة وحجم المعلومات المراد عرضها او اخراجها بواسط
خبره في مجال الكارتوكرافيا ، فضال عن عمليات التصغير والتكبير وما يحتاج الى دقه في اظهار المعلومات 

 . بشكل يتفق مع حجم الخريطة وكثافة المعلومات

 :ب التاليةااللمام الكامل بعلم الخرائط وذلك لألسباGis) لذا يتوجب على محللي ال )

ان الخرائط هي سطوح بينية مباشرة وفعالة ألنظمة المعلومات الجغرافية ، وهي نوع من السطح البنيي  -  أ
  . التخطيطي للمستخدم وهو ذو بعد مكاني

 يمكن استخدام الخرائط ككشاف بصري للظواهر والمواضيع التي تتضمنها انظمة المعلومات الجغرافية -  ب
فها اشكاال للرؤية يمكن ان تساعد في الكشف البصري عن مجموعة البيانات وفي الخرائط بوص -  ت

 .االيصال البصري لنتائج اكتشاف مجموعات البيانات في انظمة المعلومات الجغرافية
في مرحلة االنتاج )االخراج( تكون اجهزة التصميم البرامجي الكارتوكرافيا المكتبية افضل من وظائف  -  ث

 .مة المعلومات الجغرافيةاخراج في انظ
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استخدام مفتاح مناسب للخريطة يعبر عن محتوياتها حيث يتضمن مفتاح الخريطة مقياس رسمها وما تعبر  4 _ 
 .عنه الرموز واأللوان والخطوط كما ووصفا

تعد الرموز من عناصر الخريطة التي تستخدم في مجال تمثيل خرائط التوزيعات الكمية والوصفية  5_ 
ولموضوعات مختلفة اقتصادية وسكانية وعمرانية ، وهي رموز مختلفة بعضها هندسية الشكل كالدائرة والمثلث 

 .والمربع والمستطيل ، والبعض االخر تصويرية اي معبرة عن شكل ونوع الظاهرة

 اهمية البحث :

 االتى : من خالل الدراسة وجمع المعلومات عن طريق المقابالت الشخصية واالنترنت تبين لى

  . التوجد ادارة للكوارث من اى نوع فى ليبيا 
 التوجد استخدام للتقنيات الحديثة فى مجال نظم المعلومات 
  ردة الفعل ازاء حدوث الكارثة بطيئة 
  التوجد امكانات لمعالجة الكوارث فى المناطق الرئيسية بحيث يمكن مد المناطق المتضررة بالمواد التى

 ررة .تحتاجها المنطقة المتض
  نما يتم ذلك عن طريق المجالس المحلية وتعتمد ايضا على التوجد ادارة متخصصة إلدارة الكوارث وا 

 المساعدات الخارجية
  فلذلك من خالل البحث سوف نوضح مفهوم نظم المعلومات الجغرافية بما تحتويه من وظائف وادخال

 التقنيات الحديثة واستخدام الشبكات بأفضل صورة .

 النظام:مكونات 

 ( :MAIN MAPاوال : الخريطة الرئيسية )

تحتوى الخريطة على المدن المستهدفة فى البحث وبعض المسافات بين المدن والمناطق والتى تحدث تلقائيا عند 
 تحديد المنطقة المتضررة .
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 36( يوضح خريطة عامة للمدن والمناطق التى تمت عليها عملية المسح2الشكل رقم )

  

                                                           
36

 Google earth web,www.googleearh.com 
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 :جدول البيانات :ثانيا 

 العدد نوع السيارة الكمية نوع الصنف المدينة ت

 27 اسعاف 3777 خيم بنغازى 3

 2 اطفاء 3577 بطاطين بنغازى 2

 2 اسعاف - ادوية  االبيار  1

 ( يوضح البيانات المستخدمة فى النظام الجديد الخاص بإدارة الكوارث فى ليبيا3جدول رقم )

هناك جدول للموظفين العاملين فى المجال ادارة االزمات وكذلك جدول للمستخدمين  وهكذا.......  سوف يكون
 لضمان امن وسالمة النظام من العبث .

 :النتائج

  توفير قاعدة بيانات كبيرة ومنظمة تحتوى على جميع المدن الليبية باإلمكانيات والكميات التى تحتويها
 وفرش وبطاطين وكل مايلزم للمواطن المتضرر .من مواد اسعاف وسيارات اطفاء او اسعاف وخيم 

 . اعطاء استجابة عالية السرعة للتقليل من اثار  الكوارث وامتدادها 
 . امكانية االضافة فى النظام بحيث يمكن ادخال امكانية التنبؤ بالزالزل 
 .اضفاء طابع العمل االلكترونى لالدرات والمؤسسات لرفع مستوى كفاءة الموظف 
 توى العام للثقافة لدى المواطن ومشاركته فى توفير االحتياجات والتبرع .رفع من المس 

 االستنتاج:

ممكن ان نستنج فى نهاية البحث اننا بحاجة الى نظام خاص بإدارة الكوارث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
من الموتى وتضرر المبانى  وخاصة فى ليبيا التى تمر بفترات سيئة من حيث الحروب والكوارث واألعداد الكبيرة

والبنى التحتية وال توجد ادارة حقيقية لالزمة فلذلك عن طريق هذا النظام المقترح سوق يقلل من االضرار للمواطن 
 وممتلكاته.

نما جميع االحتياجات المطلوبة إلنجاح هذا  وامكانية تطبيق ذلك اليحتاج الى امكانيات كبيرة ومبالغ ضخمة وا 
نما يحتاج الى ارادة ووطنية وتعاون من الجميع .النظام متوفر وم  وجود فى االسواق الليبية وا 
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ABSTRACT. 
In recent years, the interest in entrepreneurship studies has grown as the backbone 
of any national economy and is applied in all economic fields in most countries of the 
world, effectively contributing to the creation of a competitive advantage between 
companies and organizations, solving the problem of unemployment, maximizing 
results and generating new projects that support economic growth. Which was 
achieved through the study of the role between the main trend in achieving the 
competitive advantage of the banking sector in the city of Benghazi and showing that 
the main trend is an important issue for any productive or service institution was to 
achieve the objectives of the institution . Therefore, this study aims to identify the 
importance of the leading approach to achieve a competitive advantage. This 
research is based on the integration of inductive and deductive methods through the 
extrapolation of the administrative literature and the analysis of previous studies 
related to the field of research, and in this way derives hypotheses and tests in 

mailto:elmdani9@hotmail.com
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822 
 

practice. The study society included the directors, department heads and employees 
of the Libyan banking sector operating in the city of Benghazi. 
 

 الكلمات المفتاحية: الريادة, التوجه الريادي, الميزة التنافسية
 :دراسةملخص ال

زاد في السنوات األخيرة االهتمام بدراسات ريادة األعمال على أنها العمود الفقري ألي اقتصاد وطني والمعمول بها 
في كل المجاالت االقتصادية في معظم دول العالم، والمساهمة بفعالية في خلق الميزة التنافسية بين المنظمات 

والدة المشاريع الجديدة التي تدعم النمو االقتصادي، وانطالقًا من النتائج وحل لمشكلة البطالة وتعظيم النتائج و 
التي تم التوصل إليها من خالل دراسة دور بين التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية للقطاع المصرفي في 

حقيق أهداف مدينة بنغازي وتبين ان التوجه الريادي موضوع مهم ألي مؤسسة إنتاجية او خدمية كانت في ت
المؤسسة. ومن ثم فأن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على أهمية التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية، 
وتقوم هذه الدراسة على أساس الدمج بين المنهجين االستقرائي واالستنباطي وذلك من خالل استقراء األدب 

جال الدراسة، ومن ثم اشتقاق فرضيات واختبار هذه الفروض اإلداري وتحليل الدراسات السابقة التي لها عالقة بم
عمليًا، وقد أشتمل مجتمع الدراسة على كل من المدراء ورؤساء األقسام والموظفين في قطاع المصارف الليبية 

 العاملة في مدينة بنغازي. 
البيانات األولية حيث وزعت ولتحقيق هدف الدراسة تعامل الباحثان مع نوعين من البيانات هي البيانات الثانوية و 

قائمة استبيان جميعها صالحة للتحليل وتم استخدام برنامج  .5قائمة استبيان على عينة الدراسة وتم تجميع  44
SPSS  في تحليل هذه البيانات وذلك من خالل استخدام اختبارT-Test  واختبار معامل االرتباط وذلك الختبار

بحث وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج بأن هناك عالقة بين التوجه الريادي والميزة الفرضيات ال
التنافسية فكالهما مكمل اآلخر ومرتبط ايجابيًا بنمو المنظمة واستمرارها في البيئة المتغيرة. وأن مستوي التوجه 

سط ويدل على ذلك قيمة الوسط الحسابي الريادي في المصارف الليبية العاملة في مدينة بنغازي فوق المتو 
ذ بلغت قيمة 1( وهي قيمة فوق الوسط الفرضي البالغ )4..1إلجمالي متغير التوجه الريادي البالغة ) ( وا 

( والمستوي الميزة التنافسية فوق المتوسط ويدل على ذلك قيمة الوسط 7.95االنحراف المعياري اإلجمالي )
( وقيمة االنحراف 5( وهي قيمة فوق الوسط الفرضي البالغ )4.79ية البالغة )الحسابي إلجمالي الميزة التنافس

 (. 3.3المعياري اإلجمالي )
 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

  المقــــدمة: 1.1
دارة  تعد إدراة األعمال من العلوم األجتماعية، والتي تخدم فئات عديدة في المجتمع، كالمالك والمستثمرون وا 

لجهات الحكومية والتشريعية وأطراف آخري، ولقد أصبح موضوع التنافسية من أهم مالمح العصر المشروع وا
الحديث، ومحددًا أساسيًا لنجاح أو فشل منظمات األعمال والمصدر الذي يعزز وضع المنظمة في السوق بما 
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والمفاهيم التي من شأنها  يحقق لها األرباح االقتصادية. األمر الذي دفع المنظمات إلي االنفتاح علي األفكار
إطالق المنافسة ومن أبرز تلك المفاهيم التوجه الريادي كأحد الخيارات التي تلجأ إليها المنظمة للتكيف مع 

 متطلبات التغيير ومواجهة المنافسة. 
 . الدراسات السابقة: 2. 1
التنافسية( ، تهدف هذه  بعنوان )ريادية األعمال في مواجهة التغيرات(: Scbora et al, 2010دراسة )-1

ومن أبرز  الدراسة إلى إلقاء الضوء على العالقة بين ريادية األعمال والتغيرات التنافسية لست شركات تيالندية،
 نتائجها أن الشركات المبحوثة كانت متأثرة بريادة األعمال، وأن ريادة األعمال تتأثر بالتنافسية.

)أثر التوجه الريادي والتوجه السوقي على أداء األعمال(،  بعنوان(: Abu Hasaim al, 2011دراسة )-2
على عدد من المشروعات الماليزية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين 

 كل من التوجه الريادي والتوجه السوقي، وبين التوجه الريادي واألداء.
بعنوان )دور التوجه الريادي في إدارة الزبون لجودة الخدمة(، دراسة (: 2113دراسة )الحدراوي, الكالبي, -3

تطبيقية على عينة من المتطلبات السياحية )الفنادق( في محافظة النجف هدفت الدراسة إلى التعرف على دور 
يكن في  التوجه الريادي في   إدارة الزبون لجودة الخدمة وتوصلت الدراسة إلى أن توجه الفنادق نحو الريادة لم

 المستوى المطلوب أدت إلى تأثير سلبي على تلبية رغبات الزبون.
بعنوان )ريادة األعمال واإلستراتيجية التنافسية( حيث وصلت الدراسة إلى : (Shephed phli,2014)دراسة -4

يجيات بورتر عدة استراتيجيات لريادة األعمال منها المنقب ومنها المدافع والمحلل وهي تشبه إلى حد كبير استرات
 في التنافس واإلستراتيجية تندرج ضمن روح المبادرة. 

 مشكلة الدراســـة: 3.1 
نتيجـــــة للتنــــــافس المتزايــــــد أجبــــــرت المنظمـــــات علــــــي إعــــــادة التفكيــــــر فـــــي كيفيــــــة إنتــــــاج وتقــــــديم الخــــــدمات  

( ، األمــــــــر الــــــــذي فــــــــرض علــــــــي المنظمــــــــات األعمــــــــال فــــــــي الــــــــدول الناميــــــــة Kemelgor، 2772والمنتجــــــــات )
ـــــر مالئمـــــة لظـــــروف التنافســـــية  ـــــي سياســـــات وتوجهـــــات أكث ـــــة، بتبن ـــــيم عملياتهـــــا واســـــتراتيجياتها التنظيمي إعـــــادة تقي
مـــــن أهمهـــــا التوجـــــه الريـــــادي وبـــــالرغم مـــــن االهتمـــــام بالـــــدور الـــــذي تلعبـــــه ريـــــادة األعمـــــال وتأثيرهـــــا فـــــي الســـــلوك 

ـــــــدرة فـــــــي الدراســـــــات ال ـــــــاك ن ـــــــة، إال أن هن ـــــــة النظري ـــــــار دور التوجـــــــه العـــــــام للمنظمـــــــة مـــــــن الناحي ـــــــة الختب تطبيقي
الريـــــادي فـــــي تحقيـــــق الميـــــزة التنافســـــية للمؤسســـــات ومعرفـــــة مـــــدي إدراك المـــــدير فـــــي البيئـــــة الليبيـــــة عمومـــــًا وفـــــي 
ـــــادة كأحـــــد أهـــــم االدوات االســـــتراتيجية للمنظمـــــة فـــــي  ـــــه الري ـــــذي تلعب ـــــدور ال القطـــــاع المصـــــرفي بصـــــفة خاصـــــة لل

 دراسة.بناء ميزتها التنافسية وهذا ما ركزت عليه ال
 وبناء على ما تقدم تكمن مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:  
 هل إدارة المصارف الليبية تعمل فعاًل لتفعيل التوجه الريادي؟ وما مستوي ذلك؟  .3
 ما هو مستوي الميزة التنافسية التي تحققها المصارف الليبية؟  .2
 المصارف الليبية؟ ما هو دور التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية في  .1
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 أهــداف الدراســة: 4.1
 يمكن تحديد أهداف هذه الدراسة بما يلي:  

 . التعرف علي مدى إدراك التوجه الريادي وأبعاده في المصارف الليبية. 3
 . التعريف بأهمية دور التوجه الريادي في خلق الميزة التنافسية للمصارف الليبية. 2
 في تحقيق الميزة التنافسية.  . أختبار دور التوجه الريادي1

 أهميــة الدراســـة: 5.1
 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:   
. تستمد الدراسة أهميته من أهمية التوجه الريادي فـي قطـاع المصـارف لتحقيـق ميـزة التنافسـية تمكنهـا مـن التفـوق 3

 علي غيرها من المصارف المنافسة. 
تبــار العالقــة بــين أبعــاد التوجــه الريــادي والميــزة التنافســية فــي المصــارف . تعــد هــذه الدراســة مســاهمة علميــة إلخ2

 المبحوثة من عدمه واألرتقاء بمستوي أدائها. 
. تعد الدراسة محاولة فـي زيـادة مسـتوي إدراك مـديري بالمصـارف ألهميـة التوجـه الريـادي لتحقيـق الميـزة التنافسـية 1

 لمصارفهم والعمل علي استدامتها . 
 الدراسة: . حدود6.1

أجريت هذه الدراسة في حدود مدينة بنغازي دون أن تشمل غيرها من المدن وذلك لضيق الوقت المتاح الدراسة، 
كما أن هذه الدراسة تقتصر على دراسة موضوع البحث من وجهة نظر موظفي المصارف الليبية وذلك لحداثة 

 الموضوع في ليبيا. 
 . نموذج الدراســة:9.1

في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وضمن إطارها النظري والتطبيقي قام الباحثان بتوليف مخططًا مقترحًا        
لى دراسة )الطالفحة،2731باالستناد إلى دراسة )رشيد، ( لعناصر الميزة .277( لعناصر التوجه الريادي وا 

 التنافسية كما موضح بالشكل التالية: 
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 ( 1الشكل رقم )
 

 . الميزة التنافسية2. التوجه الريادي                                                       1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فرضيات الدراســة:8.1
 أعتمدت الدراسة علي مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية وذلك علي النحو التالي: 

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوجه الريادي وأبعاد الميزة التنافسية الفرضية الرئيسية . 
 ينبثق عن هذه الفرضية خمس فرضيات فرعية: 

 توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعـاد التوجـه الريـادي )االبداعيـة ، : األولى الفرضية الفرعية
 تقبل المخاطرة ، االستباقية( وبعد األسعار التنافسية. 

 توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوجـه الريـادي )االبداعيـة ، : الفرضية الفرعية الثانية
 باقية( وبعد تقديم خدمات الجديدة. تقبل المخاطرة ، االست

 توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعـاد التوجـه الريـادي )االبداعيـة ، : الفرضية الفرعية الثالثة
 تقبل المخاطرة ، االستباقية( وبعد تحسين الجودة. 

 توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوجـه الريـادي )االبداعيـة ، : الفرضية الفرعية الرابعة
 تقبل المخاطرة ، االستباقية( وبعد السرعة في تقديم الخدمات. 

 توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوجه الريـادي )االبداعيـة : الفرضية الفرعية الخامسة
 ، تقبل المخاطرة ، االستباقية( وبعد الحصة السوقية. 
 
 
 
 

 االسعار التنافسية االبداعية

 االستباقية

 تقبل المخاطرة

 تقديم الخدمات الجديدة

 السرعة في تقديم الخدمة

 تحسين الجودة

 الحصة السوقية
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 المبحث الثاني: اإلطــــار النظــري للــــدراسة
 أواًل: مفهوم التوجه الريادي:

ق بالمنظمة الناجحة سيطلب أن يكون لديها توجه إن المنظمات التي ترغب في العمل الريادي المتعل        
ريادي، وموقف استراتيجي تمكنها من تحقيق حالة ريادية في األسواق التي تنشأ بها، وهو بهذا يمثل توجهًا 
استراتيجيًا ترتبط باألساس في اغتنام الفرص وخلق مجموعة من الموارد واستغاللها واكتساب سمات ريادية محدودة 

( وهو ظاهرة تنظيمية تعبر Galetic Milovanovic, 2009اتخاذ القرارات والطرق والممارسات )تتعلق بنمط 
عن مدى التزام المنظمة في تقديم المنتجات الجديدة أو ممارسة األعمال التي تتسم بالخطورة فضاًل عن الخطط 

جه الريادي هو القدرة على ( فالتو Moreon Casnas, 2008االستباقية التي تهدف إلى التغلب على المنافسين)
اإلبداع واالبتكار من خالل منتجات جديدة في اإلنتاج وأسواق جديدة ونماذج جديدة والتي تركز على اإلدارة 
االستراتيجية وتحسين األداء مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وتوفير الحوافز واستقاللية للعاملين )السكارنة، 

( أن التوجه الريادي هو استراتيجية تدفع المنظمات لتحقيق 2731الكالبي، ( ويرى كل من )الحدراوي و 2733
ميزة تنافسية باالعتماد على األنشطة خاصة كاإلبداع وتحمل المخاطرة والمبادرة للدخول لألسواق الجديدة 

 واالستحواذ على الفرص وتلبية حاجات ورغبات الزبائن.
 أبعاد التوجه الريادي:

من خالل البحث في أدبيات األعمال والتوجه الريادي تبين أن هناك قدرًا من االتفاق بين الباحثون حول        
( والتي ركزت على 2733أبعاد التوجه الريادي والمتمثلة باإلبداعية والمخاطرة واالستباقية وفقًا لدراسة )السلطاني، 

 اد للتوجه الريادي في هذه الدراسة.أبعاد التوجه الريادي وبذلك سيتم اعتمادها كأبع
لقد أضحى االبداع مجال اهتمام العديد من الباحثين، فضاًل عن مدراء المنظمات االبداعية )االبداع(: -1

 بمختلف أنواعها حيث أنه يمثل مفتاح للنجاح وأساس للمنافسة لتلك المنظمات.
حلول االبتكارية االستثنائية للمشكالت المختلفة ( إلى االبداع بأنه البحث عن الOkpora, 2009فينظر )      

 والتي تؤدي في النهاية إلى تقديم عملية، وتكنولوجية جديدة، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات جديدة.
ويمكن تعريفه على أنه عملية إيجاد منتجات أو خدمات جديدة باإلضافة إلى إيجاد طرق جديدة في كيفية      

دارة عالقتها بالشركات األخرى واالستعداد تعريف الزبون على ال منتجات أو إيجاد طرق جديدة في تنظيم الشركة وا 
 ( . 2731لتطوير حلول مبتكرة وتقديم عروض جديدة )جندب، 

أما االبداعية فتشير إلى التوجهات المنظمة نحو االبداع والتخلي عن الممارسات التنفيذية من خالل        
 Deesتائجها هو منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة، أو تحسين العمليات التكنولوجية )االبتكار والتخريب ون

et ol, 2007. ) 
يشير مصطلح تقبل المخاطرة إلى إدراك حالة عدم التأثر، واحتمالية الخسارة أو النتائج تقبل المخاطرة: -2

مواردها في مشروعات قد تكون نتائجها السلبية، وينشأ سلوك تقبل المخاطرة نتيجة ميل المنظمة نحو استثمار 
( ويعبر عنه أيضًا بالنشاط الذي يهدف لمنع الخسائر التي قد تواجه المنظمات Madesn, 2007غير مؤكدة )
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كذلك تمثل استعداد اإلدارة لمنح موارد كبيرة بمستوى مخاطرة عالي للحصول على الفرص في ظروف عدم التأكد، 
يقًا مع مبادرة المدراء في السعي للحصول على فرص جديدة في عالم األعمال الذي إذ ترتبط المخاطرة ارتباط وث

 (.2777ينطوي على المخاطرة والميل لإلبداع الريادي )السكارنة وآخرين، 
( أن عمل المخاطرة تشير إلى درجة استعداد المدراء الستخدام موارد 2731كما يرى )الحيدراوي والكالبي،       

بالمخاطر إلنتاج منتجات جديدة والسعي للدخول في أسواق جديدة والسعي لتحمل المخاطرة مقابل كبيرة محفوفة 
 االبداع واالبتكار.

تشير االستباقية لميل المنظمة الستباق االحتياجات المستقبلية والسعي لالستفادة من االستباقية )المبادرة( : -3
في تطوير المنظمة لبيان امكانيتها في إنتاج وابتكار منتجات جديدة الخبرة السابقة والمعلومات المتوفرة واستخدامها 

(، فالمنظمات الريادية تراقب 2731وعمليات انتاجية فعالة من خالل التكنولوجيا الحديثة)الحيدراوي والكالبي، 
 االتجاهات وتحدد الحاجات المستقبلية للزبائن الحاليين وتتوقع التغيرات في طلباتهم.

( أن االستباقية هي جهود المنظمة في التعرف على احتياجات الزبائن 2731رشيد والزيادي، ويرى )     
 المستقبلية وتحويلها إلى فرص جديدة واالستجابة لها قبل غيرها من المنظمات.

 ثانيًا: الميزة التنافسية: 
دة المنافسة بين المنظمات لقد أصبح بناء المزايا التنافسية في عصر العولمة ال غنى عنه، فنتيجة ش        

المحلية واألجنبية، حتى تضمن قدرة تنافسية عالية، وتؤمن البقاء ضمن مجموعة المنافسين والنمو في السوق. 
وتعرف التنافسية على أنها "القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق األهداف من الربحية والنمو 

د حيث تسعى المنظمات بصفة مستمرة على تحسين مركز التنافسية بشكل واالستقرار والتوسع واالبتكار والتجدي
دوري  نظرًا الستمرار تأثير المتغيرات العالمية والمحلية وتحقيق التنافسية من خالل مجموعة من المتغيرات منها 

ء الحاليين، التحكم في عناصر التكاليف، إدارة الجودة الشاملة، تجديد المنتجات، تخفيض األسعار إرضاء العمال
( وتشير الميزة التنافسية إلى قدرة المنظمة على تحقيق التفوق واألفضلية 2737البحث عن عمالء جدد )طهرات، 

على المنافسين في السوق، هذا التفوق يأتي من خالل تطوير القدرات المميزة في الشركة، وعليه فإن القدرات 
( كما تعرف الميزة التنافسية بكونها السياسة المتفوقة التي 2773، المميزة تقود إلى خلق الميزة التنافسية )النجم

بنتها الشركة لتنافس في السوق وتحقق أفضل النتائج التي تصبو إليها، وذلك من خالل اتباع استراتيجيات محددة 
 (.Korankye، 2731من شأنها تحقيق الميزة التنافسية )

 أبعاد الميزة التنافسية:
إن كفاءة المنظمة تتحدد بمدى قدرتها على تقديم المنتجات في الوقت وبالدقة والسرعة التي سرعة االستجابة: -1

يريدها الزبائن والتأقلم مع التحوالت البيئية المتغيرة، والتي تتطلب تجزئة العمل والتنبؤ بحدوث التغيرات بشكل دائم، 
 تج والخدمات بسرعة تالفيًا لالختناقات وزيادة التكاليف.وتحديث اآلليات لضمان حصول الزبائن على المن

سرعة االستجابة تؤدي إلى خفض التكاليف، وتحقيق جودة عالية ومميزة، وتمكن المنظمة من تعظيم      
 (.Sachitra. et, 2016أرباحها، وتقوية مكانتها في السوق )
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الرابحين والخاسرين في السوق، إذ أن هذا  تستخدم مقياس الحصة السوقية للتمييز بينالحصة السوقية: -2
المقياس يستخدم لحساب نصيب المنظمة من المبيعات في السوق ومقارنته بالمنافسين، ويقصد بالحصة السوقية، 

 .(Day George, 2008نسبة مبيعات المنظمة إلى مبيعات الصناعة )
الميزة التنافسية في عالم الديناميكية، ويعرف  يعد االبتكار مصدرًا رئيسيًا لتحقيقتقديم الخدمات الجديدة: -3

االبتكار بكونه االستراتيجيات التي تستخدمها الشركات والتي تقوم على مبدأ استحداث أفكار جديدة، وتوليد 
ممارسات مبدعة، ال مثيل لها، ومواكبة متطلبات العصر من تكنولوجيا وخطط وأساليب إدارية حديثة، وتنفيذها 

 .(2732جل تحقيق ميزة تنافسية تضاهي غيرها من المنافسين )بوبعه، وتطبيقها من أ
إن جودة السلعة هي إحدى الركائز األساسية التي تستطيع أن تضمن والء الزبائن وتزيد من تحسين الجودة: -4

حجم استهالكهم للسلعة أو الخدمة وتعرف منظمة المواصفات الدولية للجودة بانها مجموعة مميزات وخصائص 
 (.Westheod, 2003لسلعة أو الخدمة التي تعطي القدرة على تلبية رغبات الزبائن الضمنية والظاهرة )ل

 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية
 منهجية الدراسة.  .1.4

تبنــت الدراســة المــنهج العلمــي الحــديث فـــي مجــال إدارة األعمــال أو المــنهج االســتنباطي واالســتقرائي الـــذي  
صر رئيسية هي االستنباط واالستقراء والتجريبي أو التطبيق، وذلك مـن خـالل إتبـاع الخطـوات يعتمد على ثالثة عنا

 التالية:
  مراجعة أدبيات الدراسة للتعرف على أهم المتغيـرات المـؤثرة بصـورة عامـة علـى التوجـه الريـادي لتحقيـق الميـزة

 التنافسية في المنظمات.
  مراجعة أدبياتها، أو بمعنى أخر تحديـد المتغيـرات المختلفـة التـي تكوين اإلطار النظري للدراسة، اعتمادّا على

يحتمل أن تؤثر في أهمية معلومات التوجه الريادي في تحقيـق الميـزة التنافسـية، مـع تحديـد اتجـاه العالقـة بـين 
 هذه المتغيرات.

 تلقـة التـي يحتمـل أن توضيح اإلطار النظري للدراسة في ضوء العوامل البيئية المحلية، لتحديد المتغيرات المخ
 تؤثر على أهمية معلومات التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية، وبالتالي صياغة فرضيات الدراسة.

  استخدام استمارة االستبيان كوسيلة لجمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة ومن ثم تحليلها وصـياغة
 النتائج )االستنتاجات العلمية للدراسة(.

  مقارنــــة االســــتنتاجات التطبيقيــــة للدراســــة باســــتنتاجاتها النظريــــة، فــــإذا كانــــت النتــــائج التطبيقيــــة للدراســــة تؤيــــد
اســتنتاجاتها النظريــة، فــإن الدراســة تكــون قــد أضــافت دلــياَل تطبيقيــّا مــن واقــع البيئــة المحليــة يؤيــد اســتنتاجاتها 

وامـــل التـــي تقـــف وراء ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر النظريـــة، وفـــي حالـــة عـــدم تطابقهـــا فإنـــه يجـــب التعـــرف علـــى الع
 الباحثان. 
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 . أداة القياس. 2.3
لغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة و الوصول إلى مرحلة اختبار فرضياتها، وبعد مسح اإلطار النظري          

صة تتناسب (، قام الباحثان بتصميم استمارة استبانة خاLiterature Reviewوالمقاييس السابقة باألدب اإلداري )
الخماسي، وقد تم تقسيم  (Likert Scale)مع طبيعة وخصوصية الدراسة، حيث تم استخدام مقياس ليكرت 

االستبانة إلى جزأين رئيسيين يتعلق الجزء األول ببيانات شخصية عن المبحوثين متمثلة في النوع والعمر والمؤهل 
المصارف الليبية في مدينة بنغازي، أما الجزء الثاني  العلمي والمستوي الوظيفي والخبرة، بالنسبة لموظفي قطاع

 فيتعلق بأسئلة البحث، وقد تم تقسيم األسئلة لتغطي محورين كما يلي:
 البيانات الشخصية للموظفين. المحور األول:
 أهمية التوجه الريادي في تحقيق الميزة التنافسية. المحور الثاني:

 . ثبات وصدق أداة القياس:3.3
إن المقيـــاس الجيـــد يتســــم بالثبـــات والصــــدق، حيـــث يعتبــــر الثبـــات مــــن المفـــاهيم األساســــية والمهمـــة فــــي           

المقاييس من أجـل االعتمـاد علـى تلـك المقـاييس والنتـائج التـي تتولـد عنهـا، وهنـاك العديـد مـن الطـرق لقيـاس معامـل 
تـم اسـتخدامها للتحقـق مـن ثبـات مقيـاس الدراسـة، ( والتـي Chronbach alphaالثبات، منها معادلة ألفا كرونباخ )

ومـــن خاللـــه يمكننـــا قيـــاس الصـــدق والثبـــات وذلـــك بأخـــذ الجـــذر التربيعـــي للثبـــات وعنـــد إدخـــال البيانـــات فـــي جهـــاز 
جـــراء االختبـــار،  33وبتطبيـــق المعادلـــة علـــى عينـــة اســـتطالعية وعـــددها  SPSSالحاســـوب تـــم تحليلهـــا ببرنـــامج  وا 

والــذي يوضــح درجــات الصــدق بأخــذ الجــذر ألتربيعــي للثبــات ،  (3)ضــحة فــي الجــدول أعطــت درجــات الثبــات المو 
ومـــن خـــالل الجـــدول يتضـــح لنـــا أن معـــامالت الثبـــات كانـــت عاليـــة وهـــي تعطـــي الثقـــة بدرجـــة كبيـــرة فـــي ثبـــات أداة 

( 7.97) وهـذه النسـبة تعتبـر عاليـة جـدًا وهـي أعلـى بكثيـر مـن النسـبة الـدنيا( 7.742القياس، حيث كانـت النسـبة )
وهــي قيمــة مرتفعــة جــدا وتعــزز الثقــة فــي أداة المســموح بهــا فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بمــا فيهــا علــم اإلدارة، 

 القياس.
 ( معامل الثبات والصدق لمقياس الدراسة1الجدول رقم )

Cronbach's Alpha N of Items 
.962 30 

 .  . مجتمع وعينة الدراسة4.3
يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء األقسام والموظفين لقطاع المصارف الليبية في مدينة بنغازي، وقد تم    

اختيار هـذا المجتمـع ألن المسـتوى التعليمـي لمـوظفي المصـارف يمثـل عامـل إيجـابي لتقيـيم الموضـوع وذلـك لحداثـة 
( قائمـة اسـتبيان 44تـم توزيـع )تكامـل فـي ليبيـا، و موضوع البحث خصوصًا أن التوجه الريـادي غيـر مطبـق بشـكل م

حجــم عينــة البحــث وفــي خــالل فتــرة الختيــار  (Krejcie, Morgan, 1970علــى عينــة الدراســة اســتناد لجــدول )
 (2والجـدول)%( وهي نسبة جيـدة، 77( قائمة استبيان جميعها صالحة للتحليل أي بنسبة ).5أسبوعين تم تجميع )

 يوضح تحليل توزيعات تلك القوائم:
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 الموزعة والمستلمة ( قوائم االستبيان2الجدول )

 صحائف االستبيان المستلمة صحائف االستبيان الموزعة المصرف
 25 29 مصرف التجارة والتنمية
 31 35 مصرف اإلجماع العربي

 32 35 مصرف األمان
 . 7 مصرف شمال أفريقيا

 . أسلوب تحليل البيانات. 5.3
الحـزم  بعد تجميـع قـوائم االسـتبيان أدخلـت البيانـات المتحصـل عليهـا إلـى جهـاز الحاسـوب عـن طريـق برنـامج      

، وتم استخدام الطرق اإلحصائية المختلفـة، حيـث اسـتخدم الباحثـان SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
واختبــار one-sample T- testاســتخدام اختبــار التكــرارات والنســب المئويــة و أســاليب اإلحصــاء الوصــفي مثــل 

 ، وذلك لمعرفة توصيف البيانات المجمعة من أفراد العينة والختبار فرضيات الدراسة. معامل االرتباط 
 تم تحليل الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة كما يلي:. خصائص أفراد عينة الدراسة:6.3

 .تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب المتغير النوع:1.6.3
 (عدد ونسب أفراد العينة حسب النوع 3الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 81.0 47 ذكر
 19.0 11 أنثى

 100.0 58 المجموع
 % من عينة البحث إناث.37% من عينة البحث هم ذكور و3.( يتضح أن 1من الجدول )       
 تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر: .2.6.3

 ( عدد ونسب أفراد العينة حسب العمر  4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الفئة

سنة 17أقل من   9 15.5 
سنة 17إلى  17من   19 32.8 
سنة 47إلى  47من   22 37.9 

سنة 57أكثر من   8 13.8 
 100.0 58 المجموع

عام كانت نسبتهم  17إلى  17% ومن 19.7عام نسبتهم  47إلى  47أن العمر من ( يتضح 4من الجدول )
 %...1عام شكلوا نسبة  57%، وأكثر من 35.53عام نسبتهم  17%، وأقل من ..12
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 . تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي:3.6.3

 ( عدد ونسب أفراد العينة حسب المؤهل العلمي5الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 1.7 1 دبلوم متوسط
 1.7 1 الشهادة الثانوية

 13.8 8 دبلوم عالي
 69.0 40 بكالوريوس
 13.8 8 ماجستير

 100.0 58 المجموع
% من عينة 47( أن أكثر نسبة كانت ممن يحملون مؤهالت جامعية حيث بلغت 5ماتم مالحظته من الجدول )
% منهم يحملون مؤهل ماجستير، األمر الذي يؤدي إلى تعزيز الثقة في اإلجابات 34الدراسة، كما أن مانسبته 

 المتحصل عليها.
 . تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوي الوظيفي:4.6.3

 ( عدد ونسب أفراد العينة حسب المستوي الوظيفي6الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 12.1 7 مدير إدارة
قسمرئيس   13 22.4 
 65.5 38 موظف

 100.0 58 المجموع
% من عينة الدراسة، يليها رئيس 45.5( يالحظ أن أكثر نسبة كانت للموظفين حيث بلغت 4من الجدول رقم )

 %.32.3%، ومن ثم مدير إدارة 22.4قسم 
 . تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة:5.6.3

 
 العينة حسب متغير الخبرة( عدد ونسب أفراد 9الجدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة

سنوات 5من سنة إلى   8 13.8 
سنوات 37إلى  4من   15 25.9 
سنة 35إلى  33من   9 15.5 
سنة 27إلى  34من   15 25.9 
فأكثر 23من   11 19.0 

 100.0 58 المجموع
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عام حيث بلغت النسبة  27إلى  34من  ( أن الخبرة كانت لها دور كبير في اإلجابات9يتضح من الجدول )
 % وهي أعلى بين توزيع النسب على متغير الخبرة.25.7
 . تحليل أسئلة الدراسة:9.3
فيما يلي تحليل إجابات عينة الدراسة عن قوائم االستبيان، وباستقصاء آراء مفردات العينـة بشـأن جانـب معـين      

 من جوانب الدراسة، وجاءت نتائج التحليل كما توضحها الجداول التالية: 
 أبعاد التوجه الريادي. 1.7.3
ى اإلبداعية حيث كانت أعلى نسبة موافقة على ( بالمالحق تبين نسبة الموافقة عل.من خالل الجدول )        

لها دور في وهو مامعناه أن جميع عينة الدراسة يعتقدون أن التكنولوجيا  .1.7السؤال السابع بمتوسط حسابي 
ذا نظرنا إلى المتوسط العام نجد أنه بلغ  والذي يدل  7.92واالنحراف المعياري  1.74تحسين أداء الخدمات، وا 

 جابات، أي أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على اإلبداعية.على عدم تشتت اإل
االبداعية-أبعاد التوجه الريادي(8الجدول رقم )  

 
المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

يحرص المصرف على استثار الفرص 
المتاحة في مجال استحداث خدمات 

 مصرفية جديدة
42 72.4 8 13.8 3.9655 .62029 2 

توفر اإلدارة الدعم الكافي للموظفين لتنفيذ 
 األفكار الجديدة

38 65.5 10 17.2 3.9310 .74603 3 

يتمتع الموظفين بالمصرف بالقابلية على 
تحويل التحديات التي يواجهها المصرف إلى 

 فرص للتطور والتحسن
33 56.9 12 20.7 3.9655 .70001 2 

تميل اإلدارة إلى تبني مداخل جديدة للتعامل 
 4 75590. 3.9138 19.0 11 58.6 34 مع المشكالت التي تواجهها

تحرص ادارة المصرف على تبني األفكار 
الجديدة التي تضمنها األبحاث والدراسات 

 العلمية ذات الصلة بنشاطها
32 55.2 12 20.7 3.8966 .80980 5 

تحسينات مستمرة في أنظمة تجري اإلدارة 
العمل واجراءاته بهدف تحسين الخدمات 

 المصرفية
35 60.3 11 19.0 3.9310 .74603 3 

تسعى اإلدارة إلى توظيف التكنولوجيا 
 الجديدة لتحسين أداء الخدمات

36 62.1 11 19.0 3.9828 .66204 1 

  0.7200 3.9408 المتوسط العام
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والمتوسط لعام هو  4.739( يتضح أن أعلى نسبة موافقة كانت على السؤال الثاني بنسبة 7من جدول )        
ويدل على عدم وجود تشتت في اإلجابات من المبحوثين ويوافقون  7.971مرتفع جدًا واالنحراف المعياري  ...1

 بشدة على تقبل المخاطرة.
بل المخاطرةتق-أبعاد التوجه الريادي(9الجدول رقم )  

المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

ينظرالمدراءالي تحمل المخاطرة كونها سمة 
 إيجابية

31 53.4 9 15.5 3.7759 .79567 4 

يحرص الجميع في المصرف على تقديم 
 1 66204. 4.0172 20.7 12 62.1 36 األفكار الجديدة دون خوف أو تردد

ن كانت  تقبل اإلدارة المبادرات الجديدة وا 
 غير مضمونة النتائج

28 48.3 14 24.1 3.8621 .90705 3 

تحمل المخاطرة يشكل عنصرًا جوهريًا في 
 استراتيجية المصرف  لتحقيق النجاح

32 55.2 12 20.7 3.8966 .80980 2 

  0.7936 3.8879 المتوسط العام
وبلغ المتوسط العام  4.739( أن أعلى نسبة موافقة كانت على السؤال الثاني بنسبة 37يتبين من جدول ) 

، كذلك يدل على عدم تشتت في اإلجابات ويوافق معظم المبحوثين على .7.94واالنحراف المعياري  1.754
 االستباقية.

االستباقية-أبعاد التوجه الريادي(11الجدول رقم )  
المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

تسعى اإلدارة دائمًا إلى أخذ زمام المبادرة في 
مجال استحداث أقسام ذات تخصصات 

 خدمية جديدة

39 67.2 10 17.2 
4.0000 .62126 

2 

تحرص اإلدارة على متابعة التغيرات التي 
الخارجية لتجنب تحصل في البيئة 

 المفاجئات

35 60.3 13 22.4 
4.0172 .71307 

1 

يسعى المصرف دائمًا إلى اكتشاف طرق 
 جديدة إلنجاز االعمال

32 55.2 13 22.4 
3.9655 .74846 

3 

يستطيع المصرف تلبية احتياجات ورغبات 
 العمالء بما يفوق توقعاتهم

34 58.6 9 15.5 
3.8448 .74461 

6 

اكتساب المعرفة يحرص المصرف على 
 الجدية بطريقة أسرع من المصارف األخرى

38 65.5 10 17.2 
3.9310 .74603 

5 
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تبادر اإلدارة إلى إقامة الشراكات مع 
المصارف المناظرة خارج الدولة بهدف 
 الحصول على المعرفة الجديدة قبل غيره

27 46.6 17 29.3 
3.9655 .91700 

4 

  0.7484 3.954 المتوسط العام
، اما 4.731( يالحظ أن أعلى نسبة موافقة كانت على السؤال األول بنسبة بلغت 33من جدول )        

ما يدلل على موافقة المبحوثين  77..2وهو مرتفع جدًا أما االنحراف المعياري فبلغ  4.252المتوسط العام فبلغ 
 على األسعار التنافسية.

األسعار التنافسية (11الجدول رقم )  
المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

يهم إدارة المصرف تقديم خدمات بأسعار 
 تنافسية

34 58.6 14 24.1 
4.9138 6.72592 

1 

 2 85557. 3.9310 24.1 14 51.7 30 يوجد في المصرف قياسات سعرية للخدمة
عند تحديد توجد دراسات أسعار المنافسين 

 األسعار
31 53.4 13 22.4 

3.9138 .84364 
3 

  2.8083 4.2528 المتوسط العام
، أما المتوسط لعام فبلغ 4.753( كانت أعلى نسبة موافقة على السؤال الثالث بنسبة 32من جدول )      
بالتالي يوافق معظم المبحوثين على تقديم الخدمات  7.9372وهو مرتفع، بينما االنحراف المعياري  4.775
 البارزة.

تقديم الخدمات الجديدة(12الجدول رقم )  
المتوسط  بشدةموافق  موافق الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

تبني األفكار االبداعية للموظفين لتقديم 
 الخدمات المميزة

35 60.3 14 24.1 
4.0345 .74846 

2 

 3 72213. 3.9310 19.0 11 58.6 34 المواكبة الجادة للتطورات في بيئة المصارف
بارزة حرص الموظفين لتقديم خدمات  33 56.9 14 24.1 4.0517 .66021 1 

  0.7102 4.0057 المتوسط العام
 1.74بمتوسط عام بلغ  4.777( أن أعلى نسبة موافقة على السؤال األول بنسبة 31تبين من جدول رقم )      

ويدل على عدم وجود تشتت في اإلجابات ويوافق المبحوثين على تحسين  7.4.39أما االنحراف المعياري بلغ 
 جودة الخدمات.
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تحسين الجودة(13الجدول رقم )  
المتوسط  بشدةموافق  موافق الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

 1 62126. 4.0000 19.0 11 62.1 36 سعيإدارةالمصرفلتحسينجودةالخدمات
تطبيق األساليب المتطورة للجودة الشاملة في 

 إدارة المصرف
37 63.8 9 15.5 

3.9310 .64515 
2 

جودة وجود أقسام تعنى بدراسات في تحسين 
 الخدمات

29 50.0 13 22.4 
3.9138 .77876 

3 

  0.6817 3.9482 المتوسط العام
والمتوسط العام  4.714( تبين أن أعلى نسبة موافقة كانت على السؤال الثاني بنسبة 34من خالل الجدول )     
وبالتالي يتضح أن معظم المبحوثين يوافقون بشدة على  7.443وهو مرتفع جدًا واالنحراف المعياري  4.725بلغ 

 تطوير األداء من أجل تقديم الخدمة.
في تقديم الخدماتالسرعة (14الجدول رقم )  

المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

خدمة المصرف سريعة قياسًا بالمصارف 
 األخرى

35 60.3 12 20.7 
4.0172 .63499 

2 

تجرى في المصرف دراسات تطوير األداء 
 في تقديم الخدمة

37 63.8 12 20.7 
4.0345 .64795 

1 

  0.6414 4.0258 المتوسط العام
اما المتوسط العام  4.355( يتضح أن أعلى نسبة موافقة كانت على السؤال الثاني بنسبة 35من الجدول )      
ما يدلل على عدم وجود تشتت في اإلجابات،  7.493وهو مرتفع جدًا، اما االنحراف المعياري  4.332بلغ 

 ويتضح أن المبحوثين يوافقون على تنامي الحصة السوقية.
الحصة السوقية(15)الجدول رقم   

المتوسط  موافق بشدة موافق الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 % العدد % العدد

الحصة السوقية لمصرفنا قوية قياسا 
 بالمصارف األخرى

35 60.3 14 24.1 
4.0690 .67179 

2 

تنامي الحصة السوقية لمصرف بين سنة 
 وأخرى

34 58.6 17 29.3 
4.1552 .67021 

1 

  0.671 4.1121 المتوسط العام
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( هذا يعني عدم 7.75( يالحظ أن مستوى الداللة اإلحصائية أقل من )34من خالل الجدول )اختبار الفرضيات:
عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد التوجه الريادي وأبعاد الميزة رفض الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود 

 وبالتالي قبول الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية.. التنافسية
 One-Sample Statistics( اختبار 16جدول )

t d.f Sig.  Mean Std. Deviation No. البند 
 الريادة 58 61095. 3.9659 000. 57 49.438
 السرعة في تقديم الخدمات 58 57295. 4.0259 000. 57 53.513
 الحصة السوقية 58 61447. 4.1121 000. 57 50.965
 تحسين الجودة 58 1.85142 4.1782 000. 57 17.187
 األسعار التنافسية 58 2.42334 4.2529 000. 57 13.365
 تقديم الخدمات الجديدة 58 1.84064 4.2356 000. 57 17.525

االرتباط البسيط بين أبعاد التوجه ( أيضًا قيم معامل tوما يؤكد النتائج المتحصل عليها من اختبار )        
( أن معامل االرتباط بين أبعاد التوجه الريادي وكل من 39الريادي وأبعاد الميزة التنافسية حيث يتبين من الجدول )

كانت تقديم الخدمات الجديدةوتحسين الجودة، و  األسعار التنافسية،، و في تقديم الخدمات الحصةالسوقية، والسرعة
 ة طردية متوسطة.في مجملها عالق

 ( معامل االرتباط19جدول )

 
الحصة 
 السوقية

السرعة في تقديم 
 الخدمات

تحسين 
 الجودة

تقديم الخدمات 
 الجديدة

األسعار 
 التنافسية

أبعاد التوجه 
 الريادي

 **716. **689. **662. **658. **506. معامل االرتباط
Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 58 58 58 58 58 
 . نتائج البحث:8.3

أهميـــة كبيـــرة فـــي تحقيـــق الميـــزة  أبعـــاد التوجـــه الريـــاديتوصـــل البحـــث مـــن خـــالل الدراســـة العمليـــة إلـــى أن        
التنافسية بشكل عام مـن وجهـة نظـر كـل مـن مـوظفي المصـارف الليبيـة العاملـة فـي مدينـة بنغـازي وذلـك مـن خـالل 

 مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها والمتمثلة في:
ق الميــزة التنافســية عاليــا . كـان اهتمــام المصــارف المبحوثــة لــدعم اإلبــداع علـى مســتوي اإلدارات والمــوظفين لتحقيــ3

جـدًا، بالمجمـل وعلـى مســتوي األبعـاد الفرعيـة فيمــا يتعلـق حـرص اإلدارة بالمصـرف علــى اسـتثمار الفـرص المتاحــة، 
ودعــم األفكــار جديــدة وتبنــي المــداخل الجديــدة علــى المشــكالت وكــذلك فيمــا يتعلــق بالتحســينات المســتمرة فــي أنظمــة 

 العمل وتوظيف التكنولوجيا جديدة. 
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. تبــين أن المصــارف الليبيــة محــل الدراســة قــد اســتطاعت مــن خــالل تبنــي بعــد المخــاطرة فــي احــداث المزيــد مــن 2
المزايا التنافسية، وقـد ظهـر هـذا واضـحًا فـي سـرعة تقـديم الخدمـة والحصـة السـوقية وتفعيـل دورهـا فـي تحقيـق الميـزة 

يـــر فـــي تلـــك المزايـــا وادخـــال المزيـــد مـــن الخـــدمات التنافســـية واالســـعار التنافســـية، وضـــرورة أحـــداث المزيـــد مـــن التغ
 المصرفية. 

. أظهرت نتائج عينة الدراسة ان العالقة القوية بـين المبـادرة وتحقيـق الميـزة التنافسـية السـيما فـي اسـتحداث اقسـام 1
ذات تخصصــات خدميــة جديــدة، وحــرص اإلدارة علــى متابعــة المتغيــرات التــي تحصــل فــي البيئــة الخارجيــة ولتجنــب 

 جاز األعمال. المفاجئات، كما ان المصارف تسعي إلى اكتشاف طرق جديدة إلن
. استطاعت إدارات المصارف الليبية محل الدراسة استعمال التغيرات في ابعاد التوجه الريادي )اإلبداعية، وتقبـل 4

المخاطرة، واالستباقية( مجتمعة في احداث المزيد من التغيرات في تحقيق الميزة التنافسية لهـا، أكثـر مـن اسـتعمالها 
 بشكل منفرد. 

 التوصيات: 9.3
ضرورة إستفادة إدارات المصارف الليبية من اإلبداع في تعزيز الميزة التنافسية على المسـتوي االجمـالي وتفعيـل . 3

دورها على مستوي األبعاد الفرعية سـيما فـي توظيـف التكنولوجيـا الجديـدة لتحقيـق الخـدمات، وتبنـي األفكـار الجديـدة 
طاعاتهــا، وتبنــي المــداخل الجديــدة للتعامــل مــع المشــكالت التــي تــدعمها االبحــاث والدراســات العلميــة ذات الصــلة بق

 ودعم الموظفين في تنفيذ األفكار الجديدة، واستحداث الخدمات المصرفية الجديدة الستثمار الفرص المتاحة لها. 
. ضرورة تبني مـدراء اإلدارات للمخـاطرة كونهـا سـمة ايجابيـة تسـاهم فـي تعزيـز الميـزة التنافسـية، وذلـك مـن خـالل 2

 تبني األفكار الجديدة دون خوف او تردد وتقبل اإلدارة للمبادرات وان كانت غير مضمونة النتائج. 
. ضـرورة ان تسـعي اإلدارات إلـي اخـذ زمـام المبـادرة لتعزيـز المزايـا أو الميـزة التنافسـية سـيما فـي مجـال اســتحداث 1

في البيئة الخارجية، واكتشاف طرق جديـدة  اقسام ذات التخصصات الخدمية الجديدة ومتابعة التغيرات التي تحصل
 إلنجاز األعمال واكتساب المعارف الجديدة بشكل اسرع من المصارف األخرى. 

. ضرورة توظيف إدارات المصارف الليبية ألبعاد التوجه الريادي )اإلبداعية، وتقبل المخاطرة، واالستباقية( بنظـرة 4
حداث المزيد من التغيرات في تلك المزايا. تكاملية أفضل من تفعيلها في شكل منفرد في ت  عزيز مزاياها التنافسية، وا 

 قائمة المراجع:
(." دور التوجه الريادي في إدراك الزبون لجودة الخدمة". 2731الحدراوي، حامد كريم، الكالبي، أمير نعيمة ) -

دراسة تطبيقية آلراء عينة من المنظمات السياحية )الفنادق(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد 
 (. 3(، العدد )35)
(." التوجه الريادي في المنظمات األداء العالي". دراسة تحليلية في 2733السلطاني، علي عصام لطيف، ) -

 جامعة األمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كلية االقتصاد، جامعة القادسية. 
دارة المنظمات األعمال". دار المسيرة، عمان، ) -  (2733بالل خلف السكارنة. " الريادة وا 
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(." دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاد". دراسة حالة اتصاالت 2732بوبعة عبدالوهاب ) -
 . 325-321في الجزائر للهاتف النقال، ص 

(." أثر التوجهات اإلبداعية واالستباقية في تطوير المنتجات الجديدة 2731جندب، عبد الوهاب أحمد علي ) -
دراسة تطبيقية على شركات صناعة األغذية في اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة واألداء التسويقي". 

 الشرق األوسط، في األردن. 
(." دور التوجه الريادي في تحقيق األداء الجامعي 2731رشيد، صالح عبد الرضا، الزيادي، صباح حسين، ) -

، العدد 35ة من كليات جامعة الفرات األوسط، المجلد المتميز". دراسة تحليلية ألداء القيادات الجامعية في عين
 . 32الثاني، ص 
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 دور تدريب الموارد البشرية كعامل وسيط على العالقة 

 بين انماط ومصادر قوة القيادة اإلدارية ورضا الزبون

قسم اإلدارة.د. علي رمضان مصباح عبد اهلل, جامعة الزيتونة, كلية التجارة,   
 

 الملخص
هدفت الدراسة إلى التحقق من صالحية الصدق التنبوئ لنموذج تدريب الموارد البشرية كمتغير وسيط بين القيادة 
اإلدارية ورضا الزبائن ، ولتحقيق ذلك استخدم المنهج الوصفي التحليلي)الكمي( باسلوب نمذجة المعادلة 

من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام بالمصارف التجارية العامة  (، وتمثل مجتمع الدراسةSEM-AMOSالبنائية)
( فرعًا . وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لنموذج 472( مصارف رئيسية و)4وفروعها في ليبيا لعدد )

ادة القيادة اإلدارية على رضا الزبائن من خالل تدريب الموارد البشرية والذي يلعب دور المتغير الوسيط بين القي
على القيادات اإلدارية بالمصارف التجارية العمل على زيادة االهتمام وفي ضوء ذلك اإلدارية ورضا الزبائن ، 

بتطوير وتنمية القدرات والمهارات وكذلك اتجاهات العاملين وذلك نظرًا لدورها وتأثيرها االيجابي كعامل وسيط في 
 العالقة بين القيادة اإلدارية ورضا الزبائن.

 .  تدريب الموارد البشرية: القيادة اإلدارية ، رضا الزبائن ،  الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This study aims to test the validity of the model of human resources training as a 
mediator between administrative leadership and customer satisfaction .To achieve 
this aim, the used a descriptive approach to data collection (quantitative) and 
structural equation modeling     (SEM-AMOS).The population of the study comprises 
the managers and heads of departments in the public commercial banks and their 
branches in Libya (N=6 banks and 402 branches).The results shows that 
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administrative leadership had an effect on customer satisfaction through the positive 
impact of the administrative leadership model on human resources training. In light of 
this administrative leaders on commercial banks to increase the interest in the 
development, capacity development and skills as well as the trends of workers in 
view of its role and its positive impact as a mediator in the relationship between the 
administrative leadership and customer satisfaction. 
Keywords: Administrative leadership, Customer satisfaction, Human resources 
training. 

نظرًا إلى التطورات المتسارعه والتغيرات المتالحقة نتيجًة إلى االنفجار المعرفي وثورة مقدمة ومشكلة الدراسة : 
فرض على جميع أنواع المنظمات في البحث عن طرق حديثة و إبداعية المعلومات واالتصاالت ، األمر الذي 

غير تقليدية في تقديم منتجاتها ، ومن منطلق اإلدارة الناجحة هي التي لذيها الرغبة الصادقة في الوصول إلى 
ا التطوير المحافظة عليـه وتغيير الثقافة التنظيمية التقليدية في ظل التطور البيئي المحيط بها ، وهذ ح والنجا

ومن خالل كلما زادت قوة القيادة اإلدارية ، اليأتي إال عند إمتالك المنظمة لقيادة إدارية واعية بما يدور حولها 
يأتي دور القيادة اإلدارية في ( 2775)الخضر،داخل التنظيم كلما زادت احتمالية نجاحها في تحقيق اهدافها 

  .( 2771)حريم،وتها التأثير على اآلخرين باالستناد على مصادر ق
وبما ان يعد الجهاز المصرفي احد االركان التي يقوم عليها النظام االقتصادي للدولة ولذلك فأن تطويره يعتبر 

، وبالنظر ( 2731)عايض، مطلبًا تنمويًا هامًا ، هذا ونظرًا العتماد المستهلك على الجودة عند االختيار والتفضيل
تسويق الخدمة المصرفية ، هذا مادفع العديد من المصارف الليبية بأنتهاج وتبني فكرة إلى التنافس الشديد اليوم في 

بدورها تؤثر والتي ومفهوم إدارة الجودة ، إال انه في معظم هذه المصارف مازالت تعاني من التشوهات والقصور 
لتقنية المستخدمة و آي هناك ضعف في كفاءة ا( 2731)بن قدارة،سلبًا على االنشطة أو االعمال المصرفية 

شبكة االتصاالت التي تربط ما بين المصارف والفروع األمر الذي يؤثر في كفاءة وسرعة إنجاز الخدمة ، 
باإلضافة إلى قصور في تأهيل مواردها البشرية وبشكل مستمر ، كما هناك ضعف في الحوافز المادية والمعنوية 

اصر ذات الكفاءة واالحتفاظ بها ، باالضافة إلى عدم رضا األمر الذي يؤدي إلى عدم قدرتها في إستقطاب عن
وعلى اعتبار تحول فكرة العمل المصرفي ( ، 2779)مصباح،الزبائن عن جودة التعامل والجوانب المادية للخدمة 

من التركيز على أداء وتنوع الخدمات إلى التركيز على الزبون وأعتبارُه نقطة البدء من خالل تحديد احتياجاتُه 
مستوى رضاه عن جودة الخدمه المتحصل عليها و بأستمرار و تقديم له الخدمات بالجودة التي تتفق أو تفوق و 

توقعاته من اجل ارضاه والمساهمة في خلق والء لديه اتجاه المصرف ، وهذا اليتأتى إال من خالل وجود قيادة 
ضمن مفهوم إدارة الجودة دون قيادة ذات  إدارية قوية وذات كفاءة عالية ، الن ليس هناك منظمة احرزت تقدماً 

وعلى اعتبار طرق االنتاج الجديدة تتطلب أكثر من أي وقت مضى إلى ( ، 2732)الحكيمي،عالية  قدرة إدارية
العنصر البشري المدرب تدريبًا جيدًا ، نظرًا إلى إن التغيرات التي تحصل في بيئة المنظمة يمكن أن تؤدي إلى 

ه والتي تم اكتسابها في السابق االمر الذي يزيد من الحاجة إلى تحديثها بأستمرار ، ومن هنا تقادم معارفه وقدرات
ومن هنا ( ، 2732)بن عيشى،تظهر حاجة التدريب بهذف تنمية قدرات ومهارات واتجاهات االفراد العاملين بها 
ن خالل وجود قيادة إدارية قوية أن تطوير طرق تقديم الخدمة والقضاء على أوجه القصور والتشوهات اليتم إال م

ولديها الرغبة في تغيير السلوك التقليدي المتبع في تقديم خدماتها الن التحدي الذي يواجه أي منظمة عند إجراء 
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وادخال ( 2737)محمد وعقيل،أي تحول أو تغيير نحو االفضل هو إكتشاف وتطوير قادة يتسمون بالقوة والكفاءة 
 ووضع الزبون محور استراتيجياتها باإلضافة إلى تدريب الموارد البشرية وبأستمرار.الوسائل التقنية الحديثة 

ومما تقدم توجد بعض المعوقات والمشاكل التي قد تعيق تسويق الخدمات المصرفية ومن بين هذه المعوقات 
اتجاهات الموظفين  ضعف إدراك القيادات اإلدارية للدوار الذي يلعبه التدريب في تنمية المهارت والقدرات وكذلك

بابعاد ومعايير تقييم جودة الخدمة من طرف الزبون عند انتاجهم للخـدمة وتقديمها ومن ثم أثر ذلك في رضا 
 : الزبائن ، وبناءًا على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل

ائن من خالل عالقتها هل هناك عالقة وتأثير ايجابي النماط ومصادر قوة القيادة اإلدارية على رضا الزب 
 ؟وتأثيرها االيجابي في تدريب الموارد البشرية 

 هدف الدراسة : 

تحليل دور تدريب الموارد البشرية  كعامل وسيط في العالقة في ضوء تساؤل الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى : 
 بين انماط ومصادر قوة القيادة اإلدارية ورضا الزبون .

 منهجية الدراسة :

انماط ومصادر قوة القيادة اإلدارية وتدريب الموارد البشرية ورضا  وفرضية الدراسة : العالقة بيننمودج 
( من خالل Independentالقيادة اإلدارية كعامل كامن واعتباره متغير مستقل )هنا سيتم التعامل مع  .الزبائن

، المكافأة ، االكراه ( بأعتبارها  ، الشخصيةمصادر قوتها كعامل ظاهر اول والتي تمثلها القوة )الهيكلية ، الخبرة 
 French andتصنيف )مجموعة من القواعد واالبعاد التي تقيس قوة القيادة اإلدارية بالمنظمة وذلك بناءًا على 

Raven ,1959 حيث تشير األدبيات في هذا المجال إلى إنها من أهم مصادر القوة وأكثرها تكرارًا )
) البيروقراطي ،  االنماط القيادية كعامل ظاهر ثاني للقيادة اإلدارية وهي، ومن جهة  (2774)الجميلي،

، اما  (2732)عباس،كونها أكثر االنماط القيادية التي يعتمد عليها المدراء في المنظمات الديمقراطي ، الحر ( 
خالل ثالث عوامل ظاهرة تدريب الموارد البشرية كعامل كامن من ( Mediator)فيما يتعلق بالعامل الوسيط 

تمثلها وهي تنمية )المعارف ، القدرات ، اتجاهات( العاملين ، والذي قد ينتقل هذا التاثير إلى المتغير التابع 
(Dependent ) رضا الزبائن كعامل كامن من خالل عدة ابعاد ظاهرة تتمثل في ابعاد ومعايير تقيم جودة الخدمة

، االمان ، االعتمادية ، التعاطف(  باعتبار إن على آية منظمة ترغب في تحقيق  وهي الجودة )المادية ، التفاعلية
مستويات الجودة المطلوبة لخدماتها وضمان استمرارها في دنيا االعمال يتوقف على عمليات تحسين االنظمة 

 : اإلدارية وتطوير العمل وكذلك تنمية وتدريب مواردها البشرية ، ومن هنا تم صاغة الفرضية 

هناك عالقة وتأثير ايجابي النماط ومصادر قوة القيادة اإلدارية على رضا الزبون من خالل عالقتها وتأثيرها 
 االيجابي في تدريب الموارد البشرية .

 مجتمع وعينة الدراسة : 
يتكون مجتمع الدراسة من مديري اإلدارات ورؤساء االقسام بالمصارف التجارية في ليبيا والمملوكة بنسبة التقل 

( فرعًا ، وذلك نظرًا إلى أهمية 472( مصارف عامة رئيسية و )4% للقطاع العام والتي بلغ عددها )53عن 
من كبر حجمها وطول عمرها في مزاولة العمل الدور الذي تؤديه في دعم وتطوير االقتصاد الليبي وماتتميز به 

المصرفي ، دون غيرها من المصارف التجارية المملوكة للقطاع الخاص نظرًا لصغر حجمها وحداثة عهدها 
،  ((Hari & Black1998 5:3بنسبة  بعينة عشوائية وذلك، ونظرًا لكبر حجمُه تم تمثيلُه  (2732)عبدالرحيم،
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( ، وبعد توزيع االستبانة على عينة الدراسة كان عدد االستبيانات x 5  =447فقرة  72ولهذا كان حجم االعينة )
 ( استبانة .442النهائية والتي دخلت التحليل )

: في هذا الجانب تم االعتماد وبشكل كبير على صحيفة االستبيان كأداة لجمع المعلومات الالزمة أداة الدراسة 
لهذه الدراسة باعتبارها من أنسب أدوات البحث العلمي التي تحقق أهداف الدراسة المسحية وللحصول على 

 Confirmatory Factor)توكيدي المعلومات والحقائق المرتبطة بواقع معين، وهنا تم استخدام التحليل العاملي ال
Analysis–CFA لجميع اجزاء ومكونات اداة القياس بهدف التحقق من أدلة الصدق البنائي والذي يحتوي على )

( وهنا يجب أن يكون اكبر AVEصدق التقارب وصدق التمايز وذلك بناءًا على قيم متوسط التباين المستخلص )
 التي تتكون منها االستبانة.( بين العوامل SVمن التباين المشترك )

ومن اجل التأكد من التطابق بين النموذج وبيانات العينة باالعتماد على مؤشر مربع كاي ودرجات الحرية  
(Chi-Square( ويجب أن يكون )5 ≥(، ومربع كاي المعياري )النسبي( )Kline, 2011) & (Marsh and 

Hocevar,1985( ونظرًا لحجم العينة أكبر من ،)وهذا قد يؤثر في مستوى الدالاللة االحصائية وتصبح 277 )
( ، تم االعتماد على عدة مؤشرات اخرى منها مؤشر المطابقة (Hair &Black, 2010.( 75دالة احصائية )

 ( ،McDonald and Marsh, 1990) & (Barbara, 1996.( )77ويكون أكبر من ) CFI)المقارن )
 & (James, 2003).( 7.7ومؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي رمسي ويجب أن يكون أقل من )

(Browne and Cudeck, 1993) George, 2002) & )  ، التي تتكون منها ونظرًا ألستقاللية العوامل
 تم تحليل كل عامل على حدى.االستبانة 

  
 نمذجة المعادلة البنائيةالنظري بطريقة  البناء المتكامل لاختبار النموذج التحليل اإلحصائي والنتائج : 

 Full Fledged Structural Equation Modeling 
 ( :Measurement Modelاختبار النموذج القياسي للنموذج النظري بطريقة التحليل العاملي التوكيدي )

 النموذج القياسي الرئيسي : 

يتطلبها التحليل عن طريق نمذجة المعادلة البنائية يتم التحقق من تطابق بعد التأكد من الفروض االحصائية التي 
النموذج مع بيانات العينة ثم التحقق من صحة الفرضية في النموذج النظري االفتراضي ، هذا ومن خالل الشكل 

خدام برنامج ( والذي يعرض مخطط النموذج النظري االفتراضي للدراسة عن طريق نمذجة المعادلة البنائية باست5)
كبعد أو كعامل ويعتبر بهذه الدراسة )متغير مستقل( ويتكون من القيادة اإلدارية ( والذي يتضمن  (Amosاموس

باإلضافة إلى تدريب الموارد البشرية بعدين فرعيين كامنيين هما االول االنماط القيادية والثاني مصادر قوتها ، 
كبعد أوعامل والذي  رضا الزبائنوسيط( ، واما فيما يخص عامل  كبعد أو كعامل ويعتبر بهذه الدراسة )متغير

أعتبر بهذه الدراسة )متغير تابع( ، يتضح بأن هناك تطابق للنمودج النظري مع البيانات أو الواقع الفعلي ، كما 
بإن قيم وهنا يتضح إن المخطط يعرض مؤشرات تطابق النموذج مع الواقع أو البيانات المجمعة من بيئة الدراسة ، 

.( وتوجد بين عامل القيادة اإلدارية وبين عامل تدريب الموارد البشرية للنموذج 5.االرتباط العالي أعلى من )
 ( .3( اي اكبر من )1.01)

( والذي يؤدي إلى Multicollinearityوهذا يدل على وجود مشكلة التعدد الخطي أو االرتباط الداخلي القوي ) 
يتضح كما ( في نمذجة المعادلة البنائية ،Offending Estimationاط الغير معقول )االرتبالتقدير أو مشكلة 
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( و هذا ما يؤكد على احتياج 90.( واقل من المعيار )المحك( )89.أيضًا إن قيمة مؤشر التطابق المقارن )
مؤشر جذر متوسط النموذج االفتراضي بهذه الدراسة إلى عملية التعديل ، باإلضافة إلى ذلك فإن مؤشر رمسي أو 

أو  (Factor Loadingsتشبعات العوامل )وكذلك نسبة ( وهذا اكبر من )المحك( 09.مربع خطأ التقريبي )
ل للنمط القيادي البيروقراطي وكذلك العامل الذي يمثل القوة الهيكلية وقوة االكراه جميعها كانت ضيئلة ، يالتحم

على ضرورة القيام بعملية تعديل أو إعادة توصيف يؤكد  ومن خالل كل هذه المعطيات المطروحة اآلمر الذي
نقوم بحذف العوامل الثالثة وهي النمط القيادي البيروقراطي وعامل النموذج  ، ومن اجل القيام بهذا التعديل 

 مصدر القوة الهيكلية و االكراه وذلك نظرًا  لنسبة تشبعها أو تحميلها كانت ضئيلة.

 
 ( 5) رقم : شكل

 القياسي المعدل :النموذج 

بعد إجراء التعديل على النموذج القياسي وذلك عن طريق حذف العوامل الثالثة والتي كانت نسبة تشبعهما أو  
تحميلهما ضعيفة يتضح لنا خلو النموذج من قيم االرتباط العالي وهذا يدل على عدم وجود مشكلة في التعدد 

( والذي يؤدي لمشكلة التقدير أو االرتباط الغير معقول Multicollinearityالخطي أو االرتباط الداخلي القوي )
(Offending Estimation. في نمذجة المعادلة البنائية ) 

 تطابق النموذج مع بيانات العينة : 

( 5( والمعروضة في الجدول )Model Fit Indicesبناءًا على قيم ومؤشرات تطابق النموذج مع بيانات العينة )
( يتضح لنا بأن هناك تطابق بين النموذج االفتراضي )القيادة اإلدارية وتدريب الموارد البشرية ورضا 4والشكل )

( ومستوى 43ودرجات الحرية ) 213.245)الزبائن( و البيانات المجمعة ، وذلك بناءًا على قيمة مربع كاي )
( واقل من 3.496مربع كاي المعياري )النسبي( )( وكانت )دالة احصائيًا( ، باإلضافة إلى قيمة 000.الداللة )

( وهذا ما يدل 90.( وكان اكبر من المعيار المحك )95.( ، و قيمة مؤشر التطابق المقارن )5المعيار المحدد )
ويؤكد على إن النموذج االفتراضي بهذه الدراسة له ارتباطات أو عالقات بين المتغيرات في النموذج ، كما يبتعد 

النموذج الصفري والذي يتضمن على عدم وجود عالقات بين العوامل )المتغيرات( في النموذج كثيرًا عن 
( واقل من 07.االفتراضي ، باإلضافة إلى ما سبق فإن مؤشر رمسي أو مؤشر جذر متوسط مربع خطأ التقريب )
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في المجتمع الكلي  ( ، وهذا ما يؤكد على إن النموذج النظري االفتراضي يتضمن وجودهُ 08.المعيار المحدد )
 والذي تم جمع البيانات منه . 

وبناءًا على هذه القيم والمؤشرات والتي تذل على تطابق النموذج النظري االفتراضي المكون من ثالثة عوامل 
 Factorكامنة مع الواقع في البيئة الليبية من خالل البيانات المجمعة ، يمكن التحقق من كفاءة تشبعات العوامل )

Loadingsثم المسارات أو الفرضية الداخلية في النموذج النظري ) . 

 (5): جدول رقم 
 

 مؤشرات التطابق

 النموذج البنائي )التركيبي( النموذج القياسي 

 (7)شكل 

القيمة الدالة 

على جودة 

 التطابق
 (6المعدل شكل ) (5الرئيسي شكل )

 قيمة المؤشر قيمة المؤشر قيمة المؤشر

 --- 228.466 213.245 469.201 مربع كاي

 --- 61 61 99 درجة الحرية

 غير دال 000. 000. 000. مستوى الدالله

 (5اقل من )  3.745 3.496 4.739 مربع كاي المعياري

اكبر من   945. 950. 890. مؤشر التطابق المقارن

(91). 

مؤشر رمسي أو جذر متوسط مربع 

 خطأ التقريب

 .(18) اقل من  079. 075. 092.

 
 (6):  رقم الشكل

 اختبار كفاءة تشبعات العوامل في النموذج : 

يقصد بالتشبع وهو االرتباط بين العامل الكامن والمتغيرات التى تمثلُه ، فمثاًل العالقه أو االرتباط بين العامل 
العوامل الكامنة والمتغيرات التى تمثلها الكامن القيادة اإلدارية وانماطها )الديمقراطية والحر( ، وهكذا بالنسبة لبقية 

.( ، ويتضح هنا من التحليل بأن اوزان االنحدار بين 57، وهنا يجب أن تكون قيمة هذه العالقة على االقل )
( ، 97.،  82.العامل الكامن القيادة اإلدارية وكاًل من االنماط ومصادر القوة كانت عالية وهي على التوالي )

 ( .94.،  67.م الكبير لالثر بينهما و كان على التوالي )باإلضافة إلى الحج

( نجد إن تشبع أو ارتباط المتغيرات والتى 4( والجدول )4كما يتضح من مخطط النموذج والذي يمثلُه الشكل ) 
تجسدت في النموذج )بالمستطيالت( والعوامل الكامنة والتى تجسدت بالدوائر )البيضاوية( كانت عالية وتجاوزت 
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( والتي عادة ما يطلق عليها بالتشبعات أو التحميالت أو التقديرات المعيارية ، حيث تراوحت 50.حك المحدد )الم
( والتي كانت بين 84.هذه التشبعات أو االرتباطات والتي لذيها دالالت احصائية بين اعلى نسبة ارتباط وهي )

( والتي كانت بين القيادة اإلدارية ومتغير النمط 55.رضا الزبائن ومتغير جودة التعاطف ، وبين اقل نسبة وهي )
 . القيادي الحر

( لكل عالقة بين العامل الكامن و T-Value( يعرض قيمة )تي( االحصائية )4باإلضافة لما سبق فإن الجدول )
ى ( لكل العالقات و ذو داللة معنوية احصائية عند مستو 1.964المتغيرات التى تمثله ، والتي كانت اكبر من )

( فإن مستوى الداللة يكون دال 1.964( ، وطالما إن قيمة )تي( االحصائية أو النسبة الحرجة اكبر من )05.)
 احصائيًا وهذا ما يؤكد علىى وجود ارتباط بين العامل الكامن والمتغير الملحوظ .

 (6): دول رقم اجل
متغير 

 ملحوظ

 Estimate S.E. C.R. P Loading SMC العامل الكامن

التقديرات 

 غير مقننة

الخطأ 

 القياسي
 التشبع مستوى الداللة قيمة تي

االرتباط 

 التربيعي

 انماط القيادة

 

 35. 61. - - - 1.000 الديمقراطية

 30. 55. .111 9.325 222. 2.070 الحرة

 

 قوة القيادة

 47. 69. - - - 1.000 الخبرة

 65. 81. .111 16.577 103. 1.700 الشخصية

 58. 76. .111 15.592 200. 3.117 المكافأة

تدريب 

 الموارد

 

 22. 47. - - - 1.000 رف االمع

 61. 77. .111 9.510 220. 2.092 المهارة والقدرات

 56. 75. .111 9.412 234. 2.204 االتجاھات

 

 

رضا 

 الزبائن

 52. 72. - - - 1.000 الجودة المادية

 69. 83. .111 16.922 067. 1.130 الجودة التفاعلية

 66. 81. .111 16.592 086. 1.429 جودة االمان

 57. 76. .111 15.441 070. 1.081 جودة االعتمادية

 71. 84. .111 17.171 047. 811. جودة التعاطف

S.E. Standard Error,   C.R.: Critical Ratio, P: Probability, SMC: Squared Multiple Correlations. 

 ( :Structural Model) اختبار النموذج البنائي )التركيبي( للنموذج النظري للدراسة

( يختلف عن النموذج القياسي والمبين هو أيضًا في الشكل 9النموذج البنائي أو التركيبي والمبين في الشكل رقم )
اإلدارية( والمتغير التابع )رضا الزبائن( عن ( حيث إن النموذج التركيبي تم تحديد المتغير المستقل )القيادة 4رقم )

الوحيد )     ( ، وكذلك بالنسبة للمتغير الوسيط )تدريب الموارد البشرية( وهنا يصبح   طريق اداة السهم ذو الراس
النموذج متطابق تمامًا مع مخطط الدراسة ، اما النموذج القياسي كانت العالقات بين العوامل الثالثة القيادة 

م فيها تحديد المتغير المستقل والتابع اإلدارية و تدريب الموارد البشرية ورضا الزبائن تمثل ارتباطات مستقلة ولم يت
 .والوسيط ، وتم تمثيل االرتباطات عن طريق السهم ذو الراسين أو السهم المقوص )       ( 

باإلضافة لذلك نجد تطابق النموذج مع بيانات العينة وذلك من خالل النموذج البنائي )التركيبي( كما إنُه ال 
 Model Fitلك بناءًا على قيم ومؤشرات التطابق للنموذج مع بيانات العينة )يختلف كثيرًا عن النموذج القياسي وذ

Indices( والمعروضة في الجدول )حيث يتضح بأن هناك تطابق بين النموذج االفتراضي 4( والشكل )5 )
لة ( وكذلك مستوى الدال43( ودرجات الحرية )228.466والبيانات المجمعة من عينة الدراسة ، فقيمة مربع كاي )

( ، وكذلك 5( واقل من المعيار المحدد )3.745( ، وقيمة مربع كاي المعياري )النسبي( )000.دالة احصائيًا )
( وهذا يدل ويؤكد على إن النموذج 90.( وكان اكبر من المعيار المحك )94.قيمة مؤشر التطابق المقارن )

يبتعد كثيرًا عن النموذج الصفري والذي يتضمن االفتراضي توجد به ارتباطات أو عالقات بين المتغيرات ، وكما 
عدم وجود ارتباطات أو عالقات بين عوامل النموذج االفتراضي ، وباإلضافة إلى ذلك مؤشر رمسي أو مؤشر 
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.( وهذا أيضًا يؤكد على إن النموذج .7( و كان اقل من المعيار المحك )07.جذر متوسط مربع خطأ التقريبي )
 ن وجودُه في مجتمع الدراسة الكلي . النظري االفتراضي يتضم

وبناءًا على هذه القيم والمؤشرات والتي تدل وتؤكد على تطابق النموذج النظري االفتراضي المكون من ثالثة 
عوامل كامنة مع الواقع في البيئة الليبية من خالل البيانات المجمعة ، فإنه يمكن التحقق من الفرضية الرئيسية 

 لهذه الدراسة . 

 
 (7شكل رقم : )ال

 : فرضية الرئيسية للنموذجالاختبار  

بعد التأكد من كفاءة ارتباط أو عالقة المتغيرات الملحوظة بعواملها الكامنة تم اختبار فرضية النموذج النظري  
والتي تنص على  : العالقة والتأثير االيجابي للقيادة اإلدارية على رضا الزبائن من خالل تدريب الموارد البشرية ، 

شر للقيادة على رضا الزبائن من خالل تدريب الموارد البشرية ، حيث اكدت الفرضية على إنُه يوجد تأثير غير مبا
 ( فإن قيمة العالقة أوAMOS( والذي يبين مخرجات برنامج اموس ).( والجدول رقم )9ووفقًا للجدول رقم )

.( وهي مجموع حاصل ضرب قيمة معامل المسار أو التقديرات المقننه للعالقة بين 25التأثير الغير مباشر كانت )
( وقيمة معامل المسار أو التقديرات المقننه للعالقة بين تدريب الموارد .3.لقيادة اإلدارية وتدريب الموارد البشرية )ا

.( وهذا الناتج عن حاصل مجموع معامل 77.( ومجموع التأثير أو التأثير الكلي كان )13البشرية ورضا الزبائن )
ة اإلدارية ورضا الزبائن ومعامل المسار أو التاثير الغير مباشر المسار المباشر أو التاثير المباشر بين القياد

 .(25+  .45للقيادة اإلدارية على رضا الزبائن )

 (7الجدول رقم : )
Latent 

Construct 
 

Latent 

Construct 
Estimate S.E C.R P-Value S.R.W 

العامل الكامن 

 الخارجي 
 

العامل الكامن 

 الداخلي

التقديرات 

 الالمعيارية
 الخطأ المعياري

النسبة 

 الحرجة
 مستوى الدالله

التقديرات 

 المعيارية

.111 6.794 109. 743. الرضا  ---> القيادة  .65 

.111 10.340 070. 725. التدريب  ---> القياده  .81 

تدريب ال .111 3.573 112. 400. الرضا  --->   .31 

S.R.W: Standardized Regression Weights. C.R: Critical Ratio.  S.E: Standard Error.  
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 (8الجدول رقم : )
Independent Mediator Dependent Direc Effect Indirec Effect Total Effect 

المتغير المستقل 

 )الخارجي (
 المتغير الوسطي

المتغير التابع 

 )الداخلي(

قيمة التاثير 

رالمباش  

قيمة التاثير غير 

  رالمباش
 مجموع التأثير

 القيادة اإلدارية
تدريب الموارد 

 البشرية
 رضا الزبائن

.65 
25.  91.  

 

 : الخاتمة 

 الزبائنورضا القيادة اإلدارية كا متغير وسيط في العالقة بين تدريب الموارد البشرية هدفت الدراسة إلى تحليل دور 
القيادة اإلدارية بالمصارف التجارية العامة في ليبيا وفروعها ، حيث أشتمل هذه النموذج على عامل خارجي وهو 

متغير وسيط في تدريب الموارد البشرية متغير مستقل والعامل الداخلي رضا الزبائن متغير تابع، باإلضافة إلى 
دف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي )الكمي( ورضا الزبائن، ولتحقيق هالقيادة اإلدارية العالقة بين 

(، حيث تمثل مجتمع الدراسة في اإلدارة الوسطى SEM-AMOS.21بإسلوب نمذجة المعادلة البنائية )
( مفردة 447بالمصارف التجارية العامة في ليبيا وفروعها ، ونظرًا لكبر مجتمع الدراسة اخذت منه عين عشوائية )

( بهدف التأكد CFA( ، واستخدام التحليل العاملي التوكيدي )442( والتي دخلت الحليل ).3وتم استبعاد عدد )
 من الصدق التقاربي والتمايز الداة القياس، ومن ثم نمدجة المعادلة البنائية بهدف التحقق من فرضية الدراسة.

ر مباشر للقيادة اإلدارية على وبناءًا على نتائج التحليل األحصائي اتضح بأن هناك عالقة وتأثير إيجابي غي 
رضا الزبائن، وذلك من خالل عالقتها وتأثيرها االيجابي في تدريب الموارد البشرية ، كما يالحظ من التحليل بأن 
للقيادة اإلدارية تأثير مباشر وغير مباشر على رضا الزبائن ، إال أن التأثير المباشر للقيادة اإلدارية كانت أقوى 

%( والتأثير الغير مباشر 42درجة التأثير في رضا الزبائن ، حيث كانت درجة التأثير المباشر )تأثيرًا من حيث 
(37 )%. 

هناك أيضًا تأثير  الزبائنوهنا يمكننا القول إضافًة إلى وجود العالقة والتأثير المباشر للقيادة اإلدارية على رضا  
الموارد البشرية وبالتالي يتحول وينتقل هذا التأثير ايجابيًا  غير مباشر لها ، حيث تؤثر القيادة اإلدارية على تدريب

على رضا الزبائن، بمعنى وجود أثر إيجابي لتدريب الموارد البشرية والتي تلعب دور المتغير الوسيط في العالقة 
ية وفرعها زيادة بين القيادة اإلدارية ورضا الزبائن ، وفي ضوء ذلك على القيادات اإلدارية بالمصارف التجارية الليب

االهتمام تدريب الموارد البشرية وذلك نظرًا لدورها وتأثيرها االيجابي كعامل وسيط في العالقة بين القيادة اإلدارية 
ورضا الزبائن فاالهتمام بتدريب الموارد البشرية من خالل تنمية معارفهم واتجاهاتهم وكذلك تنمية مهارتهم وقدراتهم 

 دم هذه القدرات والمهارات االمر الذي يؤدي إلى الرفع من مستوى رضا الزبائن .وبشكل مستمر حتى التتقا

 المراجع :

"أثار الثقافة والقوة التنظيمية في السلوك القيادي " دراسة عملية في  2774الجميلي ، خميس طلب عباس .  .
 ة واإلقتصاد .القطاع المصرفي )اطروحة دكتوراة ( بغداد . الجامعة المستنصرية . كلية اإلدار 

"دور النمط القيادي الفاعل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في بعض  2732الحكيمي ، إخالص علي .  .
 المؤسسات التعليم العالي اليمني" )رسالة ماجستير( غير منشورة . صنعاء .كلية العلوم المالية المصرفية .
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 يت : مكتبة الفالح للنشر والتوزيع . الطبعة االولى  . . "علم النفس التنظيمي"  الكو  2775الخضر ، عثمان .  .

"اتجاهات التدريب المعاصره وتقييم أداء األفراد العاملين " االردن: دار أسامه للنشر  2732بن عيشي، عمار .  .
 والتوزيع الطبعة االولى. 

  . بحوث ودراسات مصرف ليبيا المركزي . 2732بن قدارة ، فرحات عمر .  .

http://cbl.gov.ly/pdf/09X3V96mnc4gaQ3kSDK.pdf  

  والتوزيع . للنشر الحامد أألعمال"  دار منظمات في والجماعات األفراد . "سلوك 2771حريم ،حسين .  .

ادة االدارية في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجية في تطبيق "دور القي 2731عايض ، عبداللطيف مصلح .  .
 ادارة الجودة الشاملة فيه " المجلة العربية لضمان التعليم الجامعي . العدد الحادي عشر .

 اإلسالمية الجامعة "تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قرارات التغيير " مجلة 2732عباس ، علي .  .
 األول . العدد . العشرين المجلد واإلدارية . االقتصادية للدراسات

"بعض العوامل المحددة لالبتكار وأثرها على السلوك اإلداري االبتكاري  2732عبدالرحيم ، عبدالسالم محمد.  .
لدى المديرين في قطاع المصارف التجارية الليبية" . مجلة المختار للعلوم االقتصادية .جامعة عمر المختار 

 لمجلد االول.العدد الثاني ..ا

"القيادة اإلدارية والتغيير بالمنظمات" المؤتمر الدولي حول  2737محمد يوسف خالد ، عقيل ابوبكرغلبون .  .
 الدعوة واإلدارة االسالمية الممارسات واالفاق .جامعة العلوم االسالمية الماليزية. كلية القيادة واإلدارة . 

"جودة التعامل والجوانب المادية الملموسة لتسويق الخدمة المصرفية وأثرها  2779مصباح ، علي رمضان .  .
 على رضا الزبائن" )رسالة ماجستير( غير منشورة  ليبيا . اكاديمية الدراسات العليا طرابلس . 
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 الملخص

الى ظروف تشغيلية تقلل من خصائصه الفيزيائية ومن مكوناته. يتعرض زيت التزييت في الضاغطات الغازية 

او مواد خارجية او  داخل الضاغطة باالضافة الى ذلك قد يتلوث بمواد ناتجة من االحتكاك بين االسطح المتالمسة

ا مواد ناتجة عن التاكسد في الزيت. المستويات العالية من الشوائب في الزيت اذا تركت قد تؤدي الى عطل ربم

 يتسبب في توقف الضاغطة الغازية.

( لتشخيص االعطال Artificial Neural Networksلذا تم تطوير نموذج للشبكات العصبية الصناعية) 

 باستخدام مجموعة عينات من نتائج لتحليل زيت التزييت الخاص بالضاغطة الغازية. 

تدريب النموذج. كما تم استخدام مايكروسوفت وقد تم أستخدام الشبكة العصبية ذات التغذية العكسية في عملية  

 لتنفيذ النموذج المقترح.  (Visual Basic)إكسل مع تطبيق 

نماذج أعطت نتائج جيدة أظهرت قدرتها على التعلم  ستةمن خالل أستخدم النموذج الذي تم تطويره لوحظ أن 

ال. تم التحصل على اقل خطاء والتنبؤ بتشخيص االعطال واالجراءات الالزم اتخاذها الصالح هذه االعط

 .1.16ومعدل التعلم  1.96و الزخم  199111عند قيمة الفترة  1.1122

 

Abstract 

Lubricating Oil is subjected to several operating conditions in gas turbines. These 

conditions lead to oil degradation. It also becomes contaminated with wear metal, 

oxidation by products and external substances. A high level of oil degradation or 

contamination usually indicates the presence of a mechanical or lubricant failure mode 

which if left unattended, could eventually lead to extensive damage or failure of the 

machine. 

This research work presents Artificial Neural Networks (ANN's) model to diagnose 

faults in gas turbines using oil analysis. Sample data is collected from reports for oil 

analysis to solar gas turbines. The data is analyzed and used in the modeling of this 

proposed research work. The ANN Back-Propagation (BP) training algorithm was 

selected and used in the training of the model. An Excel with Microsoft Visual BASIC 

application was used as a tool for the implementation of the model. It was observed 

mailto:ashwigi@sirteoil.com.ly
mailto:Smamaitik@yahoo.com*
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that the ANN models demonstrated a good learning and predicting capabilities. They 

represented accurate diagnosis to fault types and corrective actions comparing with 

actual values. With reaching number of epoch 199000, momentum 0.96 and learning 

rate 0.16, the average squared error obtained is 0.0022 and it is the best value was 

reached. 

 

Introduction  

The coastline system in Libya extends from Brega to Benghazi eastward and Milita 

westward. Brega is centre from which the natural gas distributed. Brega station 

consists of 6 gas compressors – Solar type and 3 Borsig type. These compressors 

compress natural gas along the coastline with pressure 700 psi. The figures 1 and 2 

show these compressors.  

 

 
Figure 1 Solar turbines 

 
Figure 2 Borsig turbines 

 

This system aims at supplying the industrial establishments such as power stations and 

cement factories along the Libyan coastline with natural gas. This gas fuel is a 

substitute to heavy fuel and is cheaper.  

Because of the importance of the natural gas net as the main supply for electricity 

generating stations, desalination stations, a number of other facilities and plants, it is 

vital to highly consider the maintenance process to lessen the problems. The best 
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means would be by applying the predictive maintenance system of which lubricating 

oil analysis is one essential factor to discover the properties variation of oil and 

machine breakdown.    

From the moment the lubricating oil enters an operating machine, it begins to 

deteriorate. It also becomes contaminated with wear metal, oxidation by products and 

external substances such as water, fuel, dirt or process materials. A high level of oil 

degradation or contamination usually indicates the presence of a mechanical or 

lubricant failure mode which if left unattended, could eventually lead to extensive 

damage for the machine. The faults are viscosity change, oxidation, fuel dilution, 

additives depletion, wear metals and contamination.  

 

Research Objectives 

The main objective of this research is to develop condition monitoring system that is 

capable of the detection of faults in oil wetted components and variation in properties 

of lubricating oil. In order to achieve this objective, the following tasks have been 

identified as being significant to the completion of the above objective; 

1. Preparing the dataset to be used in the development of the proposed model. This 

process involves collecting the historical results of the oil analysis testing for 

solar turbines in Sirte Oil Company.  

2. Developing a supervised ANN model using back-propagation algorithm. The 

framework of the ANN application will pass through two phases: (a) training 

phase, (b) testing phase. 

3. Developing a computer program using ms-excel with visual basic application for 

implementing back-propagation algorithm in training and testing the designed 

ANN model.  

 

Methodology 

Artificial Neural Networks (ANNs) are biologically inspired basic units somewhat 

analogous to the basic functions of neurons. They have the ability to adapt their 

internal computational structures through learning from experience rather than 

programming according to known steps (Abdi, 1994). 

An ANN is composed of a large number of massively interconnected Processing 

Elements (PEs), or neurons, working in chain to solve particular problems. Figure 3 

shows a multi-layered ANN organization. (Haykin, 1994).  
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The Procedure  

The proposed model incorporated 19 input variables that are shown in table 1. These 

input variables representing physical properties and wear metals. The outputs of the 

model are the faults and corrective actions that should be conducted as result the faults. 

The tables 2 and 3 show the faults and corrective actions. 

 

Table 1. Parameters from P1 to P19 

Symbol Parameter 

P1 Viscosity @ 40 C 

P2 Viscosity @ 100 C 

P3 Viscosity Index 

P4 Specific Gravity 

P5 Acid Number 

P6 Flash Point 

P7 Calcium 

P8 Phosphorus 

P9 Magnesium 

P10 Zinc 

P11 Aluminum 

P12 Chromium 

P13 Copper 

I1 

I2 

In 

O

 
O

 

O

 

Hidden Layers 

Input Layer Output 

Layer 

Figure 3: Multi-layered ANN structure 
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P14 Iron 

P15 Lead 

P16 Nickel 

P17 Sodium 

P18 Silicon 

P19 Water Content 

 
Table 2 .the meaning of the symbols for the faults 

Symbol Fault 

F1 
Abrasive Wear 

F2 
Additives Depletion 

F3 
Adhesive Wear 

F4 
Alert Condition 

F5 
Corrosion 

F6 
Damage 

F7 
Emulsified Oil 

F8 
Filter Blockage 

F9 
Fire Explosion 

F10 
High Additives 

F11 
High Engine Temperature 

F12 
Low Oil Flow 

F13 
Low Viscosity With Temper Change 

F14 
Normal Condition 

F15 
Oil Degradation 

F16 
Oxidation 

F17 
Sludge 

F18 
Varnish 
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Table 3 .the meaning of the symbols for actions 

Action Symbol 

A1 
Add Suitable Additives 

A2 
Add Vi Improver 

A3 
Change Filter 

A4 
Change Oil If Required 

A5 
Check For Acid Number 

A6 
Check For Flash Point 

A7 
Check For Other Properties 

A8 
Check For Vibration 

A9 
Check Source Of Contamination 

A10 
Check The Oil Tank 

A11 
Continue Using The Oil Under Similar Operating Conditions 

A12 
Flush The System 

A13 
Next Sample At Next Regular Inspection 

A14 
Shutdown If Required 

A15 
Use Contamination Removal Techniques 

A16 
Use Neutralizing Catalyst 

A17 
Use Vacuum Dehydration 

 

Back-Propagation Training Algorithm 

BPNN training algorithm is a gradient descent method to minimize the total sum of 

square error over the entire training dataset. The following steps summarize the 

implementation of this algorithm for training the designed neural networks (Tsoukalas 

& Uhrig, 1997; Fu, 1994, Vemuri, 1992). 

Step 1  

Setup the network configuration such as the number of input neurons, the number of 

hidden layers, the number of neurons included in each hidden layer, the number of 

output neurons; and training parameters such as learning rate, momentum and number 

of training patterns.  

Step 2  

Define the limit value of the error (ε), and the limit number of iterations (epochs). 

Step 3 

Set all network weights to small random values, positive and negative (-0.3 to 0.3). 
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Step 4  

Initialize the epoch number (m=1) and presentation (example) number (n=1). 

Step 5  

Apply one training sample to the input layer ],,.........,[
21

k
N

XXX and note the 

corresponding desired output ],......,[
21

k
N

OOO , where Nk is the number of neurons in 

layer k.  

Step 6 

Calculate the output of the neurons layer by layer through the network from  

the second layer to the output layer using: 
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 For each neuron j, 
k

Nj 1  and Lk 2 . 

Where  L is the number of layers in the network. 

F is a sigmoid activation function of the form )1/(1)(
a

eaF


 . 

Wji(m) is the weight connecting neuron i in layer k to neuron j in layer k+1. 

k
N

i
O  is the output of neuron N in layer k.  

Step 7  

Calculate the error gradient δ for every neuron in every layer in backward order from 

output to the first hidden layer. 

The error for the output layer neurons is computed by: 

  )()()(1)()( nOnTnOnOn kkkk
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For every neuron j, 
k

Nj 1 , k=L where Tj(n) is the target vector. 

Then, successively, the error gradients for all hidden layer neuron are computed from; 
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For every neuron j, 
k

Nj 1 , k=L-1,……,2 

At the end of the error backward propagation step, neurons of the network will have 

error values (except input layer neurons, L=1). 

Step 8  

Adjust the network weights for every layer. Starting at the output layer neurons and 

working back to the first hidden layer recursively adjust weights according to the 

generalized delta rule. 

 )1()()()()()1(  mWmWnOnmWmW
jiji

N

j

N

jjiji

kk   

For every neuron j, 
k

Nj 1 , k=L,L-1,…,2 

Where α is momentum constant (0< α<1) to smooth out the weight change and 

accelerate convergence of the network. 

η is learning rate (0< η<1) controls the step size for weight  adjustments.                     

Step 9  

Repeat steps 5 to 8 for every training sample. 

Step 10  
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Calculate the average sum-squared error resulted at the end of every training cycle. 

This error can be evaluated by the following expression. 
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Where Tij is the target value desired for the ith output and for the jth example. 

Step 11  

Stop the process if the average sum-squared error (sse) is less than the predetermined 

limit value (tolerance value) (ε), or the number of training cycles is equal to the 

predetermined limit number of iterations (epochs). Otherwise, increase number of 

iterations and randomize the order in the training set and return to step 5. 

 

Training and Testing Experiments 

In this research work, a dataset of 49 patterns (each pattern formed by input and output 

vectors) has been prepared for training and testing tasks. The numbers of data patterns 

allocated to the training and testing shown in Table 4. 

Table (4): Allocation of training and testing data patterns 

Training (69%) Testing (31%) Total 

49 22 71 

 

The number of hidden layers was predetermined as 2 for all experiments, and the 

number of hidden neurons in each hidden layer was predetermined as 24 for all 

experiments. These values were considered adequate for the complexity of the network 

in this research. Other training parameters such as learning rate and momentum values 

have been changed (increased and decreased) during the training process in order to 

increase the complexity of the network structure. It has been considered that the 

network has learned the representative examples well enough when the error reaches a 

value lower than a predetermined limit, or the number of training cycles reaches a 

value equal to a predetermined limit with a progress in the error rate decreasing. Table 

5 presents the training error and iterations limit values. 

 

Table 5: Error and iterations training limit values 

Error limit Iterations limit 

0.00001 300000 

 

At the end of the training phase, the experiments that produced low error value have 

been selected to verify its performance and generalization capability. The predicted 

outputs were then compared with the actual outputs. If the validation test shows 

acceptable results then the neural network is validated, otherwise, the network has to 

be retrained by adding to the training sets the situations of the test sample that 

generated unacceptable results.  
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Implementation of Back-Propagation Algorithm  

In order to implement the Back-Propagation algorithm in training and testing the 

designed ANN model for predicting the faults in oil wetted components in gas turbine, 

a computer program using MS-Excel with Visual Basic application has been 

developed and given a name of Neuro-Oil program. When Neuro-Oil program starts, 

an Excel workbook with multi work-sheets window is displayed.  

 Training neural networks 

 Testing neural networks 

 Entering input data to be trained. 

 Entering target data to be trained 

 

Using Neuro-Oil Program 
The Neuro-Oil program consists of four work-sheets; training, testing, input data and 

target data work sheets. Training parameters as shown in Figure 5.  

 
Figure 5 Training work-sheets 

 

The second work-sheet in the program is designed for testing the trained neural 

network, as shown in Table 6. Test samples data are entered into this work-sheet and 

then pressing the button "Predict" The predicted results will be shown together with 

the corresponding actual result in both numerical and graphical forms in order to allow 

comparing those results.  
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Table 6 testing work-sheets  

 

 
The third work-sheet contains the input data to be used for training. In this research work 49 data patterns were used and each pattern consists 

of 19 input variables, as shown in Table 7  

Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

P1 55.2 50.3 52.33 52.5 64 50.8 52.9 49.3 53.12 45.1 46.77 50.3 49.31 48 46 50.8 50.6 50.4 50.7 56.8 55 53.8

P2 7.6 7.2 7.51 7.38 8.02 7.3 7.46 7.13 7.57 6.66 6.65 7.2 7.06 7.1 6.7 7.3 7.2 7.18 7.3 7.5 7.5 7.4

P3 99.7 102.3 105.28 100.2 88.8 103.2 102.14 101.81 105 99.5 93.2 101.16 99.97 102.8 99.9 103 98.8 100.25 100 93 99.8 99.1

P4 0.868 0.87 0.871 0.871 0.871 0.871 0.871 0.872 0.873 0.864 0.873 0.869 0.865 0.868 0.872 0.871 0.865 0.868 0.868 0.867 0.863 0.871

P5 0.25 0.16 0.19 0.1 0.68 0.09 0.17 0.2 0.23 0.13 0.13 0.32 0.16 0.24 0.12 0.18 0.18 0.15 0.17 0.22 0.26 0.23

P6 420 430 430 440 445 414 404 461 450 430 430 435 445 441 424 450 425 430 433 400 428 433

P7 37.6 43.3 39.97 43.8 4.2 55.2 49.4 47.62 43.52 43.8 55.5 35.55 54.1 49.7 57 48.5 37.7 55 44.1 38.7 53 38.5

P8 29.4 39.5 29.55 39.72 6.8 41.8 38.04 41.12 33.7 37.68 40.02 30 40.8 35.1 44 37 37.14 42.72 33.7 29.4 40 34.7

P9 19.9 23.8 19.44 25.2 2.05 26.6 23.54 27.23 21.36 26.8 27.3 18.89 26.6 23.6 27 23.5 19.9 25.9 21.2 19.9 26 22.7

P10 27.3 37.8 34.33 37.11 5.95 44.8 44.88 41.7 37.74 39.65 39.7 28.6 44.8 40 43.25 44.9 33 41.3 37.6 33 40 32.7

P11 37.8 3.5 4.08 6.5 8.8 0 0.4 1.8 2.9 1.33 1.67 9.9 0 2.13 2.6 0.4 4.9 6.22 7.5 3.5 3.9 8

P12 2.23 1.02 25.77 1.88 1.62 0.13 0.22 2.36 0.42 0 0.19 3.5 0 1.45 3.5 0.12 2.4 20.8 0.34 2.4 0 2.8

P13 6.4 2.04 3.55 2.98 10.41 0.77 2.64 3.21 4.75 0.34 2.86 60.5 0.75 5.6 0.88 0.9 5.5 2.2 3 35.8 0.31 7.9

P14 46.2 4.8 47.6 3.87 7.61 0.75 1.63 1.21 3.61 1.03 3.85 46.8 2 3.6 2.76 3.9 5 48.6 5.4 6.8 1.05 7.6

P15 30.7 0.43 3.54 0.65 4.63 0 1.54 0.88 1.42 0 1.35 0.44 0.56 3 0 0.95 5.9 0 1.8 4.3 0 1.6

P16 0 0.32 26.7 0.65 0.69 0 0 0.54 0 0 0 0 0 1.3 0 0 2.3 0 0 2.7 0 0

P17 10.8 8.1 12.66 8.15 20.8 0 4.1 0 9.6 2.32 5.96 3.7 0 7.8 0 4.2 6.6 5.7 9.6 6.3 1.3 10.8

P18 15.6 9.2 8.73 6.86 30.5 6.98 7.44 5.2 6.74 10.2 8.32 11.5 7.9 10.8 8.6 6.5 13.9 10.5 9 12.1 10 10.6

P19 0 0 0 0 0 0 0 0 71 87 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.02 14.38 6.02 4.02 15.01 14.12 13.66 14.08 13.72 14.23 4.04 1.96 14.38 13.46 13.42 4.16 4.14 6.10 4.25 6.23 3.77 4.42

5.77 0.00 0.05 0.00 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.09 0.00 0.00

0.07 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.00 0.00 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.02 13.09 7.99 11.02 9.01 11.04 11.01 13.09 11.03 12.99 11.04 1.01 13.10 13.14 13.02 11.01 11.05 8.03 11.02 7.99 11.03 11.01

14.01 0.03 14.10 12.84 12.04 12.86 12.78 0.05 12.56 0.10 13.48 7.98 0.07 0.13 0.07 12.58 13.24 14.32 12.96 14.16 13.13 13.11

15.04 0.00 15.05 0.00 15.84 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 15.23 0.00 15.15 0.00 0.07

0.96 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00

2 14 6 4 15 14 14 14 14 14 4 2 14 14 14 4 4 6 4 6 4 4

6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 13 8 11 9 11 11 13 11 13 11 1 13 13 13 11 11 8 11 8 11 11

14 0 14 13 12 13 13 0 13 0 13 8 0 0 0 13 13 14 13 14 13 13

15 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0

1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 2.63 0.36 0.58 0.04 0.85 2.52 0.54 2.03 1.61 0.87 2.24 2.64 4.00 4.30 3.94 3.47 1.61 5.83 3.77 6.12 9.42

3.95 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.68 0.10 0.17 0.07 0.34 0.12 0.70 0.23 0.09 0.35 0.98 0.76 1.04 0.12 0.06 0.45 0.37 0.22 0.19 0.28 0.09

0.07 0.00 0.69 1.24 0.31 1.07 1.75 0.00 3.52 0.00 3.58 0.31 0.00 0.00 0.00 3.31 1.85 2.22 0.30 1.12 0.96 0.83

0.25 0.00 0.36 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.97 0.00 0.00

4.70 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actions % Error

Predicted Faults

Predicted Actions

Actual Faults

Actual Actions

Faults % Error
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Table 7 Sample of input data for training 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19

48.83 7.31 110.16 0.869 0.14 440 50.01 40.44 26.06 43.95 1.8 0.36 0.71 0.83 0.76 0 3.2 5.21 0

55.76 7.7 101.43 0.871 0.16 420 49.09 33.8 23.87 35.42 1.96 0.41 0.67 2.31 0.55 0 4.08 8.64 0

55.87 7.75 102.44 0.871 0.14 425 37.9 29.36 21.55 28.9 2.87 0.33 0.89 3.96 1.76 0 6.86 8.97 150

62.11 7.78 86.73 0.881 0.66 430 74 12.93 45 27.8 47.76 0.77 1.8 7.76 1.78 0 35.72 25.87 2000

49.41 7.11 101.05 0.873 0.2 425 54.8 44.8 25.98 42.59 0 1.05 1.11 1.42 0.91 0 0 6.87 0

37.26 5.71 89.21 0.838 0.27 300 31.65 20.54 11.76 21.55 3.54 2.78 2.23 3.23 3.32 1.44 20 7.76 0

47.04 7.01 105.76 0.871 0.15 435 49.66 42.81 25 40 1.87 0.21 2.22 1.21 0 0 0 7.1 0

49.13 7.3 108.74 0.871 0.27 420 43.8 38.74 24 37 3.56 0.19 2.98 3.43 0.9 0 7.13 6.21 0

50.87 7.31 103.22 0.871 0.09 415 55.1 41.84 26.7 44.84 0 0.12 0.76 0.76 0 0 0 6.98 0

52.94 7.47 102.15 0.872 0.16 405 49.44 38.05 23.55 44.89 0.4 0.22 2.65 1.64 1.55 0 4.1 7.45 0

53.11 7.57 105 0.874 0.22 450 43.53 33.8 21.36 37.75 2.8 0.41 4.76 3.62 1.41 0 9.62 6.74 70

52.59 7.49 103.91 0.871 0.31 435 37.6 35.83 22.86 33.84 4.8 0.32 4.33 5.84 3.64 0 13.09 16.71 0

56.41 7.78 101.86 0.874 0.36 415 24.7 25.73 16.15 26.76 7.11 0.67 6.98 7.64 3.8 0 18.44 20.33 150

64.26 8.01 88.76 0.872 0.69 445 4.1 6.75 2.04 5.9 8.98 1.63 10.43 7.65 4.67 0.7 20.84 30 0

49.31 7.07 99.98 0.865 0.16 445 54.1 40.84 26.5 44.81 0 0 0.76 2.03 0.57 0 0 7.98 0

50.77 7.29 102.85 0.871 0.19 450 48.44 37.05 23.51 44.82 0.4 0.11 0.88 3.88 0.96 0 4.1 6.45 0

50.9 7.23 100.35 0.869 0.15 430 44.53 33.9 21.32 37.72 7.66 0.32 3.8 5.36 1.86 0 9.62 9.96 0

53.83 7.46 99.15 0.871 0.24 435 38.6 34.83 22.81 32.84 8.2 2.97 7.94 7.84 1.77 0 10.98 10.71 0

55.21 7.6 99.74 0.868 0.25 420 37.63 29.45 19.97 27.37 37.84 2.22 6.44 46.28 30.75 0 10.86 15.67 0

49.29 7.12 101.81 0.871 0.2 460 47.61 41.11 27.22 41.71 1.8 2.37 3.22 1.21 0.87 0.54 0 5.1 0

52.59 7.38 100.18 0.872 0.1 440 43.81 39.74 25.22 37.11 6.56 1.87 2.97 3.86 0.65 0.64 8.14 6.87 0

53.25 7.51 102.55 0.871 0.26 430 42.92 38.54 21.53 33.38 6.09 2.01 3.87 45.55 40.64 25.11 7.66 5.66 0

47.07 6.84 99.19 0.871 0.08 450 57.11 43.64 30.01 45.23 0.56 0 0.86 2.11 0.32 0 1.02 9.44 0

46.76 6.67 93.18 0.873 0.13 430 55.67 40.01 27.32 39.84 1.68 0.18 2.87 3.84 1.36 0 5.97 8.33 90

48.84 7.11 102.98 0.869 0.2 440 49.84 35.33 23.64 40.01 2.14 1.46 5.65 3.63 3.01 1.34 7.83 10.86 0

50.55 7.15 98.72 0.866 0.18 425 37.76 37.12 19.87 33.43 4.92 2.36 5.76 4.96 5.97 2.22 6.55 13.84 0

56.87 7.55 93.44 0.867 0.21 400 38.87 29.44 19.86 33.11 3.54 2.42 35.87 6.87 4.35 2.75 6.34 12.11 0

49.11 7.11 102.06 0.872 0.06 425 48.23 40.45 25.76 42.21 1.43 0 3.26 2.22 0 0.58 0 9.44 0

50.33 7.23 102.2 0.87 0.17 430 43.34 39.56 23.89 37.87 3.56 1.02 2.04 4.87 0.43 0.32 8.14 9.29 0

52.37 7.51 105.28 0.871 0.19 430 39.98 29.54 19.43 34.32 4.09 25.76 3.56 47.67 3.55 26.78 12.66 8.74 0

45.13 6.67 99.54 0.865 0.13 430 43.86 37.69 26.9 39.64 1.32 0 0.33 1.02 0 0 2.31 10.1 86

49.34 7.06 99.53 0.866 0.15 440 44.36 35.47 20.37 31.57 4.32 0.76 0 3.21 0 0 1.75 9.86 0

48.46 6.97 99.31 0.871 0.2 420 42.95 34.68 19.68 29.7 7.22 1.87 0.86 7.11 0.64 0 4.35 11.17 0

50.33 7.2 101.16 0.869 0.32 435 35.56 30.09 18.9 28.63 9.93 3.65 60.65 46.89 0.45 0 3.77 11.56 0

46.11 6.7 99.92 0.873 0.11 425 57.02 44.1 27.04 43.24 2.64 3.54 0.9 2.77 0 0 0 8.64 0

50.5 7.19 100.26 0.868 0.14 430 55.05 42.73 25.88 41.38 6.23 20.85 2.23 48.64 0 0 5.76 10.53 0

55.12 7.6 99.99 0.862 0.25 425 54 40 26 40 3.91 0 0.31 1.06 0 0 1.31 10.12 0

57.01 7.8 100.82 0.872 0.2 430 44 34 23 37 4.87 3.72 5.45 1.22 0 0.2 1.6 8.83 0

66.82 8.38 93.39 0.877 0.9 415 40 33 19 29 9.28 1.88 2.82 3.17 0.76 0.7 3.33 11.16 1004

50.73 7.39 106.46 0.872 0.25 450 50.87 44.03 27.22 41.33 2.87 0.17 2.61 0.77 0.42 0 0.1 7.5 0

53.65 7.44 99.02 0.871 0.31 430 43.44 34.11 22.75 35.88 5.35 2.28 4.73 2.43 0.97 0.5 3.7 5.43 0

54.22 7.51 99.65 0.871 0.49 460 39.56 31.77 19.61 30.63 7.86 0.45 4.37 3.33 1.65 0.2 5.9 9.35 0

64.51 8.1 90.92 0.869 0.81 435 30.01 20.76 14.32 23.55 5.22 0.38 6.92 4.88 1.1 0.92 7.3 11.24 0

52.12 7.31 99.27 0.871 0.2 450 51.22 44.9 26.58 42.88 4.86 1.26 0.87 0.5 1.3 0 0 8.75 0

53.88 7.65 105.32 0.869 0.31 430 45.82 38.76 25.54 44.36 5.9 4.51 5.8 1.64 3.45 0.4 1.34 6.76 0

62.98 7.99 91.31 0.868 0.49 425 39.77 33.77 27.43 33.66 8.21 2.43 1.6 3.34 6.43 0.8 3.43 2.43 0

49.13 7.05 99.87 0.868 0.27 440 50.73 44.68 25.57 38.97 3.6 0.76 2.43 2.56 1.98 0 2.3 7.68 0

47.04 6.99 100.08 0.874 0.11 435 48.24 38.8 26.64 35.53 7.5 1.45 5.98 4.56 6.3 0.5 4.5 9.95 0

55.67 7.51 95.51 0.871 0.62 440 43.46 34.86 22 37.13 6.91 3.67 7.83 6.6 4.5 0.19 2.6 4.21 0
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The last work-sheet in the program includes the results (target output) of the training 

samples, as shown in Table 8.  

 

Table 8 Sample of output data 

 

 

Results and Discussions 

With implementing the training and testing procedure adopted in this research work, 

fourteen training experiments have been carried out as shown in Table 9. The 

experiments marked with asterisk (nos. 6, 10, 11, 12, 13 and 14) have presented the 

best network structures. 

The graphs shown in Figures 6-11 represent average square error sse on the y-axis 

against the number of epochs elapsed on the x-axis for the best networks 

(experiments). Epochs represent a complete pass through the network of the entire set 

of training patterns. The graphs generally illustrate downward movement of the error 

rate as learning progressed, indicating that the average error decreased between actual 

and predicted results. In all six experiments, it is worth noting that the neural networks 

settled at the lowest possible training errors that no further significant decrease could 

be achieved, and the training was stopped when the average sum squared error reached 

to the predetermined limit of the value (finished by sse condition). 
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Table 9: Training experiments data of ANNs implemented in the research 

Exp. 

No. 

Input

s 

Outpu

ts 

Hidden 

Layers 

Hidden 

Neuron

s 

Learning 

rate 

(η) 

Momentu

m 

(α) 

Training 

Pattern 

Target 

epoch 

Target 

sse 

Reache

d 

epoch 

Reached 

sse 

1 19 8 2 24 0.12 0.96 49 70000 0.0000

1 

70000 1.7728 
2 19 8 2 24 0.1 0.97 49 80000 0.0000

1 

80000 1.7437 
3 19 8 2 24 0.1 0.96 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7553 
4 19 8 2 24 0.08 0.96 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7538 
5 19 8 2 24 0.09 0.96 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7473 
6* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 90000 0.0000

1 

90000 0.0049 
7 19 8 2 24 0.08 0.97 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7405 
8 19 8 2 24 0.1 0.97 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7343 
9 19 8 2 24 0.11 0.97 49 90000 0.0000

1 

90000 1.7377 
10* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 190000 0.0000

1 

190000 0.0070 
11* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 199000 0.0000

1 

199000 0.0022 
12* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 200000 0.0000

1 

200000 0.0022 
13* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 200500 0.0000

1 

200500 0.0022 
14* 19 8 2 24 0.16 0.96 49 201000 0.0000

1 

201000 0.0023 
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 Figure 6: Training progress for experiment no. 6 

 

 
Figure 7: Training progress for experiment no. 10 

 
Figure 8: Training progress for experiment no. 11 
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Figure 9: Training progress for experiment no. 12 

 
Figure 10: Training progress for experiment no. 13 

 

 
Figure 11: Training progress for experiment no. 14 
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It can also be noticed that in experiments 11, 12, 13 and 14 are the final network errors 

obtained were more close to the predetermined error values than those errors obtained 

in experiments 6 and 10. The best value is to be obtained at learning rate 0.16, 

momentum 0.96 and epoch 199000. 

Conclusions  

The present research work studied the feasibility of using ANN technique to monitor 

and predict the fault types of machine components and the corrective actions that 

should be carried out. Developing the ANN is good way to overcome the problems of 

maintenance management. The experiments that produced minimum training error 

were selected for further description and evaluation.   

An Excel with Microsoft Visual BASIC application was used as a tool for 

development and implementation of the designed ANN model. 

It is concluded that the application of ANN technique in predicting the faults type is 

feasible, and the prediction performance of the proposed model is good and acceptable. 

Therefore, the proposed model is candidate to be used at oil analysis laboratory in Sirte 

Oil Company along with other factors such as historical data, knowledge, experience, 

etc, to assist and enable the decision maker to make correct decisions about 

monitoring, testing and treatment procedures of the faults prediction . 
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 ملخصال
في عصر التكنولوجيا ،ازداد حجم البيانات بشكل كبير ، والطريقة التقليدية المستخدمة لتحليل البيانات قد ال      

ة من البيانات. هذه الكمية الهائله من البيانات تفوق قدرة تكون خياًرا صالًحا وال يمكنها التعامل مع الكميات الهائل
دارة تلك البيانات. تمثل البيانات الضخمة مرحلة  (Big Data)ادوات قواعد البيانات التقليدية في تخزين وتحليل وا 

التي هامة من مراحل تطور نظم المعلومات وهي تعبر في مفهومها البسيط عن كمية هائلة من البيانات المعقدة 
التقليدية على تخزينها ومعالجتها. تقوم معظم المنظمات اآلن بجمع   يفوق حجمها قدرة البرمجيات واألدوات

وتخزين بيانات أكثر من أي وقت مضى ، وذلك ألن تطوير أعمالها يعتمد عليها. تستخدم الجامعات البيانات 
ليم. عالوة على ذلك ، يمكن استخدام البيانات الضخمة لتحسين معرفتها ، وتعزيز روح المنافسة ، وتحسين التع

البيانات اآلن لم تعد تشبه البيانات التقليدية،  في اإلدارة. الكبيرة في دعم اتخاذ القرارات باستخدام تحليل البيانات

mailto:nmohd08@yahoo.com
mailto:elarafia@gmail.com
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شملت أيًضا مقاطع الفيديو والصور والمستندات والبيانات الغير المنظمة مثل محتوى وسائل التواصل  فقد
اعية مما قد يتسبب في صعوبة تحليلها كونها قد تكون بيانات منظمة وغير منظمة. التعامل مع هذه االجتم

بعض المزايا والتحديات لذلك هدفت هذه الدراسة الي التعرف  البيانات في مؤسسات التعليم العالي قد يكون له
مية تحليل البيانات الضخمة في التعليم علي مفهوم البيانات الضخمة وأهميتها في اتخاذ القرارات. كذلك دراسة اه

 .أهم التحديات التي تواجه الجامعات في تنفيذ البيانات الضخمة  العالي ، ومن ثم تحديد

Abstract 

 

    In the era of technology the volume of data is highly increased and the traditional 

way that used for data analytics may not be viable option and could not handle the 

huge amount of data. 
Most of the organizations now are collecting and storing more data other than ever 

before and that is because their business development depends on it. Universities are 

using big data to improve their knowledge, enhance competitiveness, and for 

amelioration in learning. Moreover, the big data can be used in supporting the decision 

making using data analytics in management. 
Data is no longer comparable to traditional data. It also includes videos, images, 

documents, and unstructured data such as social media content, which can be difficult 

to analyze since they may be structured and unstructured data. Dealing with this big 

data in institutions of higher education may have some advantages and challenges. 

This study aimed to identify the concept of large data and its importance in decision 

making. As well as study the importance of analyzing large data in higher education, 

and then identify the most important challenges facing universities in the 

implementation of big data. 
Key words: big data, decision making, Higher Education. 

Introduction: 

  As Data grows, organizations must attempt to keep up with it, and struggle to 

turn the data into usable insights using the data analytics strategy. The data analytics 

methods also have been improved to keep up with the rapid development of data 

growth.   Big Data is a hot topic in today's research that uses data analysis to inform 

decisions. It is currently being explored mostly in business, government, education and 

health care due to revolution of data which cause huge amount of data that is collected 

and stored in these environments.  
What we mean with big data analytics is the process of analyzing data to get the best 

statistics not only from past and current data but also the future one; moreover to 

provide usable insights that helps to make the best decision making. 

Data analytics provides updated information required for successful business. 
Depending to dataversity site most of the organizations in 2017 developed their 

services by translating big data into visualizations and graphs. This allowed 

researchers to gather and organize more information about the users more efficiently. 

(Keith D. Foote.2017) 

http://www.dataversity.net/author/keith-foote/
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 Is big data different? 

The big data differentiate depending on 

• Volume—the amount of data being created 
• Velocity—the speed at which data is created and must be processed 

• Variety—the array of different data sources and formats 

•Verification— checking for accuracy and security 

• Value— is created from utilising data within the organisation. (Deshmukh & More, 

2017) 

The value need to be unlocked by three stages 

 Collection: identifying and filtering the useful data 

 Analysis: After putting data in form that is usable, it has to be analysed.  

 Visualisation and application: When data become ready and integrated to users, 

the decision making can be taking.  ( Deshmukh & More,2017 ) 

 

 
 
Security and privacy in big data: 
 

     Looking for better approaches to exploit enormous information, associations 

require secure instruments and directions to ensure their frameworks. It is imagined 

that the customary methods are insufficient in huge information security and 
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protection. Accordingly, secrecy, respectability and accessibility of data must be 

deliberately considered. (Duyg & Terzi, 2015) 

A. Security 

    Assorted variety of information sources, information designs, gushing of 

information what's more, and frameworks may cause one of kind security 

vulnerabilities. The Cloud Security Alliance has partitioned security and protection 

challenges in enormous information into four classifications: 

1.       Framework security, 

2.        Information protection 

3.       Information administration 

4.        Trustworthiness, and responsive security. (Duyg & Terzi, 2015) 

B. Privacy 

     The consistently expanding security worries in huge information incorporate 

knowing new and mystery realities about individuals, consolidating their own data 

with other informational collections, increasing the value of their associations with 

gathered information from ignorant individuals, threatening unskilled individuals by 

prescient examination of online life, labelling segregated individuals by law 

requirement, clashing laws in various nations, ultimately trading datasets between 

associations . To adapt to such unpredictable issues, laws and controls must be 

implemented with obvious limits regarding unapproved get to, information sharing, 

abuse, and cloning of individual data. (Duyg & Terzi, 2015) 

The importance of Big Data in universities 
     Understanding the importance of big data is very useful to manage the huge amount 

of universities data. The partnership between the universities are currently increased 

for this reason the universities should take in consideration the use of technology to 

attract these partnerships which will help in knowledge sharing and development 

(Leydesdorff & Etzkowitz, 2001).just like the other fields the education has been 

affected by the technology for this reason the future of education will be very 

connected with new technology. 
In addition, the most important part will be the data; universities have huge amount of 

data that will increase rapidly so analysing this data by efficient way would help in 

improving the higher education process. There are increasing expectations of 

institutions to focus on reliable data for operations such as planning, resource use 

(B.Tulasi, 2013). The universities could generate value from the massive data by 

connect these data to each other to be more valued and usable this will happen if the 

data became digital (B.Tulasi, 2013). 

Traditional way used for data analysis such as database management system that works 

for unstructured data should be improved to new techniques that used for big data 

analytics. Example of modern techniques that used for big data analytics are Hadoop, 

MapReduce, GridGain, HPCC, Storm and Cassandra; However, Hadoop is the most 

famous one. 

Some of the big data features in higher education are: 
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 Helps in Decision making. Big Data is a knowledge that is going to change the 

objects of knowledge and social theory; moreover, it is able to transform 

management decision‐making theory (Boyd & Crawford, 2012). 

 Guide for future Planning. 

 Improve the efficiency and less cost required.  

 Gathering data from different source in the university would help in making 

better decision related to the technical needs; furthermore, big data will help in 

providing the best for the users. 

Big data provides great opportunity for three end users in higher education institution 

whose are administrators, students, and lecturers. With the large amount of student 

information about enrolments and other academic records, universities have the data 

set needed to benefit from analytics data. Big data could change the education process 

and improve the teaching, learning, academic work need. Moreover, big data might be 

able to solve challenges that face the higher education through understanding the 

user’s needs. (Daniel, 2018). 

 

 

 
Daniel,2018). users in higher education. (-Big Data end 
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Implementation of big data into universities 
 Deploying big data technology and introducing data science in University is not easy. It is 
very big challengeable because of the Misuse of data and waste of utilization of resources. 
The misuse of data is related to the poor infrastructure. If the university used the new 
technology for data that collected will help in improving the university. Furthermore, 
analytics performed depending on the base of data gathered from employees, professors and 
students...etc plays a big role in making the right decision for future work. 
The challenges that the universities are facing in embracing big data  

 

    There are many challenges that face universities to implement big data analysis 

techniques. Big Data brings new challenges for institutions of higher education. 

(Siemens. 2011). 

 First one of these challenges is the awareness among employees in the 

University of the Importance of big data. There is not enough awareness about 

how these tools are important and helpful in improving the quality of work in 

the university. 

 Second are the users. Do they accept the change? Users are not ready yet to 

accept big data and change management and that is should be related to the 

awareness of the important of big data.  

 In addition collecting, storing and developing algorithms to data, which might 

be very complicated and costly for the university. 

 The most important challenge is the university data system is not interoperable 

which will make collecting the data over the Internet is very difficult and 

challengeable. 

 Integrated data is the most famous challenge that faces the high institutions to 

implement big data. gathering the data that might be structured or unstructured 

from different source might cause in losing data when performing 

integration.(Ben K. Daniel.2018) 

 Security and privacy issues introduce additional challenge to implementation of 

Big Data in the universities. 

 Big  Data analytics  in  universities  should  be transformative,  which will change  the  

existing  processes  of administration,  teaching, learning,  and the academic  work. 

When analytics is applied the traditional view of courses would be changed leading to 

a network of relations between knowledge and skills. Big data Analytics would lead to 

innovation in education, which would improve the existing system and changes will be 

required to adapt to the growing needs in higher education. 
 Conclusion  

     In this paper we have tried to illustrate the value of big data and its challenges in 

higher education world. In addition, we have explained the feature and important role 

of big data in the university and how it is useful. The big data not only useful for the 

current time but it is very valuable for future helping in making the right decision. 

Deploying new big data analytics techniques will save the time and reduce the cost. 

Using new analysis tools in higher education, universities and colleges can be better 

https://www.researchgate.net/profile/Ben_Daniel
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able to improve core processes and attract young talent that distinguishes them from 

others. Therefore, it is important not to look at big data as a problem but to seek to use  
it for the benefit of the organization by changing the approach. 
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 The Effect of Industry’s size on the Relationship between Accounting 
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 الملخص
 

تهدف الورقة إلى دراسة أثر حجم المنظمة على العالقة بين جودة المعلومات المحاسبية وخصخصة القطاع 
الصناعي في ليبيا. حيث تناولت مشكلة الدراسة السؤال التالي: ما دور حجم المنظمة على العالقة بين جودة 

لتحقيق أهداف البحث، تم تصميم استبيان وفقا  ؟المعلومات المحاسبية وخصخصة القطاع الصناعي في ليبيا
بنود تقيس المتغير المستقل للدراسة )جودة المعلومات  .ألهداف وغايات البحث. حيث تكون االستبيان من 

بند خصص للمتغير التابع )خصخصة القطاع الصناعي(، تم توزيع االستبيان  33المحاسبية( باإلضافة وعدد 
 131المديرين اإلداريين ورؤساء األقسام لشركات الصناعية في ليبيا. تم جمع  من 117على عينة مكونة من 

استمارة استبيان، واعتمدت الدراسة تحليل االنحدار المتعدد لفحص العالقة بين المتغيرات. وخلصت الدراسة إلى 
لى ذلك، وجد أن أن هناك تأثير لجودة المعلومات المحاسبية على خصخصة القطاع الصناعي في ليبيا. عالوة ع

العالقة بين جودة المعلومات المحاسبية وخصخصة قطاع الصناعة في  على حجم المنظمة قد أثر بشكل كبير
 ليبيا 

.الكلمات الرئيسية: الخصخصة، جودة المعلومات المحاسبية، الحجم المنظمة  

 

Abstract 
 

The study aimed at investigating the impact of accounting information quality on 

privatization of industrial sector in Libya. The study problem handled the following 

question: What is the role of accounting information quality in industrial sector 

privatization in Libya? To achieve the research objectives, a self-administrated 

questionnaire was developed according to research goals and objectives .The 

questionnaire consists of 8 items that measures the study independent variables 

(accounting information quality) in addition to dependent  variables ( Industrial sector 

privatization ) consists of 11 items. The questionnaire was distributed over a sample of 

330 of administrative managers and head of departments through e- mail due to 

difficulties in distributing the questionnaire in person, as a result of the political 

situation in Libya. 313 questionnaires were collected, of which 13 questionnaires were 

disregarded due to their incompleteness. After dropping incomplete questionnaires, 

data were analyzed using SPSS. Multiple regression analysis was performed to 

investigate the relationship between variables. The study concluded that there is an 

impact of accounting information quality on privatization in Libya. Moreover it was 

mailto:nosaa2003@yahoo.com1
mailto:Alirm1975@yahoo.com2
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found Organization’s size significantly moderated the relationship between accounting 

information quality dimensions and privatization.   

 

Keywords: Privatization, accounting information quality, Industry’s size. 

1 Introduction   

 

Last decades witnessed high increased investment in technology for the purpose 

of collecting, storing, and process in large quantities of information. Organization has 

to exert efforts to translate this information into meaningful insights to improve 

business processes, make rational decisions, and create strategic advantages .Issues 

raising the information quality that cause these difficulties range in their nature from 

technical to nontechnical .Despite the fact that there is no consensus regarding 

distinction between data quality and information quality so data quality is used for 

technical issues and information quality to refer to nontechnical issue. 

Information quality nowadays has become a most important concern for any 

organization. The increase  of data warehouses and  the easiness  of  direct access  to  

obtain  information from many  sources  either by managers or  information users have 

led to an increased need for, high quality information in organizations. Information 

Quality as a topic has been analyzed by many researchers in an attempt to identify and 

classify its dimensions. Neumann and Rolker, (2000) reported that some of these 

dimensions are: believability, interpretability, reputation, value-added, completeness, 

objectivity, reliability, security, timeliness, price, verifiability, accuracy, availability, 

latency and response time. 

.Information Quality refers to the capability of data to be fit for use. Information 

quality nowadays is potent since it directs businesses future, because good information 

quality lead to business success while poor information quality lead to failure. 

Information quality is defined as relevance for use as the degree of fulfillment of 

needs and expectations by information providers or knowledge workers when 

performing their duties. While it defined by the National Institute of Standards and 

Technology (NAST) American as a term that involves benefit dimension, objectivity, 

and integrity. 

Hassan (2008)[ ] argued that information quality is  determined by it use  by 

decision-maker, in other words, information quality  is determined by its ability to 

motivate individual decision maker to take a specific position, as well as its ability to 

make an individual decision maker up to more effective decisions.  Hassan (2008) 

mentioned three factors determine information quality degree by the user of such 

information. These factors include: the benefit of the information to decision maker, 

and degree of satisfaction with the information by decision-maker, error and bias. 

 

2 Theoretical background and hypotheses 

Since its inception, contingency theory has proposed that organizational 

effectiveness results from the association between organizational characteristics and 

contingency factors. A literature review identified that some previous research has 

focused its interest on the study of organizational variables as contingent factors that 

may influence accounting information systems. 

Several researchers, such as Holmes and Nichols (1988), Chapellier (1994), 

Lavigne (2002), and Stepniewski et al. (2008), have identified a significant 

relationship between the Accounting Information quality’s  and Industrial sector 



 

 
 

874 

Privatization. 

Choe (1998) argued that the Accounting Information quality’s can be effect on 

Industrial sector Privatization. These variables are classified into two groups: 

organizational variables and individual variables. The organizational variables are 

related to the organizational structure (Chenhall and Morris, 1986; Gerdin, 2005), the 

task uncertainty (Chong, 1996), the organizational strategy (Naranjo-Gil, 2004) and the 

budgetary participation (Tsui, 2001). The individual variables refer to the factors 

related to some individual characteristics that may have effects on accounting 

information systems. 

 

Contingency theory also proposes that organizational characteristics (size)  

improves as a result of the interaction between Accounting Information quality’s and 

Industrial sector Privatization leads to better organizational performance (Al-Omiri and 

Drury, 2007). Some studies opt for this view, which tests the interaction between the 

contingency factors, the accounting information system and the performance (Chong, 

1996; Naranjo-Gil, 2004; Boulianne, 2007). These studies suggest that there is an 

interaction between the accounting information system and the factors that influence it. 

This assumes, however, that these factors are not independent of each other. 

Companies must allocate their resources in order to facilitate this interaction.  

In this study, we will examine the Accounting Information quality’s on Industrial 

sector Privatization. We will also study the Organization’s characteristics effect 

between an Accounting Information quality’s and Industrial sector Privatization to a 

moderation approach. According to Donaldson (2001), each variable that moderates 

the effect of organizational characteristics on organizational performance is considered 

as a contingency. He added that the contingency approach assumes that the effect of 

one variable on another depends on a third contingent variable. In this study, we 

consider the organizational characteristics (size) as that moderates the relationship 

between Accounting Information quality’s and Industrial sector Privatization. 

H1: Accounting Information quality is positively related to Industrial sector 

Privatization. 

H2: Industry’s size moderates the relationship between Accounting Information quality 

and Industrial sector Privatization. 

 

  
 

 

  
 

                                                                                 H2 

 
                                                                                   H1 

 

 

Figure 1. Research frame work 

3 Methods   

The methodology of the study including the theories, the framework, and the 

hypotheses of the study, as well as, the research methods adopted in carrying out this 

study with the data collection comprising of population sample, the measurement of 

study variables and the pilot study are discussed. The following hypotheses H1 will be 

tested using multiple regression technique because of the need to establish the 

relationship between the variables. While H2 will be tested using Hierarchical multiple 

regression. 

Industry’s size 

Accounting Information quality’s Industrial sector Privatization 
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3.1 Population and Sampling Design 

The sampling process of the study is discussed in this section. It explains the 

target population of the study, sample size and sampling method. 

  

3.1 .1 Target Population 

Population refers to the entire group of people, events, or things of interest that 

the researcher wishes to investigate (Sekaran, 2003).The Target Population of the study 

are administrative managers and head of departments of industrial sector under the 

privatization policy in Libya. There are five factories under the privatization policy 

with 330 administrative managers and head of departments. 

 

3.1 .2 Sample Size 

Sample size is the actual number of subjects chosen as a sample to represent the 

population and should provide reliable estimates and reflect the population parameters 

as closely as possible with a narrow margin of error (Sekaran, 2003). According to 

Sekaran (2003) if the targeted population is more than 320 and less than 340, the 

minimum sample size should be 181. Hence, the minimum sample size with a 

confidence level of 95% and confidence interval at 5, the study minimum sample size 

is 181.  

3.1 .3 Sampling Technique 

Since the population of the study is only 330, the survey was distributed to all the 

population to ensure a higher respond rate 

 

3.1 .4 Profile of Respondents 

    The questionnaire was distributed to a sample of 330 to administrative managers and 

head of departments.313 questionnaires were collected, of which 13 questionnaires 

were disregarded due to their incompleteness. The first part of the questionnaire 

gathered information on the demographic characteristics of the respondents. This 

section describes the background of the respondents participated in this study. , A total 

of 300 respondents participated in the survey questionnaire of this study. The industry 

size was, 44.3% of the samples are of small size, while 55.7% of the samples are of 

large size. Table 1 showed the result of organization size analysis 

 

Table 1: Sampling Distribution by Industry’s size 

Variable Options Frequency Percentage 

Organization  

Size 

Small 133 44.3 

Large 167 55.7 

 Total 300 100 

4 Results Pertaining to Research Objective1   

Research Objective 1 is to investigate the relationship between Accounting 

Information quality and Privatization. This section presents the results relating to 

Hypothesis 1 and Hypotheses 1a through 1e that were formulated in order to answer 

Research Objective1.The statistical results are presented in this section 

 

4.1 Hypothesis  

Hypothesis 1 proposed that Accounting Information quality’ is positively related 

to Industrial sector Privatization. A regression model was performed to test the 

relationship between accounting information quality and privatization. The results are 

presented in Table 2. 

As shown in table, the F statistic of the model is 84.959, which is significant at 
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the 1% level of significance. The coefficient of determination (R²) is 0.222 which 

indicates that 22% of the variation in Privatization is explained by the independent 

variable accounting Information Quality. The results showed that accounting 

Information Quality has a positive and significant (β = 0.471, t = 9.217) influence on 

privatization at the 1% level. The result suggests that for each unit increase in 

accounting Information Quality, there is an expected increase of 0.471 in privatization. 

Therefore, hypothesis 1 was supported. 
  

Table 2: Multiple Regression Results Relating to Hypothesis (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Results Pertaining to Research Objective2   

 

Research Objective 2 is to test the Moderating Effect of Organization’s size on the 

Relationship between Accounting Information quality and Industrial sector 

Privatization. Hierarchical multiple regression is applied to examine the moderating 

effects of Industry’s size to test Hypotheses2.The statistical results are presented in this 

section.   
 

5.1 Hypothesis  

The Moderating Effect of Industry’s size on the Relationship between Accounting 

Information quality and Industrial sector Privatization. The results are presented in 

Table 3. 

As shown in table ,The unstandardized regression coefficient for the interaction term 

Information quality × Organization size was  0.921 (P < 0.0001),which means the 

interaction term Information quality × Organization size has a significant  effect on 

Privatization at the 1% level. Therefore, Hypothesis 2 is supported. Moreover, the R² 

change associated with the interaction between Information quality × Organization size 

explained an additional 0.173% of the variance in Privatization over and above the 

0.252% explained by the first order effects of Information quality and Industry’s size 

alone. 
Table 3: Testing the moderating effect of Organization’s size on the Relationship 

between Accounting Information quality and Privatization 

Modl Unstandardize Coefficients standardize    

Coefficients 

t Sig 

 B Std.Error Beta   

(Constat) 1.529 0.195 - 7.847 0.000 

Accounting 

Information 

Quality 

0.495 0.054 0.471 9.217 0.000 

R² = 0.222 -- - - - - 

F = 84.959 *** - - - - - 

Modl Unstandardize Coefficients standardize    

Coefficients 

t Sig 

 B Std.Error Beta   

(Constant) 1.480 0.192 - 7.710 0.000 

Accounting Information 

Quality 
0.480 0.053 0.457 9.067 0.000 

size 0.252 0.073 0.173 3.438 0.001 

(Constant) 3.372 0.254 - 13.281 0.000 

Accounting Information 

Quality 

-0.058 0.071 -0.055 -0.813 0.417 

size 0.251 0.064 0.172 3.942 0.000 
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6 Conclusion 

Based on the above mentioned analysis made, the following conclusions are 

made:  

There is an impact of accounting information quality on privatization in Libya. This 

result agrees with the related literature review. The results agree with Hosban (2015), 

Miia (2014), Bukenya(2014) Panagiotis, et al, (2012) , Al-Shaikh. (2012)  Hongjiang 

et al, (2003), Yakup andFatih (2010) and. Asiri (2000). 6) There are no differences in 

accounting information quality role at (α ≤0.05) level on industrial sector 

privatization in Libya, due to (organization size). The results agree with Bukenya 

(2014), Habibollah, et al., (2014) Ivica and Marijana (2013). Fayez and 

Alhawary( 2008). Bukenya(2014) , Habibollah, et al., (2014) Ivica and Marijana 

(2013). Fayez and Alhawary( 2008) 

And as mentioned on the above mentioned results, the study suggests the following 

recommendations:  

 Information nowadays is deemed as the main and the most important factor that 

plays a major role in the firms’ success and survival. Therefore, firms management 

must develop a strategy that deals  with information as valuable resources 

 Industrial  sector  companies top management has to  keep accounting information   

of high quality  for the purposes submitting financial  report that   provide with 

concerned  parties with good image  related to  the firm , for making  rational  

decisions . 

 Libyan government should remain  as a partner even with small percent in 

enterprises ownership  for the purpose of providing  investor with more secure and 

to protect consumers 

 Libyan authorities have to evaluate privatized enterprises for the purposes of 

obtaining new information regarding the advantages of privatization in Libya. 

 7 Limitations and Future Studies 

   Although this study provides several theoretical and practical implications, there are 

several limitations that would provide excellent opportunities for future contributions 

to this important stream of research.  First, since the study focus was the industrial 

sector in Libya, the generalization of the results to other countries is limited.  Future 

studies may test the relationship between Accounting Information quality and 

Privatization in other countries in the same region. Second, cross-sectional design of 

the research could be another limitation. Additional research using a longitudinal 

methodology addresses the relationship between Accounting Information quality and 

privatization success. 

 

References 

  

[1] Al Fadhl , Mouad and Nour, Abdel-Nasser (2002), "Management Accounting", Dar 

Al- Masir House, Amman. 

[10].HOLMES, S.; NICHLOS, D. (1988): “An analysis of the use of accounting 

information by Australian small business”, Journal of Small Business Management, 

vol. 26, n. 2: 57–68. 

[11].CHAPELLIER, P. (1994): “Comptabilités et Système d’Information du Dirigeant 

Accounting Information 

quality ×  Industry’s size 

0.921 0.093 0.669 9.881 0.000 

Step 1, R² = 0.252 - - - - - 

Step 2, R² = 0.437 - - - - - 



 

 
 

878 

de PME – Essai d’observation et d’interprétation des pratiques”, PhD in Management 

Science, Montpellier II University. 

[12].LAVIGNE, B. (2002): “Système d’information comptable des PME: une 

recherche empirique”, Revue Comptable et Financière, n. 348. 

[13]. STEPNIEWSKI, J.; SOUID, S.; AZZABI, L. (2008): “La relation facteurs de 

contingence, complexité du système d’information comptable et performance 

financière”. www.scribd.com/doc/51654351/La-relation-facteurs-de-contingence. 

Accessed 06/11/2010. 

[14]. CHOE, J.M. (1998): “The effects of user participation on the design of 

accounting information systems”, Information & Management, vol. 34, n. 3: 185–198. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7206(98)00055-X 

[15]. CHENHALL, R.H.; MORRIS, D. (1986): “The impact of structure, environment, 

and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems”, 

Accounting Review, vol. 61, n. 1: 16–35. 

[16]. GERDIN, J. (2005): “Management accounting system design in manufacturing 

departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach”, 

Accounting, Organizations and Society, vol. 30, n. 2: 99–126. http://dx.doi.org/10. 

[2] Al Hamidi, S. And Al-Obaid (2004) "Management Information systems”. Dar 

Wae’l for publishing and distributions, Amman, Jordan 

[3]G. B. Gentili, V. Tesi, M. Linari, M. Marsili. A versatile microwave plethysmograph 

for the monitoring of physiological parameters[J]. IEEE Trans. Biomed. Eng., 2002, 

49(10):1204-1210. 

[4]V. Medina, R. Valdes, J. Azpiroz, E. Sacristan. Title of paper if 

known[J].Management Science, 2007,25(4): 240-254. 

[5]E. H. Miller. A note on reflector arrays [M]. IEEE Trans. Antennas Propagat., in 

press, 2006.   

[6]T. Menendez, S. Achenbach, W. Moshage, M. Flug, E. Beinder, A. Kollert, A. 

Bittel, K. Bachmann. Prenatal recording of fetal heart action with 

magnetocardiography[J]. Zeitschrift für Kardiologie, 1998, 87(2): 111-128. (in 

German) 

[7]J. E. Monzon. The cultural approach to telemedicine in Latin American 

homes[C]//Proc. 3rd Conf. Information Technology Applications in Biomedicine, 

ITAB´00, Arlington, VA, 2002:50-53.  

[8]F. A. Saunders. Electrotactile sensory aids for the handicapped[R]. Presented at the 

4th Annu. Meeting Biomedical Engineering Society, Los Angeles, CA, 1973. 

[9]J. R. Boheki. Adaptive AR model spectral parameters for monitoring neonatal EEG 

[D]. Biomed. Eng. program, Univ. Fed. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, 2000. 

1016/j.aos.2003.11.003 

8. CHONG, V.K. (1996): “Management accounting systems, task uncertainty and 

managerial performance: a research note”, Accounting, Organization and Society, vol. 

21, n. 5: 415–421. http://dx.doi.org/10.1016/0361-3682 (95)00045-3 

9. NARANJO-GIL, D. (2004): “The role of sophisticated accounting system in 

strategy management”, International Journal of Digital Accounting Research, vol. 4, n. 

8: 125–144. http://dx.doi.org/10.4192/1577-8517-v4_5 

10. TSUI, J.S. (2001): “The impact of culture on the relationship between budgetary 

participation, management accounting systems, and managerial performance: an 

analysis of Chinese and Western managers”, International Journal of Accounting, vol. 

36, n. 2: 125–146. http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7063 (01) 00101-7. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/0361-3682
http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7063


 

 
 

879 

 

 

Transformation of Requirements in Arabic to UML Diagram 
 

Amal Ahmed Eletri
1
 and Hanan Abdulwahab Siala

2
 

1 
PhD Student at University of Ottawa, Ottawa, Canada 

2
Assistant Lecturer at the faculty of economic and political science in E-commerce 

Department at University of Tripoli, Tripoli, Libya 
E-mail address: amal_eletri@yahoo.com, h_siala@yahoo.com 

 

Abstract: In Object-Oriented Analysis and Design (OOAD), it is difficult to predict 

for a developed project what a set of classes will be, and how they interact with each 

other. It is considered to be intellectually challenging and time consuming for analysts 

to discover a set domain classes during object oriented analysis. Therefore, systematic 

methods and guidelines are needed to discover classes. The object model creation 

process (OMCP) is an important task in OOAD. Conceptual modeling aims to extract 

the information of a domain perceived by the analysts, and represents it in a way that 

will be used in a further system analysis and design. In the development of 

computerized systems, Natural language plays an important role during OMCP, and 

Object-Oriented CASE tools act as an assistant for various developer roles in this 

activity. They offer extensive support for the analysis and design of Object-Oriented 

software. The paper proposes the development of a CASE Tool to transform 

requirements document written in Arabic natural language to basic UML models in 

order to reduce the time and effort needed to develop Object-Oriented systems. 
 

Keywords: Requirements Engineering, Natural Language Analysis, Object Oriented 

Analysis, Unified Modeling Language, Object Model Creation Process, Conceptual 

Modeling, and Computer Aided Software Engineering (CASE) Tools. 
 

1. Introduction  
Nowadays Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) is a very popular software 

development approach [8, 9, 29]. The structure of object oriented systems consists of 

different classes, and the notation of these classes is carried over various stages from 

analysis to design, implementation and testing [36]. Discovering classes of a problem 

domain is intelligently challenging and time consuming for analysts, and the need to 

systematic methods and guidelines to discover domain classes, which serve as a 

vocabulary of the Object-Oriented system, and become basis for the logical database 

design, appears [10, 36]. During analysis process any wrong interpretation, decision or 

any other error would have a potential impact on the other development stages, and on 

the developed system as a whole. Therefore, the success or failure of the software 

system depends largely on the quality of the Analysis and Design process [28]. An 

automated support for the analysis process allows the various development groups to 

work concurrently, save time and efforts, and help to formalize and remedy of analysis 

process [3, 4, 7, 8, 9, 12, 28, 29, 33]. However, identifying classes from a written 

source in order to build conceptual model has three major limitations: 

 Ambiguousness of Natural language makes rigorous and precise analysis 

very difficult, and techniques and guidelines are needed for modeling. 

 Represent same semantic in different ways. 

 Expert domain knowledge is needed to identify the hidden classes.  
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Using the Object-Oriented approach is sometimes difficult, and a lack of skills is 

considered to be one of the biggest problems. Developers who think in a procedural 

manner should train themselves to think in an Object-Oriented manner. Fortunately, 

various methods have been developed to help developers with Object-Oriented 

analysis and design (Booch method, OMT method, etc.). Case tools use those methods 

to facilitate and support developer's works [6, 10, 11, 34]. 

The objectives of this work are summarized as follows: 

 Present a modeling method and guidelines that can be used for Object-

Oriented analysis for applications to automate information modeling 

process, and extract analysis class model from Arabic natural language 

requirements (Problem statement or Use Case description.). 

 Propose a heuristic approach using language grammar to analyze Arabic 

natural language.  

 Design a CASE tool using the presented method. 

 Develop a parser component using the presented approach that uses Arabic 

language grammar to Support the proposed tool. 

 Provide a visual representation of the requirements as UML model. 

The following sections of the paper are organized as follows: Section 2 gives an 

overview of some related works, Section 3 describes the proposed method and tool, 

Section 4 describes the implementation of the prototype of the proposed tool, Section 5 

presents a Case Study to evaluate the proposed tool, Section 6 is a future works, and 

the last section draws conclusion. 
 

2. Background and Related Works 
The need for modeling techniques during Database and information system 

development has been appeared since earlier years. In 1983, Abbot [1] presented an 

approach to underlining nouns and verbs. Most of the approaches proposed to 

automating modeling still remain manual or semi-automatic [35]. The Linguistic 

Domain Analysis (LIDA) is an interesting tool of this type of research, it generates 

object models from requirements document and enables the users to validate that 

models as they were created [27, 30, 35]. OICSI is a French acronym for an intelligent 

tool for information system design. It automatically interprets the problem-statement in 

French natural language in term of the OICSI conceptual model [9]. NIBA is a tool 

that transforms requirements document written in German Language into a conceptual 

schema [13, 21, 24]. UCDA is a Use Case Driven Development Assistant Tool for a 

class Model Generation. It extracts analysis class models from each use case template, 

using a freely available natural language parser and Rational Rose's extensibility 

interface [25, 26]. System Model Acquisition from Requirements Text (SMART) is a 

good attempt to extract models in a semi-automatic way from the free text 

requirements document, but the part of the work is manual, including manually editing 

the extracted categories and the results [35]. 
 

3. ART2UML Tool 
The above mentioned tools and approaches are used to transfer natural language 

requirements written in English, German and French to analysis models, but until now 

no tools have been developed to such transformation for Arabic language 

requirements. 

A. ART2UML Approach to Generate Class Diagram from Arabic NL requirements 

The proposed method can be used for Object-Oriented analysis in business 

applications. It helps to extract two types of analysis class, concrete classes and 
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abstract classes, from nouns and verbs in the Arabic requirement specification or use 

case description. "Best method does not exist" [6, 34, 36], because the method 

integrates the noun analysis method, verbs analysis method, Arabic sentences 

structures and some heuristic rules for modeling. The unified model language user 

guide provides guidelines to model the vocabulary of a system [11] which is used to 

generate an analysis class diagram. Two approaches will be employed to generate class 

diagram from Arabic NL requirements, first an approach to analyze Arabic NL 

requirements, and the second approach to extract model elements. CRC cards (class 

responsibility and collaboration cards) will be used to help the proposed approach to 

express its results. 
 

1) ART2UML Linguistic approach to analyzing Arabic NL requirements 

Through NL understanding techniques, the ART2UML Analyzing NL requirements 

to isolate information is needed to further modeling process. Information needed as 

modeling information can be grouped into three categories: 

1- Nouns and Noun phrases category: it is useful to extract classes and related 

attributes. 

2- Subjects, Verbs and Objects category (compositional verbs and functional 

verbs): composition verbs are used to identify classes, associated attributes and 

composed-of relation. While the functional verbs are helpful to determine methods 

and association relations between related subject and object. 

3- Actor category: The linguistic techniques are more useful to analyze NL 

requirements, in order to create and identify the last categories by using a Lexical, 

syntactical and text analysis. 

Lexical parsing: identifies specific words in the sentences of the requirement 

document by assign part-of-speech to each word. The ART2UML parsing process uses 

one of two techniques to assign tags to words: searching in dictionary where Arabic 

words and their tags stored in, or using parsing rules [2] as guideline to tagging 

process.   

Syntax parsing: syntax parsing use Arabic grammar rules to identify and detect noun 

phrases. Because of the simple grammatical analysis required, it seems feasible to 

develop a support component for ART2UML analysis of NL sentences, such a 

'Grammalizer' should be supported by heuristics to cover a part of the recognizing 

work [2]. 

During this process the subjects (noun or noun phrases), actions and objects (noun or 

noun phrases) are identified. 

Text analysis: it extracts the meaning of the sentences at whole. The complex 

sentences will be broken into simple one. And the sentences which give behavior 

meaning isolated from others that give abstract meaning, nouns which act as system's 

actors are isolated, statements will be adapted to be simple and easy to extract 

information from.  

Writing the specification: 

As usual, the software specifications are written using Arabic natural language; we 

provide very little guidance on how to write software specifications [2]. To reduce the 

ambiguity of natural language, many of the most common sentence structures [25] will 

be used to write the input specification; that sentence structures are adopted 

corresponding to Arabic sentences structures [2]; that means only one derivation tree is 

produced according to the applied syntactic rules. 
 

2) ART2UML approach to extracting model elements   
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To achieve our goal which is modeling Arabic NL requirement, it is required to 

identify classes, related attributes, methods and relations, at the most abstract level, 

when modeling a class's structural or behavioral features (attributes or operations), you 

will simply write each attribute's name or operation's name, which are usually enough 

information for the average reader to understand the intent of your model [11]. The 

applying of classification techniques to nouns and noun phrases which is recognized 

during parsing process, allows to identifying classes, related attributes, methods and 

relations by their names. Classification and identification techniques are so related [36, 

22]. Classification is the placement of things (nouns, classes) in groups; each group 

members appear to have closer relationships than to each other [22]. Those techniques 

are applied to identify the nouns by their replacement and related group. The 

classification and identification process is useful method in case of extracting classes 

and their attributes and creating new abstract classes from noun phrases. The heuristic 

to extraction process is based on an appended grammar rule "قاعـدة اإلضـافة", and some 

embedded guideline rules. This heuristic will be embedded in the model extraction 

process, to add an intuitive behavior to the proposed tool.  

اإلضافة المعنوية تفيد المضاف التعريف ". "إليهااإلضافة ھي إنضمام كلمة إلى اخرى أو نسبتها " قاعدة اإلضافة:

 [37].  "إن كان المضاف إليه معرفة والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة

The steps of the extracting process are: 

1- Identify objects and attributes from nouns which play objects roles. 

2- Identify objects and attributes from Composition verbs and Function verbs. 

3- Identify aggregation relationships from composition verbs.  

4- Identify methods and association relationship from function verbs. 

5- Identifying aggregation relationships.  

6- Refine results by correct errors of identifying process (objects are defined as 

attributes, add missing relationships, etc.). 

7- Remove redundancy of objects and create classes. 

8- Search on abstract classes. 

9- Remove redundancy of relations, attributes and methods between concrete 

classes and their parents which have an instance on the problem domain. 

10- Using generalization to remove the sharing relations, attributes and methods 

between concrete classes and place them on their Abstract parents. 

i. Classes: Three types of class extracting process are employed: extract classes from 

nouns of requirement specification, extract classes from verbs of requirement 

specification, and extract abstract classes from extracted classes.  

 Extract concrete classes from domain verbs: Verbs represent the responsibility of 

classes. That responsibility should be assigned to the related objects. Thus, 

objective nouns are translated to classes which provide this responsibility.    

 Extract concrete classes from noun phrases: From domain vocabulary based on 

 the last noun/noun phrase in noun phrases controls the classification ,"قاعددة اإلضدافة"

process, each noun phrases ending with the same noun/noun phrase represent new 

cluster, and   "اإلضدافة ھدي انضدمام كلمدة إلدى أخدرى أو نسدبتها إليهدا" then nouns/noun phrases 

which is linked to the same noun/noun phrase belong to it. From that we create 

groups of nouns each of them belongs to one noun/noun phrases which are 

identified as classes and the related noun/noun phrases classified as its attributes. 

Suppose that the noun phrases list are as shown in table I and table II, then the created 

groups are replaced at cluster A and cluster B columns. 
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Example: 
EXTRACT CONCRETE CLASSES FROM NOUN PHRASES. 

Noun Phrases list CULSTER A  

 (العقد)

CULSTER B 

 (الشركة)

  مكان مكان العقد

 رقم ھاتف  رقم ھاتف الشركة

العقد رقم   رقم 

 رقم  رقم الشركة

 جنسية  جنسية الشركة

  تاريخ تاريخ العقد

" العقدد " is identifying as class and "رقدم  ,مكدان , تداريخ  "  are identified as related attributes. 

 is identified as class, and its column represents the related attributes. Based on "الشدركة"

 ,"اإلضافة المعنوية تفيد المضاف التعريف إن كان المضاف إليه معرفة والتخصيص إن كان المضداف إليده نكدرة"

then if last noun is not defined that means the noun phrases as whole is- type of the 

first noun/noun phrase if and only if there is a similar class name or another noun 

phrases beginning at the same noun. 

Example: 
TABLE I.  SUB AND SUPER CLASS. 

Noun Phrases list CULSTER A 

 (العقد)

CULSTER B 

 (عقد محلي)

   عقد محلي

  مكان مكان العقد

  رقم رقم العقد

 رقم  رقم عقد محلي

 

""العقدد  is identifying as class and "رقدم  ,مكدان "  are identified as related attributes.  عقدد"

 represents the related attribute. The last noun "رقدم" is identified as class, and محلدي"

 so the process searches first if there ,"عقدد محلدي" is not defined in the noun phrase (محلدي)

is a class with the name  "عقد" if so, then "عقد محلي" is kind of "[37] "عقد.  

 Extract abstract classes: The abstract class type is extracted by classifying the 

extracted classes by their names or by applying a generalization technique on 

classes that have the same type.  

o Classifying technique: This process recognizes new clusters from extracted 

class's names, each cluster represent new abstract class, and the related classes 

represent the belonged subclasses.    

o Generalization technique: This technique will be used to extract hidden 

classes which were not expressed in the problem statements. The sharing methods 

and/or attributes between classes that have the same type will be gathered and new 

abstract class is created.  

ii. Attributes: Extracting attribute names from: 

 Domain vocabularies which are linked to the same noun or noun phrase address the 

process of attribute identification.  

 The shared attributes assigned to the abstract classes if the attributes are founded in 

all subclasses.  

 The composition verbs are very useful to detect attributes and classes.  

iii. Methods: functional verbs are used to identify the behavior of the related 

noun/noun phrase objects.  

iv. Relations: Inheritance, aggregation and Association relations are identified as 

follows: 

 Inheritance: This type of relation can be detected by:  
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1- Some special vocabulary such as "ھو نوع من" ,"ھو".  

2- Nested clusters as we mentioned above. 

3- This type of relation is added when the parent class is detected during class 

identification process.   

 Aggregation: The aggregation is detected from:  

1- Composition verbs "يحتوي على ,يتكون من". 

2- Part-of expression "جزء من".  

 Association: Each method which was extracted from methods detection 

process is translated to an association relation between the related nouns/noun 

phrases if they were identified as classes. 

The elimination of redundancy is a refining process which is used to enhance and build 

consisted diagram. 

B. ART2UML Architecture 

ART2UML's overall system architecture is shown in Figure 1. It consists of four 

main components that provide its central functionality:  

 Parser 

 Extractor 

 Repository  

 Visualizer 

 
Figure 1. Architecture of ART2UML. 

1) The Parser  
The Parser should be developed to analyze natural language sentence into 

hierarchical structure corresponding to the structure of a sentence [31]. Because of the 

simple grammatical analysis required, it seems feasible to build a support component 

for ART2UML analysis of NL sentences, such a 'Grammalizer' should be embedded 

and supported by heuristics to cover a part of the routine work.  

The main functional features of the Parser include: 

 Reading a text from file.  

 Assigning part-of-speech to words:  

By using a Dictionary which stores the Arabic words along with their parts-of-

speech. If the words are not in the dictionary the parser can assign tags to words by 

using specific heuristics (rules) to manage this problem.  

 Analyzing tagged text: 

Extracting and isolating useful information out of sentences built by parser 

addresses a main function of the text analyzer (Subjects, objects, actions, relations, 

noun phrases). 
 

The following example illustrates the parsing operation: 

Consider the sentence " يسدجل فدي مدادة الرياضدة الطالدب ". It is split into a set of token and 

tagged with its part-of-speech. The tagged text is:  

 Figure 2 illustrates the structure of the .[NcI; ''/NcD/'مدادة';ppr/'فدي';V/'يسدجل' ;NcD/'الطالب']

result tree. S: Sentence; Np: Noun phrase; Nc: Common Noun; D: Definite; I: 

Indefinite. 
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Figure 2. Parsed Sentence. 

With the help of grammar rules and some parsing rules [2], the tagged text is:  

  .[NcSnFDG/'الرياضة' ;NcSnFIA/'مادة';ppr/'في';V/'يسجل' ;NcSnMDN/'الطالب'] 

Sn: Single; M: Male; F: female; N: Subject "مرفدوع"; A: Object "منصدوب"; G: Linked to 

previous word "[37]"له تابع مضاف أو ھو تابع صفة. 
2) The Extractor 

The Extractor as illustrated in Figure 1 represents ART2UML's main component 

that provides its central functionality. The Extractor consists of two different 

components: Conceptual model Extraction and Object oriented models generation. 

a) The Conceptual Model Extraction 

The extraction process identifies key elements of conceptual models by using the 

extraction rules which work as guidelines for identification process. The result of this 

process is tentative list of the classes, attributes and relations.  

The main functional features of the Conceptual model Extraction component include: 

 Identifying candidate objects and classes. 

 Identifying attributes. 

 Identifying methods and roles. 

 Eliminating OO models elements that are not relevant to the domain. 

 Identifying relationships. 

 Inventing abstract classes.  

The structure of sentence plays a key role in automating objects, attributes and 

relations identification process. However, some helpful rules were embedded to guide 

the identification process that rules based on the semantic and syntactic structures of 

the sentences in the problem statement.  Every sentence in unstructured text document 

is parsed, reversed into simple useful information (Subjects, Objects, actions) and 

classified in order to compare with the following guidelines rules to extract elements 

of the class diagram. 

The Extraction Rules: 

1- From the relations list, if the relation name is "is-a" or "is-kind-of" ("ھدو ندوع ","ھدو

 then the two related nouns should be classified as classes, the first class inherent ,("مدن

from the second. 

Example:  

 عقد محلي ھو عقد يحتوي على بيانات المؤسسة

 .as its super class "عقد"  should be classified as subclass, and "عقد محلي"

2- From the relations list, if the relation name is "composed of " or "containing"  

 then first related noun / noun phrases should be classified as ,("يتكدون مدن","يحتدوي علدى")

class and the others related nouns/nouns phrases should be classified as attributes. 

Example:  

 عقد محلي ھو نوع من عقد يحتوي على مستلزمات تعليمية. العقد يتكون من رقم العقد و التاريخ

In table III, the noun phrases are extracted as noun column. The results of this rule 

placed at Super Class column and Sub class column. 
TABLE II.  Extraction rule No. 2. 
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Noun/Noun phrases Super class Sub Class 

 عقد محلي العقد العقد

 Attributes Attribute رقم العقد

 مستلزمات تعليمية رقم التاريخ

  تاريخ عقد محلي

   مستلزمات تعليمية

3- From relations list, if the relation is "part-of" ("جدزء مدن", " فدييوجدد  ") then, the first 

related noun/noun phrases should be classified as attribute belongs to the second 

related noun which classified as a class. 

4 - From the noun phrase list, if at least two nouns linked to the same noun, then the 

last noun should be classified as a class and the linked nouns as attributes. 

Assume the noun phrases as in the following examples as shown in table IV 

and table V. The results of this rule placed at Class columns and Attribute columns. 

Example 1:  
TABLE III.  EXTRACTION RULE NO. 4 EXAMPLE 1. 

Noun phrases Class Attribute 

 رقم الكتاب رقم الكتاب  

 سعر  سعر الكتاب

 عنوان  عنوان الكتاب

 رقم صنف  رقم صنف الكتاب

Example 2:  
TABLE IV.  Extraction rule No. 4 example 2. 

Noun phrases Class Attribute 

 نوع وحدة معالجة مركزية نوع وحدة معالجة مركزية

معالجة مركزيةرقم وحدة   رقم  

 سرعة   سرعة وحدة معالجة مركزية

5- If noun/ noun phrase occurs as single in the noun list or in the noun phrases list, 

then it should be classified as a class and all related nouns as attributes. Table VI and 

table VII explain this rule. 

Example 1:  

               الموظف يعرض الكتاب. الشاري يستفسر عن سعر الكتاب. 
TABLE V.  EXTRACTION RULE NO. 5 EXAMPLE 1. 

Noun/Noun phrases Class Attribute 

  الكتاب الكتاب

 سعر  سعر الكتاب

Example 2:  

 . مركزيةالفني يخزن رقم وحدة معالجة مركزية. الفني يصلح وحدة معالجة 
TABLE VI.  EXTRACTION RULE NO. 5 EXAMPLE 2. 

Noun phrases Class Attribute 

  وحدة معالجة مركزية وحدة معالجة مركزية

 رقم  رقم وحدة معالجة مركزية

6- If a noun phrase ending with undefined noun that means this noun is a specific type 

of the other noun, if the other noun is in the lists, then it classified as super class, and 

the noun phrase as subclass. "[37]"المضاف إلدى نكدرة يفيدد التخصديص. Table VIII and table IX 

explain this rule. 

Example 1:  
TABLE VII.  EXTRACTION RULE NO. 6 EXAMPLE 1. 
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Noun/Noun phrases Super class Subclass 

 أداة رسم  أداة رسم

 أداة كتابة  أداة كتابة

  أداة أداة

 

Example 2:  
TABLE VIII.  EXTRACTION RULE NO. 6 EXAMPLE 2. 

Noun/Noun phrases Super class Subclass 

 وحدة تخزين مؤقت  وحدة تخزين مؤقت

 وحدة تخزين دائم  وحدة تخزين دائم

  وحدة تخزين وحدة تخزين

7- If a noun phrase ending with undefined noun that means this noun is a specific type 

of the other noun, the noun phrase should be classified as a class, if at least one noun 

shares starting noun/s with it [37]. Table X and XI illustrate the rule. 

Example 1:  
TABLE IX.  EXTRACTION RULE NO. 7 EXAMPLE 1. 

Noun/Noun phrases Abstract super 

class 

Subclass 

 أداة رسم أداة أداة رسم

 أداة كتابة  أداة كتابة

 أداة تصحيح  أداة تصحيح

Example 2:  
TABLE X.  Extraction rule No. 7 example 2. 

Noun/Noun phrases Abstract super class Subclass 

 وحدة تخزين مؤقت وحدة تخزين وحدة تخزين مؤقت

 وحدة تخزين دائم  وحدة تخزين دائم

 وحدة تخزين مركزية  وحدة تخزين مركزية

8- If a noun was classified as attribute and class, the "composed-of" relation should be 

added between the two classes, and the attribute should be deleted. 

9- If the relation is "يحتدوي","يتكدون" and related nouns are classified as classes, then a 

composed-of relation must be added between them. The first class composed-of the 

second.  

10- If the relation is "يوجدد فدي","جدزء مدن" and related nouns are classified as classes, then 

a part-of relation must be added between them. The first class Part-of the second. 

Example:  

 المدرسة تتكون من فصول       

 were classified as a classes. Figure 3 illustrates the relation between  "المدرسدة" ,"فصدول"

the last classes. 

 
Figure 3. Rule7. 

11- If the relation between two classes is not one of previous relation names, then an 

association relation should be added. A first class associates with a second class, and a 

method which has the same name of relation should be added to the second class. 

Example:  

 المدرسة توظف المدرس

 فصول المدرسة
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 method, and there is an association relation from " توظف" is a class has a "المدرس" 

 .class, as shown in figure 4 "المدرس"  class to "المدرسة" 

 
Figure 4. Rule8. 

12- If a class has an attribute, and this attribute is identified as attribute in another 

class. Then an association relation should be added. A second class is associates with a 

first class (Has_Knowledge_Of  relation). 

Example:  

الطالب و رقم المادةمادة الفصل تحتوي على رقم   

 الموظف يدخل رقم  الطالب  و سنته الدراسية و حالة الطالب

The result should be as shown in Figure 5.   

 
Figure 5. Rule9. 

 

b) The Object oriented Models Generation 

The Object-oriented Models Generation process builds conceptual models 

automatically from the candidate model elements marked at the Model Extraction 

process. Some refining rules are impeded to guideline this process [2]. 

3) The Visualizer 

The visualization process is very important function of the ART2UML; the tool 

has its own visualizer which reflects results of the system as a whole. The main 

functional features of the Visualize use case includes: 

 Displaying and Printing OO model diagrams, which were built from OO models 

elements that are generated during extractor process. 

 Displaying and Printing CRC cards. 

 Print Sub diagram from the extracted diagram. 

 Modifying, saving and loading the extracted class diagram. 
 

4. DESCRIPTION OF PROTOTYPE 
In this section the functional description of the tool will be provided. Main 

Screenshots of the ART2UML’s graphical user interface (GUI) will be shown to aid in 

the description. The GUI of ART2UML was developed using the Visual Foxpro9 

language. The GUI when the tool is in initiate state is shown in figure 6. The 

ART2UML GUI is composed of two frames. 

 Requirements frame: shows the contents of the text file containing 

requirement sentences those don't have any errors and to be analyzed. 

 Errors Frame:  shows the outcome of the error routine. 

 المدرس المدرسة
 توظف

 مادة الفصل الطالب
Has_knowledge_of 
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Figure 6. ART2UML main screen. 

A. Parsing Arabic Requirements 

User can open Arabic text file by pushing Open text file buttons. The ART2UML 

parses and analyzes the text file. The requirements are displayed on requirements 

frame, and errors appear in errors frame if there is any. 

B. Extract and display class diagram   

Extract class diagram elements from the analyzed text. This process initiates by 

pushing Extract button and ends by displaying process. The display environment is 

appeared as screen which is illustrated by figure 7, and user can enhance resulted 

diagram seen by moving his elements. If there are many relations upon classes; and the 

diagram appearance is complicated, user can disable or enable relations upon resulted 

classes by press one of the upper three buttons at the display screen. The elements 

(Attributes, Methods, Parent, and collaboration) of each class will appear if user moves 

the mouse over the class box. 

 

Figure 7. ART2UML Display screen 

C. Modify class diagram 
 

Modify diagram button:  when user presses on this button the tree of the resulted 

diagram to be built and the modification environment be appeared. Figure 8 shows the 

environments. Easy Updating resulted diagram is a major function of the modification 

GUI. It is possible to add, delete or update diagram and its elements using the set of 

function buttons in the modification frame. 
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Figure 8. ART2UML Modification Screen. 

 

D. Print class diagram 

     ART2UML tool provides a hard copy of the generated, chosen or adapted class 

diagram. Push on print button the preview screen will be appeared as shown in figure 

9. 

 

Figure 9. Print class diagram result. 

5. EVALUATION 
"Methods are a wonderful thing, but from the perspective of the practicing engineer, 

the most elegant notation or process ever devised is entirely useless if it does not help 

us build systems for the real world" [10]. Because of there is no tool to convert Arabic 

Requirements to UML class diagram, case studies will be used to find out the 

efficiency and consistency of the tool [2]. 

A. Case Study 

Information management system: Automated Teller Machine (ATM) is a machine 

through which bank customers can perform a number of the most common financial 

transaction [32]. In this case we use scenarios of the ATM's financial transactions, as 

input to ART2UML tool. 
 

Automated Teller Machine Requirement's scenarios: 

 .المستخدم يختار عملية سحب
 .النظام يبدأ عملية السحب

 النظام يقرأ رقم حساب عملية السحب و قيمة عملية السحب.
 .عملية السحب تتحقق من رقم الحساب و رصيد الحساب

 . النظام يتحقق من قيمة عملية السحب
 المستخدم يؤكد عملية السحب.

 عملية السحب تسحب رصيد من الحساب.
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 .و عملية السحب تؤكد الحساب الجديد
 .درج التوزيععملية السحب تنقل المال إلى 

 .النظام يخزن عملية السحب.و ينهي النظام عملية السحب
 .المستخدم يختار عملية إيداع

 .النظام يبدأ عملية اإليداع
 .النظام يقرأ رقم حساب   و القيمة  في عملية اإليداع. عملية اإليداع تتحقق من رقم الحساب و رصيد الحساب

 . يداع تسحب و تتأكد من المال في درج إيداع المالالمستخدم يؤكد عملية اإليداع. عملية اإل
 .عملية اإليداع تودع الرصيد في الحساب. و عملية اإليداع تؤكد الحساب الجديد

 .النظام يخزن عملية اإليداع
 .النظام ينهي عملية اإليداع

 .المستخدم يختار عملية النقل. يبدأ النظام  عملية النقل
قم حساب المستقبل  و القيمة  في عملية النقل. عملية النقل تتحقق من رقم الحساب و النظام يقرأ رقم الحساب و ر 

 .رصيد الحساب في الحساب المرسل
 .عملية النقل تتحقق من رقم الحساب  في الحساب المستقبل

ي ثم تودع عملية النقل الرصيد ف .المستخدم يؤكد عملية النقل. عملية النقل تسحب رصيد من الحساب المرسل
 .الحساب المستقبل. و عملية النقل تؤكد الحساب المرسل و الحساب المستقبل

 .النظام يخزن عملية النقل
 .النظام ينهي عملية النقل

 . إذا يضغط المستخدم مفتاح اإللغاء. النظام يتحقق من العملية . مفتاح اإللغاء يلغي العملية
Results: 

Figure 10 shows the class diagram built based on manual manner. Figure 11 Shows 

the class diagram built based on our method and tool. We present the comparison of 

last two results in table XII. 
 

 

TABLE XI.  Case study's results comparison. 

Approach Concrete Abstract Attribute Method  Relations  

 Classes classes   Inheritance Association Composition 

Manual 8 1 6 20     √    √ NotFound 

ART2UML 8 2 6  20     √   √ NotFound 
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Figure 10. ATM class diagram built based on manual manner.        Figure 11. ATM class diagram built based on  ART2UML tool. 

 

 

Discussion 

We note that the abstract class is invented from common responsibilities of concrete 

classes (إيدداع ,سحب ,نقل), which is consisted with Booch Method [10]. In some cases this 

decision to invent the abstract classes is taken later in the process after the 

requirements is clear and understood by the analyst, but the ART2UML tool is able to 

make this decision early in the analysis process. That is an advantage of the automatic 

transformation of requirement to UML model. 
 

 

6. FUTURE WORK 
Because of the research of the automatic information modeling and natural language 

processing NLP techniques are strongly related [35], therefore the focus of our future 

work is to improving the ART2UML parser to be more effective and sufficient, by 

parsing additional structures of Arabic sentences. The ART2UML tool generate only 

class diagram at this time, and it would be very interesting to improve the tool to create 

other UML diagrams such as collaboration diagrams.  Especially, there are already 

some extracted information such as methods' names and relationships between classes 

that can be used to create such UML diagrams. 
 

 

7. CONCLUSION 
Automatic generation of class diagram from user requirement document has 

recognized as a challenge in the software analysis and design process.  In this research, 

the methodology has been presented and described by using a prototype tool, 

ART2UML, which provides a fully automatic process to extract class diagram from 

unstructured Arabic user requirements document. These tasks are achieved by using a 

natural language parser, guidelines and statement structures helps to reduce 

ambiguousness of natural language. The methodology involves an identification of 

model elements, refinement the extracted model, followed by displaying and printing of 

the results through the use ART2UML tool's visualizer. ART2UML offers model editor 

to facilitate updating and improving the resulted model by allowing the analysts to 

delete, update and create model elements. The auto-generation of a class diagram from 

unstructured text is helpful to reduce time and effort of software analysis and design, 
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reduce software development costs, time-to-market and motivates software analysts for 

more efficient software analysis and design.  
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Abstract 

The oil and gas industry is considered to be one of the most dangerous industries in 

which an employee can work. The average occupational fatality rate for employees in 

the oil and gas industry is seven times higher than the rate of all accidents in other 

sectors. This study aims to review and analyse in depth the relevant research, literature 

to identify and evaluate the factors that determine the choosing and use of PPE and to 

provide advice and a conclusion supported by the finding. The objective of the study is 

to illustrate factors, which include the legal obligation for using PPE related to 

organisational culture factors, costs, design, technical issues, environment, supervision 

and enforcement, training and employees' compliance, that enhance the PPE 

efficiency. A critical review of the literature methodology was selected to conduct this 

study. Thematic analysis was undertaken and an assessment template was developed to 

look for a number of key things which were related to the selection criteria, barriers to 

effective use, issues relating to economics, technical, legal and risk perception. The 

published literature reported that the key barriers which affect the selection and use of 

PPE are the workers' risk perception and level of awareness. One of the most reported 

reasons for not wearing PPE was that the worker felt discomfort. The quality of fitting 

for some types of PPE determines their effectiveness.  The barriers are found to be a 

combination from different factors which relate to technical, behaviour, workers' risk 

perception, knowledge, legality, morality, design, money, time and organisational 

culture. The key themes identified that awareness of hazard; perceived risk; perceived 

effectiveness of PPE protection; management enforcement; available time were factors 

associated with the workers' willingness to wear PPE. Once worn; the discomfort and 

lack of communication were found the key themes.  In order to select and use the right 

type of PPE, the employer need to take into consideration the following points: 

ensuring that the worker is provided with PPE which have appropriate size and fit; 

taking into consideration the environmental conditions to ensure the selection of 

appropriate PPE; increasing the worker's risk perception by providing adequate 

training and instruction and sufficient management enforcement. 
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2 Introduction 

The oil and gas industry is considered to be one of the most dangerous places. The 

average occupational fatality rate for employees in the oil and gas industry is seven 

times higher than the rate of all the United States employees between 2003 to 2009
1
. 

120 employees were killed in 2008 while they were working in the oil and gas sector, 

and many non-fatal incidents frequently happened
2
. The number of non-fatal injuries 

was 4,200 cases for full time oil and gas employees in 2007 in the US 
2
. Furthermore, 

47 major injuries were recorded in 2012/13, 11 more than 2011/12, according to the 

HSE (2013) statistics regarding the ill health in the oil and gas industry
3
. The number 

of major injuries (47) increased by eleven (19.3%) over the previous year 19.3%, 

reflecting the increase in the number of major
 3

. The most frequent types of all injuries 

were fractures (31.6% - 43 injuries), lacerations (11% - 15 injuries), with both 

contusions and dislocations (7.4% - 10 injuries each). For major injuries, fracture was 

the most commonly occurring type, with 28 incidents which represents 60% of all 

major injuries (47). The number of head injuries (7) accounted for 5.2% of the total
3
. 

Only sixty four per cent of workers, on average, constantly wear the correct personal 

protective equipment (PPE), although, it might not take too much effort to be worn 
4
.  

This was a survey which still means that a third of people are not wearing PPE, but this 

could be considered to be an under representation, because of the survey bias. A 

survey in 2007 illustrated that almost 87% said that they observed workers failing to 

wear PPE when they should have been, this percentage increased slightly from (85%) 

in the 2006 to the same question
5
. These statistics are staggering, because it means that 

nearly 35 % of workers are still subjected to risk, which increases the need for finding 

major reasons behind issues that influence use of PPE. The cost implication of PPE 

needs to be considered in light the fact that only 65% of workers actually wear PPE. 

Nearly one third of the money spend on purchasing PPE by the employer was lost and 

workers are still subjected to risk
4
. The fact that some people are not using PPE 

enforces the  relevance of the hierarchy of control.  If the employer can design a 

control system that does not rely on the individual doing it something to avoid 

exposure to hazard, it is much more effective than using only PPE
4
. PPE is used to 

refer to equipment designed to provide a level of protection to the wearer's body from 

getting injuries and ill health
3
. The commonly used PPE includes overalls, safety 

helmets, goggles, masks, protective hearing devices and respirators
6
. Some jobs 

require workers to wear especial designed PPE. The Health and Safety Executive 

illustrates four steps for the hierarchy of controls, which should be implemented 

sequentially to control the hazard, before using PPE
6
. These steps are based on 

controlling the hazard by elimination, substitution, using engineering or administrative 

controls before using PPE 
6
. PPE must be considered as the last option in the hierarchy 

of control measures
6
. Wearing PPE might mitigate ill-health or injury, however there is 

no guarantee it is going to prevent a fatality. As well as its design PPE is not 100 % 

effective, people still get injured and made ill while wearing PPE. A survey was 

conducted in different industries and demonstrated that employees can be involved in 

non-fatal injuries even though they were wearing PPE. For instance, 16 % of workers 

who were wearing hard hats had sustained head injuries, even though 40 % of them 
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were required to wear hard hats before carrying out certain tasks 
7
; 7 workers out of 

770 suffered from face injuries while they were wearing facial protection
7
; almost a 

fifth of workers who had foot injuries were wearing safety shoes or boots
7
 and 40 % of 

workers got eye injuries, even if they were wearing eye protective equipment
7
. Some 

employees encounter problems using the PPE accurately (appropriately) and regularly, 

even though it is useful to protect them 
8-

. It is concluded that 32 % of healthcare 

workers (n = 597) wore glasses regularly, while 24% did not use any eye protection
9
. 

Identifying the issues that the employees encounter regarding wearing PPE is crucial in 

avoiding any accidents and protecting the workers from any occupational health 

injuries, but is not easy to assess its impact in avoiding injuries and ill health
10

.  

3 Research Aim 

The aim of the study is three fold: (1) to critically evaluate some of the key barriers 

to effective selection and use of PPE in the oil and gas sector by reviewing what has 

been found in literature of other three similar sectors (industrial, agriculture and health 

care) in order to identify the common considerations regarding PPE wearing in the oil 

and gas sector; (2) to indicate barriers to developing an effective health and safety 

management systems; (3) to provide recommendations to address the issue of 

workers's compliance with wearing PPE. The objectives are: to conduct and provide a 

thorough and a contemporary review of literature relating to PPE selection and use, by 

finding out about the legislation and types of PPE available; to identify an overview of 

barriers that prevent workers from wearing PPE, which include the legal obligation for 

using PPE, organisation culture factors, costs, design, availability, local environment, 

supervision and enforcement, training and employees' compliance, that enhance the 

PPE efficiency, based on peer-reviewed literature; to consider the associated health 

and safety management systems. 

4 Methodology 

A critical review of the literature methodology was selected to conduct this study. 

The strategies used to collect the data, such as the inclusion and exclusion criteria, was 

performed in accordance with the method recommended by Denscombe
11

. The Data 

was collected from different sources which includes: SUMMON, Google Scholar, 

Google books, electronic copies of books, magazines, safety conferences abstracts, 

internet, electronic sources such as Ovide and Abescal, as well as, gray literature such 

as technical reports, HSE and OSHA government documents and policies. The 

university library and electronic databases (SUMMON) were used to search for 

specified online articles from journals such as, Accident Analysis & Prevention, 

Professional Safety, Occupational Medicine, AAOHN journal: official journal of the 

American Association of Occupational Health Nurses, The Encyclopedia of Social 

Sciences and Journal of health services research & policy. The internet was used as a 

method for data gathering for the literature review, taking into consideration the 

quality, reliability, accuracy and soundness of the included information. Google 

Scholar was used to search for the cited articles only by using Boolean search words, 

which provides a result of 56,700 documents. The data had been limited and specified 

to full text articles and journals in a range between 1995 - 2014, research related to the 
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use of PPE in the various workplace types. Two screening stages were taken into 

account before requesting and fully reviewing the papers. Out of this number of 

documents (56,700), the researcher excluded certain articles in the first stage of 

filtering, because the titles deemed to be irrelevant. Resources with poor quality, 

insufficient information, and sources which contained irrelevant data for the question 

were excluded. The trade magazines were excluded when searching for the theoretical 

foundations of a topic, because they are profit based. only papers that included one of 

the research key words were kept. Next, only article abstracts that contained the 

inclusion criteria were kept for the second stage. Where vague relevance found, the full 

document was obtained and fully reviewed. The remained number of articles was 110 

documents. The article details were recorded after taking the decision to prevent 

duplication. The combination of key words was used to focus the query and narrow the 

search to a specified PPE related topic. The use of alternative and combinations of 

different key word techniques for searching is important to overcome any irrelevant 

key words found in the articles
12

. Those key words were followed by 'Behaviour', 

'Attitudes', 'Barrier' and 'Culture'. The key words found in the articles were used, as 

well, to assist in finding further key words, but there is no guarantee that no article was 

missed. The inclusion of data was extended to comprise the articles cited in the chosen 

literatures. Finally, the data was compiled by the relevance of the theme (thematic 

analysis) and conclusions drawn. The reason for using of thematic analyses was that 

they move beyond counting explicit words or phrases and focus on identifying and 

describing both implicit and explicit ideas within the data, that is, themes. Codes were 

then typically developed to represent the identified themes and applied or linked to raw 

data as summary markers for later analysis.    

5 Critical Review of the literature 

5.1 Legal   

It is important that employers and self-employed workers generally understand the 

legislation background about PPE. It could lead to the issuing of improvement notice 

and/or prohibition notices and sometimes fines and compensation, which can 

negatively effect the business, if an authority inspector observed regulation 

contraventions 
13

. Employees are required to wear PPE whenever it is feasible that 

engineering and administrative controls are not sufficient to provide the appropriate 

control
6
. It would be practically unfeasible to perform administrative and engineering 

controls, if their application would so seriously jeopardise the employer's economic 

condition as to threaten the normal organisation operation 
14

. It is obvious that 

regulation and standards do not prefer to use PPE before considering the other control 

measures, but it is not sufficient only to impose responsibility on the employer. When 

engineering and administrative may be expensive, an employer may result to using 

PPE. Legislation in the UK and the USA require the employer to provide appropriate 

PPE free of charge to employees whenever it is necessary to use PPE in order to avoid 

work-related illnesses and injuries
3
. This can cost the employer a lot of money in a 

way looking for the alternative low quality cheap types of PPE. Conversely, the 

employer is not legally required to pay for certain types of PPE such as safety-toe 
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protective footwear, long pants, and ordinary rain gear 
15

.  In this case, the employee 

may buy cheep PPE with low quality and keep using it for a long time even though it is 

no longer suitable. Therefore, it might be fair to ask employees to pay a specified 

percentage to buy PPE in order to encourage them to comply to wear and maintain 

PPE all time. For instance, a worker mentioned, 'If I did not use PPE, I might be fined 

or punished by the site staff or even lose my job, It is essential to use PPE and it is 

provided to use free of charge.'' 
16

. This is an interesting statement which shows that 

the worker has not realized the importance of wearing PPE for the safety of his own 

life and health but rather he sees it more important to keep the job. It is observed from 

the different methods of regulating PPE used and implemented in different countries, 

that the employers and employees are still subjected to misunderstanding the 

regulations due to the variation of publications sometimes within the same state. 

Although different countries may use different structures of regulations with regard to 

PPE, the important factor is to ensure that each PPE regulation is available and 

accessible to PPE manufacturers, employers, and employees. This may lead that the 

efficiency of using PPE for some hazardous agents is not adequate even though the 

PPE is being used to control the hazard upon the regulation requirements. 

Consequently, the method the PPE regulations are prepared and communicated to 

providers and users is a crucial factor in determining the efficiency of PPE in reducing 

the possibility of acquiring occupational illnesses or injuries in the workplace, because 

providers and users may misinterpret the data mentioned in the regulation accurately.   

5.2 Social 

It is necessary to clarify some concepts generally associated with PPE selection and 

usages. It is claimed that any situation or element that has the potential to create some 

sort of damage or loss is classified as a hazard
17

.  Factors such as social, cultural and 

psychological issues determine the individual's perception and evaluation of risk 
18

. 

This is because some employees may believe that PPE can protect them from all types 

of hazards together, where the case is  not. For instance, some industries, such as oil 

and gas depend on foreign labour to perform some of activities.  This fact emphases 

the necessity to consider the effectiveness of PPE as a control measure among them. 

Research suggests that the percentage of occupational injuries or accidents for foreign 

workers is higher than the native workers 
19- 20- 21-22

. For instance, more than ten per 

cent of fatal accident happened for foreign workers in Italy in 2003, despite the fact 

that those foreign workers represented only three per cent from the total workforce 
23

.  

It is claimed that injuries among immigrant workers were higher than the injuries for 

the entire workforce
22

. In contrast, some argue that there is no support for the view that 

foreign workers are more likely to be in greater risk than native workers
24

. Some 

assumed that the difference between the injuries among foreign and native workers can 

be referred to the disparity in the distribution of occupations; immigrants are more 

represented in jobs which have a higher rate of injuries than native workers 
22

. If the 

both immigrants and native workers carried out the same occupation under the same 

circumstances, there would be no difference in the number of injuries between both 

groups 
25-26-27

. It is claim that the lack of PPE is one of reasons for the injuries among 
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foreign workers 
20

. In reality, immigrants workers are expected to encounter more risk 

factors than others, which puts them at a greater risk of having accidents and illnesses 

in their workplace. The 'penelty' of economics increases the risks to lower paid 

immigrant workers 
20-25-26

.  Therefore, the migrants' health should really be considered 

at least partly by providing PPE as the first defence line against risks. The government 

should ensure that employers implement the health and safety regulations with all 

workers without any differences by carrying out regular inspections. Other factors, 

such as social class, experience/educational background and gender of the worker can 

be the main factors which might explain different employers response to PPE 

regulations. These factors need to be taken into consideration to ensure that PPE is 

provided for all workers.  

5.3 Organisation culture  

The human behaviour in the workplace is influenced by the organisation culture. 

The poor safety culture within the organisation can contribute to many worker's 

injuries and accidents 
28

. This fact might be truth, because the safety culture can 

determine the level of employee's inclination to comply with safety and health rules 

and procedures.  A study conducted by Van Vuren (2000) to examine the influence of 

the culture on incident causation and risk management found that some workers have a 

poor attitude to follow the safety procedures related to the use of PPE because they 

consider it as an unnecessary burden. The workers' judgements of risk and their safety 

attitudes found to be influenced by the availability of PPE and training for the workers 
29

. It is assumed that factors like peer pressure and organisational culture did not have a 

strong influence on PPE use (respirators) 
30

. These factors were almost the same for 

industrial sector employees 
30

. Therefore, the worker's decision to use PPE is 

influenced by different factors such as the organisation culture and the level of 

training.  

5.4 Technical 

The selection of PPE must be conducted only after understanding the exposure and 

use conditions of PPE and its effects in the mitigation of hazards 
31

. This requires the 

implementation of a suitable and sufficient risk assessment for the task, which signifies 

the necessity to evaluate the current risk assessment method in identifying and 

assessing the associated risks with the activity
6
. In some cases, it is hard to evaluate the 

exposure level of chemicals to employees within the workplace. For example, 

identifying the exposure levels in confined spaces. The risk assessment may not 

identify such act, because it is limited by individual knowledge and experience. 

Therefore, risk assessment might be one of useful tools to assist in the selection of 

PPE, but its limitations will negatively influence the efficiency of the used PPE. It is 

essential to consider the general types of PPE. PPE was categorized into three types: 

disposable, limited use PPE, (which can be disposed of after being used for several 

times), and PPE which can be used many times 
32

.  This indicates the importance to 

ensure that PPE is decontaminated properly. The amounts of hazardous agents which 

might accumulate within a multi-use PPE type, can cause harm to the employee when 
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the PPE is being decontaminated. If the worker fails to clean the PPE correctly, the 

next user might be affected, despite the fact that the second user should always pre-

check the PPE before use. It is difficult to ensure the effectiveness of the 

decontamination process even though the employer follows the manufacturer's 

instructions, because some PPE consists of many parts and it needs training to 

decontaminate it properly. It is not possible to provide PPE with one size fits for all oil 

and gas workers. The largest number of employees should be provided with 

appropriately sized PPE 
33

. Even if the data was collected about the employees's sizes 

in early stages, there may be some workers who would not be able to find the 

appropriate sized PPE. Modifying the PPE to a worker's anthropology may reduce the 

employees' freedom to move and decrease the PPE ability to control the risk, because 

it becomes different from the manufactures standards. Therefore, the procurement 

decision requires taking into consideration to achieve the optimum PPE selection, 

according to the nature of the groups, the task carried out by the group, location and 

the duration of the group. Three factors have an influence on the selection of the 

available options and types of PPE during the selection stage, which includes the 

knowledge about the event where PPE will be used, the level of the training which was 

given to the user and the degree of acceptable risk during PPE in use 
34-35

. It is 

sometimes difficult to ensure that all three factors are met at the same time. Even 

though these factors were taken into consideration as the basics during the selection 

stage, but they would not be at the same level of consideration. When limited data is 

available about the area where PPE will be used, it is difficult to select the suitable 

training program specified for the hazard 
36

. Therefore, extra effort should be made 

during the PPE selection stage in order to avoid and minimise any problems during the 

usage stage.  Accident can occur due to failure due to face fit failures which can affect 

the industry. For example, the workers can exposed to chemical vapors due to 

improper mask inside the confined spaces.  

5.5 Economic 

Cost is one of the factors that affects the selection and use of PPE. Two practical 

studies, based on field demonstrations about the warning variables that influence the 

use of PPE, were reviewed and the results illustrate that the cost strongly influenced 

the PPE use 
37

. This cost compromises the cost associated with the difficulty to provide 

PPE for workers whenever they need to replace the damaged PPE. A small raise in 

PPE cost can demolish the PPE use rates 
37

. PPE manufacturers' sales in the United 

States have roughly more than $10 billion each year 
31

. The PPE price is one of the 

features that might prevent the employer from buying PPE with good quality, 

especially when the number of employees is high, and the employer is facing some 

financial difficulties. Development of a proper PPE program is the key to reducing the 

costs of ill-health and injuries. Involving the employees, within managing health and 

safety issues, improves their sense of awareness and ownership and results can lower 

cost, because they can affect the running of business by increasing the losses they 

should have accountability for. The managers may ignore implementing the use of 

PPE when the costs seem to be high. The business would not be sustainable if costs got 
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escalated, but proper planning for PPE budgets is one of the essential factors that needs 

to be taken into account. The costs can be decreased by increasing the employee's 

knowledge about the suitable way of using the PPE through training. The costs of PPE 

reduced when employees became more familiar with how to use them 
38

. In this case, 

the wearers often need to see and learn only the differences between previous and 

currently used PPE. For instance, if the worker needs to wear a respirator, the 

employer needs to increase the worker's  knowledge by providing some important 

information, such as what they are going to be exposed to, what they protect 

themselves against, what agents are used. The issue is how to convince the employer 

that the training is more useful and cheaper than buying PPE. Therefore, it is clear that 

the selecting the cheaper PPE may lead to implementing a high-priced PPE program. 

This is because employers need to pay extra money when the accident occurred, as 

means of compensations and providing the treatment. Hence, it is important to keep 

good balance between both the quality of PPE and the prices. 

 

5.6 Design 

It is essential to recognise that designers should meet as much as they can the 

legislative requirement with regarding to PPE design. It is necessary to keep in mind 

that not all the requirements for PPE can be met and tradeoffs will exist. It is assumed 

that hazard analysis and selection of corrective measures must be included and 

integrated in the design process of PPE 
31

. The designers cannot predict all the working 

environments where the PPE would be used, because PPE wearers may use PPE in a 

way different from what they have been designed for. The complexity of the activity 

and the level of hazard associated with the activity determine the type of PPE that 

should be used with it. It is important to consider the concepts of making an adequate 

balance between protection efficiency against the physiological burden, and the cost, 

versus decontamination and the durability of PPE. Understanding and considering 

these concepts is a pivotal role in increasing the effectiveness of selection and use of 

PPE. In contrast, it is a crucial task to take into account such concepts, because 

practically the characteristics of employees such as age, anthropometrics, gender, 

fitness, level of education, training and competence is dissimilar from one to one and 

therefore there will always be some who cannot be catered for in these cases. For 

instance, respiratory protection equipment (RPE) is considered to be one of the 

common used PPE in oil and gas sector. The OSHA standard and HSE regulations 

require employees to frequently conduct fit testing for respirators 
39

. The person who 

performs the test does not need to be certified to ensure that the test is performed 

properly 
40

. Different anthropomorphic conditions, such as an extreme worker weight 

gain or loss, any facial scar (which includes hair growth) can alter the results of face fit 

testing 
41

. It is argue that all these conditions may not affect or change in the 

respirator's fit testing results, but if it does, the mask may be considered as a useless 

device to protect the wearer 
42

. Consequently, it is essential to ensure the technical 

consideration for the respirators and to examine their effectiveness regularly when 

using them.  
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5.7 Environment 

It is difficult to generalise the environmental factors and their diverse impact on the 

science of occupational health and safety as a whole and especially on PPE 
43

. High or 

low  temperature or humidity environment may create some problems within the 

workplace, which require specialised PPE 
43

. One of barriers that prevent workers from 

using PPE is the surrounding environment in the workplace 
44

. The environment 

factors need to be taken into account and evaluated before working in a new workplace 

in order to reduce the load on workers as a result of using PPE 
45

. The environment has 

an effect on the PPE material which can reduce its effectiveness to protect the worker 
45

. For instance, PPE which made from plastic materials are more rigid as a result of 

exposure to the sun radiation (ultraviolet), particularly in low temperature 

environments; in this case the helmet becomes weaked and it may not protect the 

wearer from any falling objects as planned.  Consequently, the changes in the 

environment may create some difficulty for the workers to keep wearing PPE when it 

is too hot or cold weather. PPE should be used in the environment suitable for its 

design. Changes in the condition of the environment might require to implement 

regular inspection to ensure that PPE is effective or extra precautions should be 

considered, such as replacement of PPE.  

5.8 Training 

Providing appropriate training on how to use PPE adequately is important for 

workers.  The survey can be used to assess the use of PPE and provide data for the 

required training 
46

. This investigation will provide good evidence about the 

effectiveness of approaches used to increase the worker's compliance with wearing 

PPE.  They claim that safety compliance auditing can be used to examine different 

types of hazards such as physical, chemical, etc., and it can cover health and safety 

training.  The training record needs to be maintained and certificated, to confirm that 

employee's who need to use PPE understood how to use it accurately 
14

. 

5.9 Similar industries:   

The following different examples taken from similar industries, which demonstrate 

that the selection and use of PPE is essentially based on a mixture factors. These 

factors should not be taken into account separately, but they need to be addressed 

together in order to ensure the effectiveness of PPE. After reviewing the literature, a 

number of published research articles were selected in three sectors (Industrial, 

healthcare and agricultural), which investigated the barriers of using PPE, to identify 

the previous studies. The researcher used the information from these three sectors and 

tried to make them suitable for the oil and gas sector. A study, conducted in the US for 

a metal refining plant, assumed that employees feeling discomfort when wearing PPE 

was the fundamental factor for not wearing PPE 
47

. In this study, the employees 

justified this unsafe act by illustrating various reasons such as how wearing glasses 

restricts the vision; the weight of helmets and shoes were too heavy; skin irritation 

results from wearing full or half-face masks; ear defenders or plugs were hard to wear; 

gloves and harnesses restricted ability to perform the task.  Furthermore, the 
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employees were confident that wearing a hard hat was not necessary compared with 

other PPE. Another employee survey for a spray paint factory in the US illustrates that 

employees do not use respiratory protective equipment (RPE), because it is not 

comfortable 
48

. In this survey, there was a slight correlation between the employees' 

belief about the RPE efficiency and the health effect as a result of exposure to 

chemical fumes. These results were found to be similar in another survey for another 

industrial conducted by Laird in New Zealand about the RPE 
49

. This survey pointed 

out that employees failed to use respirators because they make them feel hot, cause 

difficulty breathing and reduce their vision. Although there has been some 

enhancements in respirator design 
50

,  it has been found that the same factors still 

prevent workers from using RPE 
44

. 225 workers were interviewed in 18 weapon 

factories (US), in order to evaluate changes of the employee's attitudes when different 

types of respirators are used at different times. This study identified that when a 

respirator is used, employees face a lack of communication and vision, feels 

uncomfortable and fatigued. Moreover, this study identified that the use of RPE is not 

strongly affected by organisational culture and pressures from supervisors or peers. 

Moreover, it is identified the similar factors that prevent industrial employees in the 

US from using PPE as a method of protection against dermal exposure 
30

.  The PPE 

use is determined by the exposure risk and the PPE efficacy 
44

.  Also, some employees 

did not use PPE because they did not have any health illnesses by not wearing it 
44

. 

The period, between the exposure to chemical hazards and the appearance of health 

effects, is an essential factor which effect the employees' risk perception: PPE may not 

worn by employees when they cannot perceive the long term of health effects 
51

. It is 

legally required in the UK to do face fit testing for RPE whenever it is used as one of 

control measures
3
. This is to ensure that it is adequate and suitable for use as part of 

the selection process. In the agricultural field, a study in the US was conducted to 

identify the correlation between risk perception and behaviour of self-protection 
52

. 

The participants were immigrant farm workers (n = 282) who were usually using 

pesticides. This study concluded that the workers were motivated to use PPE when 

they were given information about the risk, which increased their belief and 

confidence that PPE can assist them to control the level of exposure to chemicals. 

There are a lot of industries that use people, for example to use immigrants workers to 

work in the industry, and they intent to do 'dirtier' jobs and their level of education and 

understanding might be less. Providing information to workers is one of method to 

increase the workers' risk perception 
52

. Therefore, the risk perception is one of the 

important factors to determine the use of PPE, because workers knowledge and 

background may influence their evaluation of hazards related to their work. Giving 

training to farmers increases the wearing of gloves, safety boots, clothing and face 

respirators 
53

. This study was performed for 1102 farmers in Australia. This study 

indicates that young farmers were more motivated to use PPE than older farmers.  One 

of the reasons is that older farmers did not take training when they were younger 
53

. 

Also, it was observed that the use of RPE was increased when farmers deal with 

chemicals, which was justified as an increase in farmers' awareness about the chemical 

hazards. These findings were confirmed by other researchers 
54-55-56-57

. The farmer's 
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inclination to wear RPE becomes low when they recogise that risk to acquire an health 

illness by working with chemicals is low 
58

. For instance, fifty per cent of farmers (n= 

4500) reported wearing RPE most of the time, when dealing with pesticides from 1993 

to 2004 in California. Nevertheless, less than ten percent of farmers reported wearing 

respirators when exposed to dust 
58

. Dust was considered as a nuisance agent rather 

than a hazardous agent 
58

.  Other issues which obstruct farmers from wearing RPE in 

the agriculture sector were lack of knowledge of how to use them, the extra exertion 

required when carrying out tasks and the discomfort. Providing adequate training can 

assist in increasing the worker's knowledge. The issue with the training is the difficulty 

to recognise how long the training message lasts. If the workers really believe that 

their work is dangerous, they would wear the correct PPE. Consequently, it is 

important to change the workers' perception by providing appropriate training, together 

with conducting auditing and checking of the training program. However, it is 

observed that most of the studies about the barriers of PPE were carried out in the 

health care sector. The barriers for not using PPE were lack of time in emergencies 
59

; 

PPE interfaces with other tools when taking care of a patient which makes it 

uncomfortable to use PPE 
59-60-61-62

.  It has been found that the shortness of information 

about the exposure consequences is not a barrier for using some types of RPE 
63-64-65

.  

Most of the published research in the three sectors concentrated on the compliance 

and the influence of the intervention strategies. Few published papers investigated the 

attitudes and behaviours of workers with regard to using of PPE. Consequently, this 

overview can be used as guidance about the barriers of using general PPE such as 

gloves, masks, etc. The factors which effect employees decisions to wear or not wear 

PPE are complex and often unique with workplace environments. The risk of exposure 

to hazards and the knowledge of its consequences were the predominant factors in the 

literature review for not using PPE.  The common barriers comprise, physical 

discomfort, shortness of time, risk perceived as low, and the belief that using PPE is 

not effective. The workplace environment and the type of PPE plays an essential role 

in the variation of these factors.  Risk perception was the major factor which 

determined the use of PPE for workers from both agricultural and healthcare sectors. 

When workers perceive risk is low, they become less convinced about the effeciency 

of using PPE.  Younger workers are more likely to wear PPE than older workers in the 

agricultural sector. Therefore, to prevent any bias the research avoids the issues regard 

are and use of PPE.     
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Table 1: summarize the different examples taken from similar industries. 
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Continued: Table1. 
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6 Discussion 

The main aim of the study is to find out what are the barriers to effective PPE 

selection and use in the oil and gas industry, but the data was limited. In the absence of 

good information, such as peer-reviewed published literature specifically relating to 

the oil and gas sector, the researcher used information from other sectors to provide 

relevant suggestions for the oil and gas industry. However, some of the grey literature 

has indicated the barriers of selection and use of PPE in this sector. In this case, the 

research paralysed what had been found in other sectors to the oil and gas. As part of 

the mainstream published literature, the focus of this research was to review the factors 

which affect the selection and use of PPE in the oil and gas sector, but it was extended 

to encompass the PPE barriers discussed in other similar industries, such as industrial, 

agricultural and health care sectors, because the barriers could be considered as 

transferable. The research literature discussed several factors which effect the selection 

and use of PPE in different sectors such as agriculture, healthcare and industrial 

sectors. Despite multiple attempts to give details about the barriers of not using PPE 

among various sectors, there is limited published research to substantiate which 

barriers prevent employee from wearing PPE in the oil and gas sector. A number of 

themes were used to identify the barriers in the oil and gas sector based on the data 

published in the three sectors. These themes were legal, social, organisation culture, 

technical, economic, design, environment and training, practices in  similar industries. 

The diversity of examinations and explorations conducted as part of this research have 

established a well-documented evidence in the barriers, which influence PPE usage, 

albeit the fact that each industry or workplace has its own surrounding circumstances. 

The main recognised factors which affect the PPE usage were: risk perception; the 

wearer's believe about the effectiveness of the method of protection; hazard awareness; 

technical and design issues; the attitude of the organisation's management and the level 

of supervision, such as leading by example; the predominated safety culture within the 

organisation which include the attitudes of co-workers; and the available time for the 

worker to wear the required PPE. These factors do not have the same priority and the 

same importance. It is far more commonly reported that discomfort, lack of time and 

the availability of PPE were the highly identified one than other factors. All these 

factors are mentioned in the literature but the key elements from the researcher 

analysis are related to technical and design issues. Therefore, these factors needs to be 

considered to ensure that employee feel comfort and to ensure that effective PPE 

strategy is implemented in the organisation. The acknowledgment, that other 

influences may be categorised to be 'nested' within the identified ones in this study, is 

essential because one factor assist in heighten another. For instance, the risk awareness 

might be heightened by other individuals' health issues. PPE imposes some form of 

obstruction between the wearer and the surrounding environment which may create 

additional load on the wear. The PPE selection, to some extent, is largely based on the 

nature of required level protection and the extent of the barrier needed. The perceived 

risk and nature of risk are factors which determine whether the PPE wear may tolerate 
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to use PPE despite the different barriers and loads associated with it or not.  It is not 

easy to identify the outcomes of the complex relation between the perceived risk and 

the acceptance to wear PPE despite that it is discomfort and may cause disability. In 

contrast, it is obvious that when PPE wearer consider the barriers as an unacceptable 

factors then the issues of not adequately wearing them occur.  These issues appear 

when there is a mismatch between the actual risk in the workplace and the perceived 

risk (attitudes) by the PPE wearer. The balance between the two factors (actual and 

perceived risk) can be disturbed by selecting inappropriate PPE which make it 

unacceptable for the wearer. Three key factors, which compromise: hazard awareness; 

PPE use and training should be considered by the manager. The manager should work 

together with the workers to select and purchase the PPE which is appropriate, 

effective and comfortable for use. Instructions and refreshment courses should be 

given to workers on how to wear and use PPE correctly. The manager should remind 

workers to wear PPE despite the fact that all these elements were put in place. The 

reluctance of workers to wear PPE needs a holistic approach to be addressed, such as 

some of social theories and risk perception which raises the importance to identify 

avenues for amelioration. PPE needs to be positively enforcement and workers need to 

know that their managers are watching and checking on them. Workers need to know 

that there are other implications, if they do not wear PPE.  This is important because it 

facilitates to know how to change's people view to make them more likely to wear PPE 

and how to increase the employees' awareness. The individual may not wear PPE 

(despite the pressure from both management and close supervision), if the selected and 

used PPE interferes with the workers' ability to perform the job; or it is inappropriate 

to control the risk. Therefore, any of these trainings, instructions and refreshment 

courses must be mindful that this is a very complex process. The employer is legally 

required to provide all types of PPE for employees, which were specified by the risk 

assessment. If the risk assessment was not performed accurately, the wearer might 

need to wear an unnecessary load caused by PPE which could result in a reduction in 

the wearer's willingness to use the PPE or it could lead the wearer to wear it 

incorrectly. The common discussed factor in the literature about PPE was the risk 

perception. The PPE might not be adequately worn if the wearer believed that the risk 

is low and the job has been performed safely several times without wearing PPE and 

no accidents has occurred. The second issue is that the PPE may not be obtained and 

worn, if the wearer believed that the anticipated exposure to risk can be categorised as 

brief exposure. Also, the workers' perceived effectiveness about using of PPE can be 

one of the issues which needs to be considered, because PPE may not be worn if the 

worker perceived that it is not effective to protect against harm. It is clear that such 

attitudes of not wearing PPE can lead to several consequences which increase the need 

to promote the wearer's risk awareness on how to use PPE properly. PPE is appeared to 

be more likely to be worn whenever the risk and the continuity to its exposure are clear 

to the wearer. The levels of exposures which tended to be low or intermittent result in 

less reliable to use PPE. It could be argued that the need for high level of protection in 

such condition is not necessary, but this act can result in significant harm to worker 

due to the accumulated intermittent risks, such as noise. PPE is more likely to be 
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intermittently worn if the worker is enforced by providing adequate training and 

instructions. The use of PPE can be undermined by the unnecessary prescription of 

protection methods. It is difficult for incompetent person to determine the exact level 

of required protection to control specific hazards, which are classified to be as sporadic 

or intermittent hazards. Although the limited duration of exposure to risk is questioned 

by the necessity for the protection sporadic or intermittent hazards, the act of not 

wearing PPE may lead to negative effects on safety culture. PPE may cause an 

impairment in the communication and vision, which can lead to have side-effects on 

the wearer (e.g trapped due to unable to hear the evacuation sound in emergency 

situation).  This can be considered an issue if the PPE is worn for long duration in the 

work. Discomfort experienced by some wearers can prevent them from wearing the 

required PPE all the time. In some PPE types, such as RPE, the quality of fit is directly 

influencing the performance. Providing of RPE with appropriate sizes supported by 

regularly performing of the fit-testing can assist to identify any failures and to increase 

their efficiency.  Therefore, the management is required to provide the employee with 

appropriate PPE size and to establish procedures to conduct regular monitoring, such 

as fit-testing.   
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Figure:1 PPE selection and use flow chart 
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7 Conclusion and Recommendation 

Although the connection to the PPE barriers in the oil and gas might not seem to be 

immediately obvious, the different identified issues can be drawn as a parallels to the 

use with other sectors. The factors which influence the selection and use of PPE were 

well documented in different sectors, but studies specified to identify the factors in the 

oil and gas industry were limited. Studies in three other sectors were used an a 

guidance to identify the common considerations regarding PPE wearing in the oil and 

gas sector. Not all the barriers are mentioned in this conclusion in order to avoid 

duplications, but the most common factors are reported. The published literature 

reported that the key barriers are: the workers' risk perception and level of awareness 

were the main factors which affect the selection and use of PPE. The worker' feels 

discomfort was one of the most reported reason for not wearing PPE. The quality of 

fitting for some types of PPE, such as RPE determines their effectiveness. However, 

the barriers are found to be a combination from different factors which relate to 

technical, behaviour, workers' risk perception, knowledge, legality, morality, design, 

money, time and organisational culture. These factors might be found separately or 

together. The key themes identified that awareness of hazard; perceived risk; perceived 

effectiveness of PPE protection; management enforcement; available time were factors 

associated with the workers' willingness to wear PPE. Once worn; the discomfort and 

lack of communication were found the key themes. In order to select and use the right 

type of PPE, the employer need to take into consideration the following points: 

ensuring that the worker is provided with PPE which have appropriate size and fit; 

taking into consideration the environmental conditions to ensure the selection of 

appropriate PPE; increasing the worker's risk perception by providing adequate 

training and instruction and sufficient management enforcement. After gathering and 

reviewing of the literature to identify the barriers which influence the selection and use 

of PPE, some recommendations were drawn from this study in order to ameliorate the 

PPE effectiveness. The workers' dexterity to perform the job might be restricted by the 

PPE, but it can be avoided by using providing suitable size for the worker. It is 

important to ensure that the used PPE are made of fabrics which can reduce make the 

wearer comfortable, whenever the temperature is found the  obstruct to wear PPE. PPE 

can be found with different designs and quality in order to make it more tolerable to be 

used by the wearer. The worker can be encouraged to wear PPE by implementing 

incentive programs. For instance, monetary gifts or bonus can push employees to wear 

PPE. Increasing the worker's risk perception by providing adequate training, 

instruction and sufficient management enforcement. It is clear that a holistic approach 

is required to address the issue of reluctance of individuals from wearing PPE. 

Implementing of adequate PPE programmes should be considered as one of the other 

risk management programmes within the organisation. An ideal programme to increase 

the effectiveness of selection and use of appropriate PPE should concentrate on two 

issues (management issues and workforce issues). The first steps in the management 

issues should concentrate on managers at al levels recognise: the need for PPE; to 

accept the role of PPE as a method to control hazards; to ensure that PPE is selected 
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appropriately; to ensure that enough PPE is provided; to provide information, training 

and instruction; and to ensure that adequate enforcement and supervision is 

implemented. Certain jobs/tasks have specific circumstances which determine the 

likelihood of wearing the PPE, despite the placed pressure by management and 

supervision, which need to be considered, because PPE interferes with the workers' 

ability to perform the job; or it is disproportionately uncomfortable for the indicated 

risk. So far, the first steps focussed on the management role, meanwhile the next steps 

identified the function of workforces. The second steps regarding the workforce issue 

focus on: increase of risk perception and hazard awareness among workers; to take 

into account the worker's behaviour; to involve the workers in the selection process of 

PPE; to recognise the comfort and disability issues; and to ensure that PPE is 

compatible with each other when different types are used.   
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Abstract 

Anaerobic digestion of organic waste can address both energy recovery and pollution control. 

A variety of agricultural, industrial and domestic wastes can be anaerobically digested as they 

contain easily biodegradable material. Biogas contains 50 -70% methane and 30-50% carbon 

dioxide as well as small a amounts of other gases with calorific value of about 21-24 MJ/m
3
.  

One of the greatest challenges facing the societies now and in the future is how to manage 

organic wastes to obtain the biofuel as alternative of fossil fuels. It is therefore important to 

replace fossil fuels with renewable sources, such as biogas. Biogas can be produced from 

various organic waste streams or as a byproduct from industrial processes. Beside energy 

production, the degradation of organic waste through anaerobic digestion offers other 

advantages, such as the prevention of odor release and the decrease of pathogens. Moreover, 

the nutrient rich digested residues can be utilized as fertilizer for recycling the nutrients back 

to the fields. However, the amount of organic materials currently available for biogas 
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production is limited and new substrates as well as new effective technologies are therefore 

needed to facilitate the growth of the biogas industry all over the world.  

This paper reviews the Environmental Managementof Organic Wastes to obtain the biogas 

and the different stages as well as operating parameters. The anaerobic digestion 

configuration and potential substrates for biogas production are also considered. 

Keywords: Biofuel, anaerobic digestion, biodegradable, energy, substrates, organic wastes. 

1. Introduction  

The exhaustion of fossil fuels and the global warming situation are strong motivating 

factors for alternatives fuels research
[1]

. Many countries are interested in sustainable 

renewable energy sources such as; geothermal power, wind power, small-scale 

hydropower, solar energy, biomass energy, tidal power, and wave power
[1]

. Biomass 

energy is environmental friendly and requires less production energy
[2]

. Various 

biomasses derived from the carbonaceous waste of human, animals and natural 

resources could be utilized as renewable energy resources
[3]

. Solutions to waste 

problems such as food waste and manure including gasification, pyrolysis and plasma 

technologies (incineration) of solid wastes have been developed
[4]

. These technologies 

involve the combustion of organic waste at elevated temperatures in the absence of 

oxygen
[5]

. These technologies require a lot of energy to operate, and some facilities 

consume more energy than what they can produce
[4]

. Anaerobic Digestion (AD) of 

organic matter could be a better option. Microorganisms transform biodegradable 

substrates into biogas and stabilized solid residues
[6]

. The general anaerobic 

transformation is described as in Equation (1)
[7]

. 

Organic matter + H2O + nutrients new cells + resistant  

     Organic matter + CO2 + CH4 + NH3 + H2S + Heat                                   (1) 

Biogas was used for heating bath water in Assyria in the 10th century B.C. and in 

Persia during the 16th Century
[8]

. The first digestion plant was built in Bombay, India 

in 1859
[9]

.  

Biogas production through anaerobic digestion (AD) is an environmental friendly 

process utilizing the increasing amounts of organic waste produced worldwide. A wide 

range of waste streams, including industrial and municipal waste waters, agricultural, 

municipal, and food industrial wastes, as well as plant residues, can be treated with this 

technology. It offers significant advantages over many other waste treatment 

processes. The main product of this treatment, i.e., the biogas, is a renewable energy 

resource, while the by-product, i.e., the digester residue, can be utilized as fertilizer 

because of its high nutrient content available to plants
[10]

. The performance of the AD 

process is highly dependent on the characteristics of feedstock as well as on the 

activity of the microorganisms involved in different degradation steps
[11]

. The 

conversion of organic matters into biogas can be divided in three stages: hydrolysis, 

acid formation, and methane production. In these different stages which are however 

carried out in parallel, different groups of bacteria collaborate by forming an anaerobic 
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food chain where the products of one group will be the substrates of another group. 

The process proceeds efficiently if the degradation rates of the different stages are in 

balance
[12]

. Table 1 gives the typical Biogas composition. 

Table 1 Biogas composition
[13]

 

Component Dimension Content 

CH4 % 50 to 80 

CO2 % 15 to 45 

H2S mg/m
3
 0 to 5000 

NH3 mg/m
3
 0 to 450 

Humidity - Saturated 

Calorific Value MJ/m
3

 20 to 25 

Calorific Value kWh/m
3

 5.5 to 8 

 

2. How is Biogas Produced? 

Biogas is produced naturally in swamps, bogs, rice paddies, etc., and in the sediment at 

the bottom of lakes and oceans where anaerobic conditions prevail at a certain depth. 

Methane is also created in the rumen of ruminant animals (cows, sheep, deer, camels, 

lamas, etc.), through the following processes: 

2.1. Hydrolysis  

Hydrolysis is the first stage of the organic waste decomposition process involving the 

breakdown of large organic polymer chains into smaller molecules such as simple 

sugars,amino acids and fatty acids
[14]

. Other products such as hydrogen and acetate 

maybe used by methanogens later in the process
[15]

. Saccharolytic and proteolytic 

microorganisms break down sugars and proteins respectively
[16]

.  

2.2. Acidogenesis 

Fermentative bacteria (acidogenic) produce an acidic environment in the digestion tank 

while creating ammonia (NH3), Hydrogen (H2), Carbon dioxide (CO2), Hydrogen 

sulphide (H2S), shorter volatile fatty acids, organic acid (acetic, propionic acid, butyric 

acid, succinic acid, lactic acid etc.) as well as low alcohols
[18]

. However the resulting 

organic matter is still very large and unsuitable for methane production.  

2.3.Acetogenesis 

During this step, acetogens, produce acetic acid, carbon and energy sources. Close 

cooperation is required between oxidative organisms and methane producing 

organisms that are active during methanogenesis
[14]

. This process consumes hydrogen 

gas, thus keeping its concentration at very low levels. 
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2.4.Methanogenesis 

The final stage of AD methane production stage, where methanogens produce methane 

from hydrogen, carbon dioxide and acetate as well intermediates products from 

hydrolysis and acidogenesis
[14]

. Methanogenesis constitutes the final stage of AD in 

which methanogens create methane from the final products of acetogenesis (i.e. 

hydrogen gas, carbon dioxide and acetate) as well as from some of the intermediate 

products from hydrolysis and acidogenesis
[17]

. In this stage methane and carbon 

dioxide are formed by various methanogens
[14]

. Various microorganisms are active 

during this stage. Methanogens are not common bacteria but are called archaea
[18]

 and 

can easily be distinguished from common bacteria using microscopes. Methanogens 

are sensitive to pH changes and presence of heavy metals and organic pollutants. The 

pathways for acetic acid and carbon dioxide in the production of methane are shown in 

Equations (2) and (3). 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                                    (2) 

CH3COOH → CH4 +CO2       (3) 

The main pathway for methane production during methanogenesis is the conversion of 

acetic acid as in Equation (3) and is summarized in Fig. 1
[14]

. 

 

Fig. 1. Anaerobic digestion process
[14]

 

Figure 2 shows an example of biogas generation, while Figure 3 the applicable 

substrates: biogenic household wastes. 
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Fig. 2 An example of biogas calculation 

 

Fig. 3The applicable substrates of biogenic household wastes 

3. Biogas as Source of Energy 

There is an increasing interest in bioenergy production across the world for 

environmental as well as economic and social reasons. The production of biogas 

contributes to the production of renewable and sustainable energy since biogas works 

as a flexible and predictable alternative for fossil fuels. The main political driving 

forces linked to the biogas system has a country-specific variation
[19]

. Within the 

European Union, well-developed biogas industry can be found in Germany, Denmark, 

Austria, and Sweden followed by the Netherlands, France, Spain, Italy, the United 

Kingdom, and Belgium. In these countries, with a strong agro-sector, reduction of 

nutrient emissions and renewable energy production are equally strong driving forces 

supporting biogas production. In other countries, like Portugal, Greece, and Ireland, as 

well as in many of the new East-European member states, the biogas sector is currently 

under development, due to the identified large potential for biomass utilization there. 

The biogas plants in Europe are classified based on the type of digested substrates, the 

technology applied, or the size of the plant. In this sense, they are usually considered 

as (1) large scale, joint co-digestion plants or (2) farm scale plants. Nevertheless, there 

are no major differences between these two categories regarding the technology used. 
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In Europe, biogas is mainly used for generating heat and electricity. Some of the 

produced heat is utilized within the biogas plant as process heating and the remaining 

heat is distributed through districts` heating systems to consumers. The produced 

power is sold to the grid. In some countries, like Sweden, the produced biogas is 

upgraded to bio-methane which is utilized as vehicle fuel
[20]

. 

4. Process Parameters for a Biogas 

In order for a biogas process to be effective and productive, there are a number of parameters 

that have to be optimized. 

4.1. Anaerobic environment 

As mentioned earlier, the methanogens need an oxygen-free environment – they are obligately 

anaerobic. A biogas reactor therefore has to be airtight. The small amount of oxygen dissolved 

in the liquid/biomass fed to the plant is quickly used up by, for example, aerobic bacteria that 

must have oxygen, or by facultative anaerobic bacteria that can use oxygen for their 

respiration, if it is present. 

4.2. Temperature 

The optimum temperature depends on the microorganisms which are categorized as 

psychrophilic, mesophilic and thermophilic
[14]

 as well as the environment of origin. 

The optimum temperatures for psychrophilic, mesophilic and thermophilic 

microorganisms are 10
o
C, 20- 45

o
C and > 50

o
C respectively, Figure 4 

[14]
. At less than 

10
o
C, the anaerobic process takes 3 times more than the normal mesophilic time 

process
[21]

. 

4.3. Acidity (pH) 

Despite the methanogens using organic acids for some of their food intake, they cannot 

cope in an acidic environment. The optimum environment is a pH of between 6.5 and 

8, and the preferred level is 7.2. When the process is in balance, the acidity in the 

reactor will be within this range and as the buffer capacity in the reactor is very large, 

it takes a lot to alter it. The system is, in other words, very robust and stable. Slurry-

based plants often have a somewhat higher pH (8-8.3) due to a higher ammonium 

content. 
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Fig. 4 Growth of microorganisms at different temperatures
[14]

 

4.4. Substrate (feedstock) 

Nearly all organic matter can be decomposed anaerobically, but the degree of 

decomposition can be increased in various ways. Lignin is, however, indigestible. 

4.5. Particle size 

The finer the material, the larger the relative surface and the easier it is for the bacteria 

to attack the material. 

4.6. Dry matter content 

For bacteria to be able to degrade the material, the dry matter content must not be 

higher than around 50%. In a biogas plant, however, it should only be around 8-10%, 

if it is to remain liquid enough to be pumped. A slightly higher level can be tolerated in 

special reactor types with a direct feed line. 

4.7. Carbon/nitrogen (C/N) ratio 

Just like any other organism, methanogens need a number of macro- and 

micronutrients in order to grow. The most important macronutrients are nitrogen (N), 

phosphorus (P) and potassium (K). Nitrogen is used by bacteria to produce proteins. 

The nitrogen content is often quoted in relation to carbon, as this gives an indication of 

whether there is sufficient nitrogen available for bacteria. Normally the C/N ratio 

should be less than 30/1, as nitrogen otherwise becomes the limiting factor for 

bacterial growth. On the other hand, the nitrogen level should not be too high as this 

can then also inhibit the process. 

4.8. Organic load 

The rate at which biomass is added to the reactor has to be adjusted to the growth rate 

of the methanogens and organic acids have to be removed at the rate at which they are 

produced.  
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If more biomass is added than the bacteria are able to degrade, the process will become 

acidic. The biomass also has to be fed to the reactor at an even rate and volume, 

preferably as a continuous feed. If the substrate has to be changed, this must be done 

gradually, so that bacteria can adapt to the new conditions. 

4.9. Retention time  

Retention time varies with substrate composition, digestion system configuration and 

processes and as well as temperature. Sugar and starch rich substrates can easily be 

digested
[14]

 for example industrial waste water which contains soluble organic matter. 

In this case hydrolysis is not required resulting in shorter retention times. Longer 

retention times are required for the fiber and cellulose plant matter with hydrolysis 

limiting the decomposition process. For example, in Germany retention times of up to 

50-100 days are common to ensure stable operation and satisfactory digestion of 

energy crops
[22]

. For thermophilic digestion, residence times are about 14 days
[23]

. In 

two stage mesophilic digestion, residence times vary from 15 to 40 days
[23]

. 

4.10. Potential substrates 

Potential substrates include food waste, manure, crop residue, slaughterhouse waste as 

well as stillage and other sulphur containing material. Stillage waste is rich in protein 

and can possibly lead to ammonia inhibition. Thus stillage should be co-digested with 

more carbohydrate rich material. Food waste is a good feed source for biogas 

production as it contains proteins, fats, carbohydrates and various trace elements, this 

promote a balanced process. Food waste must not contain a lot proteins as this will 

lead to ammonia inhibition
[24]

. Pigs and chicken manure contain more protein 

compared to cattle manure. This is because most of the organic material in the feed has 

already been converted into methane in the stomach of ruminants. Various crops and 

plant materials such as corn, grain, sugar beets, potatoes, fruit, grass maybe used for 

biogas production
[25]

. Many bioenergy crops have a high C: N ratio and mixing with 

more nitrogen-rich material can achieve optimum process conditions. Co-digestion of 

energy crops with manure can increase methane recovery by 16-65% 
[25]

. 

Slaughterhouse waste has high protein and fats contents, thus very energy rich hence 

high biogas production potential. Stable process operation can be achieved with co-

digestion
[26]

. Fig. 5 shows biogas yield from various substrates
[27]

. 

5. Biogas Plant Design 

There are a number of different types of biogas plants that can be used to treat different 

types of biomass, and each has its advantages and shortcomings (Fig. 6).  
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Fig. 5 Biogas yield from various biomass
[27]

 

 

 
 

Fig.6 Schematic diagram of biogas plant 

 

5.1 Components of the biogas unit 

The components of a biogas unit are: 

1. Reception tank 

2. Digester or fermenter 

3. Gas holder 

4. Overflow tank 

5.2 Size of biogas unit 

The size of a biogas unit depends on several factors, which are: 

1. The amount and type of organic waste to be disposed in the digester 

2. The objective of treating the organic waste (the production of energy and/or organic 

fertilizer) 

3. Demand of natural gas and consumption pattern 

4. On-site nature of the soil and the level of ground water 
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5. Air temperature in the region and wind direction throughout the different seasons 

6. The training level of the staff on farm and home regarding operation of biogas units 

The amount of manure fed into a digester each day has an important effect on its 

operation. This is measured by volume added in relation to the volume of the digester, 

but the actual quantity fed to the digester also depends on the temperature at which the 

digester is maintained. In order to determine the unit size of a biogas unit, the 

following mathematical equation must be achieved: 

Digester size (m³) = Daily feed-in (m³ day
-1

) × Retention time (day)                 (4) 

6. Excavation Works Household Units 

The depth of digging depends on the specifications of the soil. The inclination of the 

sides should be 30 cm for each meter depth for the cohesive soil, 60 cm to one meter 

for the light soil, and 90 cm for the sandy soil (Figs 8&9). 

 
Fig. 8 Excavation works for household unit     Fig. 9 Concrete bottom of a household unit 

In case of household units, burnt-clay bricks are used to build the digester (Fig. 10) 

and they should be able to tolerate a pressure up to 100 kg cm-2 owing to the fact that 

the walls of the digester are exposed to the pressures of the soil and the moving 

equipment near to the digester. A mortar of cement and sand mixture by 1:4 is used. 

The construction works are followed up till the appropriate height, and the entry or exit 

holes of the pipes are blocked by a filling material. 

7. Measuring Gas Yield 

The gas yield of a biomass is often determined by laboratory digestion in a batch 

reactor. A measured sample is poured into a flask, inoculated with a culture of 

anaerobic bacteria and put into a water bath and stirred at constant temperature. 
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Fig. 10 Building the digester wall of a household unit using burnt-clay bricks 

If you then draw a graph over the accumulated gas production, you get a picture of 

how fast the biomass digests. This will determine the size of reactor to be built, but as 

reactor volume is expensive to establish and the reactor therefore, in practical terms, 

cannot be made large enough to allow the biomass to fully digest, you have to make do 

with less. How long the retention time should be depends on economic considerations 

Figure 11 shows the accumulated biogas production at 30°C of different typical 

biomasses. 

 

Fig. 11 Examples of biogas yield with batch digestion of different organic materials at 30°C. 

8. The Gas System 

8.1. Gas condensation 

The biogas produced in the reactor and secondary digester (if used) is extracted. The 

gas is warm and therefore contains a large amount of water vapour. When cooled, most 

of this water will condense out and can then be pumped back to the secondary digester. 

8.2. Gas purification 

Besides methane and carbon dioxide, the gas also contains a smaller amount of 

hydrogen sulphide (H2S). The amount is proportional to the protein content of the 

biomass. The higher the protein level, the higher the H2S production. If the biogas is 

intended to be used in a combustion engine, the H2S-content has to be removed from 



 

 
 

927 

the gas, as it is corrosive in combination with CO2 and water vapour. This can be done 

in a biological process, where the ability of sulphur bacteria to degrade hydrogen 

sulphide to pure sulphur or sulphuric acid is utilised. This sulphur in an aqueous 

solution is pumped to the secondary storage tank and therefore recycled to the field 

and crops. 

8.3. Gas storage 

In order to even out the gas production, most plants also have a gas store with 

capacities ranging from two to 24 hours of production. Biogas takes up a lot of space 

and it is rarely worth having a large storage capacity. 

8.4. Gas transmission 

At several plants the purified gas is subsequently pumped from 5-10 km in a gas 

transmission pipe to a local combined heat and power plant, where the biogas may 

replace natural gas. 

9. Conclusion 

 The increasing demand for renewable energy compels the exploration of new 

substrates and the development of new technologies for biogas production. 

 Anaerobic degradation of organic material requires a well functioning 

microbial consortium, and methanogenic microorganisms. 

 The methane fraction produced in the biogas varies with the input material. 

 Anaerobic digestion can be used to treat faeces, greywater and other organic 

waste with the aim to produce biogas and a fertilizer. 

 A certain degree of pathogen kill can be achieved through raised temperature 

and/or extended digestion times in the anaerobic digester. 

 The end product (digested material) is not pathogen-free, but often suitable for 

further applications. 
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ABSTRACT 

This paper is a new alternative to the use of conventional cooling systems, using an 

operator cooling system through a solar thermal source for refrigeration and air 

conditioning purposes. In this study, we began to study the principle of the operation 

of the adsorption cooling circuit and to represent its work points on a diagram 

Claiborne, and then we performed the thermodynamic analysis of the whole circuit and 

mathematical calculations of the design of the solar system .To perform the design 

calculations of this system, the EES was performed during the research The model that 

was developed allows calculation of the basic design parameters, showing the effect of 
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the change of these parameters on Full system operation and performance. Through the 

program, we have been able to determine the amount of heat needed to secure the 

desired load, starting from the data Design of the system such as generation 

temperatures and evaporation, and conditions of the studied place of ambient 

temperature and intensity Solar radiation, in addition to the type of proposed cooling 

application, and then we came to know the area of the Collectors, The calculation of 

both flows, mass ratios and concentrations of used materials and heat and solar 

performance coefficients, the final results of this program were logical and effective, 

as we were able to access the performance factor(COP = 0.6) coverage for a 

concentration area of the type Parabolic Troughs where you can secure load  175KW  , 

is at least  continuous and at evaporative temperatures(Tg = 90  C
°
, Teva = 15  C

°
) and 

These results are accurate, especially after comparing them with the results of the 

theoretical and experimental studies of the references adopted in this search.                                               

Keywords:Renewable Energy; Solar radiation; adsorption; cooling system 

1.INTRODUCTION  
Research on renewable energy is one of the most important issues of our time, as it is 

free Especially solar energy as a clean energy, and as an alternative solution to the 

polluting and depleting fossil energy, in addition to it Is considered to be available in 

our Arab countries, which are the main energy reservoir, where Libya is a country rich 

in radiation Solar world-wide as indicative data and calculations [1]. Since the 

beginning of his life, man has sought to seek comfort and to provide the best 

conditions for an ideal living Cooling and air-conditioning have become a requirement 

of daily life, especially as they are related to their personal need in a time In which the 

use of mechanical cooling circuits is a danger to our lives and threatens to be imminent 

pollution both in terms of modes Its work is harmful to the environment or its energy 

products[2].                                                                                                                          
It was noted from the global statistics that researchers estimated for 2005 that there is a 

clear rise in demand for The use of refrigeration and air conditioning, where 25% of 

the energy used in the world was used for air conditioning And cooling [3]. Libya lies 

in the center of North Africa between latitudes 20 - 33 ° N and longitude 10 - 25 ° E. 

The country is located in the Sun Earth belt and about 88% of its territory is considered 

in the desert. According to the report of the Institute of Thermodynamics Engineering 

at the German Space Center in Stuttgart [1]. Which shows that direct natural solar 

radiation varies from 1900 kWh / m
2
 / year in the far north of the country to more than 

2,800 kWh / m
2
 /year in parts of the south-east. Concentrated solar power plants can be 

considered economically valuable only for sites with direct solar radiation above 1800 

kWh / m
2
/ year [2]. All Libyan lands can meet this condition with higher potential than 

the southern parts of the country. The sector of buildings is, on a global scale, one of 

the largest energy consumers (together with transport and industry sectors), becoming 

essential to ensure a higher energetic and environmental efficiency, thermal comfort 

and health conditions. Over time arose solutions to answer more directly to users 

comfort needs. One solution was the widespread use of air conditioning systems based 
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on electric driven compression technology, which have improved greatly the quality of 

indoor environment in buildings. However, these systems improved greatly the quality 

of indoor environment in buildings. However, these systems immediately registered 

high energy consumption, heating and cooling, as well as, and nowadays represent an 

important share in the overall consumption of the building With comfort levels ever 

higher, the costs associated with air conditioning has been increasing and is expected 

that this growth will be even more pronounced in coming years, either due to the rising 

standards in comfort required by the occupants or even due to climate changes [3][4].    

Nowadays in Libya, buildings account for about 60% of the electric energy 

consumption and about 30% of primary energy consumption [5], this makes this sector 

a target for intervention as regard the improvement of energy efficiency ratings. Thus, 

any measure to keep or improve standards in indoor comfort and at the same time 

allowing the reduction in the energetic bill should be aim of interest and study. With 

this in mind, this study proposes to analyze the use of a solar based system to obtain 

the required thermal energy for heating and cooling, as well as the production of 

Domestic Hot Water (DHW).                                                                                                               
From the above, the idea of our research in the study of the solar cooling circuit was 

crystallized after reviewing what was reached In this field of scientific experiments 

and research, where there was a lot of reference studies of cooling circuits Solar-

powered and solar-powered applications. Among these experimental studies is the 

design of a solar powered refrigerator Adsorption in China can produce about 7kg/day 

pear (1m
2 

)
 
of the solar pickup area and for Solar radiation intensity (18MJ/m

2
)[6]. So 

we were able to design a cooling system based on the principle of adsorption or 

adsorption Between two working materials that exploit the energy provided by solar 

radiation in generating the cooling medium needed to give the cooling effect And 

using all the necessary equations to work with modeling of system variables and their 

impact on performance.                                                                                                        

2. SYSTEM AND PROCESSES DESCRIPTION 

Intermittent adsorption systems usually have a single bed adsorption cycle that has 

been improved for some applications such as preservation of food and vaccine storage. 

The adsorption system consists of three main parts: solar collector with adsorbent bed 

where a porous solid material is placed, condenser and evaporator, Fig. 1. The 

operating cycle of the system has four processes. The heating process (1-2) and the 

desorbing process (2-3) represent half the cycle while the cooling (3-4) and adsorption 

(4-1) processes represent the other half. During the heating period, the adsorbent bed 

receives heat from solar energy which raises the temperature of the pair of adsorbent 

and adsorbate as shown in Fig. 1. by line 1-2 (isosteric heating process, at constant 

concentration of the adsorbate xmax). When the adsorbent bed pressure reaches the 

pressure of the condenser, the adsorbate vapor diffuses from the collector and is 

collected and condensed in the condenser (line 2-3, desorption process at condenser 

pressure). So the concentration of the adsorbate in the reactor reaches the minimum 

value (xmin) at the end of this desorption process. This process is followed by cooling 

the generator (line 3-4, isosteric cooling process). Then, the liquid adsorbate flows 

from the condenser to the evaporator. After that, the adsorbent adsorbs the refrigerant 
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that is coming from the evaporator (line 4-1, adsorption process at evaporator 

pressure). As a result, the liquid water in evaporator is converted into ice or become 

cold.[7] 

 

  

  

 

 

Figure.1. Schematic of the solar adsorption cooling system. 

3. ADSORPTION CHILLER   
The adsorption system Fig.2 can be compared to a conventional air conditioner or 

refrigerator with electric powered mechanical compressor replaced by a thermally 

driven adsorption compressor. The ability to be driven by heat which is used for 

desorption, makes adsorption cycles attractive for electrical energy savers. Also since 

fixed adsorbent beds are usually employed these cycles can be operational without 

moving parts other than magnetic valves. This results in low vibration mechanically 

simple high reliability and very long life time. The uses of fixed beds also results in 

intermittent cycle operation, with adsorbent beds changing between adsorption and 

desorption stages [8][9].                                                                                                                             
 

 

Figure2. Energy scheme of an absorption solar cooling system 

4. CASE STUDY 

For this study was selected an administrator building of AL Marj University. The 

building is composed by two floors with a total surface area of 1.450 m
2
. The building 

does not have any heating system.. The building is cooled using an Electrical Energy 
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(EE). Due to the non-existence of system, it was considered that the cooling of the 

building is achieved by using an electrical compression chiller with a Coefficient of 

Performance (COP) .Table 1 list the heating and cooling periods taken into 

consideration for this study. The image of the building with solar thermal collectors is 

presented in fig3.  
 

TABLE.1 HEATING AND COOLING PERIODS 
From November to March Heating 

From April to October  Cooling 

 

 

 
Figure3. The image of the building administrator building of AL Marj University  

with solar thermal collectors 

MATHEMATICAL MODEL  5.  

In this section, a theoretical study clarifies the principles and parts of the cooling 

circuit with absorption and its importance, compared to other cooling circuits using 

solar energy, in addition to the stages of its work with the working pairs The basic 

adsorption refrigeration cycle can be presented by two methods: ideal cycle (solid 

lines) and actual cycle (dashed lines), as shown in Fig. 1. The ideal cycle consists of 
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two isosteric and two isobaric processes. The primary evaluation of the COP and the 

cooling effect are analyzed by ideal cycle. For more accurate results, the actual cycle is 

employed to represent the analyses of the system and study the effect of constructive 

parameters. The system dead volume and heat transfer characteristic for each 

component are needed for the determination of the paths of actual cycle. Then 

modeling this analysis on the computer using a program (EES) Thermal, according to 

the sequence of the following steps[10]:                                                                                                                              
5.1 Thermodynamic Analysis of Solar Adsorption Cooling System   
This study is the database that will be implemented in the implementation of the 

computer program, where we will determine the equations needed to design the model 

system studied according to the system gives the required solutions and the results we 

work for it, in the following order:                                                                                      
  5.2 Thermal analysis of the adsorption system 

The amounts of added and applied heat are determined within the stages of the 

adsorption process studied according to the thermal equations, depending on the A-B-

D-F circuit points shown on Figure 1.[11][12][13]:                                                             

     
 (             )(     )                                    ( ) 

       -The amount of added heat during the thermostatic heating phase (concentration 

stability). (kJ/h).                           - The mass flow of the working pair across the 

container is often                                                                          

,      - Specific thermal capacity of both adsorption and absorbent (kJ/kg.k)        

X- Concentration of the substance absorbed by the adsorption 

     - Temperature for two points (A, B) 

     
 (             )(     )         (        )              ( )                    

Quantity of added heat during the process of generation (kJ/h)  -       

The heat of adsorption is a latent heat for adsorption and evaporation (kJ/kg) -       

     
 (             )(     )                                       ( ) 

Amount of heat during cooling process (kJ/h)  -     

Thermal analysis of condenser and evaporator 5.3 

Amount of heat in the condenser:    * 
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The amount of heat that the cooling medium is put into the condenser is cooled and 

turned into liquid in one of the two ratios: 

                                                                  ( ) 

The difference between the maximum and micro concentrations within the 

cycle                                               -    

   - The amount of evaporation temperature is given in tables or taken from the 

program used by the type of work medium (kJ/kg). 

    -Enthalpy evaporation is also given by the type of medium employed in the cycle or 

with the help of the modeling program 

Amount of heat absorbed in the evaporator*. 

The amount of heat required to evaporate the cooling medium within the evaporator 

(Qeva kJ/h), the convection of the place to be cooled and be known in advance 

according to the relationship:                                                                                            
                           (     )                          ( )          

Evaporating temperature.                       - Condensation temperature -    

Mass transmission equations 5.4 
The system uses three blocks: the mass of the adsorption receptor and is often 

neglected for its smallness when the vessel is well designed, the mass of adsorption 

(mnt) and the mass of the Absorbent (mat) substance are formed by the working pair.                                                   

                    
    
     

                                               ( ) 

Enthalpy values on evaporator input and output -       

Performance analysis of the cooling system by absorption 5.5 
The thermal performance coefficient represents the ratio of the amount of heat needed 

to evaporate the cooling medium in the evaporator to the amount of heat provided to 

heat and generate the medium in the generator or the adsorption vessel according to the 

relationship:                                                                                                                          

    
    
  

                                                                                     ( ) 
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The quantity of heat provided to the adsorption receptor is given in relation to:-   

                                                                                        ( ) 

        

Thermal analysis of the solar system 5.6 
*
Amount of heat required from the solar system: 

The thermal capacity required to cover the load of the adsorption vessel from the solar 

system according to the relationship: 

   
  

          
                                                                ( ) 

Solar Collector.                   - Connecting pipes  -        

Required area of solar collectors* 

The area of the collector is determined by the amount of heat required from the solar 

system and the value of the intensity of the solar radiation (G) falling as evidenced by 

the relationship: 

        
  
 
                                                                            (  ) 

Of the value of this computed space is determined by the number of solar collectors 

(n):                                                                                                                                     

  
     
   

                                                                                       (  ) 

Length and width of solar collector - L,W 

 

Performance coefficient of the solar system* 

The coefficient of solar performance is the ratio between the amount of heat required 

to cover the required cooling load and the amount of heat produced from the solar 

system:                                                                                                                             

      
    
  

                                                                                (  ) 
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Results and discussion 6.  

Basic data and terms of reference: 

Working spouse used: lithium bromide / water (standard air conditioning). 

The intensity of solar radiation   G = 6000   Wh/ m
2
 / day (for example, for a month). 

 Degree of ambient temperature Tamb = 28C° - evaporation rate Teva = 15 C°, 

Condensation temperature Tcon= (Tamb + 5) C°, adsorption temperature TA = ( Tamb – 3) 

Generation temperature Tg = 90 C°, Entry temperature Tin = 35 C°. 
Type of collector: Parabolic trough with the highest temperature 150 C°. 

Enthalpy steam and Absorption is calculated from the steam table. After determining 

the basic data we reached the following results: 

 

6.1 Absorption cooling cycle: 
The cooling circuit is represented by adsorption after knowing the four points of 

pressure and temperature, and can be obtained On more than one equivalent curve for 

these lessons by changing their assigned values calculated within the program, as 

shown In Fig. 4 in terms of pressure and temperature, and three cases were taken to 

change the data in each case The degree of condensation and cooling with the degree 

of generation of generation and absorption as shown in the table 2: 

TABLE.2 DATA OF THE ADSORPTION COOLING CYCLE IN THREE CASES 

USING A PROGRAM EES 
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 Figure 4. Three adsorbent circuits using the program 

6.2 Effect of condensation temperature 

The cooling temperature of the cooling medium used to condense the vapor of the 

substance plays a major role in determining the conditions of the system, Where we 

studied The effect of the condensation temperature on both the thermal performance 

coefficient and the specific cooling capacity at four variable values of the evaporating 

temperature with the stability of the generation and absorption temperatures, It is the 

resulting schemas As shown in Figs. 5 we find that with the increase in the temperature 

of the condensation, both the performance coefficient and the qualitative capacity 

decrease. The objective of decreasing the performance factor is to reach the required 

generating temperature ( Tg), Where we obtained a performance coefficient COP = 0.5  

When the temperature of condensation Tcon = 33 C°   . 

 

 
 Figure 5. shows the effect of the degree of condensation on the coefficient of 

thermal performance at several values of evaporation temperature 

6.3. Effect of evaporation temperature: 

The study shows that as the evaporation temperature decreases, the cyclic performance 

factor of the cycle decreases Figure 6. This means that the required amount of heat will 
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increase in order to reach a constant generating temperature and, consequently, a larger 

system size. 

 

 
Figure 6. Effect of evaporation temperature on the performance coefficient at several 

values of the generation temperature 

6.4 Effect of concentration ratios [x] 

The decrease in the concentration ratio is the shift of the curve of this value to the 

right. Therefore, we note that the coefficient of performance decreases when this 

concentration increases. This means the need for greater heat for the system to perform 

the generation process. 

 
 Figure 7. Effects of concentration ratios on the thermal performance 

coefficient at the two generation levels 

6.5 Effect of both condensation pressure and evaporation on system performance: 

The values of vaporization and condensation pressure play an important role in 

determining the mechanism of action and effectiveness of the adsorbed circuits, where 

we find improvement with decreasing pressure of the condenser, which means a clear 

increase in the productivity of Figure 8 that condensation performance coefficient, 

because increasing condensation pressure will increase the pressure within the 

adsorption vessel any increase The time required for the generation process, thereby 

reducing the condensate. We find from the same figure reverse situation which with 

increasing vaporization pressure, this indicates that the average flow rate of the cooling 
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medium will increase with the increase in the coefficient of performance increase this 

pressure. 

 

 

 

   

 

Figure 8. Evaporative pressure changes and condensation with coefficient of thermal 

performance 

 

6. 6 solar performance factor of the system: 

The effect of the generation temperature on the solar coefficient associated with the 

radiation intensity and the area of the polarization and expressed by the solar thermal 

energy learned as shown in Fig 9. 

 

 

Figure 9. Solar performance coefficient schemes with generation and evaporation 

temperature 

 

6.7 Effect of solar radiation intensity 

This factor has a significant impact on the design of the system, because its value will 

determine the amount of heat required covering the required load from cooling, and its 

variable values are not constant, so its study is important. Figure 10 shows changes in 

the monthly solar radiation values with the solar performance coefficient. We find that 

with the increase in the value of solar radiation increases the coefficient of solar 

performance to settle at a certain value. 
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Figure 10. Changes in the solar performance coefficient with the intensity of solar 

radiation 

 
CONCLUSIONS 7. 

Through analytical and thermal studies and design of the work system, the following 

was reached:                                                                                                                         
1. A new cooling system designed according to the adsorption method between two 

materials used to generate a medium was designed Cooling and cooling effect, by solar 

thermal energy used to operate the system.                                                            

2. The possibility of working the solar adsorption system at low generation (70-80c
°
), 

(4-8 kpa), with the coefficient of good performance (COP = 0.4-0.8) easily during the 

summer months in our coastal zone, when the pressure is running around When the 

ratio of complete solar coverage and the area of the pump is reasonable.                     
3.The possibility of applying the system designed on air conditioners operating in 

small capacities Small spaces with fixed and continuous loads such as steering and 

control rooms and engines in the heavy electric winches to be applied To which our 

present report is based.                                                                                                      

4. We conclude from the analysis of the results of the calculation and modeling that the 

system can function continuously without interrupting during the daytime the night of 

vascular presence is activated interchangeably  .  This system is economically and 

environmentally friendly. 
 

REFERENCES 
[1] Kaygusuz .K. Prospect of concentrating solar power in Turkey: The sustainable 

future, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 (2011) 808-814. 

[2] Blair. N, Dobos. A, Freeman. J, and. Neises, M. Wagner, System Advisor Model, 

SAM 2014.1.14: General Description, in, National Renewable Energy Laboratory 

(NREL), 2014. 



 

 
 

942 

[3] Solair, increasing the market implementation of solar air-conditioning systems for 

small and medium applications in residential and commercial buildings [online]. 

Available: http://www.solair-project.eu.                                                                           
[4] Bernardo, H. et al. (2009). Solutions to Improve Building Energy Classification in 

Portugal. 2nd International Youth Conference on Energetics 2009.                                 
[5] GECOL (2010), GECOL Annual Report 2010, , General Electricity Company of 

Tripoli, Libya.        
[6] LI, M; SUN, C.J.; WANG, R.Z.; CAI, W.D. Development of no valve solar ice 

maker Thermal Engineering 24, China, 2004, 865–872. 

[7] monaem e,moneer al, mabroka al, otman i, use of solar energy for building air 

conditioning and domestic hot water production – case study elbrega-libya , 

http://doi.org/10.26480/er.01.2018.01.04                                           

[8] W. Wess, M. Rommel, “Process Heat Collectors, state of the art within task 

33/IV”.                                                                                                                            
[9] B.B. Saha, A. Akisawa, T. Kashiwagi, “Solar/waste heat driven two stage 

adsorption chiller”, Renew. Energy 23 (2001) 93–101.                                                                          

 [10]EES is a general equation solver that can solve thousands of coupled non-linear 

algebraic and differential equations. EES includes a library of thermodynamic and 

transport properties for hundreds of substances. http://www.fchart.com.                                                              
[11] Askalanya, Ahmed A. M., Ismail, Salema I.M., Ali, Ahmed Hamza H. and 

Morsyb, M.G.:2012, A review on adsorption cooling systems with adsorbent carbon. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 493– 500  

 [12] Alghoul M A, Sopian K, Sulaiman M Y, Azmi B Z, Wahab M A, (2007) 

"Review of materials for adsorption refrigeration technology," Vol. Iss: , pp.225 – 229 
[13] El FADAR, A.; MIMET, A.; PE´REZ-GARCI´, M.Modeling and performance 

study of a continuous adsorption refrigeration system driven by parabolic trough solar 

collector.Solar Energy 83, Spain, 2009, 850–861. 

 

An approach to use BEM and proxy cache to enhance the 

performance of  network applications over the Libyan disrupted 

network 
Hisham Mohammed Shneba 

Lecturer at the faculty of economics and political science in E-commerce Dept at 

Tripoli university 

hisham_83@yahoo.com 

+218922577894 

Abstract 
       Network based application drives almost all processes in today's organization, that is why 

it becomes essential to organization to have a reliable network infrastructure. Reliability is 

concerned with the ability of a network to carry out a desired operation such as 

"communication" at any time. There are a lot of research and technology that provide  the 

means of making a reliable network Design. In this research we will conduct a comprehensive 
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study  on the newest available techniques to improve the performance of any existed disrupted 

network and we are taking the Libyan network infrastructure as an example. we look 

specifically at the three techniques ( delay-tolerance-network , proxy cache , available 

bandwidth measurement). Finally we introduce a network architecture using the three 

techniques that we studied to improve the WAN connections performance of the Libyan 

network.  

 Introduction 

 A good computer networking solution can be very beneficial for your organization. It 

lets you store important organization data in a centralized location. This allows the 

various computers in the network to retrieve important data from the main 

location. Additionally, computer networking lets you access the data from the other 

computers on the same network, and modify it according to your needs. 

        Computer networking enables employees to share ideas more easily and work more 

efficiently. It increases their productivity for the organization. More importantly, computer 

networking improves the way organization offer their services to the world.  

       Our focus in this paper  is on how to overcome the challenges that any  disrupted wide 

area network (WAN)  raise, such as network delay and connection disruption. how can any 

application make  the best of any disrupted network. What available techniques and tools that 

could be used to enhance the performance of a WAN connections that is out of administrator 

control. We are taking the Libyan network as case study and we will go through the type of 

network used and the type of problem facing. 

 What is the problem? 
            The business revenue in any organizations that are network application driven could be 

affect due to a disrupted network infrastructure. A network that is not neither available or 

reliable could have a huge impact on business routine on daily basis. That is why 

Organizations must pay a huge attention to own and maintain a robust and redundant  network 

that can carry the business process with any disruption.   

  A problem can be raised if the organizations does not own end-to-end network they are using 

how can they improve the performance of their network. Most of organizations case in Libya 

(if not all) their WAN connections a cross country are owned by the Libya telecom and 

technology LTT company the internet service provider ISP company in Libya which still 

holding a monopoly on internet service provision in Libya and according to Henry Lancaster's 

[1] analysis report the telecom services in Libya have been regularly disrupted. Due to the 

mentioned above problem how can any organization improve their network performance that 

is using the disrupted slow WAN connections which   are not under their administrator control. 

 Objectives 

       The objectives of this paper is to conduct a comprehensive study on the  techniques that 

can be used to improve and enhance the WAN connections of any organization that are 

provided by Libya Telecom and Technology LTT and then we propose a network layout using 

these techniques that can improve the network performance.  

https://www.budde.com.au/About/BuddeComm-Team/Researcher-Profiles#HenryLancaster
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LAN2 Controlled by the organization LAN1 Controlled by the organization   
Internet (WAN connection) ISP controlled 

Figure1: showing what part of the network is out of any organization control 
  

 scope 

We find that is to broad to cover all the techniques available current days to improve network 

performance. We focus only on the methods that is applicable to those organization whom 

does not have any control on the middle nodes of their WAN network connections they are 

using, We are focusing on the techniques and methods that can be implemented only on both 

ends which  are under administrator control of the organization not the LTT company. 

 Libyan national network infrastructure background 

       Libya Telecom and Technology LTT, is the company which holding a monopoly on 

internet service provision in Libya and maintaining a cross country network, has achieved 

world status rating as one of  the Slowest internet in the world. According to a new report from 

speedtest global index web site, the average internet connection speed of a fixed broadband in 

Libya is one of the slowest in the world at 6.25 Mbit/s which is recorded on September 2018. 

furthermore, ADSL Services are deemed slower than the LibyaMax and the new 4G services 

due to disorganized cable infrastructure requiring adequate maintenance and repair providing 

consumers slower than expected internet speeds. Cable infrastructure especially in the Tripoli 

can be observed as being disorganized and damaged, with old copper wiring still serving the 

typical household and not providing the intended-advertised services cable infrastructure is 

inevitably disorganized and poorly maintained, bringing about poor service delivery to typical 

households in and out of the capital area. 

WiMax and the new 4G service delivery is also ineffective due to large numbers of users 

connecting to major wireless hotspot antennas simultaneously. Although efforts were made by 

LTT to counter large numbers of connections in densely populated areas, service delivery still 

remains ineffective and slow (2018). The infrastructure is overloaded with users using the 

same channels of services. It also appears, that Libya telecom and technology has been 

using bandwidth throttling to change internet speeds in different areas of Tripoli to minimize 

bandwidth congestion.  

       Due to the mentioned problem that LTT has in their network which is the only cross 

country network Libyans have. As a result of the mentioned problem all organizations cross 

country which are network application driven will suffer from the consequences  resulted from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_throttling
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the unreliable and disrupted network characteristics. Every organization that depends on 

linking their sites together using LTT WAN connections will suffer from the following issues:  

o Disruptions 

o Unreliability 

o low speed transmission 

o Overloaded network 

 

 Improving your Network WAN connection performance 
Network services provider LTT suffer from continuous growth in demand. As soon as they 

expand the bandwidth available to the users, those limits get hit again by ever-expanding 

applications. In fact, network bandwidth is one area of problem add to it the frequent disrupted 

WAN connection. When you have an endless budget and you own a full administration to the 

network end to end then the immediate answer to demand for better network performance is to 

simply upgrade the cabling and buy in more switches[2]. but if you own only part of the 

network [local area network LAN] you are using that would be a problem to you. because you 

will be able to take only certain measures to improve your network performance that is 

applicable to your local network LAN.  

In general you can maximize your network performance in many ways. We  list some of them, 

and these are worth trying and they are as follow [2]. 

1. Improve system usage tracking                                     2. Optimize topology 

3. Network bandwidth estimation module (BEM)            4. proxy cache 

5. Delay tolerance network                                                6.  Schedule admin tasks 

7. Use Cloud services                                                        8. Eliminate personal use 

         9. Implement email policies                                               10. Load balancing 

11. Network bandwidth estimation tool 

   We can catogrize the above listed technique in two categorize 

 LAN performance enhancement  

 WAN  performance enhancement 

We are interested in only the WAN performance enhancement which is forming the problem 

of our research, and the techniques that are affecting the WAN performance are: 

 

1. Network bandwidth estimation module (BEM)                   

2. proxy cache     

3. Delay tolerance network     

 

1. Network bandwidth estimation module (BEM)     

       The main reason behind the implementation of available bandwidth estimation module 

(BEM) is that the module we present yields the end-to-end available bandwidth of a network 
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path without need of knowing what exactly in between. The BEM we have developed before 

in previous research[3] provides the following features: 

 The module does not need prior knowledge of the network path capacity. 

 The module will not saturate the network with probe traffic. 

 The module does not need access to nodes other than the end nodes of the network 

path, which is the LAN network owned by the organization. 

 

       The availability of such an accurate estimation of the available bandwidth estimation 

mechanism will promote web developers to provide feedback to users whenever there is an 

expected wait for page down download. Such information not only reduces uncertainty about 

the waiting time, but it also fills the time of the wait so Web users are less conscious about the 

duration of the wait.  The study by Hui and Zhou [4] shows that providing customers with 

waiting duration information does not reduce their perceived waiting duration. They also show 

that the status duration information increases tolerable waiting time not by changing 

customers’ perception of the waiting duration but by increasing their perceived cognitive 

control. In general, the accurate estimation of the bandwidth estimation module (BEM) will 

help web developers to develop more productive and interactive websites/web application.  

The BEM could also be used to integrate it with other applications that are focusing on content 

adaptation service area. Figure 1 shows how BEM can be integrated with the adaptive content 

delivery system 

The BEM can also benefit the following parties: 

 Users can retrieve accurate information regarding the available bandwidth of the 

current network. Therefore, they will be able to make decision whether to perform 

their upload and download activities 
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Figure 2: Basic framework of adaptive content delivery system 

 Network on the other hand, will be benefited in an indirect way from the information 

provided about the available bandwidth, because when users decide to cancel their 

upload and download activities this in return will release the network from getting 

additional traffic load. Furthermore, in the core network, the available bandwidth 

could also be used as an important parameter to take decisions regarding many issues. 

For instance, load control, admission control and routing. BEM will also provide 

network operators with useful information on network characteristics and 

performance. 

 Applications will be able to adapt their behavior to changing network conditions 

depends on the estimated available bandwidth. As such, accurate bandwidth 

estimation module can benefit a large class of data-intensive and distributed scientific 

applications [5].  

 

2. proxy cache    

       A cache is a collection of often-requested data that is stored locally and in such a way that 

it can be quickly located, identified and retrieved. It represents a subset of a larger collection of 

data. A cache is usually physically closer to the requester and its contents can be accessed 

more rapidly than those of the larger storage.  One popular technique that is use cache is proxy 

caching, in which one or more computers act as a cache of any kind of data transfer for 
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example a web documents cache proxy. Clients are configured to send Hyper Text Transport 

Protocol (HTTP) requests to the proxy. If possible, the proxy serves the requests from its 

cache. Otherwise, the proxy forwards the request to the content provider ,that is to the server 

containing the source copy of the requested data.  
 

 
Figure 3: Cache proxy placement 

 

proxy caching attempts to improve performance in three ways[6].  

 caching attempts to reduce the user-perceived latency associated with obtaining the 

data. Latency can be reduced because the proxy cache is typically closer to the client 

than the content provider.  

 caching attempts to lower the network traffic from the servers. Network load can be 

lowered because data that are served from the cache typically traverse less of the 

network than when they are served by the content provider.  

 proxy caching can reduce the service demands on content providers since cache hits 

need not involve the content provider. 
 

3. Delay tolerance network   
       Delay Tolerant Network, DTN is meant to provide connectivity in heterogeneous 

networks which lack incessant connectivity due to disruptions or considerable delays like that 

of networks operating in mobile or extreme terrestrial environments or planned network in 

space. The DTN effectively improves network communications where the network 

connectivity is Periodic/Intermittent and or Prone to disruptions. The Store and Forward 

technique via the Bundle Protocol (BP) of the Delay Tolerant Network facilitates the flow of 

data/information across any complex or intermittent network traffic [7]. 

 

APPLICATION  APPLICATION 

BUNDLE   



 

 
 

949 

TRANSPORT  (TCP)  TRANSPORT  (TCP) 

NETWORK    (IP)  NETWORK    (IP) 
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Figure 4: DTN Layer and TCP/IP Layer  

 

DTN network architecture is composed of computing systems participating in the network 

called “Nodes”. Oneway Links connects some nodes together. These links may go Up & 

Down over time, due to mobility, failures (or) other events. 

When the link is up, the source node has an opportunity to send the data to other end. In DTN, 

this opportunity is called “Contact” [8]. More than one contact may be available between a 

given pair of nodes. For ex: a node might have both High-Performance, expensive connections 

and a Low-Performance cheap connection simultaneously for communication with the same 

direction. The “Contact Schedule” is the set of times when the Contact will be available, (i.e.) 

upon considering the Contact’s in Graph Theory, it is a Time-Varying MultiGraph. The DTN 

architecture proposes to use this network by forwarding the complete Data/Message over each 

hop. These Messages/Data will be buffered at each intermediate node, potentially on Non-

Volatile Storage. This enable messages to wait until the Next-Hop is available; which may be a 

long period of time [9]. 
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Unlike the TCP/IP, the DTN does not assume a continuous end – to – end connection. In its 

design, if a destination path is un-reachable, the data packets are not discarded but instead each 

network node keeps custody of the data as long as necessary until it can positively 

communicate with other node which ensures that the information does not get lost when no 

intermediate path to the destination exists. The DTN acts as an overlay above Transport Layers 

of the networks it interconnects and provides key services such as in-network data storage and 

retransmission, interoperable naming, authenticated forwarding and a coarse-grained class of 

service. TCP/IP suite functions poorly when faced with very long delay paths and frequent 

network partition. These problems are aggravated by the end nodes that have Severe Power 

constraints or Memory constraints. The DTN network overcomes the above hindrances 

structured around optionally- reliable asynchronous message forwarding of end-to-end 

connectivity & node resources. 

     From our study we conclude that DTN technique cannot be used to enhance the 

performance of WAN connection that is out of the administration control because DTN 

implementation need access to the middle nodes of WAN link which is not possible as we 

mentioned that WAN links is not owned by the any organization except the ISP (internet 

service provider).   
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 The placement of the BEM and proxy cache in the network 
       Taking The implementation of E-learning in Libya by the ministry of education as  a 

network scenario we show the placement and the use of BEM and  cache proxy, also we will 

list some of the gained advantages of the network. Figure 5  shows the proposed network 

device layout. In the network layout we only focus on the placement of the BEM and the cache 

proxy disregarding any other means of a well designed network. In e-learning driven schools 

data flow from the main data center at the ministry of education headquarter to each school in 

every city. E-learning content data travels starting from the ministry of education headquarter 

LAN a cross the WAN connections (LTTs' network) to every school LAN.  
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Figure 5: proposed network device layout 

 
In order to provide a better speed connection to every school a cache proxy implemented in 

every school LAN that provide the following advantages: 

 

 caching attempts to reduce the latency of the user associated with obtaining e-learning 

content. Latency can be reduced because the cache proxy server is naturally much 

nearer to the school than the headquarter server the content provider. 

 

 caching can reduce the number of requests on the content provider (main server). that 

means lowering the transit costs that ISP charging the ministry of education for. 

 

  Caching can reduce the network traffic, so those e-learning content that are not cached 

can also be retrieved comparatively faster than without caching due to less congestion 

along the path and with less work load on the server. 
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 Caching reduces the workload of the remote server (headquarters' main server) by 

spreading the e-learning content widely among the proxy caches over the WAN. 

 In a scenario where the main server (the content provider) is not available due to a 

crash or network disruption, the schools can obtain a cached copy of the e-learning 

content at the proxy. Hence, the robustness of the e-learning service is enhanced. 

       Beside the proxy cache server also there's the BEM implementation, where there is a BEM 

sender server at every school where the BEM receiver implemented at the ministry of 

education headquarter LAN network. The information about the available bandwidth can be 

obtained from any server whether it is a sender or a receiver. An accurate bandwidth 

estimation can provide network administrator the following: 

 comprehending the dynamic characteristic of the end-to-end available bandwidth is 

crucial for an intelligent resource management to enhance the QoS of the whole 

network by adapting the transmission rate. 

 The ability for an e-learning application to adapt its behavior to changing network 

conditions depends on the underlying bandwidth estimation mechanism that the 

application or transport protocol uses. for example cache proxy can schedule  its 

content copy update base on the estimated available bandwidth. 

 Several other applications that the ministry of education use can benefit from knowing 

the bandwidth characteristics of their network paths. For example, peer-to-peer 

applications, intelligent routing systems, end-to-end admission control, and 

multimedia streaming applications can all benefit from bandwidth estimation 

techniques [10]. 

 The ability to answer questions quickly and accurately about network condition and 

behavior for example the available bandwidth, allows the administrator and 

application to make rapid, well informed decisions [11].  

 Conclusion and recommendations  
       Improving network based application performance  over WAN connections could raise a 

serious challenges to network administrator. The main challenge is how to improve a network 

performance that is out of your control, as we have mentioned before WAN network is under 

ISP control which is in our scenario case is the LTT company. There are many techniques and 

methods that attempts to improve network performance in general, but only few could be used 

to improve WAN connection with out physically accessing the WAN network's nodes. We did 

a comprehensive study on three techniques that we found the possibility of using to enhance 

the network performance (Delay-Tolerance-Network, BEM, cache proxy). We found that only 

two techniques can be used in our attempting study. The delay-tolerance-network techniques 

was eliminated because of its implementation requires the access to the WAN network nodes. 

Finally we presented a proposal network layout showing the placement of the two  tools 

(BEM, cache proxy) in the ministry of education network that could enhance the performance 

of e-learning driven school that could be implemented to increase the education quality in 

Libya.  

       It is recommended that these techniques to be implemented in a real network scenario in 

Libya  and tested collecting data and analyzed to evaluate the performance enhancement in 

such a disrupted network infrastructure.  
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. 
ABSTRACT 
Across the globe the construction industry faces challenges in guaranteeing the 

completion of projects on time. This problem also affects the  Highway  construction 

industry. There are a complex range of reasons for the delays in construction that mean 

it is a difficult problem to overcome. The main aim of this study is to discuss delays in 

detail; their types, causes and consequences. . By identifying what is meaning the 

delay  and the main reasons & Classifications  and  it is hoped that it will be possible 

to find Methods of Analysing Project Delays.  We found the major losses for clients, 

contractors, consultants and other parties involved. The consequences associated with 

these include claims by the contractor, liquidated damages by the owner, and general 

disputes on both sides. Besides affecting the parties involved in a contract, delays give 

a bad image of the whole highway construction industry, especially from the 

performance side.  . 

Key words:, Libya, causes of delay, Highway, construction Project 

Introduction 

A survey by Kumaraswamy et al. (1998) into the principal causes of construction 

delays in Hong Kong, based on information provided by stakeholders (clients, 

consultants and contractors), was carried out to examine factors affecting productivity. 

The results revealed that one of the causes was that groups do not communicate 

adequately. Mansfield et al. (1994) studied the factors that caused delays in 

construction projects in Nigeria, and established that problems in financing, poor 

contract management, improper planning, a shortage of materials and changes in site 

conditions were the most significant. Assaf et al. (1995) researched the causes of 

delays in the construction industry in Saudi Arabia, and found that the important 

causes included delays in payments to top contractors, obtaining approval for shop 

drawings, conflicts in work schedules, changes in designs, high levels of bureaucracy 

within an organisation, labour shortages, inadequate skilled labour and conflicts over 

contractors’ work. (Mezher & Tawil , 1998) Studied the principal causes of delays in 

the construction industry in Lebanon from the perspective of contractors, owners and 

engineering firms. Contractors were found to be more concerned with contractual 



 

 
 

954 

relations, owners with financial issues and consultants with project issues, and they all 

identified their own areas of concern as important reasons for the delays. In Jordan, 

Abdullah & Battaineh (1999) carried out an evaluation process into reports on 28 

highway projects and 164 additional projects involving the construction of buildings, 

completed during the period 1996-1999. The results revealed that the average ratio for 

the completion of highway projects during that period was 120.3%, with 160.5% for 

road projects. A quantitative analysis was conducted by (Al-Momani, 2000), and this 

formed the basis of a paper describing the methods for assessing and computing 

activity delays. These methods involve applying many equations, some of which can 

be coded in computer programs, to help to uncover all the information related to 

delays. As a result of considerable attention being drawn to the permanent and 

continuous effects resulting from construction delays, much information is now 

available on this subject. However, despite the availability of diverse and extensive 

data, little has been done to compile the literature sources related to public construction 

projects. The factors already recognised as causing construction delays in general are 

often also noted in public projects. However, the fact that their actual magnitude and 

frequency is not known has been demonstrated to be a dangerous problem for the 

industry. 

Definition of Highway Construction Delays 

Highway construction delays can be described as a failure to deliver the whole project 

before the time stipulated in the contract, or rather, doing so after the expiry of that 

particular time. According to the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2009),a 

delay means “to make something happen at a later time than originally planned or 

expected; to cause someone or something to be slow or late; to not act quickly or 

immediately”. 

A construction delay can also refer to the length of time during which any part of the 

construction project was extended as a result of an unforeseen circumstance (Bramble 

& Callahan, 1987). However, this will not necessarily ultimately interfere with the 

delivery of the project as stipulated in the contract. If the time used during the 

extension of the project ends up affecting the overall time required to complete the 

project, the term “delay” reflect the definition given by the Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary. This opinion is also in agreement with the definition given by 

(O'Brien , 1976)) and (Gani , 2008); that a delay is a time overrun beyond the contract 

or agreed delivery date of the project. 

All the definitions above concur with the statement that the project has been delivered, 

but that the contracted or agreed-upon time for its delivery has been not honoured. 

Thus, in this context the completion and delivery of a construction project may not 

necessarily be judged as a success. 

Classifications of Delays 

There is no precise classification of project delays according to the current literature 

review. However, these can be made on the basis of the circumstances under which a 

delay occurs. In his research on project delays associated with the production capacity 
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and the work time in construction, (Talhouni 1990) classified delays into the 

following: 

Interruptions 

 These are circumstances which cause work on a project to stop for an hour or a period 

of not less than half an hour, which result from interference on the part of other crews 

due to sequencing of work. 

Disruptions 

These are circumstances which are sufficiently adverse to slow the performance of the 

project down, but without being an impasse. They are likely to arise from a deficiency 

of materials or the need to wait for further instructions or buildability. 

 

Figure 1 Delay classifications (source: Yang, Yin and Kao, 2007) 

(Kraiem & Diekmann, 1987) Divided kinds of delay into three sections; namely: 

Delay Classification 

1-Compensable delays 
A delay is considered to be compensable to the outworker (contractor), if the reason 

for it is within manageable limits, and results from fault or negligence on the part of 

the owner. It is indicated that a delay arises when the associated significant impact is 

the inability to act. This circumstance is usually considered to be a way to recover a 

additional costs incurred as a result of a dependency delay. 

2-Excusable delays 

These are conditions when the contractor shall defer due to incidents which are not 

attributable to the owner or the contractor. Instead, they are attributable to the 

conditions, which do not result from negligence or the fault of any of the two parties. 
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As stated by (Kraiem & Diekmann, 1987), excusable delays occur when the contractor 

is deferred by incidents that are attributed neither to the owner nor to himself. These 

are circumstances referring to nature, such as adverse weather conditions, earthquakes 

etc., which cause a construction programme to run behind schedule. (Alkass, et al., 

1995) Stated that excusable delays allow the contractor to buy additional time, usually 

defined in the conditions of the contract. The extension of time can be considered as an 

excusable delay when occurrences are beyond the contractor’s control (Othman, 2006). 

Although it may be granted, the tendency for the overall project to be delayed cannot 

be ruled out. 

3-Non-excusable delays 

These are delays arising from contractors’ individual procedures and/or laxity. These 

can be due to a mistake on the part of the contractor or his/her workforce, 

subcontractors, materials or supplies. The former does not qualify for the awarding of 

any additional time under circumstances of non-excusable delays, should construction 

run behind schedule. This gives the owner an opportunity to recover associated delay 

costs. The owner can claim delay compensation from the contractor when a 

circumstance is deemed to be a non-excusable delay. Often, the latter bears 

responsibility for pushing the construction programme back to the required run. 

However, if he or she fails to bring it back onto the required schedule, this potentially 

entitles the owner to make an application for liquidating damages. 

Causes of Construction Delays 

In the construction industry, it is generally known that certain events and situations are 

not easily foretold. Construction work has rather a unique nature that makes it 

susceptible to severe changes in the weather (Arditi & Pattanakitchamroon, 2008), as 

well as unforeseen conditions on site. As a result, anticipated or unanticipated delays 

often stem from these unavoidable and unforeseen conditions. If they are deemed to be 

beyond the ability of the involved parties to control, they will be classified as 

excusable. Despite this, Ogunlana et al. (1996) carried out studies in Thailand and 

concluded that delays in highway construction projects are mainly caused by 

contractors. A thorough survey conducted by (Majid & McCaffer , 1998) on causes 

leading to delays concluded that non-excusable delays comprise 50% of all delays. In 

this case, contractors are usually deemed responsible. Delays in construction have 

taken a new dimension, pointing the finger at the project management, whose 

influence is perceived to greatly affect construction. 

According to Ogunlana et al. (2006), (Chan & Kumaraswamy, 1996) and (Kaming , et 

al., 1997) , if resource and schedule planning and control and supervision, which are 

site management practices, are poorly handled, they will contribute to time overruns. 

Human and management problems, such as financial arrangements, a shortage of 

materials, inaccurate estimates, and poor contract management and finally price 

fluctuations, have also been listed as factors causing delays in construction projects 

(Mansfield et al., 1994). Problems with delays arise because of poor management in 

the construction industry. 

Therefore, construction delays are complex circumstances. The situations that result in 

them are generally regarded to be complex in nature (Arditi & Pattanakitchamroon, 
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2008). The fact that these delays are a result of many circumstances, involving a 

number of stakeholders, makes it quite difficult to justify and quantify an individual’s 

effect on the delaying of events over the duration of the project, which makes them 

appear to be challenging issues and an extremely difficult task to address (Braimah & 

Ndekugri , 2008) 

Figure 2 causes (delay in the Dung Quat refinery project of Vietna 

 

1- Design variation 

This is the major cause of delays at the construction stage, normally initiated by 

clients. (Creedy’s 2008) study suggested that, on average, 50% of delays are caused by 

changes in the design of highway projects. On the other hand, Morris (1997) indicated 

that the contribution of design variation to cost and time overruns ranges from 50% to 

70%. In addition, (Harris & Scott , 2001) argued that delays to a project are not simply 

caused by changes made to the contract. It therefore follows that some changes do not 

affect resources or the duration of the project, but simply involve minor details which 

only affect the manner in which the work is done. 

Conversely, Morris (1997:61) suggested that “it will be much harder to bring a project 

in on time, in budget and to technical specification if the specification keeps changing 

while one is building the product – but is often unavoidable.” In other words, it is an 

extremely difficult task to complete a project on time if the client constantly makes 

changes to the design during the construction stage. Depending on the extent of the 

variations, there will be a potential impact on the time given for the completion of the 

project (Akitoye, 1998). 
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In order to avoid design variations, appropriate feasibility studies must be made, as 

well as the provision of adequate time for planning exactly what is desirable in 

construction. It is therefore prudent for consultants to understand and appreciate the 

requirements of their clients. Focusing on design variation, (Morris , 1997) stated the 

following: 

An incorrectly defined and undeveloped project risks significant problems. Moreover, 

the application of correctly developed standards, "technical base and general strategic 

planning" is important in reducing such risk. Additionally, the project design must be 

managed in terms of the strategic plans (p. 218). 

2-Wrong schedule predictability 

Schedule prediction serves to indicate the time needed for the completion of the 

construction project, which enables proper planning of future projects by clients and 

stakeholders. However, the construction industry has described project prediction as 

involving multiple predictability problems. It is obvious that 100% construction 

predictability is expected by clients, as this is achieved in other manufacturing 

industries (Egan, 1998). However, one of the causes of project delays is false 

predictions arising from the wrong construction schedule; for instance, when the time 

planned is less than the time it takes to ultimately deliver the project. 

In contrast, time overruns are not limited to poor construction estimates, but can also 

be caused by other factors, such as the complexity of the project, technological 

requirements, the requirements of the contract, its efficiency, market requirements and 

project information, duration and risks (Enshassi et al., 2005). Therefore, the duty of 

professional estimators is to be precise during the preparation of estimates (Ashworth , 

1999) 

3-Industry culture 

Historically, the construction industry has faced much criticism for its poor 

performance in delivering projects to clients; normally this has been associated with 

overruns of time and cost. There have been many opinions concerning the operation of 

this industry; some argue that it is a unique undertaking and that many variables affect 

whether a project can be achieved on time, while others think that delay has nothing to 

do with the nature of the work itself, but rather is typical of the attitude within the 

construction industry. Latham (1994) and Egan (1998) stated that the construction 

industry can change, and their recommendations have helped many of those who have 

applied them to achieve their targets in terms of cost and time. 

 

4-Rework 

This is defined as “the process by which an item is made to conform to the original 

requirement by completion or correction” (Ashford 1992). Rework can also be seen to 

arise from errors, omissions, damages, failures and design variation during the 

construction process. The design process has a great influence on the construction 

schedule, quality, cost and estimates, which are not confined to the factors mentioned 

above. Love et al. (2003) noted that rework invariably leads to time and cost overruns, 

as it has become a linked feature with the construction industry. 
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Statistically, rework accounts for about 35% of construction delays and 5% of 

construction costs (Abdul-Raham, 1995). Apart from potentially leading to 

construction delays, it has a dramatic effect on the timely performance of projects 

Love et al. (2003). In addition, it is suggested that design variation is commonly 

associated with rework and, in most cases, is responsible for construction delays. 

(Cox , et al., 1999) Stated that forms of rework are easy to prevent, as mismanagement 

in the process of design and construction is an important reason for such occurrences. 

5-Build ability/construct ability 

There are many definitions of build ability, but the subject matter of this paper is 

construction delays. The CIRIA (1983) definition states that build ability comprises: 

“the extent to which the design of a building facilitates ease of construction” (Wong et 

al., 2007). Consequently, time and effort can be saved when construction is eased, 

leading to shortened schedules, making it possible to avoid construction delays. 

Time spent on the means of construction, rather than on the process of construction 

itself, partly contributes to delays caused by the inexperience of the staff contrasting 

with the complexity of the work. In the 1960s and 1970s, there were detrimental 

effects on build ability, which included construction delays. The latter came about 

when the design and construction had disintegrated (Emmerson, 1962; Banwel, 1964; 

NEDO, 1975). The build ability concept is related to how the construction process is 

influenced by designers (Chen & McGeorge, 1994). 

6-Poor project management. 

Marfat Resq and Zoher Mekhaeal  (2009) conclude that : The weakness of the 

administrative departments such as planning, follow-up, studies and design in follow-

up, we offer work in projects in addition to the management of these sections in the 

planning of projects. 

1. In the construction projects there is no real role for the project manager, which leads 

to the lack of project for the services provided by the project management, including 

follow-up project effectiveness and coordination of the roles of practical parties. 

2 - Achieve the project and organize the relationship of the parties with each other. 

3 - poor use of computer applications in the management and planning of construction 

projects. 

7-Poor communication 

Good communication is one of the key tools that must be used in order for 

construction to be successful; poor communication leads to failed construction projects 

due to the lack of effective information flow. In other words, information needs to flow 

accurately and rapidly between the parties involved. Ogunlana et al. (2006) suggested 

that failures in projects are partly due to ineffective communication. In addition, Love 

et al. (2003) noted that contractors should be provided with the right information, as 

they act as managers of the production process. In this way, they can manage their 

subcontractors effectively. It is argued that there will be a delay if communication is 

incomplete, inappropriate or conflicting. 
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Walker (1995) stated that “construction time performance can be improved through 

effective communication within the project team and effective use of information 

technology.” 

8-Weather and unanticipated aerial fluctuations 

Adverse weather conditions are a reason for excusable delays, which allow the 

contractor to extend the project time. These also mean that neither the contractor nor 

the client can be held accountable for the delays (Arditi & Pattanakitchamroon, 2008). 

Mezher et al. (1998) additionally identified circumstances associated with the weather 

as the primary cause of construction delays. 

9-Shortages of materials and equipment 

Current and past literature reviews reveal that some delays due to shortages of 

equipment and materials were caused by, but not limited to, poor estimation, 

specification and a change in the scope (Ballard, 1994; Creedy, 2008; Mezher, 1998; 

Talhouni, 1989). Mezher et al. (1998) added that delays caused by a lack of materials 

may be the result of slow delivery, damaged goods, poor quality or storage problems. 

Delays resulting from inappropriate equipment may be lead to a delay caused by 

awaiting the delivery of the right equipment, breakdown, or using the wrong type of 

equipment. 

Ballard (1997) carried out research on the implementation of lean construction, and 

found that a shortage of materials was the main reason impeding work progression. 

 

10-Clients, Consultants and Contractors 

It is worth noting that most factors that lead to project delays are human ones, caused 

by the client, owner, contractor, project managers and subcontractors. According to 

(Braimah & Ndekugri , 2008), “delayed completion of construction projects is 

generally the result of a myriad of delay events caused by multiple parties.” 

Delays on the part of clients are seen as being of vital importance for all parties 

involved because of their influence on the project. (Mbachu & Nkado , 2004) Noted 

that clients generally have a challenge as far as decision-making is concerned. 

Whereas, delays on the part of the consultant are believed to stem from poor 

management, delays in design, misinformation and poor communication. Other factors 

include constructability, inappropriate design survey data, inadequate time and 

variations initiated by the client. (Mbachu & Nkado , 2004) stated that there should be 

“sufficient time for proper feasibility studies, design planning and information 

documentation before tender invitations”. 

As far as contractors are concerned, they are usually blamed for the majority of 

construction delays, as they bear the weight of managing activities on the spot. 

Highway project delays among contractors can be a result of constructability, 

inexperience, the managing of subcontractors, erroneous information, relationships 

with clients and consultants and supply chain management (Arditi et al., 1985). 
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11-Consequences of Construction Delays  
The consequences of highway construction delays vary depending on how severe they 

are and how big the contract is. According to (Arditi & Pattanakitchamroon, 2008), 

delays can result in lost productivity, increased costs, contract termination, and late 

completion of the project, consequential damages, and even the acceleration of the 

project. They are likely to cause lost value in terms of costs, as well as tarnishing the 

names of the parties involved. 

12-Claims and disputes 
In the construction industry, claims and disputes are seen to be contentious issues, and 

are a major risk. (Hughes , 1985) argued that claims are the most controversial, and 

may be the most difficult matter to affect relations in the industry. They are defined as 

matters that arise from the contract provisions, being dependent on what happen during 

construction. Assessing claims after they have happened is a tedious task. Hughes 

(1985) stated that claims are means through which the contractor is rescued in a real 

tender. 

(Hughes , 1985) Reported that the definition of claims as a substantial effect of delays 

relates to looking for additional payment. However, (Harris & Scott , 2001) stated that 

changes can be made to a contract, as claims comprise disagreements between the 

parties. Claims can result in the restriction of cash flow, financial difficulties and/or 

the total embarrassment of employers, although they cannot be measured in a standard 

form of payment. (Arditi & Pattanakitchamroon, 2008) argued that the entitlement to 

compensation can be acceptable on the part of the owner, while the contractor settles 

for delay adjustments. 

13-Inflation 
It is commonly said that time waits for no man. Libya, as all other countries, 

experiences inflation, which can fluctuate depending on the prevailing circumstances. 

Inflation may affect delayed contracts negatively or positively. However, the former 

case is more common; in most cases it causes increased costs and can increase the total 

final cost of the project. 

14-Contract termination 
A contract has terms and references referring to delays that can lead to its termination. 

However, this varies from one contract to another, depending on the type deployed. 

Termination of a contract is usually the last resort, only carried out after investigative 

procedures have been carried out to verify that construction has genuinely failed. The 

circumstances that lead to this include instances when the contractor does not appear 

on the construction site for a given number of days specified in the contract. Such 

conditions empower the owner to terminate the contract. 

Methods of Analysing Project Delays:- 
There are various reasons for analysing the delays caused by the parties involved 

(namely the engineer, client, value and contractor). Construction delays may be a 

result of various factors, which makes it very difficult to analyse the scenario, making 

it more complex. According to (Braimah & Ndekugri , 2008), investigation into the 

events that give rise to construction delays is the main reason for justifying and 
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quantifying delay claims. This conforms to (Arditi & Pattanakitchamroon, 2008)  

notion that allocating liability for delay events is often difficult, as it involves one 

party gaining while the other loses. The analysis of such construction project delays is 

often seen as very complex, as there may be no direct causes, but a lot of other factors 

involved. Alkass et al. (1991) maintained that “assessing delays after the fact can be a 

particularly onerous task, so it has been suggested that time impact analysis should be 

completed during the project.” 

There are many different delay analysis methods employed globally to quantify 

projects. (Harris & Scott , 2001) stated that there is a critical path method used in the 

UK that aims to understand whether it is the contractor that is responsible for the 

circumstances leading to delays. 

However, a simple method for analysing delays has not yet been identified; otherwise 

there would be immeasurable benefits from doing so. This view concurs with that of 

(Harris & Scott , 2001) in regards to stressing the difficulty of assessing claims. 

Conflict avoidance processes: 
RICS QS & Construction Standards (GN 91/2012) shows that, Conflict avoidance 

ranges from the simplistic, but straightforward, approach of care and management in 

the preparation of documentation in order to avoid ambiguity in the adoption of 

partnering and alliancing. The main conflict avoidance processes that a surveyor 

should know about include: 

There are a number of simple steps that can be taken in order to attempt to avoid 

conflict. These include: 

1- Good management: Proactive planning and management of future work, as 

well as raising early issues of concern can avoid disputes. 

2- Clear contract documentation: Ambiguities in contract documents can lead to 

argument, disagreement and dispute. Focusing on the specification details of 

the particular project (rather than generalization) is important. 

3- Partnering and alliancing: Building cooperation between the project 

participants and fostering team spirit is extremely valuable. 

4- Good project management: Planning ahead and managing generally and 

specifically the time, money and risks associated with the project are crucial. 

5- Good client management: Understanding the client’s objectives and 

communicating issues and problems early on are fundamental. 

6- Good constructor management: A regular objective assessment of progress and 

the costs relating to a project also involves communicating well with the 

constructor and dealing positively and objectively with problems that arise. Do 

not ignore problems in the hope that they might go away. 

7- Good design team management: Good information is crucial. 

8- Record keeping: Disputes can often be resolved by retrospectively considering 

records that have been kept during the project. However, those records are 

often not sufficiently detailed. 

9- Good payment practice: The design team and the constructor rely upon cash 

flow. Once payment provisions have been agreed, the valuation should be 

carried out and payments made promptly. 
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Conclusion:  

From the above analysis, it is clear that delays in the construction industry on 

highways pose significant risks, with significant losses to customers, contractors, 

consultants and other interested parties. But the main causes of conflict between the 

parties are mainly due to mismanagement of the various parties responsible for the 

decade. It is clear that improving the management of each party, whether project 

management by the owner or good management by the contractor, has the greatest 

effect in activating the executive performance of projects and reducing the delay in 

projects and the risks resulting from them. 
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Abstract:  

To address the problem of polymers used featured numerous innovations in a number 

of developed countries, and included in numerous studies to cope with this 

phenomenon, and these methods and the most suitable are recycling ,  recycling 

polymers are industrial operations environmentally friendly and produce useful 

products from harmful waste, the product and the method of manufacturing 

incompatible with the principles of cleaner production and friendly program, polymers 

prepared (Synthetic polymers) This includes the type of synthetic rubber (tires). 
this paper analyses the amount of waste tires produced in  Libya and then discarded. 

The importance of doing this research is to find out ways to recycle the waste tires into 

products to reduce the amount of waste tires in Libya, recycling provides a sustainable 

source of materials by processing  a priority waste so that it can enter into a new cycle 

of life – extending the functional value of the original resource while reducing the 
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energy required in production, the research methodology entailed compilation of data 

as well as field work so as to collect primary data, Establish the magnitude of dumped 

tires, explore creative use of scrap tires to provide raw materials usable in design of 

new products, mount an exhibition of ideal designs using used tires as raw materials, 

using the best techniques in the world of tire recycling. In addition to the use of the 

products of this process in the flooring industry,  The amount of damaged tires, which 

can be obtained in Libya (73435 tons) after the recycling process, this project it 

provides for the Libyan state nearly(23 million$ )per year. 

 

Keywords: Flooring, Industry, rubber, Recycle, Tier, rubber waste 

 

1. INTRODUCTION: 

Extensive   use   of  tiers   in  car   industry   has   resulted   in accumulation of 

large quantities of used tiers that have to be disposed of at the end of their useful life. 

As many as 1.5 billon of tiers are produced worldwide each year for the automobile 

industry,  and  almost 3.5  million  tons   of  waste tiers   are generated in  the  EU 

countries alone  [1]. According to  the Directive 1999/31/EC [2], any form of disposal 

of used tires in natural environment has been completely  banned since 2006 and,  

following this  decision,  the  quantity of available  used tiers  has  grown  

considerably. The waste disposal  hierarchy has  been  set  by Directive 2008/98/EC 

[3]. According to this hierarchy, the most  recommended actions are: 

-  Educe mass production of new waste 

-  Recover the waste 

-  Recycle the waste and use it as a raw material 

-  Recycle the waste for power generation purposes 

- Dispose the unused waste in a safe and environmentally acceptable manner. 

Recent  data  show  that the  quantity of waste tiers  disposed in an uncontrolled 

manner has reduced  considerably in Europe over the past decade, and that it now 

amounts to no more than4 percent of the total quantity of waste tiers.  At the same 

time, it is estimated that 29 percent of waste tiers (about 450,000 t or about  42.5 

millions of tiers) are disposed of in an uncontrolled manner in new EU member 

countries. Tire recycling belongs to the  field of sustainable development as the  

recycling of used products results in valuable raw materials that can be used for 

manufacturing products with a new value. Three raw materials can be obtained by 

waste tire recycling: 

 

 



 

 
 

967 

Fig( 1.1) Products   obtained   by   the   automobile   tire   recycling: a) rubber 

granules; b) steel fibers, and c) textile fibers. 

 

Only five percent of recycled waste tires  are  currently  used  in construction industry,  

although the  possibilities for  such  use are  much  greater in this  field. That  is  why  

much  effort  has been  invested in the  development of new  used  tire  recycling 

technologies so that such  recycled tires can be reused as  raw material in the 

production of new products. In recent times, rubber has  found  its use  in cement 

industry,  as  a replacement agent, in the  production of surfaces for playfields  and  

sports terrains, and as a component of various  lining and covering products. In 

addition, one of new directions that has been studied over the past several years is the 

use of waste tiers and their components in the tile sport manufacturing technology. In 

keeping with sustainability postulates, the main objective is to find alternative sources 

of raw products in tile sport  technology, as this would reduce  an adverse 

environmental impact  of production of tire components, while at the same time 

preserving natural resources [6]. This is precisely why the products obtained by rubber 

recycling are considered as raw materials that are interesting for the production of 

special types of tires granules . 

Innovative tile  products prepared with  different   raw materials obtained by waste tire 

recycling are presented in this paper.  All products were  developed  based on detailed  

original scientific research conducted at Libya  .  The results presented in the  paper  

show that in some  applications the tile  prepared with recirculates obtained from waste 

tiers  are a promising  economic and environmental alternative to traditional types of  

tile . 

 

2. RECYCLING TECHNIQUES: 

2.1 Granulated rubber which includes buffing: 

This is generated from old tires. The tires are destroyed by various different 

technologies, which result in granulate or rubber powder. This powder varies in many 

ways, such as composition, size, surface area and level of impurities.  

Composition of the powder would, in an ideal world, be based around the different 

components of a tire so that granulate produced exclusively from truck tire tread 

compounds is made from mixtures of natural rubber, carbon black and various 

chemicals and accelerators. On the other hand, granulate produced exclusively from 

inner liner material would end up being composed of halo butyl rubber, also mixed 

with carbon black and some active chemicals[1,9]. 

This level of discrimination is not possible at the current state of the art, so in practice, 

the industry has three broad types of granulate: 

* The basic and most common grade is granulate made from mixed whole tires.  

* Next comes granulate made from exclusively car tires.  

* Next in the scale is granulate made exclusively from truck tires and  

* Finally there is granulate made from tread buffing.  
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The materials made from buffing are composed almost exclusively of natural rubber, 

carbon black and active ingredients. Material sourced from whole truck tires has 

around 20 percent synthetic rubber content, including butyl from the inner liner, and 

SBR and BR from the carcass and sidewalls. Nevertheless, the polymer in this material 

is typically around 80 percent natural rubber. Granulate derived from car tires is 

usually around 60-40 synthetic and natural rubber. It also contains silica and other 

materials and is less repeatable in terms of content. Crumb made from mixed tires may 

have content ranging from 60 percent synthetic down to less than 10 percent and is 

even less likely to be repeatable from batch to batch.  

The surface texture of each granule depends on the production process. Cryogenic 

grinding takes less energy to break the rubber apart, as the rubber fractures, leaving 

smooth, glass-like surfaces whereas ambient grinding rips the rubber apart, leaving 

rough textures with a high surface area-to volume ratio.  

The following are notable applications for ground rubber:  

Road surfacing, rubberized bitumen and asphalt, incorporation into rubber and plastic 

products, molded and extruded rubber products, synthetic turf, Protecting coatings, 

industrial flooring, building materials, traffic guide posts, soil conditioner, production 

of new tires [2]. 
 

 
 

Figure(2.1): Technique scrap tire recycle 

 

3. RESEASRCH METHODOLOGY: 

3.1.Research Design: 

This study is based on field survey and compilation of available data from the relevant 

authorities during the period from 2007 to 2014 in Libya. 

3.2. Damaged tires available in Libya size: 

Based on previous studies on this topic has been the adoption rates of the components 

of the tier are as follows: 77% rubber, 18% steel wire, fiber 5% ,This is evident and 

clear in figure( 3.1), The following table (3.2) shows the quantities available of the 

components of the tier[ 11 ] . 
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Figure(3.1) Shown tire components.(2007-2014) 

 

Table(3.2)  Show import's of tires in Libya[2]. 

 

4.ANALYSIS AND DISCUSSION: 

Through obtained in this study data shown in the table (3.1) it is clear that the largest 

amount of rubber was in 2012 and that in the eyes of researchers that because of the 

economic prosperity of the Libyan state in that year and increased thereby supplying 

tires and cars in that year and then declined in the following years due to the economic 

crisis experienced by the country. 
Figure (4.1) shows the tier components that can be obtained from recycling tires 

available for operation in Libya. 

Figure (4.1) curve shows the tire existing amounts in Libya in these years . 
 

 
Figure(4.1) Shown tire quantity in Libya (2007-2014) 
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From figure (4.1)The researchers believe the adoption of rubber amounts for the year 

2012 as a year of regular record of the circumstances of the country. 
Since the amount of rubber, which were obtained in 2012 are (73,435 tons), and this, 

this quantity can occupy a range of tire recycling plants in different cities spread over 

an area of the state. 
Through the calculations carried out in this study are as follows: 

(734435) tons / year) ، (244.8 tons per day) and (10 tons per hour) . 

Thus, operating four plants for tire recycling and production capacity of $ (2.5 tons per 

hour) and in four different cities namely, (Tripoli, Misurata, Sebha, Benghazi). 

5. Products of this process in the flooring industry: 

Tiles provide superior noise reduction and impact absorption Slip, frost and stain-

resistant Water permeable and light weight texture Minimal maintenance required 

Sustainable product manufactured from recycled materials No adhesive needed 

Common Uses–rooftops, patios, green roofs, walk ways ,gardens[10]. 

5.1 Specifications of tile: 

After recycled tire in Libya  we can used  production for tile. 
Material is recycled rubber, surface design is smooth or Brick, and tile Size, 

Interlocking equal to(61 cm x 61 cm), and thickness equal to (19 mm). 
Weight Interlocking equal to(4.375 lb

2
 / ft

2
 ) [10]. 

Weight piece of tile equal to(0.02136 ton / m
2( 

Where in Libya having (73435 ton) can produce the amount of tiles is estimated at 

nearly (3 million square meters). 

5. Conclusion: 

The amount of damaged tires, which can be obtained in Libya (73435 tons) after the 

recycling process used in the granulation process and this amount can enter the tile 

flooring industry to produce nearly (three million square meters). 

That will help rid the environment of harmful waste (used tires) as well as access to 

useful products from harmful waste and increase net national income of the state to 

export quantities of products (floor tiles) to neighboring countries. 

Libya needs tope rating four plants for tire recycling and production capacity of $ (2.5 

tons per hour) and in four different cities namely, (Tripoli, Misurata, Sebha, 

Benghazi). 

Where the average price per ton of rubber  (300$) US dollars means of this project it 

provides for the Libyan state nearly(23 million$ )per year. 
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6. RECOMMENDATIONS: 

1.Study the possibility of establishing several industries another  using rubber granules 

resulting from a recycling. 

.2. Use of environmental management to reduce the damaged tire. 

3. Study the possibility of exporting quantities of floor tiles Productive in excess of the 

state's need to neighboring countries. 
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ABSTRACT: 

      Now the general public administration offers its service to the business systems 

and citizens not solely electronically however conjointly via mobile devices. During 

this paper, we are dealing with the innovative public administrations and serving 

activities by that is achieved it. We present, however the innovative public 

administrations by its new business and serving solutions make sure the satisfaction of 

the users by its services. We tend to follow the challenges of the e-m- Administration 

and it’s connecting with the approaching technologies and new style of serving. 

Coming up with of the new thought of e-m- Administration is inextricably joined with 

the acceptable changes and managing those changes. The modification starts of that 

moment when the general public administration starts to assume on the opposite 

approach that later changes into the new style of behavior and serving. So as for the 

“new “public administration may with efficiency provide the service, it should have a 

unique serving chain that is first of all effective, economical and flexible. 

Keywords: Management, New Solutions, Public Administration, Services, 

Resources. 

1. INTRODUCTION 

      Modern, progressive and economically prestigious societies, with the developed 

democratic standards are continued performing on establishing new standards and 

procedures. All those significant and economical changes are to boot inspired by the 

final trends and economic process of the economic, political, legal, social, 

technological and cultural context. Especially necessary are the experiences of the 

developed and prosperous systems that have in due time recognized the requirement to 

control well the countries and quality reigns.  

      Public administration presents an exceptionally necessary space of the modern 

political, legal and economic thought. The administration represents a complex social 

development and is that the subject of learning furthermore because the legal and 

conjointly the other scientific disciplines. Legal regulation of the administration within 
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the full sense exists within the legal state. Legal state is often pictured because the state 

wherever all state bodies and alternative bearers of the political power and citizens are 

obliged to respect and apply the laws and alternative regulations. 

     Under the structure that means, the general public administration represents the 

totality of the state and non-state bodies and organizations that perform public 

authorizations (i.e. bodies and organizations on which might be transferred the 

performance of the general public authorizations by the law or decision of the 

assembly of the native self-rule units, supported the law). The general public 

administration except the state administration embrace the bodies and organizations to 

that the basic activity isn't of the executive character, however that beneath the 

conditions determined by law conduct businesses that have the executive character. 

Public administration provides services to the legal natural persons. 

       Public services are those services that the general public administration delivers to 

the citizens, economy (business) and every one organizations and establishments. This 

will be done directly, or by using new technologies. With the delivery of the general 

public administrations is related a social accord that the sure services should be 

obtainable to all or any, severally of the state, race, gender, personal income and 

similar. per the accord Establishing the European Community from Amsterdam in 

1999, the general public services (here they're additionally known as) are marked as 

administrative activities of general interest, established by the general public 

administration, that they're responsible, even once their managing is transferred to the 

general public or non-public operator. 

2. INNOVATIVE PUBLIC ADMINISTRATIONS 

       The selection of the wrong service strategy within the public administration will 

cause large expenses, poor service quality, discontent of the users and also the 

problems with the potency of the service chain. These are serious issues that no little 

improvement can solve it. Developed world offers us a large range of samples of the 

general public administrations that have built new ways with nice success. Innovative 

public administrations have the power to rework themselves by using the suitable 

processes from the treasury of the electronic and mobile business (e-m-Business). 

     Innovative public administrations do three things efficiently: 

1. Redefine the thought of values to that the user appreciates. 

2. Construct powerful business solutions for e-m-Administration by that exceed a 

less pliant administrations. 

3. Understand the priorities of the users and perpetually uplift their expectations at 

the upper level. 

     Innovative public administrations modification the principles of the game with their 

new business and repair solutions. They use the new service solutions for getting 
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favorable position inside the future trends before the remainder of the administrations 

attach on them. At this day the serving reshaping is not any longer restricted on the 

development of the service processes. The development of the isolated service 

processes within the new service setting that demand as a minimum changes at the 

amount of the total administration by adopting solely the partial success. Now, the 

initiative is on redesigning the service. The innovations in style have become 

necessary, particularly by the expansion of e-m-Business. 

      What is the most effective chance that the general public administration ought to 

accept? The service success depends on the speed of that the general public 

administration manages to formulate new business solutions and adapt them to their 

serving. The advance of the processes in tiny steps won't work. If you are within the 

time pressure and you wish to travel from one town to a different, can you are taking a 

carriage or a bicycle if you've got a car at your hand, or maybe higher, a plane? present 

business setting leads to a turn towards business solutions for e-m- Serving that 

demand not solely the changes at the extent of the whole public administration, 

however conjointly a whole transformation of the service chain. 

     What is the most effective chance that the general public administration ought to 

accept? The service success depends on the speed of that the general public 

administration manages to formulate new business solutions and adapt them to their 

serving. The advance of the processes in tiny steps won't work. If you are within the 

time pressure and you wish to travel from one town to a different, can you are taking a 

carriage or a bicycle if you've got a car at your hand, or maybe higher, a plane? present 

business setting leads to a turn towards business solutions for e-m- Serving that 

demand not solely the changes at the extent of the whole public administration, 

however conjointly a whole transformation of the service chain. 

How to reach more efficient and functional public administration? What to do? Which 

steps to undertake? 

 

Step 1: Conduct a self-diagnosis 

    While making a business solutions for e-m-Administration, first you've got to 

ascertain the influence of the new trends relating to the users, serving and technology 

on the administration. 

   Thereby, we must always consider the subsequent questions: 

• Whether or not the new technologies produce new modes of serving and verify the 

priorities regarding the reorganization inside administration? 

• Whether or not the general public administration responds on the changes and 

expectations of the users? Whether the administration is conscious of the size of the 

values to that the users appreciate? 

• Whether or not the general public administration is prepared to vary the applicable 

service assumptions in order to form advantage that the new potentialities provide, 

with the preservice of the existing investments in the people, applications and 

knowledge at identical time? 
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• Whether or not the general public administration is productive in reducing costs and 

whether it constructs complex serving applications, sufficiently engaging for 

expected changes? 

     If all answer are affirmative, the general public administration is within the class 

of the innovative leaders. If most answers are clear, the general public administration 

is within the class of the visionaries within the present service environment. Such 

public administration is among the primary that use new technological innovations 

and it will be a lot of economical with respect to the opposite administrations or body 

organizations. 

     If among the answers at the previous questions was a small variety of the 

affirmative ones, the public administration belongs within the class of the silent 

majority. It should be seen wherever the general public administration is found, and 

if that place doesn't suit the administration, the administration has got to undertake 

steps to achieve there wherever it might prefer to be. It demands an improved 

understanding of the changes relating to the users' wants and to simply accept their 

priorities as the solutions for e-m-Serving. If that path should be followed, it will be 

seen that e-m- Administration model can represent an entire turn of the value chain. 

Step 2: Reverse value chain 

      The greatest challenge of e-m- Administration is connecting of the coming 

technology with the new serving style. If that may be solely the matter of connecting 

of the upcoming technologies with the prevailing services or alternative approach 

around, the challenge would be relatively simple. But, whereas it's not only 

dynamical the technology, however additionally the service system, the connecting 

becomes a delicate process. By its showing, new technologies have an effect on the 

users’ wants by raising the amount of the achievable expectations and users ‘needs. 

New service solutions, once enforced, amendment the mode of running the service 

processes. Because the result, the demands regarding the processes area unit 

dynamical, what then affects a replacement generation of technology. 

       Only the technology can't create serving style dynamic, however to the dynamic 

style it will serve as a true engine. The looks of the new technologies and also the 

new service users indicates that the creation of the new business solutions is 

incredibly troublesome, from 2 reasons: 

1. Most of the administrations or body organizations is targeted on the development 

of the services. 

2. Within the world of e-m-Serving the distinction between the supply and also the 

service is usually clouded. Consequently, the success depends on the creation of 

the new “offer of the service “in which the user can see the extra value. 

      Designing of the e-m-Administration is inseparably connected with the 

management of the changes. The amendment begins once the general public 

administration starts to assume in another manner that afterwards reformulates in a 

new variety of behavior. Of course, the amendment isn't essentially uncontrolled 

activity. Boundaries of amendment and conditions of the victorious management of 

it area unit determined by the choice of the particular focus of serving within which 

it's desired to stand out. 
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Step 3: choose the main target of the activity 

     New technologies will change the general public administration to stand out. 

Likewise, they'll weaken the public administration that doesn't target its economical 

and effective use. 

   Successful administrations or administrative organizations selected one in every of 

the subsequent types of excellence. 

• Excellence in service: Providing the service that the user needs, while not the gang 

and waiting. 

• Excellence within the operative acting: Delivering a top quality service, while not 

mistakes and at the acceptable value. 

• Excellence within the constant innovations: Delivering the services and repair that 

move the boundaries within the service and fascinate the user. 

 

  The goal is clear. In order that the public administration is successful, the design of 

its e-m- 

Serving must be clearly determined. When its focus is once chosen, it should provide 

resources which are needed for their implementation. 

 

EXCELLENCE IN SERVICE- includes the selection of several narrow segments of 

high values for the users and joint effort in order to gratify them. The attention should 

be directed towards the excellence in the service, in order to ensure the realization of 

the desire of the user. (See Figure: Forward motion of the users' expectations regarding 

the service). This strategy demands the trust of the users in the utility service. 

Management relations strategy with the users includes also the sharing with it the 

relevant information, by which is ensured expedite self-service, if it is the one that the 

user expects. 
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Figure 1. Forward motion of the users' expectations regarding the service 

 

Operational principles of excellence within the service are the following. 

• Public administration should be equipped for the unpredictability. 

• Collect and maintain the correct and updated info which might be required, anytime 

and anyplace. 

• It should be used contact management with the users. 

• To develop the excellent philosophy concerning the conjugation of users. 

EXCELLENCE WITHIN THE OPERATIONAL ACTION-means guaranteeing 

the services with the smallest amount possible expenses and constant commitment for 

easier and a lot of easy serving of the users. Serving, directed towards the excellence 

within the operational action, has found that the work with the users is very much 

almost like the work with the services (sectors) in its own administration or 

administrative organization. Good information of the users and shut cooperation with 

them, such administrations offer a clear advantage in relevance the others. (See Figure: 

Expectations of the users relating to the operational action of the general public 

administration). 

The success of the excellence within the operational action depends on the following 

key principles: 

• Efficient distribution and usage of the property. 

• Economical management of the transactions. 

• Management of businesses of service watching. 

• Commitment to the measure system. 

• Management of the users' expectations. 
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Figure 2. Expectations of the users regarding the operational action of the public 

administration 

 

EXCELLENCE IN CONSTANT INNOVATIONS. Constant innovations demand 

dedication not only in ensuring the best possible services, but also to enable the user 

pleasure and conform. (See Figure: Progress in the expectations of the users regarding 

innovations). 
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Figure 3. Progress in expectations the users regarding innovations 

 

Permanent innovation is based on the following principles: 

 

 Risky style of serving 

 Increase of the constant serving innovations. 

 Style of creating a different service. 

 Encouraging innovations. 

 

Step 4: Serving operations conduct flawlessly 

       Difficult selections necessary for coordinative of the service processes once 

created, it must be well thought-about a way to amendment public administration and 

the way to realize the choices created. How to reach from the place wherever the 

general public administration is nowadays to the place on that it needs to be tomorrow? 

How to integrate and alter the obsolete infrastructure so as to please new requirements 

regarding e-m-Administration? 

      First it should be enforced the projects that support the objectives of e-m- 

Administration design. The resources of these projects that aren't of the crucial value, 

are often redirected on giving support to the efforts in making service solutions of the 

vital importance for the general public administration. Although it's risky to relinquish 

up from the recent service enterprises within which are endowed applicable funds and 

numerable hours of work and energy, the time of formulating a brand new plans 

irretrievably expires. 

       In order for the general public administration may expeditiously provide the 

service, it should have a service chain that is versatile and economical. The 

administration or administrative organization should be quick enough so as to shift 

itself on the printing operation of services that are semiconducting with the prevailing 

financial and human resources. The key component of excellence within the 

operational serving of the general public administration is in its efficient application of 

the service chain. 

       Model of the serving solution for achieving the excellence in operational service 

activities with the purpose of insurance of the best pleasure of the users seeks the 

created infrastructure with four important elements: easiness of use, excellent 

functionality, reliability and delivery of the integrated service. 

 

3. BASICS OF RESOURCES PLANNING 

       Resources planning is the second phase in the growing integration which does not 

include only the technology, but also the internal and external segments of the public 

administration. The development of resources planning is in that process, displayed in 

the Figure: < Evolution of resources planning >. 
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Figure 4. Evolution of resources planning (transaction backbone) 

       Large number of applications of that the system for resources coming up with is 

consisted of, is made from the smaller software system modules that perform the 

particular business processes at intervals the given useful field. For instance, the 

appliance for managing the services commonly includes the modules that change the 

observance of the service, foreseeing the requirement for the services and coming up 

with the services. Integration of the various modules allows the management 

employees the information on the events at the foremost distant components of the 

administration. Present applications used by the administration-leaders during this 

area, they evolve from their part into the sophisticated portals. That new generation of 

portals is simple to use and economical in providing integrated access to the required 

information, applications and processes. 

Integration of applications has more responsible four phases: 

Phase 1 – Automatization of the particular processes 

         During 1990s, software’s appeared with the special stress on the serving 

processes. Later, they spread conjointly on the opposite business functions, together 

with the process of the request, service and its distribution. When the contribution of 

the automatization has become recognizable, the management staff have strived to 

understand similar effects by group action alternative functions of the general public 

administration, including finances, human resources and project management. 

Integrative skills of the software package have shown to the businessmen however new 

technologies will smoothly connect ostensibly totally different business functions. 

Phase 2 – Integration of the general public administration operations 

         Far too massive variety of a little number of integrated systems has created a bad 

service strategy. With a good number of outdated software system applications, the 

Integration of all public administrations 

Integration around the users in the center 

Integration of public administration operations 
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general public administration spends important funds on their maintenance, however it 

still has lowest profit as compared with the advantages that can be achieved, that can 

be achieved by using new technologies. Used applications till then, in the greatest 

number of cases ought to get replaced with the new ones. 

       Key initiators of serving within the public administration forced structural 

migration from the automatization of the business processes to the integration and 

enclosed the replacement of the outdated systems, making certain higher service, 

management of the serving, handling legal changes and improvement of the mixing of 

the service functions in every administration body. Those initiators have varied in 

intensity from the administration to the administration, however their common impact 

has made people who conceive to once more evaluate the probabilities of the software 

applications. 

Phase 3- Integrations round the users within the center 

      We should face the actual fact. Classic public administrations existed initially and 

later came the new ones- supported the new technologies. Present challenge lies in 

their integration. Plenty of the code companies that sell the software found themselves 

within the difficulties when their markets became overwhelmed and when robust 

demands for the platforms emerged, Web-based. Those companies have emerged once 

more at the market because the suppliers of the system for resources coming up with 

within the model of business turned toward the user. All public administrations race 

themselves find the real combination of the previous and also the new manner of 

serving. e-m- Administration forces that the individual, their own developed 

applications for specific functions are replaced with the new integrated applications 

round the user. Why is that? Due to the actual fact that the normal configurations for 

the requirements of the e-m-Administration use large and serious middleware in 

endeavor that the applications on the net connect with the systems of the general public 

administrations internal businesses. 

    The reason for introducing integration round the users within the center happens 

once the general public administration changes its business model, from the model 

with the stress on the service to the model with the emphasis on the user. This second 

sort of the model provides the users a lot of alternative within the time after they are a 

lot of then ever certain that they're going to get what they require, after they need it and 

at what value they require it, electronically or mobile. 

Phase 4 – Integration of all public administrations 

      Most of the general public administrations have replaced from their operations all 

segments of inefficiency, however an honest a part of them continues to be inefficient. 

What’s happening? The solution lies within the integration of the serving chain. That 

fourth wave of the event of resource designing known as XRP –extended resource 

designing, expands the structure basics of the backbone of resource planning outside 

the four walls of the general public administration, to its users, suppliers and different 
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public administrations. The goal of the implementation of the mixing of all public 

administration is to ensure a better synchronization with the remainder of the 

administrations or body organizations, in order to enhance the service, enhance time 

cycles and increase the users' pleasure. 

       Systems supported the mixing of all public administrations supply possibilities of 

the support for intelligent serving. This system is designed within the manner that it 

covers the prevailing systems by drawing the data from every step of the service chain 

and by providing clear nad global picture of the movement of each explicit service. 

Plans generated by the mixing of all administration bodies enable a quick assessment 

of the consequences of its actions on the entire service chain, together with 

additionally the impact on the users' requests. 

       As the public administration would move toward the service chain which is able to 

operate within the real time, the combination of the external and internal business 

activities can become very important. Efficient strategy of the combination of all 

public administrations depends on the property of making choices and their execution. 

4. CONCLUSION 

      In this paper, we've got dealt with the innovative public administrations and 

serving activities by that they achieve it and that we have conferred a part of the 

mandatory activates and steps towards the making of business solutions for the new e-

m-Administration. Innovative public administrations by its new business and serving 

solutions make sure the pleasure of the users by its services. We’ve got determined the 

challenges of e-m-Administration and its property with the upcoming technologies and 

new style of serving. Planning of the new idea of the e-m-Administration is 

inextricably coupled with the corresponding changes and managing those changes. 

Only the openness, the absence of the fear of changes,the application of the new 

technologies and the readiness to interact into the modernization will result in the 

transformation, higher serving and prosperity of the general public administration. 
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ABSTRACT 

Governance PROVIDES a controlled IT environment and enables organizations to align 

IT services with their goals. IT governance is essential for any organization seeking to 

monitor its investments. The move to the e-commerce environment is an opportunity 

and a threat. The aviation industry has been heavily affected by this movement. This 

case study discusses the role of IT governance in the e-commerce environment by 

providing the best services provided by airlines and airport management to customers. 

IT governance framework is analyzed between airlines and airport management. A 

summary of definitions, frameworks and areas of IT management is provided. 

Keywords: IT governance, e-commerce, aviation industry,case study,airlines and 

airport 

1.1 INTRODUCTION  

For most organizations, success in the achievement of business goals depends directly 

on the extent and capability of technology enablement. In such environment, 

governance over technology usage is as critical as any other corporate governance 

function. In fact, IT governance is a subset and integral part of corporate governance. 

Effective IT governance supports business goals, maximizes business investments in 

technology, and appropriately manages IT related opportunities and risks. IT 

governance ensures that IT goals are met and IT risks are mitigated such that IT 

delivers value to sustain and grow the business. IT governance drives strategic 

alignment between IT and the business and must judiciously measure performance. 

Good IT governance is essential to manage services, secure information, protect 

privacy and nurture corporate knowledge to grow as well as to endure economic and 

social changes happening globally as well as locally in today's era there is intense 
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competition and competition among economic companies. Every company strives to 

maintain its position and position in the market in which it is active.  

The focus of competition is usually to satisfy and satisfy the largest number of 

customers. Based on the provision of significant services to the target customer, and 

this comes only with interest in the quality of service, which has become a way of life 

and a strategic weapon to ensure the survival of the institution in the market.The world 

today also knows a tremendous revolution in the field of communications and 

informatics. It has made it a small global village, which has increased the spread of 

globalization and the international trading system that has broken the barriers between 

States. Markets have become an open space for all investors in the world, which has 

led to fierce competition among institutions to increase their market share. The 

problem of corporate governance was introduced by Berle and Means 

(1932).Corporate governance has traditionally been associated with the principal agent 

or agency problem.  

The principal agent relationship arises when the owner of a company is not the same 

person as its manager. This separation results in the following: business failures, 

takeovers, managers expropriating their rights by paying themselves enormous 

salaries, investors only concerned with short term objectives, etc. In order to overcome 

problems in corporate governance, different mechanisms can be applied. According to 

Cadbury (1992), corporate governance mechanisms refers to control that investors put 

in place to control the behavior of the management. Denis and McConnell (2003) 

distinguish corporate governance mechanism types as being either internal or external. 

Internal mechanisms operate through the Board of Directors and ownership structure, 

while external mechanisms refer to the external market for corporate control (the 

takeover market) and the legal system. Becht et al. (2000) identify five alternative 

mechanisms of corporate governance the concentration and identity of owners, hostile 

takeovers and proxy voting, the delegation and concentration of control in the Board of 

Directors, the alignment of managerial interests with investors through executive 

compensation contracts and the clearly defined fiduciary duty of the Chief Executive 

Officer (CEO). Agrawal and Knoeber (1996) propose seven corporate governance 

mechanisms: insider shareholdings, institutional shareholdings, shareholding by block 

holders, proportion of outsiders on the Board of Directors, debt financing, an external 

labor market for managers and a market of corporate control The problem of corporate 

governance was introduced by Berle and Means (1932).Corporate governance has 

traditionally been associated with the „principal agent‟ or „agency problem‟. The 

principal agent relationship arises when the owner of a company is not the same person 

as its manager. This „separation‟ results in the following: business failures, takeovers, 

managers expropriating their rights by paying themselves enormous salaries, investors 

only concerned with short term objectives, etc. In order to overcome problems in 

corporate governance, different mechanisms can be applied. According to Cadbury 

(1992), corporate governance mechanisms refers to control that investors put in place 

to control the behavior of the management. Denis and McConnell (2003) distinguish 
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corporate governance mechanism types as being either internal or external. Internal 

mechanisms operate through the Board of Directors and ownership structure, while 

external mechanisms refer to the external market for corporate control (the takeover 

market) and the legal system. Becht et al. (2000) identify five alternative mechanisms 

of corporate governance the concentration and identity of owners, hostile takeovers 

and proxy voting, the delegation and concentration of control in the Board of 

Directors, the alignment of managerial interests with investors through executive 

compensation contracts and the clearly defined fiduciary duty of the Chief Executive 

Officer (CEO). Agrawal and Knoeber (1996) propose seven corporate governance 

mechanisms: insider shareholdings, institutional shareholdings, shareholding by block 

holders, a proportion of outsiders on the Board of Directors, debt financing, an external 

labor market for managers and a market of corporate control. There are several basic 

reasons for the growing interest in corporate governance.  

1.2 THE CONCEPT OF ELECTRONIC COMMERCE 

The business environment has witnessed several developments, the most important of 

which is the sovereignty of the concept of globalization, which facilitated 

communication and coordination between governments, business organizations and 

citizens. Globalization is the basis for new administrative systems that revolve around 

trade and knowledge and encourage international organizations such as the IMF, the 

World Bank and the World Trade Organization Countries and affect their 

administrative systems, which have been evident in the GATT agreements and the 

liberalization of trade in services, and other repercussions have emerged, the most 

important of which is the use of informatics in all administrative functions in the 

economic and commercial fields locally and internationally, between major companies 

and the growth of the role of multinational companies as a partner and supporting 

governments, with the expansion of the production of goods and services. Hence, it is 

not surprising that modern management concepts, such as IT, are the main engine of 

electronic management. One of these concepts is electronic management, which is a 

combination of Internet technologies that provide support for different 

relationships.The field of electronic administration is related to the implementation of 

the work electronically at the internal level of each institution.  

While electronic commerce involves the sale and purchase of products and services 

between producers and consumers. While electronic knowledge is a set of electronic 

applications that relate to e-learning systems, interaction between educational 

institutions and students or interaction between individuals to disseminate knowledge. 

E-government is a facilitation of the provision of public services to citizens or business 

sectors. Electronic management is a set of technical applications aimed at applying 

information technology in the provision of services through modern means of 

communication such as the Internet or phones to improve the delivery of services to 

citizens and increase the positive impact on the business community and make the 

government Efficiently and effectively, as well as synonymous with simplifying 

procedures and facilitating the administrative system for citizens by providing them 
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services quickly and fairly in a framework of integrity and transparency.Airline 

industry was heavily affected by e-commerce technology, especially with the move to 

e-ticketing. On 1 June 2008, the industry moved to 100% e-ticketing as a requirement 

by The International Air Transport Association (IATA). 

E-commerce presents one of the gigantic investments in IT. E-commerce investments 

are substantial and risky. Each and every organization should have a thorough measure 

that projects the risk, yield, and benefit of a project. Organizations can resolve this 

situation by implementing effective IT governance tools. 

1.3 AIRLINE INDUSTRY 

 An airline provides air transport services for passengers and or freight. Airlines lease 

or own their aircraft with which to supply these services and may form partnerships or 

alliances with other airlines for mutual benefit. According to Michael, B. (2001); what 

can you learn from the Airlines, Business Week, June 16, 2009, generally, airline 

companies are recognized with an air operating certificate or license issued by a 

governmental aviation body. Airlines vary from those with a single aircraft carrying 

mail or cargo, through full service international airlines operating hundreds of aircraft. 

Airline services can be categorized as being intercontinental, intra continental, 

domestic, regional, or international, and may be operated as scheduled services or 

charters the airlines are distributed all over the world and depending on their network 

and region of operation, it’s an international business with competition both on 

domestic and international market.  

An increasing number of governments are moving to eliminate economic regulation of 

domestic airline services under policies known as open skies policies. However, even 

states that have deregulated the airline industry have been reluctant to allow foreign 

airlines to provide domestic services. International services are generally provided 

under bilateral agreements within the framework of the Chicago Conference of 

1944.Airport capacity, route structures, technology and costs to lease or buy the 

physical aircraft are significant in the airline industry. Other large issues are: Weather 

which is variable and unpredictable. Extreme heat, cold, fog and snow can shut down 

airports and cancel flights, which costs airline money. Fuel Cost which according to 

the Air Transportation Association (ATA), is an airline's second largest expense. Fuel 

makes up a significant portion of an airline's total costs, although efficiency among 

different carriers can vary widely. Short haul airlines typically get lower fuel efficiency 

because take-offs and landings consume high amounts of jet fuel. Labor according to 

the ATA, labor is the airline's number one cost; airlines must pay pilots, flight 

attendants, baggage handlers, dispatchers, customer service and others. The main 

components of demand for airline services are business travelers, tourism, freight 

transport, and mail transport. Flight schedules tend to be the crucial competitive issues 

for business travelers, while tourists and personal travel is much more price sensitive. 

Freight and mail services account for about 15% of airlines total overall revenue, while 

international freight and mail is closer to one-third of airlines' international revenue. 
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Airline services enable access to other goods, such as vacations, business meetings, or 

foreign-sourced products. Thus the demand for airline services is closely linked to the 

demand for these other goods. Airlines have responded to these financial pressures in a 

variety of ways: liquidating, seeking government subsidies, improving operating 

efficiency, privatization, and forming alliances with other airlines. 

1.4 THE AIRPORT BUSINESS IN A COMPETITIVE 

ENVIRONMENT 

Among other factors, hinders the analysis of competitive strategies under this 

framework. Notwithstanding this, most research implicitly recognizes passengers or 

airlines as the main customers without a detailed assessment (see Lian&Rønnevik, 

2011). Conversely, Doganis (1992) described eight different groups of potential 

customers that airport planners and commercial managers could target with different 

services. Similarly, Graham (2003) groups airport customers into three categories: 

trade those who directly acquire aeronautical services), passengers, and other 

stakeholders. Our approach goes beyond typology and defines groups of customers 

that fit into the overall analysis of the airport business and strategy formulation 

 Airport strategic management Doganis (1992) and Graham (2003) stress the fact that, 

during recent decades, airports have been drifting away from the provision of 

infrastructure as their sole goal. Indeed, Macario (2008) highlights the need to shift the 

airport management logic towards a business-orientated focus. She argues that airport 

activity requires a complex interaction between agents of diversified interests, yet no 

formal model to easily manage such interactions is presented. Donnet et al. (2011) 

analyses different airport management perspectives in relation to ownership structure. 

They argue their framework works for assessing privatisation schemes, but it may 

prove less useful to formulate competitive strategies. Kwakkel et al. (2010) introduced 

their Adaptive Airport Strategic Planning, which is more suitable to long-term airport 

development rather than to deal with managerial issues. From an operational 

perspective, Schaar and Sherry (2010) describe the interrelationships between the 

airport stakeholders. Yet their model is based on common practices in the United 

States that do not apply worldwide. Moreover, it becomes too complex for the analysis 

of the airport operator role in defining the characteristics of the airport business. From 

a marketing perspective, Jarach’s (2001) air transport pipeline describes the business 

relations between all the actors around the airport, which operate in a complementary 

way to bundle service packages to final consumers. Although it allows an analysis with 

multiple customers and airport competition, this model is probably too simplified for 

developing strategies within the wider scope of the airport business nowadays. 

Tretheway and Kincaid (2010) use the classic paradigm of the ‘four p's of marketing’ 

to propose competitive strategies for airports. The authors discuss different dimensions 

of the airport product, and suggest several strategies regarding price fees and 

facilitation of airline cost reductions, promotion marketing and branding, and physical 

distribution computer reservation systems and travel agents. However, they do not 

introduce a formal model to analyse the process of strategy formulation. 



 

 
 

988 

1.5 PROBLEM CASE STUDY  

Global changes in the business environment, increased competition among companies, 

the abolition of national protection of national enterprises and the emergence of new 

management concepts for the marketing of services have led to the inevitability of 

certain activities relating to air transport, reservation and development companies. For 

the delivery method through a modern system that facilitates the work and satisfaction 

of passengers and not to load the traveler with large financial burdens 

The level of services provided by passenger air carriers is the main attraction for 

customer retention and retention, so service providers must follow the advanced 

methods aimed at improving the quality of services. Several studies have shown a 

positive relationship between providing the best techniques used by airlines and the 

level of service they offer their customers using these techniques. Service level has 

been improved using the best technology used to deliver this service.The modern 

approach to marketing service is to rely heavily on modern means of communication 

and the use of the Internet in transactions between companies and communicate with 

customers, because of the speed and shortening of effort, time and distance between 

countries 

1.6 CASE STUDY OBJECTIVES   

This case study aims to: 

To identify the effectiveness of e- commerce solutions in improving the electronic 

booking service and the termination of passenger procedures on airlines and upgrade 

the level of services in light of the global competition expected in the global 

environment for new business and, thus help senior management in the airlines and 

airport management to take a decision On the expansion of the application of e-

commerce as one of the methods of upgrading the service and its staff. 

 

1.7 CASE STUDY RESEARCH QUESTIONS   

There has been limited research in the area of  IT governance and support the 

competitive advantage of passenger air transport companies using electronic 

commerce A multiple-case study approach has been chosen as one appropriate method 

because it goes beyond describing and understanding the phenomenon. Interpretive 

approaches examine study, define and analyze phenomena. The research questions in 

the case study take the form of how and why In the light of the above discussion, this 

research aims to answer the following research questions: 

RQ1. What is the role of IT governance in the aviation industry?  

RQ2. How can the desired role of IT governance in the aviation industry achieve by   

using electronic commerce be achieved? 
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RQ3. How to take advantage of IT governance frameworks using e-commerce in the 

aviation industry? 

2 LITERATURE REVIEW  

2.1 THERE WERE MANY ATTEMPTS TO DEFINE WHAT IS 

MEANT BY IT GOVERNANCE? 

Degree to which the authority for making IT decisions is defined and shared among 

management, and the processes managers in both IT and business organizations apply 

in setting IT priorities and the allocation of IT resources (Luftman1996) Structures and 

processes that ensure that IT supports the organization’s mission. The purpose is to 

align IT with the enterprise, maximize the benefits of IT, use IT resources responsibly 

and manage IT risks (BearingPoint 2003 ) Responsibility of executives and the board 

of directors, and consists of the leadership, organizational structures and processes that 

ensure that the enterprise’s IT sustains and extends the organization’s strategies and 

objectives. Van(3)3-( IT Governance Institute 2003) Organizational capacity exercised 

by the Board, executive management, and IT management to control the formulation 

and implementation of IT strategy and in this way, ensure the fusion of business and 

IT-Grembergen 2003)iT decision making 

 The preparation for, making of and implementation of decisions regarding goals, 

processes, people and technology on a tactical and strategic level.Simonsson and 

Johnson2005This theoretical study reviewed aspects related to marketing, e-

commerce, consumer behavior, marketing information base and retail.In the 1970s, 

electronic commerce had been found in business markets in the form of electronic data 

interchange and electronic transfer of funds.The study aimed to test the marketing 

relationship and provided a model for the development of the market operations in the 

field of retail and immediate selling, and identified three basic stages to build this 

relationship, where the first stage in the basic research included the database is not 

integrated and interactive information, and the marketing information base used for 

each consumer and marketers. The second stage is a wide range of integrated 

communications. This ensures a lasting relationship with consumers and is influenced 

by the distinctive relationship. The marketing information base, the marketing 

interaction and the process of creating a network of relationships will be used. In the 

third phase, P is achieved by establishing a network of relationships, where marketing 

and communications research costs will be low and new relationships with those in the 

current network impacts will be evaluated.Wang and F.M.Head N 

Archer2000Specifying the decision rights and accountability frameworks to encourage 

desirable behavior in using IT.  

IT governance reflects broad corporate governance principles, while focusing on the 

management and use of IT to achieve corporate governance goals.IT governance is an 

important element in any organization and has a great effect on its efficiency and 

effectiveness. Literature shows that governance has an impact on the firm’s 
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performance. Prior research on governance discovered that: Top-performing 

enterprises succeed where others fail by implementing effective IT governance to 

support their strategies. For example, firms with above-average IT governance 

following a specific strategy for example, customer intimacy had more than 20 percent 

higher profits than firms with poor governance following the strategy.8-Weill, P., and 

Ross, J. W. (2004). IT governance:  How top performers manage IT decision rights for 

superior results: Harvard Business School Pres.-commerce is well known with its risks 

and vulnerabilities. That is due to the exposure of business’s data and systems to 

unknown outsiders. The advent of e-commerce has affected organizations and their 

customers drastically. The risk of an enterprise not knowing the identity of its business 

partners is increased by e-commerce transactions and that requires a mutual effort of 

both IT and business management. E-commerce is an inherently fragile intangible 

environment.  

E-commerce systems are open to outside threats and attacks. E-business and e-

commerce are more concerned with IT governance due to their inherent risks. These 

risks require the adoption of strong controls and management practices Airline 

corporate governance is a key determinant of airline performance. However, the 

relationships between governance and performance are complicated by the diversity of 

governance arrangements surrounding airlines. Improving trust in the airline industry 

requires attention to all the levels of governance in a manner consistent with national 

and international business contexts. The leading global airlines are constantly 

reassessing their governance structures, memberships and mandates in order to achieve 

high quality airline governance.  

To achieve this, airlines have to constantly assess the appropriateness of their current 

governance structures, the correct balance of nonexecutive and executive members of 

their board committees, etc. Nowadays, many well-known airlines successfully applied 

corporate governance principles and strategies into practice, including such aviation 

leaders as KLM Airlines, British Airways, Singapore Airlines, etc. E-commerce is well 

known with its risks and vulnerabilities. That is due to the exposure of business’s data 

and systems to unknown outsiders. The advent of e-commerce has affected 

organizations and their customers drastically The risk of an enterprise not knowing the 

identity of its business partners is increased by e-commerce transactions and that 

requires a mutual effort of both IT and business management. E-commerce is an 

inherently fragile intangible environment. Ecommerce systems are open to outside 

threats and attacks. E-business and e-commerce are more concerned with IT 

governance due to their inherent risks. These risks require the adoption of strong 

controls and management practices. Airline industry has entered the e-commerce club. 

All possible safeguards for information privacy and security within the air transport 

industry must be implemented Airline industry operates in an extremely dynamic, and 

often highly volatile, commercial environment. Airline companies have sustainability 

risks social, environmental, operational, strategic and financial risks that have to deal 

with these risks can be managed and mitigated by implementing IT governance. IT 
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governance will serve as a risk management and a performance measurement tool. 

This tool will eventually provide the necessary actions to be taken in order to sustain 

and extend the success of organizations in e-commerce environment especially in the 

airline industry. For this reason and with regards to what have been stated earlier, the 

need to study the role of IT governance becomes observable. 

3.1 METHODOLOGY  

Qualitative research provides a thorough, holistic, in-depth understanding of human 

behavior and the reasons that govern such behavior. This case study will be conducted 

using a qualitative approach, to be more specific, multiple interpretive case studies. 

Qualitative research helps in understanding the context within which human decisions 

and actions take place. Qualitative research argues that it is impossible why things 

happened in organizations without talking to individuals. It is only by talking to 

people, we can figure out what they understand Case studies are common in the 

interpretive tradition.  

They focus on human interpretation, meaning, behavior, and the reasons behind it.The 

method of semi-structured interviews are effective when researchers collect data from 

particular individuals by meeting with them only once. During a semi-structured 

interview, a researcher asks an interviewee questions based on a prepared written list 

of questions and topics. At the same time,There has been limited research in the area 

of IT governance in airline industry. An interpretive multiple case study approach has 

been selected as one appropriate way because it goes beyond describing and 

understanding a phenomenon Quantitative research results in the field of IT 

governance are limited as they provide numerical descriptions rather than detailed 

narrative and generally provide less elaborate accounts of human perception. 

Qualitative research provides a thorough, holistic, in-depth understanding of human 

behavior and the reasons that govern such behavior. This study will be conducted 

using a qualitative approach, to be more specific, multiple interpretive case studies. 

Qualitative research helps in understanding the context within which human decisions 

and actions take place. Qualitative research argues that it is impossible why things 

happened in organizations without talking to individuals. It is only by talking to 

people, we can figure out what they understand.  

Case studies are common in the interpretive tradition. They focus on human 

interpretation, meaning, behavior, and the reasons behind it. Interpretive case studies 

rely on interpretive and constructivist epistemology, i.e. social reality is socially 

constructed. In this type of case study, an attempt is made to understand phenomena 

through the meanings that people allocate to them. The plausibility of the story and the 

overall argument both define quality in interpretive case studies. The method of semi-

structured interviews is effective when researchers collect data from particular 

individuals by meeting with them only once. During a semi-structured interview, a 

researcher asks an interviewee questions based on a prepared written list of questions 

and topics. At the same time, the researcher encourages the interviewee to freely 
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express ideas and provide information that the interviewee thinks is important. With 

this flexibility, the researcher can obtain unexpected significant information as well as 

answers for prepared interview questions. In addition to asking questions, researchers 

usually take notes and audio record interviews for later analysis. In order to conduct 

successful semi-structured interviews, researchers need to make interviewees feel 

comfortable about talking. Semi-structured interviews are conducted with a fairly open 

framework which allow for focused, conversational, two-way communication. They 

can be used both to give and receive information. Unlike the questionnaire framework, 

where detailed questions are formulating ahead of time, semi structured interviewing 

starts with more general questions or topics. Relevant topics are initially identified and 

the possible relationship between these topics and the issues become the basis for more 

specific questions which do not need to be prepared in advance. Not all questions are 

designed and phrased ahead of time. The majority of questions are created during the 

interview, allowing both the interviewer and the person being interviewed the 

flexibility to probe for details or discuss issues. Semi-structured interviewing is guided 

only in the sense that some form of interview guide is prepared beforehand, and 

provides a framework for the interview. 

4.1 DISCUSSION AND RESULTS 

Each company has been analyzed on the basis of the IT governance focus areas 

presented by the IT Governance Institute. It flies to more than 100 destinations in over 

60 countries and operates nearly 700 flights per week across six continents. It was 

launched in 1985 with two leased aircraft from a rudimentary airport. Its phenomenal 

growth is reflected in the 130-plus aircraft in its rapidly expanding fleet a mix of the 

latest wide-body Airbus and Boeing. In addition, it’s a major player in the air freight 

industry, carrying 1.3 million tonnes of cargo in 2008, which amounted to almost 20% 

of the airline’s $1.37 billion net profit that year. The IT governance department is 

responsible for the "Quality at Source" objective, including process management using 

CMMI, ITIL and COBIT frameworks, IT performance measurement, portfolio 

management and IT Strategy, in addition to managing the IT investment portfolio for 

the company. The initial phase of the COBIT implementation project was the 

formation of a project team consisting of five members from the security, operations, 

business consulting, and application development and support units in the IT 

department. The COBIT implementation project started by identifying the tangible and 

intangible IT The IT governance framework consists of 20 partial processes, policies, 

procedures, controls, a self-testing program, the evidence, a document repository, and 

defined roles and responsibilities. COBIT is used as the basis for designing the 

framework. Specifically, they used the COBIT domains to assign process owners. The 

COBIT control objectives became the basis of their policies, and the COBIT control 

practices were used to write procedures. They also documented the roles and 

responsibilities in the procedures. The COBIT control practices were used to select key 

controls and the key controls were the subjects of self-tests. Travel by air has reached 

the point where it is now taken for granted in most corners of the globe. With larger 
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number of passengers and more choice available in the skies, airlines looking to 

maintain and grow their position in the marketplace must provide a high-quality 

service with ever-increasing efficiency. In this highly competitive environment, this 

company has undergone a phenomenal expansion period, with an average of 35% 

growth year-on-year for the past 10 years. Along the way, the airline has garnered 

many awards and accolades, becoming one of only six airlines worldwide to have been 

awarded a 5-star rating by Skytrax, an independent aviation industry monitor. The Key 

to introducing COBIT was ensuring that all of IT and management understood why 

they needed to care about effective, value-focused controls. Getting them to realize 

that there are many important business reasons for this was the first key hurdle to be 

successfully addressed. COBIT’s business-focused language allowed management, IT 

and internal audit to ensure they were on the same track. The business process within 

IT has improved as a result of using COBIT for ongoing SOX compliance and other IT 

governance related projects. The company needs a strong governance model in place to 

approve, prioritize and manage IT investments on an ongoing basis. This is necessary 

to align IT investments with the business requirements needed to deliver IT value to 

the company. The process of IT governance must involve the business units at the 

highest level in a partnership with IT to ensure that effective strategic alignment is 

achieved. The company started out in 1945 with a single twinengine DC-3 (Dakota). 

This was followed months later with the purchase of two more DC-3s, and these 

formed the nucleus of what in few years later was to become one of the world's largest 

airlines. Today, the company has 139 aircrafts, including the latest and most advanced 

wide-bodied jets presently available. It operates domestic and international scheduled 

flights to over 70 destinations in the Middle East, Africa, Asia, Europe and North 

America. In 2006, the company began the privatization process, dividing itself into 

Strategic Business Units (SBUs); the catering unit was the first to be privatized. In 

August 2007, the company board approved the conversion of strategic units into 

companies. It is planned that ground services, technical services, air cargo and the 

aviation academy, as well as the catering unit, will become subsidiaries of a holding 

company. The IT governance framework consists of 20 partial processes, policies, 

procedures, controls, a self-testing program, the evidence, a document repository, and 

defined roles and responsibilities. COBIT is used as the basis for designing the 

framework. Specifically, they used the COBIT domains to assign process owners. The 

COBIT control objectives became the basis of their policies, and the COBIT control 

practices were used to write procedures. They also documented the roles and 

responsibilities in the procedures. The COBIT control practices were used to select key 

controls and the key controls were the subjects of self-tests. 

5.1 CONCLUSIONS  

Despite the fact that corporations are beginning to experience success with 

implementing IT governance mechanisms to better manage their IT resources, 

individual governance mechanisms cannot alone promise the successful 

implementation and execution of IT governance policies and procedures. Companies 
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must be able to better understand the complex playing field of their competitive 

environment and be able to put together a reliable set of governance techniques that are 

simple, are easily shared and implemented, and that engage managers who make key 

decisions for the company. The IT department and IT governance philosophies can no 

longer be a black box,with board-level executives deferring to IT leadership for critical 

organizational policy decisions. With its critical contribution to corporate strategy, and 

the risk an organization faces by its mismanagement, IT governance can no longer be 

ignored by senior executives. Many organizations these days are struggling with 

getting IT governance implemented. The results of this research has provided a better 

guidance and explanation on which processes, structures, and relational mechanisms 

they can leverage to support a better alignment in their organizations. Gaps in the field 

of IT governance have not been filled. To fill some of these gaps, this study has 

advanced the field of IT governance through unfolding the nature of IT governance in 

an airline industry environment. A major contribution that this research has made is the 

exploration of how IT governance induces desirable IT behaviors and consequently 

improved organizational performance in an airline industry context. Such a 

contribution is especially timely today, given the increasing prevalence of e-

commerce-enabled business platforms. This research will help the airline industry in 

providing insights about understanding the concept of IT governance, the role and the 

best frameworks that can assist the airline industry to operate effectively and 

efficiently, and how they are able to manage their resources, particularly that relate to 

IT investments, infrastructure, planning and projects by identifying e-commerce risks 

and ways to mitigate them. 
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Abstract 
       Sales forecasting is a key factor in a successful  retailing operations. It is especially critical 

for the food retailing service industry in which product demand is very changeable and some 

of the product’s life cycle is short. This paper conducts a comprehensive literature review and 

selects a set of papers in the literature on retail sales forecasting. The advantages and the 

disadvantages of different kinds of analytical methods of retail sales forecasting are examined. 

The evolution of the respective forecasting methods over the past few years is revealed. a set 

of Criteria to choose the right sales forecasting method is discussed. A list of current most 

popular sales forecasting software in the market to be choose from also disclosed and 

evaluated. The study also aims to provide a basic level of information about sales forecasting 

that can be used to raise the awareness of Libyan retailers about the impact of sales forecasting 

on business growth. 
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1.0 Introduction 
A business process which is buying products in a wholesale market to sell them in small 

quantities at higher prices to consumers this process called retailing. Part of this profit is 

justified by logistics, the useful distribution function of the retailer, who delivers the products 

to consumers and divides those large quantities of products into many smaller units suitable for 

many transactions with many small parties of consumers.  

From time to time retailers make what is called a bulk purchase which  is the purchase of 

much larger quantities than the usual, for a unit price that is lower than the usual. Wholesaler is 

selling products in large quantities at a low unit price to retailers. The wholesaler will accept a 

slightly lower sales price for each unit, if the retailer will agree to purchase a much greater 

quantity of units, so the wholesaler can maximize profit. A wholesaler usually represents a 

factory where products are produced.  

In Libyan wholesale market the products that are at a lower price than the usual are one of 

the following: 

 products with near expiry date 

 seasonal products 

       Retailers who decides on bulk purchase these types of products that are seasonal or have a 

near expiry date must  sell them in a specific period of time or they will lose their money they 

spent on the deal.  

Therefore, there is a need for Retailers to make the right decision on the quantity of units they 

buy from wholesaler on their bulk purchase where a bigger quantity might cause them to lose 

their money, Where the right quantity will increase the profits to its maximum. Therefore the 

retailers need to forecast the sale of the products they attend to buy.  

    Basically sales forecasting is the process of estimating the number of products items to 

be sold. In most organizations, it is the responsibility of the Sales Manager to and monitor the 

sales forecast for each selling period. They are responsible for understanding how sales will 

perform in the future and informing business leaders. 

1.1 Problem statement 
The issue Libyan retailers face today is the lack of awareness about  sales forecasting 

methods and tools what are they and how they are used especially on how sales forecasting can 

benefits their business especially on their bulk purchase deals.  

The sales forecasting information is crucial   to business because it could help speed up 

the business growth and help retailers best allocate and manage their resources to marketing 

program. 

The issues addressed in this paper are: 

1- what is the most accurate sales forecasting method to use. 

2- How to chose the right sales forecasting method and its software application. 

1.2 Objective 
This paper conducts a comprehensive literature review and selects a set of papers in the 

literature on  retailing sales forecast. The advantages and the drawbacks of different kinds of 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buying
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumers
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_price
https://en.wikipedia.org/wiki/Wholesale
https://en.wikipedia.org/wiki/Selling
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_price
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analytical methods of  retailing sales forecasting are examined. a set of Criteria to choosing the 

right sales forecasting method is discussed  as well as a list of current most popular sales 

forecasting software in the market to be choose from also disclosed and evaluated. 

1.3 Contribution 
From our observations conducted on Libyan  retailing market  we found that most of retailers 

if not all  depend on their intuitive  information (opinions, intentions, and feelings)  on future 

sales  to make their business decisions which most of the time can cause the business some 

serious loss when it is a wrong predictions.  Therefore we hope that this paper will put a strong 

foundation toward the awareness of  the advantages Libyan retailers can have by implementing 

a sales forecasting plan into their business  

2. Literature review 

The following Literature review segment presents background and some related 

literature on several area of the study. This includes the detailed explanation about the 

important of sales forecasting to business growth, a detailed explanation about sales 

forecasting methods and the selection of sales forecasting methods criteria. 

2.1 Sales forecasting and Business growth 

 Accurate forecasts allow you to focus on revenue generating activities rather than any 

other activities. As a retailer or a sales leader, you also want precise and meaningful sales 

forecasts for better visibility, planning, budgeting and risk management. Accurate sales 

forecasting allow you to identify issues and alert your executives early on. 

Many companies don’t have a process for creating consistently reliable sales forecasts, often 

times because they use tools like Excel spreadsheets reporting when building their forecasts . 

These solutions pose a huge challenge for sales leaders who need a simpler way to manage 

data and report to key business decision makers about the health of the business. Generally 

these processes are time-consuming, unscalable, and error-prone approaches to sales 

forecasting. 

But why are accurate sales forecasts so essential? Knowing the “why” will help you determine 

how to improve your forecast so that it is a reliable tool for business planning, and a leading 

indicator of your business’ success. 

 While most sales leaders understand the crucial aspects of sales forecasting, very few 

of them achieve reliable forecasts, in fact recent industry surveys suggest that only 40% of all 

forecasted opportunities ever turn into deals. Other than the most obvious reasons to build an 

accurate sales forecast, to determine whether your team will generate enough revenue to keep 

the lights on at the office, there are other key reasons sales leaders should strive for a 

trustworthy and analytics-driven sales forecast. 

2.1.1 The Benefits of Reliable Sales Forecasts 

2.1.1.1. Get a single unified view into achieving revenue goals 

Everyone in your company needs to be on the same page: from inside sales reps dialing 

hundreds of prospects per day to key stakeholders who need to anticipate cash flow and growth 

for the organization. The more visibility you have into how you are performing against your 
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revenue goals the better. When your organization visualizes and understands goals together, it 

is easier to strive towards them, anticipate issues, and make changes to the process to 

accommodate for successes and failures in your sales cycle[1]. 

2.1.1.2. Manage your team and sales performance 

A forecast is a tool for managing your sales team. How do we look relative to our goal? What 

do we need to do to hit our number this month? If you are coming up short in a particular 

month, your forecast will alert you to this problem before it happens. In this case, your forecast 

is about helping you to execute a plan for a particular month or quarter and making early 

adjustments. Coming up short? Then look for low probability opportunities and try to 

accelerate them to improve your odds. In this case, you are using your forecast to help manage 

your pipeline and change the course before it is too late to make up the ground you have 

lost[1]. 

2.1.1.3. Provide an accurate indicator to Your CEO and board 

Very often, the consumer of a sales forecast will be your CEO, VP of Sales or your company’s 

board of directors. This group is concerned about making high-level decisions for your 

business. They might be targeting particular segments, kicking off new expansion initiatives or 

trying to reinvigorate a lagging element of your business. High-level executives have made 

strategic business decisions and want to see the earliest predictors of how effective these 

decisions have been. Your sales forecast is a leading indicator that your CEO and board can 

use to determine the effectiveness of their decisions[1]. 

2.1.1.4. Plan cash flow 

Your CFO cares about your sales forecast as well. She cares because she needs to plan for the 

cash flow of your business. She wants to know how much business is going to close so that she 

can plan to cover the expenses. If you are going to come up short of your plan, she wants to 

know early so she has enough cash on hand to make up the shortfall. Maybe she needs to open 

a line of credit. If you are going exceed your goals this month, maybe she will be more 

aggressive in negotiating up-front terms when discussing new deals with your vendors[1]. 

2.1.1.5. Plan post-sales support 

Aside from the financial concerns your CFO is worrying about, you may also have a services 

or support team waiting on the other side of the sales process to take care of your newly 

minted customers. The services team probably doesn’t care much about the finances of your 

company; their primary concern is in providing great customer service. That means they need 

to be ready for the customers who hit them. 

 The VP of Services is going to care about the pure number of deals. He’s asking questions like 

“How many new customers will we need to onboard?” “Do we have enough consultants?” and 

“Will we have enough staff on-hand for handling customer support inquiries on the phone next 

month?” Your VP of Services wants a customer-centric forecast to be ready with the right 

execution for helping your new customers. 
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These are just some of the many reasons why more accurate sales forecasts make for healthier, 

more balanced businesses. Now that you understand the benefits of producing reliable sales 

forecasts, here are several sales forecasting methods to consider[1]. 

10.1 2.2. Forecasting Methods 

       In research literature, the forecast method is defined as a way of forecast task solution or 

forecast development that guarantees the identification of the way out for different forecast 

users. The main objective of the forecast method is to transfer the current information into the 

future and move from the processed information to forecast. Due to the abundance of the 

forecast methods (there are more than 200 methods mentioned in the economic literature), it is 

rather cumbersome to review all of them. Therefore, the analysis was carried out by classifying 

them into groups. Depending on the research area and research object, the most commonly 

used forecast method classification in the research literature is based on the following criteria 

(Bails, Peppers, 1993, Bolt, 1994, Peterson, Lewis, 1999, Cox, Loomis, 2001): 

• Type of information (quantitative and qualitative forecast methods). 

• Forecast time span (short-term, mid-term and longterm forecast development methods). 

• Forecast object (micro and macro economic indicator forecast methods). 

• Forecast goal (genetic and normative forecast methods). 

The most popular and universal, and the most commonly applied in research papers is the 

classification based on quantitative and qualitative forecast methods because of its 

characteristic to involve the methods classified in other groups.[2] 

       A company can forecast sales either by forecasting market sales (called market 

forecasting) and determining what share of this will accrue to the company or by forecasting 

the company’s sales directly. In this paper we explain techniques for sales forecasting[3]. 

Other functions in company (production, purchasing, finance, human resource sector) can be 

directly and indirectly affected in their planning considerations as a result of the sales forecast. 

[4] 

2.2.1.The Forecasting Process 

 The forecasting process refers to a series of procedures used to forecast. It begins when an 

objective is determined. For example sales objectives can be (estimation of dollar sales, 

number of sales people to hire, etc.).  

Next step is determination of dependent refer to what is being forecasting: sales or the number 

of sales people to hire next year) and independent variables. After this step we should 

determine forecast procedure and methods for analyzing data. 

 Data are then gathered and analyzed often assumptions must be made about the forecast. The 

forecast is made, finalized, and, estimate passes, evaluated. [5] 
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Figure1: Forecasting Process 

It is important to know when we should use qualitative or quantitative forecasting techniques. 

Managers apply quantitative forecasting techniques when environment is predictable and if 

they have data from past period about sales. These techniques are good when we want to 

predict existing products and technologies. They often used mathematics’ techniques for 

forecasting.  

Qualitative forecasting techniques are used in the not predictable environment and when we 

don’t have enough data. These techniques are usually used when managers forecast launching 

the new product line or new technologies. [6] 

2.2.2. Qualitative Forecasting Techniques 

 Qualitative forecasting techniques are sometimes referred to as judgmental of subjective 

techniques because they rely more upon opinion and less upon mathematics in their 

formulations.  

The absence of past sales means that you have to be more creative in coming up with 

prediction in the future. Sales forecast for new products are often based on executive 

judgments, sales force projection, surveys and user’s expectation. We summarized qualitative 

forecasting techniques which include: 
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 Jury of executive opinion: consists of combining top executives’ views concerning 

future sales. This type of forecasting technique is term a ‘top down’ technique 

whereby a forecast is produced for the industry.  

 Customer expectations: use customer’s expectations of their needs and requirements 

as the basis for the forecast. The data are typically gathered by a survey of customers 

or by the sales force  

 Sales force composite: combines the individual forecasts of salespeople. This 

technique involves salesperson making a product-by-product forecast for their 

particular sales territory. Such a method is a bottom-up approach. 

 Delphi method: is a similar to jury of executive opinion technique. The main 

difference the members do not meet in committee. A project leader administers a 

questionnaire to each member of the team which asks questions usually of a 

behavioral nature. The questioning then proceeds to a more detailed second stage 

which asks questions about the individual company. The process go on to further 

stages where appropriate. The ultimate objective is to translate opinion into some 

form of forecast.  

 Bayesian decision theory: has been placed under techniques although it is really a 

mixture of subjective and objectives techniques. This technique is similar to critical 

path analysis in that it uses a network diagram and probability must be estimated for 

each event over the network.  

We already mention that qualitative techniques are often used when managers have little data 

to incorporate into forecast. New products are a classic example of limited information and 

qualitative techniques are frequently employed to predict sales revenues for these items. [7] 

2.2.3. Quantitative Forecasting Techniques 

 Quantitative techniques are sometimes termed objective or mathematical techniques as they 

rely more upon mathematics as less upon judgment in their computation. These techniques are 

now very popular as a result of sophisticated computer packages. There are many quantitative 

techniques  and here we list some of them:  

 Regression analysis: statistically relates sales to one or more explanatory 

(independent) variables. Explanatory variables may be marketing decisions (price 

changes, for instance), competitive information, economic data on any other variable 

that can be related to sales.  

 Exponential smoothing: makes an exponentially smoothed weighted average of past 

sales, trend and seasonality to derive the forecast  

 Moving average: takes an average of a specified number of past observations to 

make a forecast. As new observations become available, they are used in the forecast 

and the oldest observations are dropped. 

 Box-Jenkins: uses the auto correlative structure of sales data to develop 

autoregressive moving average forecast from past sales and forecast errors  

 Trend line Analysis: fits a line to sales data by minimizing the squared error between 

the line and actual past sales values. The line is that projected into the future as the 

forecast. 

 Decomposition: breaks the sales data into seasonal, cyclical, trend and noise 

components and projects each into the forecast  
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 Straight-line projection: is a visual extrapolation of the past data which is projected 

into the future as the forecast 

 Life cycle analysis: bases the forecast upon whether the product is judged to be in the 

introduction, growth, maturity or decline stage of its life cycle  

 Simulation: uses computer to model the forces which affect sales: customers, 

marketing plans, competitors, flow-of-product, etc. The simulation model is 

mathematical replication of the actual corporation.  

 Experts systems: use the knowledge of one or more forecasting experts to develop 

decision rules to arrive at a forecast  

 Neutral networks: look for patterns in previous history of sales and explanatory data 

to uncover relationships. These relationships are then used to produce the forecast. [8] 

       In Libyan market there are many causes of failure computers supports such as: 

organizational changes, poor planning and forecasting, lack of computer skills, lack of 

knowledge the language and budget problems. When companies want to apply computer 

package for sales forecasting they need to choose a program that works for the time series 

which managers planed to predict. Finally, companies in Libya have to select techniques with 

adequate computer solving solution that can be sold to management. If managers can’t 

understand how forecasts are prepared, they are likely to reject the techniques in favor of their 

own judgmental forecasting techniques. 

2.3. Selection of Sales Forecasting Method 
Different forecast method classification criteria were analysed by Bails, Perpers (1993), Bolt 

(1994), Peterson, Lewis (1999), McGuigan, Moyler (1989). In the economic literature, rather 

unanimous authors’ opinion on the complex application of quantitative and qualitative forecast 

methods differs in two aspects: Kinnear, Taylor (1996), Reekie, Crook (1998), and Kennedy 

(1999) support the priority of the quantitative forecast methods and use qualitative forecast 

methods as an auxiliary or alternative means; whereas, Bolt (1994), Hall (1994), Makridakis, 

Wheelwright and others (1998), Clemen (1989), Kirsten (2000), Goodwin (2002), Larrick, Soll 

(2006), Green and Armstrong (2007), state that the synthesis of quantitative and qualitative 

forecast methods guarantees more reliable and informative forecast. After the analysis of 

various research papers (Karsten, 1990, Bails, Peppers, 1993, Bolt, 1994, Makridakis, 

Wheelwright, Hyndman, 1998, Goodwin, 2002), the evaluation of positive and negative 

aspects of quantitative and qualitative forecast was performed and is depicted in figure 1 and 

figure 2. 

Quite a few contradictions can be found in the research papers on the prioritization of the 

forecast method application. The recent increased popularity of qualitative forecast has been 

caused by relatively low costs, and simple application methodology, whereas, the majority of 

the quantitative forecast methods are known to be of complicated application and biased result 

interpretation.  
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Figure2: Quantitative forecast evaluation 
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Figure3: Qualitative forecast evaluation 

As Tashman, Hoover (2001) states, this problem can be partially eliminated by the expanding 

software usage that simplifies method application and reduces costs. Armstrong (1985) states 

that software progress causes the development of more complicated quantitative forecast 

methods whose success and reliability are under doubt.[2] 

The analysis of the main forecast method groups shows that in making forecast estimation it is 

difficult to define the advantage of one method in particular, and the risk of the selection of the 

wrong method always remains. complex application of the forecast methods is different in two 

aspects: one group of researchers (Hirschey, Pappas, 1992, Reekie, Crook, 1998 Kennedy, 

1999) is for the preference of quantitative forecast methods and applies qualitative methods as 

auxiliary or alternative ones, while the other group (Clemen, 1989, Schmittlein, Kim, 

Morrison, 1990, Bolt, 1994, Batchelor, Dua, 1995, Makridakis, Wheelwright and other, 1998, 

Goodwin, 2002, Larrick, Soll, 2006, Green and Armstrong, 2007) states that the parity 

synthesis of quantitative and qualitative forecast methods guarantees higher reliability and 

informativeness of the forecast. 

2.3.1. Selection Criteria of sales Forecast Methods 

When carrying out market demand forecast, one often confronts with the problem of the 

inappropriate selection of a forecast method. It should be noted that in every actual forecast 
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situation methods have their advantages and disadvantages, hence, it is important to define and 

analyse forecast method selection criteria. Despite the fact that there are a lot of different 

forecast methods, the researchers define common assumptions for forecast method application 

based on their accuracy. Firstly, most of the quantitative forecast methods are based on the 

assumption that a certain reasonable linkage that existed in the past, will remain in the future. 

Secondly, the forecast accuracy by using any forecast method gets reduced with the increase of 

the forecast time span. In other words, long-term forecast is less reliable than the short-term 

one due to the factors that cause potential uncertainty[2]. Thirdly, the forecast for the whole 

market demand is usually more accurate than the forecast for a separate product because in the 

former case, the demand forecast errors for separate product groups just eliminate each other 

(Herbig, Milewicz, Golden, 1994).  criteria in the research literature discloses two-sided 

opinion: on the one hand, Bails, Peppers (1993), Kress, Snyder (1994) state that the selection 

of the forecast method should be based on the assessment of its accuracy; on the other hand, 

Waddell, Sohal (1994), Clifton, Nguyen, Nutt, (1998) associate the forecast process with 

defined forecast objectives. However, the selection concept of the forecast method reflects 

only one criterion - either forecast accuracy or forecast objective. The selection of the forecast 

method should be based at least on several criteria taking into account forecast method 

applicability and additional things proposed by researchers such as [2]: 

• Forecast accuracy degree. 

• Time span. 

• Amount of necessary initial data. 

• Forecast costs. 

• Result implementation and applicability level. 

The priorities of forecast method application are determined according to the forecast time 

span which is traditionally divided into short- (1-3 months), mid- (3 months-2 years) and long- 

(more than two years).Simple quantitative forecast methods are applied for short- and mid- 

period of time (simple moving average and exponential smoothing), while for long-term 

forecast regression and econometric models are applied. Bails, Peppers (1993) believe that the 

restriction of the application of the high accuracy reasonable methods is caused by 

inappropriate definition of the research object, and involvement of the economic processes that 

are not substantiated by approved regularities. It should be marked that the most complicated 

forecast methods (regressive, econometric, and cost – yield models) enable analysing micro 

and macro economic indicator interrelationship, business change points and economic process 

dynamics (Remus, O’Connor, Griggs, 1998). In the selection of the forecast method for market 

demand, much attention should be paid to the possibility to assess consumer demands or the 

changes of competitive environment. Though quite often there is a sceptical approach to 

qualitative forecast methods due to their high subjectivity, the selection of these methods can 

be beneficial when it is impossible to express the main market demand causing factors in a 

quantitative way, or there is no sufficient data for quantitative forecast.[2] 

2.4 Choosing the Right sales forecasting Software 

With a growing number of software products on the market, it has become increasingly 

difficult to select the appropriate software for a particular task. With thousands of titles 
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to choose from, there is no simple answer. Choosing software is a subjective activity. 

One person's favorite computer program may leave another cold. 

A number of criteria for selecting software packages are listed below. They are not 

arranged in any order circumstances differ from one situation to another. For example, 

price might be the most important for one case, and the least important in another [9]. 

 Price: budgets are always a big concern, look for good value in the software you buy. 

There's no doubt that some software is overpriced, particularly when compared to 

other products that offer excellent value for doing the same job. But remember, the 

value of software is not in its price, but in what it does for you. 

 Learnability: if the software is difficult to learn and difficult to use, why bother with 

it? There are enough good products out there to give you another choice. If time is 

short, maybe another product should be considered. A characteristic of good software 

is that it is quick to learn, easy to use and works well. 

 Documentation: good software without good documentation is frustrating.  

 Site Licensing: you may need multiple copies of the same software, eg: if everyone in 

a section is to use the same package. Many software products can be obtained at a 

preferential cost when there are multiple users. Some vendors don't sell a site license. 

Others offer a good deal on quantity pricing or low-cost unit pricing, such as five-

packs or 10-packs of the software. 

 Upgradeability: a good software product is a work in progress. Manufacturers 

demand a lot of the product and a lot of themselves. We've all seen software that 

started out as version 1 and is now up to version 5, 6 or 7! What is the policy of the 

vendor for upgrades? Are they provided free within an initial time from purchase, such 

as 90 days, or is there a nominal postage and handling charge? What about later 

upgrades? They should be available at low cost when new versions of the software are 

released. 

 Compatibility: how well does the software integrate with your hardware and other 

software products you need or use? Some combinations of different software from 

different manufacturers work well with each other, but others can cause problems. 

2.4.Assessment of top current sales forecasting software application 

       In this segment we list some of the popular sales forecasting software application and their 

evaluations which are conducted by ("https://www.capterra.com") website. In fact there are a 

lot of sales forecasting software out there but we cannot list all of them. The following Table 1 

shows the evaluation of 10 applications  each application will be evaluated  in five characters: 

 Ease of use 

 Customer support 

 Features and functionality 

 value for money 
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 overall  

 

The evaluation rate is 5 stars for each character: 

Application 

Name 

Ease of 

use 

Customer 

support 

Features and 

functionality 

Value for 

money 
overall 

Number 

of 

reviews 

ZOHO CRM  
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

1568 

COPPER 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

307 

SalesLoft  
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

63 

SlickPie 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

 
4.5/5 

47 

SOFON 

guided 

solutions 
 5/5 

 
4.5/5 

 
5/5 

 
5/5 

 
5/5 

31 

Aviso  
4/5 4.5/5 

 
4/5 

 
4/5 

 
4/5 

29 

 

Table1: sales forecast software application and their evaluation 

 

3. Conclusion 

      Sales forecasting is the key to sales success because it provides the information of knowing 

where are customers are located and the ability of estimating how much the customer will buy. 

Sales forecasting is so important that most of business holder include sales forecasting topic in 

their sales training programs. Because, a wrong prediction can have huge effects on revenue. 

Sales managers must calculate and log the forecasting errors acquired by the qualitative 

methods they use so that they can recall this data to decide where this methods best employed 

in future. Qualitative techniques are usually used side by side with the quantitative techniques. 

When a product has a historical sales data its most likely to use a quantitative forecasting 

methods. One of the biggest advantage of Quantitative methods is even with a large number of 

product data that need to be calculated and analyzed this job could be done easily using the 

right forecast software application. Therefore, sales department must have a good access to 

computers and a good forecasting software application.. The successful use of quantitative 

technique demands that analysts be well versed in the statistical procedures used by these 

techniques. 
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Most initial sales forecast today are prepared with computer program. A recent survey of 207 

firms revealed that 76% of the companies allowed managers to make adjustments to computer 

generated forecast with judgmental procedures[4].  

Furthermore, there are few point we find highly recommended when considering sales 

forecast.  

 Using behavioral data in forecasting methods if possible rather than using judgments 

or intentions 

 We cannot relay 100% on sales forecast methods results either a quantitative or 

qualitative we should always list the things that we might be wrong about our forecast 

to use as a feedback.  

 Sales forecasting techniques that are complex and  difficult to learn are not proven to 

be more accurate than the simple techniques add to this unreasonable  cost and 

unpopularity among users. 

 people who know what they are doing are highly recommended. 

 A practically tested methods are highly recommended over theoretically test methods. 

 The selection of the forecast method should be based on several criteria taking into 

account the applicability of the forecast method for sales forecast, like forecast 

accuracy level, period, the scope of initial data, forecast costs, and the level of result 

application and implementation. 

       Finally, we would like to state that in Libyan retailing market and from our observation we 

found that retailer are not aware of the huge important of sales forecast to business. 

Furthermore, the lack of knowledge of how to use a computer technology and language 

presents the major challenges retailers face. Therefore, we recommend that this issue should be 

evaluated in further studies. 
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Abstract: This paper covers in detail the pre-validation of the designed quality 

culture framework, implementation flowchart and self-assessment. The pre-validation 

procedures are based on the findings from literature review, questionnaire survey, and 

face-to-face interviews. These sources of information were the base for development 

of the QMS framework, implementation flow chart, and self-assessment questions. By 

using the self-assessment questions, Libyan companies can evaluate their QMS status, 

and they can decide which part of the implementation flowchart they start with. The 

pre-validation of the framework is conducted with foreign manufacturing companies 

and Libyan quality experts. Through discussions and rework of the designed body of 

the quality culture framework, the implementation flowchart and the self-assessment, 

the involved experts agreed to start the implantation of the framework proposed. The 

final validation processes of the framework will be conducted through six months 

implementation in five Libyan manufacturing companies. Once the validation had 

been conducted, it will be visible if the framework operates in improving the 

company's QMS status. 
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Index terms: QMS, quality culture, implementation flowchart, self-assessment, Libyan 

manufacturing companies.  

 

 

I. INTRODUCTION 

 

The quality culture framework (as shown in figure 1) [1], and QMS implementation 

flowchart proposed for Libyan manufacturing companies (as shown in figure 2)  [2], 

needs to be validated. This part is considered to be crucial because this is where a 

practicable of the conceptual implementation framework for Libyan industrial 

companies was introduced. A QMS self-assessment is designed based on the work of 

Ab Rahman and Tannock [3], Ab Rahman [4], HKMA [5], Jung et al. [6], Lau et al. 

[7], Malcolm Baldrige National Quality Program [8] and QMEA [9]. The author 

contacted a number of quality experts in Libya and industrial managers working in 

foreign companies. First, the author contacted four managers working in foreign 

different manufacturing companies, and then the author arranged four meetings with 

experts in Libya who have a good quality management background.  
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Figure 1: Quality culture conceptual implementation framework 

Source: [1] 
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Figure 2: QMS implementation flowchart 

Source: [2] 
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II. Framework Validation with Foreign Companies 

Details of the foreign companies participated in the validation shown in Table 1. All 

four companies are large size manufacturing companies and considered to be a TQM 

companies as mentioned by the interviewees. The interviewees have suggested a 

number of remarks regarding the QMS implementation framework and the assessment 

steps. Remarks on the quality culture implementation flowchart, interviewees 

suggested to introduce a quality culture department in the company hierarchy chart to 

plan for quality activities, follow up the activities with different departments within the 

company, and take correction measures where needed. The importance of suppliers 

feedback is discussed with the interviewees, in which insisted and agreed to be added 

to the flowchart. Some explanations regarding the assessment questions were 

performed, the interviewees suggested some remarks to be added to make the 

assessment more clear and beneficial, which had been added and been agreed. 

Due to time limitations available for this study, and based on the interviewees 

experience, the author asked the interviewees about the time period necessary for the 

validation of the quality culture framework, three of the interviewees working for C1, 

C2, and C4 assured that a time of six to eight months is enough to test the validity of 

the framework, where interviewee working for C3 assured that a minimum of eight 

months is needed for such a task. Chin and Dale [10] and Chin and Pun [11] achieved 

a full implementation of their TQM framework in Chinese manufacturing companies 

within a twelve months period, where on the other hand, Ab Rahman and Tannock [3] 

validated their TQM framework in Malaysia within a six months period. The author 

decided to conduct the validation processes within six months period, with an 

assessment procedure every three months of implementation. That was based on; time 

limitations for the study, interviewees’ suggestions and the literature available.  

The author took the necessary measures on the comments and advices on 

improvements of the self-assessment questions and the quality culture implementation 

framework and flowchart. The comments and suggestions were sought in relation to its 

feasibility, practicality, eases of implementation and overall structure, i.e. whether it 

was simple and understandable. The author had passed the new quality culture 

assessment to all four interviewees and asked them to use it to evaluate their 

company's current quality practices status. This is done to overview the quality culture 

assessment form for any more corrections and modifications, and to have an overlook 

of their company's quality practices status. Figure 3 illustrates the status of the seven 

MBNQA variables and the overall MBNQA score in each company.  It has been clear 

from the figure that all items of MBNQA and the overall percentage are more than 

50%, which indicate that all four foreign companies participated in the validation have 

a good quality management system in their companies. 
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Table 1: Details of the foreign companies participated in the validation 

Interviewee position 

Company details 

Code  & Size Product TQM 

Section Head C1 Large Consumer Electronics Yes 

Manufacturing 

Manager 
C2 Large Automotive parts Manufacturer Yes 

Executive C3 Large Automotive components Yes 

QC Manager C4 Large Semiconductors manufacturers Yes 

 

III. Framework Validation with Libyan Experts 

The QMS framework, quality culture flowchart and the assessment questionnaire, after 

been validated with the four foreign companies, had been arranged with four Libyan 

quality experts working in the manufacturing, and oil and gas sectors. These experts 

have working experience more than 20 years, and have a very good background of 

QMS and Libyan manufacturing culture. 

The chosen Libyan experts were selected based on social and tribal relations. Two of 

the experts were working in the iron and steel company (LE1 is a production manager 

at Hot Strip Mill, and LE2 is a quality control manager of the company). The third 

expert LE3 is a production manager at Zliten Cement Plant which belongs to Ahleya 

Cement Company, and the fourth expert LE4 is working in Ra's Lanuf refinery as a 

maintenance manager. 

All four experts (LE1, LE2, LE3 and LE4) promised to comply with the request to 

participate in validating the framework, implementation flowchart and the assessment 

questionnaire. They encouraged the author to continue his efforts to help the local 

Libyan companies improve their quality culture. 

The experts had offered some constructive suggestions to enhance the implementation 

of the framework and flowchart. LE2 and LE3 insisted that the quality awareness is 

very important in order to increase employees support, and that companies must be 

careful planning and executing training programs. LE1, LE2 and LE4 suggested some 

modifications in the position of check points in culture change and in QMS 

implementation, which had been modified in the implementation flowchart [2]. For the 

self-assessment validation, all experts (LE1, LE2, LE3 and LE4) had different remarks 
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on some questions and their meanings, which had been improved in language for 

clarity. 

 

 
Figure 3: Assessment of the foreign companies participated in the validation 

Remark: LS-Leader Ship, SP-Strategic Planning, CMF-Customer and Market Focus, 

MAKM-Measurement, Analysis and Knowledge Management, WF-Work Force, PM-

Process Management, and R-Results. 
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During the meetings with the experts, the validation time period required and the 

possible companies for implementation were discussed in detail. LE1, LE2 and LE4 

expected a long time period for implementation in large size companies, in which they 

expected more than one year for such task, where LE3 expected eight months to be 

enough to execute the task.  On the other hand, and along with the author, all experts 

suggested and insisted to make partial implementation since the main objective of the 

implementation task is to validate the framework, which means that it is easier and 

better to choose one production line in each company, which will be easily conducted, 

controlled and managed for such task. In general, all four Libyan experts were very 

happy with the overall perception of the framework, and they concluded that it is 

simple and contains a sensible approach. They also concluded that the framework 

covers all the initial aspects of quality culture implementation since it was together 

with the self-assessment which has been developed in line with the quality criteria. 

Conclusion 

Quality culture framework and the implementation flow chart proposed for Libyan 

manufacturing companies had been presented for discussion with local and 

international experts in the application of total quality systems for the purpose of 

benefiting from their knowledge and modifying the proposed system before the 

application process. Through deep and continuous discussions, the system has been 

modified and is ready for implementation. The experts interviewed suggested 

implementing the framework for six months in a number of Libyan companies, and 

can be modified in the future as needed. The system is initially considered valid for the 

application. 
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Abstract 

This study was conducted to assessment the environmental impacts in petroleum 

refineries due to the different processes. The paper presents the data obtained during a 

case study was achieved in Tobruk petroleum refinery. The main petroleum products 

of the refinery represented by diesel, light naphtha, heavy naphtha and kerosene, with 

maximum production capacity about 21,500 bbl/day. 

The results of the study revealed that the waste water affected by high concentration of 

hydrocarbons. The heavy metals are also determined and they are represented by V, 

Fe, Ni and Cu with low contents in crude oil. 

Also the pollutants parameters in the disposal water such as biochemical oxygen 

demand, chemical oxygen demand, total organic carbon, suspended solids, phenols, 

ammonia and sulphides are determined, and the results are compared with other 

refinery types. The concentration of these parameters are higher than the standard 

values that recommended by Environmental Protection Agency (EPA), at the same 

time these values are less if they are compared with the other refinery types. 
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On the other hand, the disposal water due to the refinery processes doesn't undergo 

treatment before elimination process which affected harmful on the surrounding 

environmental medium.  

Key words 

Petroleum refinery, distillation, refinery products, water contamination, waste water, 

water quality, pollutants parameters. 

 

1. Introduction 

The coal requires little processing before its (conventional) use for direct combustion 

purposes. Also the natural gas requires little or no processing. In comparison, when 

crude oil is pumped from the ground, it may contain several hundred individual 

components, which range from liquids of very low boiling points to solid waxes. 

Crude oil could be used as a boiler fuel to make steam for process heating or electric 

power generation, but it is only marginally more desirable than coal (because of the 

convenience of handling liquids rather than solids). No other device can make efficient 

use of a substance having such a complex mixture of components
(1)

.  

The approach to making the best use of petroleum is first to separate it into a small 

groups of compounds. This is done in a petroleum refinery, schematically (and 

simplistically) illustrated in Figure 1. The numbers given in parentheses for the yields 

of different products are only approximate. They can vary considerably with the type 

of crude oil refined and with the conditions of operation of the refinery
(2)

.  

In principle, it is possible to separate each component of petroleum one-by-one, though 

this might take many repetitive distillation operations. However, to do so would be 

both very wasteful and prohibitively expensive
(3)

. For example, suppose we had a 

supply of crude oil that contained 0.5% octane. Octane, C8H18, is a component of 

gasoline. If for some reason we wanted to use pure octane as a motor vehicle fuel, we 

would require 4.8 million barrels (some 200,000,000 gallons) of crude oil to produce 

1,000,000 gallons of pure octane, after many distillation steps to purify the octane. On 

the other hand, 20% of a good crude oil might yield gasoline on simple distillation. 

Making 1,000,000 gallons of gasoline would require only 119,000 barrels of crude oil. 

This upgrading of crude oil into products tailored to meet specific consumer needs is 

what we mean by refining. 
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Fig. 1: Schematic representation of a petroleum refinery 

 

The project of Tobruk oil refinery has been implemented by the National Petroleum 

Institution to satisfy some requirements of petroleum products. The job of refinery 

facility is to separate the crude oil into different products, the processes of separation 

take place under atmospheric distillation. The maximum capacity of production about 

21,500 bbl/day. The main petroleum products of the refinery are diesel, light naphtha, 

heavy naphtha and kerosine.  

2. Material and Methods 

The study has been carried out on the refinery, where the samples are collected 

periodically and chemically analyzed in refinery labs. The concentration of metals 

determined by using some analytical techniques such as Atomic Absorption technique 

and Flame Photometer.  

The polluted parameters in the waste water of cooling tower are estimated. These 

parameters include: Biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 

(COD), total organic carbon (TOC), suspended solids (SS), phenols, ammonia and 

sulphide. 

3. Refining Processes and Wastewater Sources 

The following discussion is intended to provide an overview of refining operations by 

describing the steps in the refining of crude oil and the various products that can be 

made in a modern petroleum refinery. It is also intended to summarize the wastewater 

sources associated with various refinery operations. The purpose of this discussion is 

to explain some of the technical references to refining in the accompanying report on 

wastewater pollution prevention opportunities in the refining industry. The refinery 

processes are discussed in the general sequence in which crude oil flows through the 

refinery. Emphasis is placed on the purpose of each processing step and its interactions 

with other processes.  

Petroleum refining is one of the most complex chemical industries, which involves 

many different and complicated processes with various possible connections. Fig. 2 

illustration of a standard refinery system
(4)

. 
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Fig. 2 Illustration of a standard refinery system 

 

3.1. Crude Desalting 

Desalting of crude oil upstream of the crude distillation unit is a key process operation 

for removal of undesirable components from crude oil before it reaches any of the 

major unit operations. Crude oil as received at a refinery contains various 

contaminants that must be removed before it is processed. Various salts, clay, rust and 

debris from cargo holds, and other types of suspended solids can cause equipment to 

plug and corrode. The water and inorganic salts in the crude oil are the result of 

naturally occurring brine associated with the oil reserves. The desalter removes these 

materials by a combination of water washing and emulsification of crude oil with 

water to promote thorough contact of the water and oil. Electrostatic separation and 

demulsification are then used to break the emulsion and separate the two phases. 

Desalter water is one of the larger volume streams to the refinery wastewater treatment 

plant. Rates vary with the water content of the crude oil and the degree of difficulty in 

desalting the crude, but a representative rate would be around 2-2.5 gallons of 

wastewater per barrel of crude oil feed to the unit.  

3.2. Crude Distillation 

After desalting, crude oil is distilled in an atmospheric distillation column to separate 

the different crude oil fractions by boiling point. The overhead product consists of light 

ends (basically the C1 through C4 compounds, including refinery fuel gas and LPG). 

Side streams include straight run gasoline, naphtha, and light and heavy atmospheric 

gas oil (also known as middle distillate). Atmospheric residue is the bottoms fraction 

that is sent to the vacuum distillation column. (Vacuum distillation is necessary for the 

heaviest material since fractionating it at atmospheric pressure would require 

temperatures so high that it would decompose, or crack, before it could distill. While 

thermal cracking is desirable in other refinery units designed to promote cracking, it 

would only serve to damage and plug a fractionation column. Fractionation under 

vacuum conditions reduces the temperature at which distillation occurs.) The products 

from the vacuum tower include light and heavy vacuum gas oil and vacuum residue, 

the heaviest fraction of crude oil. 
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Wastewater from the crude oil distillation process contains H2S, ammonia, suspended 

and dissolved solids, phenol, and mercaptans (organic sulfur compounds). It is 

generally alkaline. Because live steam is fed to the atmospheric and vacuum towers as 

a heat source and stripping medium as well as being used to draw a vacuum on the 

latter tower, there is a significant flow of wastewater from condensed steam in the 

overhead reflux drums and from the vacuum system. Flow rates on the order of 20-25 

gallons per barrel of crude oil feed are representative, but wide variations among units 

are typical Pollution Prevention Report and Two-Year Work Plan
(5)

. 

3.3. Catalytic Cracking 

Catalytic cracking converts the heavier distillates streams, such as atmospheric and 

vacuum gas oils, to lower boiling compounds (naphtha, etc.) that can be further 

processed into more valuable products, such as gasoline. Catalytic cracking is 

primarily conducted in fluidized catalytic cracking units (FCCU) using a fluidized bed 

reactor in which a catalyst consisting of very fine particles flows continuously between 

the reactor and catalyst regeneration sections.  

Wastewater from the unit typically contains oil, suspended solids (e.g., catalyst fines), 

ammonia, sulfides, phenols and cyanides released from the cracking of heavier 

petroleum cuts. Flow rates are relatively high at around 15 gallons per barrel of 

feedstock due to the use of catalyst stripping steam in the bottom of the reactor and 

stripping steam used in the main fractionator. 

3.4. Hydrotreating and Hydrorefining 

Hydrotreating and hydrorefining are catalytic processes that stabilize petroleum 

products and remove impurities by reacting them with hydrogen over a fixed bed 

catalyst typically composed of nickel, molybdenum and/or cobalt. Stabilization 

generally involves hydrogenation of olefins and diolefins. Sulfur, oxygen, nitrogen, 

halides and metals are typical impurities. Hydrotreating operating conditions (e.g., 

pressure, temperature, hydrogen feed rates) vary with the type of stream being treated 

and the desired product specifications.  

Wastewater from hydrotreating generally originates in the fractionation of the treated 

product stream. Stripping steam condensed in the product stripper reflux drum is the 

primary source of wastewater. The wastewater stream is usually alkaline and contains 

suspended solids, ammonia, and H2S. It may contain phenols if the feed to the unit 

includes cracked products. Flow rates vary from unit to unit but are on the order of one 

gallon per barrel of feedstock to the unit. 

3.5. Hydrocracking 

Hydrocracking is a much more severe process than hydrotreating and is a companion 

process to cat cracking in that it serves the same purpose of cracking heavier 

feedstocks to more valuable lighter components. However, the feedstocks are the 

refractory streams (e.g., light cycle oil from the cat cracker and distillate fuel oils) that 

resist catalytic cracking and require the extremely high hydrogen partial pressure 

associated with hydrocracking.  
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Wastewater from hydrocracking is often similar to that described above for catalytic 

cracking in that it contains products released from cracking heavier cuts of petroleum. 

Flow rates are lower than in a typical FCCU since there is less steam used in the 

process. They are generally on the order of 2 gallons per barrel of feed. 

3.6. Catalytic Reforming 

Catalytic reforming is the process that converts paraffinic and naphthenic compounds 

to aromatics in the presence of a precious metal catalyst in a series of reactor vessels. 

The main products are the C6, C7 and C8 aromatics. The only C6 aromatic is benzene, 

the only C7 aromatic is toluene (methyl benzene), and there are four C8 aromatics, 

including ethylbenzene and three isomers of xylene (di-methyl benzene). 

Catalytic reforming consists of multiple reactions in parallel, including 

dehydrogenation of cyclic C5 and C6 compounds, isomerization of normal and iso-

paraffins, dehydrocyclization of paraffins, hydrocracking of paraffins and naphthenes, 

and hydrodealkylation of naphthenes and aromatics.  

The process wastewater from a catalytic reformer is typically a very small stream since 

the naphtha feedstock has been hydrotreated and pre-fractionated. The effluent 

produced generally contains negligible quantities of phenols and H2S. 

3.7. Isomerization 

Isomerization converts straight chain (normal) paraffins with low octane values (e.g., 

62 RON for normal pentane) in gasoline feedstocks into isomers with high octane 

values (e.g., 92 RON for isopentane).  

Isomerization typically produces an acidic wastewater stream that is relatively high in 

dissolved solids (chlorides). Since the feed to the unit must be desulfurized, the 

wastewater is low in H2S and ammonia. Flow rates are usually very low. 

3.8. Coking 

Coking processes are intended to minimize refinery yields of residual fuel oil (mainly 

vacuum tower bottoms) by severe thermal cracking of streams that are too heavy and 

too contaminated with impurities to be processed in any other manner. Fluid coking is 

a continuous process, whereas delayed coking is a batch process and is the more 

common of the two. These processes yield a full spectrum of products from gases (C3 

and lighter), LPG and naphtha to gas oils.  

Coking units produce wastewater that is usually alkaline and contains high levels of 

suspended solids (coke fines) along with ammonia and H2S. COD loads are typically 

high. However, much of this water is recycled within the unit, and typical wastewater 

flow rates from the unit may be on the order of one gallon per barrel of feed. 

3.9. Visbreaking 

In addition to coking, there are other thermal processes of significance in refining. 

Visbreaking is a common thermal process. It is a bottoms upgrading process for 

thermally cracking vacuum residue, deasphalter bottoms, and/or other heavy cuts. It is 

typically used to produce gasoline, naphtha, middle distillates, fuel oils, and asphalt.  
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The visbreaking process yields a wastewater stream that is alkaline and that contains 

high levels of ammonia, H2S, phenol, and suspended solids. It also represents a 

significant source of BOD and COD. Flow rates are on the order of two gallons per 

barrel of feed to the visbreaker. The source of wastewater is primarily stripping steam 

condensate
(6)

. 

3.10. Alkylation 

The term alkylation refers to any reaction that adds an alkyl group to a molecule. To 

the refiner, it means the reaction of a low molecular weight olefin (e.g., propylene, 

isobutylene) with an isoparaffin (e.g., isobutane) to form heavier isoparaffins with high 

octane values. Either sulfuric acid (H2SO4) or hydrofluoric acid (HF) catalyst is used in 

the process. The process yields a wide range of products, and conditions are controlled 

to maximize octane values rather than to yield specific chemical compounds. 

The alkylation unit produces an acidic wastewater stream with significant levels of 

dissolved and suspended solids and COD. Minimal quantities of H2S, ammonia, and 

phenols are usually present. Wastewater from a sulfuric acid alkylation unit will 

contain spent sulfuric acid. 

3.11. Polymerization 

Propylene and butylenes, separately or mixed, can be polymerized to form high octane 

blending components. Phosphoric acid in either solid or liquid form is used to catalyze 

the reaction.  

Wastewater from the polymerization process is alkaline and contains ammonia, H2S, 

and mercaptans. Flow rates are minimal. 

3.12. Sulfur Recovery 

Some crude oils typically contain high levels of sulfur, whereas most refined product 

specifications call for low sulfur levels. Sulfur is therefore removed in various 

processes and typically is converted to H2S, which is sent to the fuel gas system.  

The wastewater stream from a sulfur recovery unit is dependent on the SRU 

technology employed. One of the more common tail gas units is the SCOT process, 

which employs a quench tower with a circulating water spray for direct contact cooling 

of the reactor effluent.  

3.13. Light Ends (Vapor) Recovery 

Gases and unstabilized liquids from various refining processes are charged to the gas 

recovery unit for stabilization and recovery of products that have greater value as 

feedstocks in various units than they have as refinery fuel gas. Fractionation and 

absorption followed by stabilization in a de-butanizer and depropanizer yields a 

stabilized liquid product (e.g., for gasoline blending) plus propane-propylene and 

butane-butylene streams that can be further processed to yield light olefins (propylene 

and butylenes), isobutane, n-butane, and propane for use in other units.  

Gases from the crude unit contain varying quantities of water in the form of steam 

condensate due to the use of live steam in the crude distillation process. Depending 

upon the quantity of steam used in the crude unit and on the degree of condensate 
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collection and removal in the crude unit overhead, the light gases sent to gas recovery 

will have more or less water to be removed and blown down from the light ends 

recovery operation
(7)

. 

However, Figure 3 shows the amounts of wastewater in some refinery processes. The 

highest amount of wastewater produced in crude distillation and catalyting cracking 

processes. 

 

Fig. 3: Quantity of wastewater in refinery processes 
 

4. Metal Contaminants in Crude Oil 

All crude oils contain trace quantities of naturally occurring metals. Other than crude 

oil trader or proprietary oil company crude oil assay information, very little data have 

been published on the specific metal content of crude oils. In 1999, member companies 

in cooperation with the Petroleum Environmental Research Forum published a study 

that involved 26 crude oils from various parts of the world. Crude oils, which ranged 

in API gravity from 12
o
 (very heavy crude oil) to 46

o
 (very light crude oil), were 

examined with respect to 18 metals. The results of the study indicated that many 

metals are present at such low levels that there is no need to consider them as 

chemicals of concern for purposes of site characterizations and risk assessments at 

sites where accidental and/or historical crude oil releases have occurred. Mercury is by 

far the most significant metal in crude oil and  is of concern to refiners not only as a 

pollutant but also as a cause of corrosion of processing equipment.  

5. Petroleum Utilization 

Petroleum utilization is a much more complex process. This is illustrated in Figure 4. 

In particular, the preparation of petroleum before it is sold to the consumers is very 

extensive. The reason for this is that, despite their similar elemental composition, the 

chemical structure of different crude oils may be very different, as discussed above. 

Furthermore, a large number of different products is obtained from the petroleum 

refinery, this is illustrated in Figure 4, most of them are used as fuels. A small but very 

important fraction is used as the basis for the (petro) chemical industry which gives us 

such indispensable products as plastics, pharmaceuticals and textiles. 
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Fig. 4: Pathways to petroleum utilization 

6. Results and Discussion 

The results that obtained from chemical analyses of water samples in different oil 

refinery units reveal a wide variation of physical and chemical parameters 

measurements. 

The pH values are determined in some refinery units which including: tank water unit, 

Cooling tower, steam condensate and boilers that exhibit variation results. The average 

values are 6.5, 9.5, 6.2 and 7.0 respectively (Table 1). Figure 5 presents the variation 

values of pH, chloride, total iron and sulphites in some refinery units. 

The conductivity has been determined for the cooling water, tank water, boiler water 

and steam condensate. The highest value is recorded in water tank (2095 µs/cm), while 

the lowest value in steam condensate (7.0 µs/cm) (Table 1). Figure 5 illustrates the 

concentration of chemicals in refinery units, while Figure 6 shows the variation of 

conductivity and nitrite in the refinery units. The highest value of nitrite is recorded in 

cooling tower water.  

 

Table 1: Concentration of chemicals in refinery wastewater 

 

Refinery unit 

 

pH 

Conductivity 

(µs/cm) 

Chloride 

(Cl
-
) ppm 

Total iron 

(Fe)  ppm 

Sulphites 

(Na2SO3) 

Nitrite 

(NaNO2) 

ppm 

Water tank 6.5 2095 5 0.5 3 210 

Cooling tower 

water 

9.5 1250 80 0.6 5 750 

Boiler water 7.0 646 71 0.12 14 150 

Steam 

condensate 

6.2 7 10 1 1 1 
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Fig 5: Concentration of chemicals in refinery units 

 

Fig. 6: Variation of conductivity and nitrite in refinery units 

 

The waste cooling water has been analyzed to determine the average content of oil 

through one year. Figure 7 depicts a comparison between the content of oil in inlet and 

outlet water in cooling tower through one year. It is obvious that the wastewater 

contain high contents of oil  than the inlet cooling water this is attributed to the high 

pollution of water by hydrocarbons. Consequently it must be eliminate from these oils 

before disposal wastewater into the surface water to avoid pollution risks. 

 

Fig. 7: Oil content in inlet and outlet water in cooling tower. 
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In addition to the previous physical and chemical parameters, some others pollutants 

parameters e. g. biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand 

(COD), total organic carbon (TOC), suspended solids (SS), phenols, ammonia and 

sulphide are estimated in the waste water, as well as the volume of polluted water 

being produced in oil refinery (Table 2). 

These parameters are compared with another different types of oil refinery distillation 

systems such as light cracking refinery, heavy or strong cracking, lubricated oils, 

petrochemicals and refinery complex (Table 2).  

The results of analysis reveal that the concentration of these pollutants in atmospheric 

distillation in Tobruk oil refinery is lower than the other refinery systems, but it is still 

above Environmental Protection Agency (EPA)
(8)

 recommended standard values 

(Table 2). So it must be reduce the concentration of these pollutants through treatment 

processes before the disposal to Bay water. The variation in these concentrations is 

illustrated in figure 8.  

However, the obtained analyses are correlated with the standard levels recommended 

by EPA as shown in figure 9.          

The water volume being produced from the refinery also has been compared with the 

other ones (Table 2). It is obviously that the lowest volume produced from atmospheric 

distillation (62 bbl/day) and the highest amount of water volume produced in refinery 

complex (230 bbl/day) (Fig. 10). 

The heavy metal content in the wastewater represented by V, Fe, Ni  and Cu. They 

show variation in their concentration with low contents. This may be attributed to their 

lower content in crude oil (Fig. 11). 

Table 2: Pollutants parameters of wastewater in oil refineries 

 

 

Refinery type 

Polluted 

water 

volume 

bbl/oil 

bbl 

BOD5 COD TOC SS Phenol 

 

Ammonia Sulphide 

Kg/1000 bbl polluted water
(9)

 

Atmospheric 

distillation 

62 25.5 42 16.5 44 0.150 19.5 0.02 

Light cracking 80 31.20 44.01 20.25 54.30 7.45 22.60 0.97 

 Heavy 

cracking 

90 29.5 55.04 22.05 62.90 5.70 24.50 0.85 

Lubricated oils 120 40.0 85.9 17.50 115.2 2.50 34.80 - 

Petrochemicals 110 30.2 73.40 25.07 80.04 3.25 51.45 0.445 

Refinery 

complex 

230 35.20 52.06 25.40 70.95 0.65 31.25 0.719 

EPA (2006) - 20 30 10 30 - 12 - 

*1 kg/1000 bbl = 6.3 mg/l          
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Fig. 8: Pollutants parameters of refinery waste water and other refinery systems  

 

Fig. 9: Correlation between pollutants parameters and EPA standard values 

 

Fig. 10: Polluted water volume in the oil refinery 
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Fig. 11: Metals content in wastewater 

 

7. Conclusion 

The most refinery units produce different amounts of wastewater due to the variable of 

refinery processes. The distillation process is the highest one which consumed a great 

quantity of water. 

Some physical and chemical parameters exhibit high values in refinery units such as 

conductivity, sulphides and chlorides, particularly in cooling tower and boilers. These 

high contents will lead to the increase of pollutants concentrations in waste water. 

The pollutants parameters e. g. BOD5, COD, TOC, SS,  and ammonia are exceed the 

standard levels recommended by EPA, so they must be reduced to acceptable limits. 

These parameters are low concentration in atmospheric distillation refinery comparing 

with the other types of refinery systems. Also, the amount of polluted water being 

produced from atmospheric distillation refinery is less than the other ones. 

The heavy metals represented by nickel, iron, vanadium and cupper show low 

concentration in the wastewater. This may be due to their lower content in the crude 

oil. 

References 

1. Gary, J. H. and Handwerk, G. E., (1984) Petroleum refinery technology and 

economics. Mareel Dekker, Inc. New York, 2nd  ed.     

2. Watkins, R. N., (1989) Petroleum refinery distillation, Gulf Publishing Company, 

Houston, 2nd ed. 

3. Hobson, G. D., (1985) Modern petroleum technology, Institute of petroleum, Fifth 

Edition, Part I & II, John Wily and Sons, Chichester. 

4. Hydrocarbons Processing (2002) Volume 63, No 9, Page 96.  

5. Pollution Prevention Report and Two-Year Work Plan (2002) Review Draft,” 

California Department of Toxic Substances Control. 

6. Eble, K. S. and Feathers, J., (1992) “Water Reuse Within a Refinery,” NPRA AM-

92-08, NPRA Annual Meeting. 

7. Oil & Gas Journal, “2001 Worldwide Refining Survey,” December 24, 2001 

Petroleum Refinery (1998) Vol. 150, No 65, Page 252-255. 

0

10

20

30

40

50

60

Ni V Fe Cu

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

p
p

m
) 

Heavy metals 



 

 
 

1030 

8. Environmental  Protection Agency (EPA) (2006): Guidance of disposal waste water 

management. September 2006. U.S. EPA office of waste water management, Permits 

Division. Washington, D. C.  

9. World Health Organization (WHO) (2010) Rapid assessment of air, water and land 

pollution sources. 

 

 

Risk Assessment Framework for Occupational Hazards, Health 

Problems and Safety Practices in gasoline filling workers 

Alexandria- Egypt 
 

*Gehan F. Mustafa Elboseifi 

**  Hawa Ayad Elsnosey 

***  Ghada F. Mustafa 

****   Samah F. Elbuseifi 

 

*Public Health Faculty- Benghazi University    

** Engineering Science Faculty- Bright Star University of Brega      

*** National Oil Corporation    

**** Royat Almostakbal University 

E-Mails: j_elbusaifi@yahoo.com 

ABSTRACT  

Background: gasoline station is known to emit pollutants that have a negative impact 

on environmental and human health. Gasoline filling station attendants encounter 

several hazards and health problems while working. In developing countries like South 

Africa. Many of the harmful effects of exposure to gasoline are due to existence of the 

chemical substances in the gasoline mixture.  Attendants are at risk to adverse health 

effects associated with the inhalation of volatile organic compounds released from 

these fuels, on a daily basis, The pollutants released gasoline, gasoline is a mixture of 

volatile organic hydrocarbons containing certain amounts of benzene, toluene, 

ethylbenzene and xylenes (BTEX), which are significant due to their high level of 

toxicity.  This study was conducted to determine the occupational hazards, health 

problems and safety practices of gasoline station attendants in Alexndria-Egypt 

stations 

Methods: This was a descriptive cross-sectional study carried out among all 

consenting attendants working in filling stations owned by independent petroleum 

marketers in Alexandria-Egypt stations. Data was collected using structured 

interviewer-administered questionnaire and analyzed using statistical software package 

SPSS version 21. Analysis employed descriptive and inferential statistics. Level of 

significance was set at 5%.  

Results: A total of 215 respondents participated in the study. The mean age of 

respondents was 24.3 ± 4.6 years with 117 (54.4%) being females. Hazards reported 
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included inhalation of gasoline fumes 145 (67.4%), confrontation from customers 112 

(52.1%) and noise 98 (45.6%). Health problems reported included headache (53.6%), 

low back pain (33.3%), eye irritation (29.5%), dizziness (24.6%), cough (18.6%) and 

nausea (18.6%). There was a statistically significant association between having 

headache, nausea, cough and inhalation of gasoline vapour (p<0.01) or car exhaust 

fumes (p<0.05). Awareness about personal protective equipment was 30.7%, while use 

was 7.0%. Hand washing after contact with gasoline was practiced by 73.5% of the 

respondents. Only 4.2% reported ever undergoing pre- or post-employment medical 

examination.  

Conclusion: Petrol station attendants in this study were exposed to 

various hazards and health problems. Awareness and use of PPE was very low. 

Efforts should be made by stakeholders to ensure that owners of filling stations 

take responsibility for the health and safety of their workers. 

Keywords: Risk assessment, health and safety, diesel fuel service stations 

 INTRODUCTION  

Gasoline station attendants are workers who dispense premium motor spirits and other 

petrochemical products commonly sold at filling stations. Several studies have 

reported that these categories of workers are exposed to several hazards in their 

workplaces, which  could be physical, chemical or ergonomic.
(1-3) 

A hazard is a 

substance or situation that has the potential of causing adverse health effect to a 

person.
(4)

 One of the physical factors is extremes of temperature depending on the 

season. Exposure to excessive heat can lead to heat stress which may result in adverse 

mental and physical effects such as anger, depression, dizziness and reduced 

performance, while repeated exposure to air temperature can cause hypothermia and 

chilblains
(5,6)

. Gasoline station attendants are also exposed to loud sounds and 

distracting noise levels from vehicles which could lead to irritability, physical stress 

and decreased hearing acuity.
(7)

 In a study in Brazil, physical hazard was reported by 

88.2% of the petrol station attendants.
(3)

 

Ergonomic risk factors on the other hand can arise from repetitive movements which 

the attendants engage in and from standing for long hours.
(3,7)

 Chemical hazards which 

emanate mainly from contact and inhalation of gasoline are recognized to have 

profound impact on gasoline attendants. These workers are exposed to both the 

hydrocarbon in gasoline and the fumes from the exhaust of vehicles.
(8)

 The pollutants 

from gasoline include benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) which can 

lead to several health conditions such as neurological diseases and cancers.
(7,8)

 It can 

also cause teratogenicity. Many diseases affecting the immune, endocrine, 

cardiovascular, respiratory and reproductive systems have also been attributed to 

gasoline which is considered the most hazardous pollutant in gasoline due to its 

genotoxic and carcinogenic effects.
(8-13)

 Long term exposure of gasoline attendants to 

gasoline vapour have been reported to cause hepatotoxicity, nephrotoxicity and 

cardiotoxicity.
(14,15)

 A link has been observed between long term exposure to gasoline 

and higher prevalence of hypertension.
(15)
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Another system of the body commonly showing the health effect of exposure to 

volatile organic compound is the hemopoietin system. gasoline is harmful to the bone 

marrow and can decrease the number of red blood cells leading to anemia.
(16)

 Studies 

have recorded a significantly lower packed cell volume (PCV) among gasoline 

attendants compared to the general population.
(17-19)

 According to Azari et al
(20)

, 

gasoline station attendants are more exposed to health risks associated with benzene 

than with any other compound. As a result of the inhalation of these volatile organic 

compound, gasoline filling station attendants often develop several symptoms. At low 

doses, gasoline vapour is irritating to the eyes, respiratory tract and skin. Exposure to 

higher concentration may produce effects on the central nervous system.
(21)

 Common 

symptoms reported by gasoline filling station attendants as documented in different 

studies include chronic cough, breathlessness, nausea, vomiting, redness of the eyes, 

musculoskeletal disorders, low back pain, headache, fatigue and dizziness.
(22-24)

 

Inhalation of petrol on regular basis can trigger migraine headache in some 

individuals. 
(25)

  

Since the different petroleum products which the attendants dispense at filling stations 

are flammable even at low temperature, there is always a risk of fire outbreak or 

explosion if a source of ignition is present. The provision of fire fighting equipment at 

such facilities is a dire necessity.
(2)

 The use of personal protective equipment (PPE) is 

an important safety measure which should be common practice among gasoline filling 

station attendants to safeguard inhaling the fumes of the volatile liquids. Studies 

among petrol attendants such as those carried out in Ghana and Brazil for example, 

have reported use of appropriate PPE ranging from 0 to 44%.24. 
(26, 27)

  

Despite the numerous gasoline filling stations in Alexandria, there is paucity of data on 

the hazards and health problems of the attendants in these stations. Considering the 

various hazards that gasoline attendants are exposed to and the resultant short and long 

term health implications, this study’s objectives were to determine the occupational 

hazards, health problems and safety practices of petrol station attendants in 

Alexandria, Egypt with the intention of communicating findings and making 

recommendations to the owners of the stations and other stakeholders.  

METHODOLOGY  

The study was a descriptive cross-sectional study carried out among gasoline filling 

workers. A sample size of 50 was obtained out of 60 respondents participated in the 

study giving a response rate of 83%.. Each filling station had an average of 4 gasoline 

attendants. Subjects should have at least 2 years of employment; working for  48 hours 

per week, 12 hours per day, and four days per week as alternating pattern was applied.
 

Excluded participants are; five with less than 20 years old, five with less than one 

year's employment, and seven are diabetic.
 

 In some stations, the newly employed were allowed to work for shorter periods 

until they were used to the job. Data collection was carried out both in the morning and 

afternoon in stations where shift duties were observed. All consenting attendants were 

selected from each filling station until all the five filling stations were covered. No 

coercion was applied on non-consenting attendants. Data was collected using 



 

 
 

1033 

structured interviewer administered questionnaire which was developed by the 

researchers based on the objectives of the study. Information obtained included 

respondents’ socio-demographic characteristics, identified hazards in the stations, 

health problems, use of PPE and safety practices. In order to ensure adequate 

comprehension, the tool was pretested on 20 attendants working in 10 filling stations 

in Alexandria. Ambiguous questions were rephrased based on the feedback from the 

pretest. one resident doctor who was previously trained by the researchers functioned 

as research assistants in the data collection activity. The hazards, health problems and 

safety practices of gasoline station attendants were discussed with them and all items 

on the questionnaire were reviewed until comprehension was ensured. Data collection 

was carried out during the period from January 1, 2016 to January 1, 2017.  

 The data obtained was analyzed using SPSS version 21 software. Data analysis was 

done using descriptive statistics (frequency and proportion to summarize variables) 

and inferential statistics (chi square to test the significance of association between two 

categorical variables). Association was explored between inhaling gasoline 

vapour/vehicle exhaust fumes and the different health problems reported by the 

respondents. Level of significance was set at 5%. Ethical clearance was obtained from 

the Ethics Committee of the High Institute Public Health (HIPH). Permission to carry 

out the research was obtained from the Chairman, Oil-Libya Company in Egypt. 

Permission was also obtained from the owners of the individual filling stations. The 

purpose, content and significance of the study were adequately explained to the 

respondents after which written consent was obtained from each of them. Participation 

was entirely voluntary. No names were used to ensure confidentiality. 

RESULTS  

Age interval of the participants ranges from ≥20 to < 60 years. The age is divided into 

three categories; (20 – 30), (31 – 40) and >40. The maximum percent of age group (20-

30 years) is among gasoline station workers (n=23, 46%), This may be due to that the 

majority of workers were within younger age in private sector than in governmental 

sector. The mean age of respondents was 33.89 ± 10.72 years. Majority, 21 (90.7%) 

were married and 34 (68%) had primary level of education only. 29(58%) of the 

respondents had worked for ≥ 5. The weekly work hours was50(100%) for ≥45 weekly 

hours (Table 1).  

Table 1: Socio-demographic characteristics of respondents 

Variable Frequency (n=50) Percent% 

Age (years)   

20-30 23 46 

31-40 18 36 

> 40 9 18 

Mean age(SD) years 33.89 ± 10.72 

Marital status 

 

  

Single 21 42 

Married 20 40 



 

 
 

1034 

Others 9 18 

Education Level   

Primary 34 68 

Secondary 14 28 

Tertiary 2 4 

Work Years   

< 5 21 42 

≥ 5 29 58 

Mean Work(SD) years 17.62±29.287 

Weekly Work Hours   

<45 0 0 

≥45 50 100 

 

The hazards reported by the gasoline attendant included inhalation of gasoline fumes 

25 (50%), exposure to noise 10 (20%), and exposure to exhaust fumes 10 (20%) (Fig 

1). Majority of the respondents, 42 (84%) experienced various health problems since 

commencement of work as petrol station attendants. The commonest health problems 

reported were breathlessness, 20 (62%), cough 5 (11.9%), and low back pain 

5(11.9%). Also, 29 (58%) reported accidental occurrences, the commonest being fuel 

on the skin, 20 (68.96%), (Table 2). Only 23 (46%) were aware of the existence of any 

type of PPE for use by gasoline attendants, out of which the most commonly known 

were boots 8 (34.8%), overall 10 (43.5%) and face mask 2 (8.8%). Moreover, only 21 

(42%) reported using any type of PPE with the most commonly used also being boots 

7 (46.7%), overall 11 (52.4%) and face mask 2 (9.5%), (Table 3).  

 

 

 
 

Figure 1: Hazards experienced by respondents 

 

Table 2: Health problems and accidents experienced by respondents while 

working 

Variable  Frequency  Percent % 

health problem n=50 

Yes  42 84 
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No  8 16 

Type of health problem  n=42 

Headache 2 4.8 

LBP 5 11.9 

Eye irritation 3 7.14 

Dizziness 1 2.4 

Cough 5 11.9 

Nausea 1 2.4 

MSD 2 4.8 

Itching 1 2.4 

Rashes 1 2.4 

Breathlessness 20 62 

Vomiting 1 2.4 

Accident n=50 

Yes 29 58 

No 21 42 

Type of accident n=29 

Fuel on skin 20 68.96 

Splash of fuel into eyes 6 20.7 

Collision of attendant and vehicle 3 10.3 

Table 3: Awareness and use of PPE by respondents 

Variable Frequency  Percent % 

Awareness about any 

PPE 

N=50 

Yes 23 46 

No 27 54 

*Type N=23 

Boots 8 34.8 

Overall 10 43.5 

Face mask 2 8.8 
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Gloves 1 4.3 

Goggles 1 4.3 

Hood 1 4.3 

Use of PPE 
 

N=50 

Yes 21 42 

No 29 58 

*Type N=21 

Boots 8 38.1 

Overall 11 52.4 

Face mask 2 9.5 

Gloves 0 0 

Goggles 0 0 

Hood 0 0 

*Multiple responses 

The least available facility was spill containment device 2(4%) while the most 

available was fire extinguisher 33 (66%). 31(62%) of the respondents reported always 

washing their hands before eating food with hand while 11(22%) always washed their 

hands after contact with fuel. Only 11 (22%) reported undergoing medical examination 

before or after commencement of work as gasoline station attendants, (Table 4). 

There was a statistically significant association between having headache, nausea 

and the inhalation of gasoline vapour. Among those who had reported headache, 

23(69.69%) had inhaled gasoline vapour compared to 2(22.2%) who had not 

(p<0.01). Similarly among those who reported nausea, 16(48.48%) had inhaled 

gasoline vapour compared to 1(11.1%) who had not (p<0.01), (Table 5).  

 

Table 4: Available facilities at filling station and practices by respondents 

Variable Frequency  Percent % 

Facilities N=50 

Washroom 10 20 

First aid box 5 10 
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Fire extinguisher 33 66 

Spill containment device 2 4 

Hand washing practices N=50 

After contact with fuel 11 22 

Before eating snacks 8 16 

Before eating food with hand 31 62 

Medical exam N=50 

Yes 11 22 

No 39 78 

Table 5: Association between inhalation of gasoline vapour and selected health 

problems 

Health problem Inhalation gasoline vapor 
Χ

2
 P value 

Yes (n=33) No (n= 9) 

headache     

Yes  23(69.69%) 2(22.2%) 
18.7 0.00* 

No  10(30.30%) 7(77.8%) 

Nausea     

Yes  16(48.48%) 1(11.1%) 
9.7 0.00* 

No  17(51.51%) 8(88.9%) 

Dizziness      

Yes  10(30.3%) 0(0%) 
0.6 0.45 

No  22(66.7%) 9(100%) 

Cough      

Yes  27(81.8%) 3(33.3%) 
2.2 0.14 

No  6(18.8%) 6(66.7%) 

*significant 



 

 
 

1038 

There was also a statistically significant association between having nausea, 

cough and the inhalation of car exhaust fumes. Among both those who had nausea 

and cough, 4 (25%) complained of inhaling car exhaust fumes compared to 

7(26.9%) who did not (p<0.05), (Table 6). 

Table 6: Association between inhalation of exhaust fumes and selected health 

problems 

Health problem 

Inhaling exhaust fumes 
 

Χ
2
 

 

P value 

Yes (n=16) 

n (%) 

 

No (n=26) 

n (%) 

  

headache     

Yes 7 (43.8%) 10 (38.5%) 
2.38 0.12 

No 9 (56.3%) 16 (61.5%) 

Nausea     

Yes 4 (25%) 7 (26.9%) 
4.13 0.04* 

No 12 (75%) 19 (73.1%) 

Dizziness     

Yes 3 (18.8%) 5 (19.3%) 
0.52 0.47 

No 13(81.3%) 21 (80.8%) 

Cough     

Yes 4 (25%) 7 (26.9%) 
4.13 0.04* 

No 12 (75%) 19 (73.1%) 

 

DISCUSSION  

This study’s objectives were to determine the occupational hazards, health problems 

and safety practices of gasoline station attendants in Alexandria, Egypt. The 

respondents in this study were majorly young people, who were mostly single and had 

completed primary education. This is consistent with findings of similar studies.
(27, 31)

  

the work of a petrol station attendant on the other hand is not considered to be 

strenuous and is therefore commonly engaged in by males. This could however expose 

these male attendants to additional health challenges besides the general health.
(1,3) 
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Benzene can also have teratogenic effect and it is considered the most hazardous 

pollutant in gasoline due to its genotoxic and carcinogenic effects.
(8, 10, 12, 13)

 Also, a 

study reported that gasoline inhalation among male attendants was significantly 

associated with disorders in both menstrual cycle length and quantity of flow, with 

fluctuating levels of reproductive hormones compared to the control group (p< 

0.01).This may interfere with ovarian functions with possible reproductive 

impairment.
(11)

  

Nearly 58% of the respondents in the present study had worked for ≥ 5 years. A 

possible reason could be the fact that many were young and may just have started 

working after recently completing their primary education. Another possible reason 

could be that people quit the job frequently, thus necessitating fresh recruitment on 

regular basis. Whatever the reason, it was likely that staying longer on the job would 

most likely expose the respondents to more hazards, possibly resulting in more health 

problems especially with an average weekly work period of (≥45) hours. The 

commonest occupational hazard reported 50% of the respondents in the present study 

was inhalation of gasoline vapour while on duty. This was however lower than 

findings of 77.8% and 98% reported among gasoline attendants in studies in Brazil and 

Ghana, respectively.
(3, 24)

 These workers are exposed to both the hydrocarbon in fuel 

and the fumes from the exhaust of vehicles which have numerous adverse effects.
(8)

 

Among the pollutants from fuel, gasoline is considered the most hazardous due to its 

genotoxic and carcinogenic effects.
(8-13)

  

Another hazardous situation reported 20% of the respondents was noise, and exhaust 

fumes. A similar study in Ghana reported noise and exhaust fumes  of 80.7% and 

78.6%, respectively 
(24)

, while another study reported noise of 14%.
(34)

 These acts 

could be life threatening and need to be addressed. Security measures should therefore 

be put in place at filling stations to ensure safety of the workers. Although there is 

always a risk of fire outbreak or explosion in a filling station if a source of ignition is 

present, fire outbreak was reported 6% of the respondents in the present study. It was 

also commendable that 66% respondents reported adequate availability of fire 

extinguishers in the filling stations. 

84% respondents had experienced certain health problems since they started working 

in the gasoline stations. The health problems reported included headache, low back 

pain, eye irritation, cough and nausea. Similar symptoms were observed in other 

studies.
(18, 24, 35)

 In the present study, cough, nausea and headache were significantly 

associated with the inhalation of gasoline vapour and car exhaust fumes. The existence 

of these substances in a gasoline station is inevitable. Efforts must therefore be made 

to reduce the extent to which gasoline station attendants are exposed to them. Despite 

the health problems reported in this study, records of pre-employment and post-

employment medical examination was 22%. This means that early detection of 

progressing health conditions is not likely among the attendants in these stations.  

Concerning safety practices, only 46% of respondents were aware of the existence of 

any type of PPE for use by gasoline station attendants and consequently, 42% used 

any. Considering the presence of hydrocarbon and other pollutants in gasoline, the 
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poor use of PPE as observed in the present study put the workers at risk of several 

diseases which could affect many systems of the body.
(8-19)

 Lack of use of PPE may 

expose many of the attendants to accidental occurrences such as splashes of fuel on the 

skin and eyes. This volatile liquid easily gets absorbed into the body. A possible reason 

for the poor awareness about PPE by the respondents may be lack of adequate 

information from the employers about the hazards involved in working at a petrol 

station and the role of the different PPE in reducing exposure to such hazardous 

substances. It is also important to ascertain that the owners of the filling stations are 

aware of the full health implications of continuous exposure of the petrol attendants to 

the different hazards. This may motivate them to provide PPE in the workplaces for 

the attendants.  

Other safety practices like hand washing after contact with fuel or before eating snacks 

was not optimal in the present study. This may have led to contamination of ingested 

snacks by petrochemical products. It is therefore very important to increase the 

awareness of this group of workers about the benefits of regular hand washing after 

accidental contact with fuel and before eating either snacks or food. When workers are 

made to realize their exposure to risks, they become co-responsible in the prevention 

of disease and accidents.
(34)

 The availability of first aid box was strikingly low in the 

present study as less than a quarter of the respondents reported having such in their 

workplaces. The implication of this is that in the event of any medical emergency, 

majority of the respondents would not have the immediate medical assistance that first 

aid offers to ill or injured persons before definitive medical treatment can be accessed. 

Moreover, the gasoline stations had no retainer ships with hospitals in the city which 

means that the workers would have to be responsible for their medical treatment in the 

event of any mishap. 

Limitations  

This study was carried out among gasoline station attendants working in filling stations 

owned by oil Libya company as approval could not be obtained from the Ministry Of 

Petroleum Egypt , the health and safety of workers in such stations may be better than 

findings of the present study. The findings of this study should therefore be limited to 

petrol stations owned by independent petroleum marketers. 

 

Conclusion  

gasoline station attendants in this study were exposed to various hazards and health 

problems. Awareness and use of PPE, hand washing practices, availability of first aid 

boxes and conducting of medical examinations were all poor. Efforts should be made 

by the independent petroleum marketers association and other stakeholders to ensure 

that the owners of filling stations take responsibility for the health and safety of their 

workers. 
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Abstract 

   Despite the hundreds of millions of dollars being spent  on the Internet infrastructure 

in Libya and the existence of different types of services submitted by Libya Telecom, 

but there are a lot of problems in the service and lack of access to a large number of 

areas, and all projects are currently to develop Internet services in Libya requires a lot 

of effort and significant time and cost as well as damage caused by drilling operations 

of the streets and roads. 

We offer in this research the most effective way and least costly and which does not 

require much time to provide Internet services to all regions of the new Libya 

wherever they are and through the broadband over power lines. 

The following research will explain how this research presents the investigate on the 

use of power networks to carry broadband via power line (BPL) systems, using 

medium voltage (MV) electrical networks and low voltage (LV) electrical networks to 

reach the users at work or in the home. BPL is a word that used to explain the use of 

existing electrical power networks to present the transmission medium for  internet and 

high speed data and also communication systems. 

  Broadband signals cross the MV, bypassing transformers by a coupler to be 

connected with LV with repeaters located every mile along the transmission power 
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line. At the last pole, a BPL wireless device can distribute the broadband to the home-

installed BPL wireless receivers, or, the signal is sent to the homes through the LV and 

is made available through any electrical outlet receiver to pull out the data as the home 

plug modem is plugged. 

  The aims of this project are to study the technologies of access broadband, such as 

digital subscriber line (DSL), Fibre Technologies, Wireless and End to End BPL and 

the equipment used in power line communication, namely injectors, repeaters and   

extractors and also to give a brief idea about some carrier modulation techniques like 

Frequency Shift Keying (FSK), and Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

(OFDM). 

Furthermore this paper will describe the advantages and disadvantages of some types 

of BPL systems, and gives a general idea about digital homes. 

     

 Keyword: Broad (BPL) band, BPL, MV, LV power lines 

1. Chapter one 

 

1.1   Introduction 

In today’ world almost all devices are getting networked to provide a seamless 

communication between products and services. This requires a robust data 

communication system to connect various devices and systems. High speed or 

broadband Internet is becoming a must for providing seamless outside one’s premises. 

Providing the high speed or broadband Internet access requires robust last mile 

solution which is easy to implement without laying lots of cable. One way to avoid 

laying of cables is to use wireless and another method is to use existing infrastructure. 

Broadband over power lines (BPL) is a technology that uses normal power lines for 

supply of power as well as Internet connection. The BPL uses power line 

communication system or PLC technology. For providing high speed Internet access. 

The user needs only a BPL modem to be inserted into the power board to access the 

Internet. The utilization of existing power line infrastructure everywhere makes the 

system easy to implement & allows widespread access. 

The PLC system uses 1.6 MHz to 30 MHz carrier frequency for transmission of high 

speed signals over power lines. These carrier frequencies are modulated by the Internet 
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data for transmission over power lines. The modulated signal is sent over power grid 

from specific points [1] [3]. 

1.2   Aim  

 
 The main aim of this research To get a good Internet service covering all parts of new 

Libya through use of the existing electricity network to save time, effort and cost. 

  This study to analyze potential antitrust issues of implementing BPL in medium and 

low voltage networks (power distribution networks). 

  This study could lead to strict on distribution power networks elements to 

communications carriers investigation the hypothesis that if we can connect all 

buildings, With all offices, laps and all the rooms to the internet through electricity and 

to provide more cost effective internet access than the other existing broad band 

internet access technologies such as (cable modem) internet and wireless broad band. 

1.3   Objective 

 
1. To investigate the technology and techniques used in broad   band over power 

lines such as home plug BPL modem and CT coupler. 

2. Study and appreciate the constriction of electrical power distribution network 

and medium power lines architecture which service to provide BPL high speed 

internet and data communications. 

3.  Idea about medium voltage and wireless networks architecture (wireless broad 

band). 

1.4   Statement of the problem 

                     Internet problem in Libya 

There is a great desire for people to use the Internet and there weakness in the existing 

infrastructure in Libya as there 3400 joint out from six million, we are talking about 

rate out 5%, subscription rate of the Internet can be used by more than one person in 

the same family, we talk about more than 20% slightly this number is very weak, there 

is a program to modernize networks, some of which was set up in the sixties and is not 

maintenance, they will be replaced by fiber optic networks. 

In order to be a good service and good specification requires a lot of time, effort and 

high cost  and digging into the streets to extend fiber optic cables, resulting in 

devastation and destruction of the infrastructure of roads and sewage pipes, cables, 
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electricity, and other, as well as astronomical figures for the implementation of these 

projects. [17]   

1.5    Internet history in Libya. 

Across Libya Telecom and Technology 

      • company started marketing dial-up service in 1999 as the sole provider and a    

major in Libya. 

     • Launched Libya ADSL 2005. 

     • Run Project Libya Max 2009. 

     • The company launched fiber optic service in Tripoli at 10 megapixels and free 

internet phone. 

Across Libyana Mobile phone network 

   • Internet service added 2.5 GSM technology in 2005. 

   • Internet service added third-generation technology GPRS 2006. 

    • Libyana Net service (USB modem) to the quality of personal and business in 

2009. 

 Across the new Madar company for mobile phone services 

      • Internet service added 2.5 GSM Technology 

      • Internet service added third-generation technology GPRS. 

 Across  the general company for Post and Telecommunications 

     • Internet service added fixed wireless technology CDMA 2007. 

Across the new mountain. 

     • start-up company (public sector) to compete with a company Libya Telecom. 

Coming Generation Network project 

     • a strategic project to link Libya fiber optic network. 

     • length of the network target 13,000 km 

     • execution only 8,000 km. 

Marine cable project 

    • the first marine cable system to the broad range of fiber optic. 

    • extends from Britain to India through Libya and a number of countries in the 

world. 

    • The length of this marine cable is 15,000 km. 

    • maximum speed (3.8) terabit per second. 

    • the cost of the project is more than 700 million dollars[18]   
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2. Chapter Two 

 

2.1  What is Broadband ? 

 
Broadband is used for the system which can transmit large band of frequencies over 

the system. The wide band allows high speed data to be sent together on different 

frequencies within the band, allowing a greater amount of data to be sent in a given 

amount of time. Thus a broadband system can transmit high speed digital signals. 

 One can say that the Internet broadband is a type of always-on, high-bandwidth 

network connection.   

“Various definers of broadband have assigned a minimum data rate to the term. Here 

are a few:  

Newton's Telecom Dictionary: "...greater than a voice grade line of 3 KHz...Some say 

[it should be at least] 20 KHz."  

Jupiter Communications: at least 256 Kbps.  

IBM Dictionary of Computing: A broadband channel is "6 MHz wide."  

It is generally agreed that Digital Subscriber Line (DSL) and cable TV are broadband 

services in the downstream direction.”[5][4] [5]. 

2.2  Constriction Of Electrical Power Network. 

   2.2.1  Power Line Infrastructure.  

The BPL utilizes the existing power system infrastructure already in place. The power 

is normally supplied as 3-phase alternating current (A/C). As shown in Fig 1[2] 

following, the electrical power system is 3 tiered hierarchical system that consisting of: 

1) High voltage (HV) lines that connect the power generating system to the 

distribution stations. The voltages of these lines are in hundreds of kilovolts & 

carry the power to large distances. 

2) The medium voltage (MV) lines carry the power from the distribution stations to 

the pole mounted transformers which supply for to a small area. The voltage of 

MV lines is in tens of kilovolts. 

3) The low voltage (LV) transmission lines carry the power from pole-mounted 

transformers to individual businesses and homes. The voltage is of the order of a 

few hundred volts. The distance covered by LV lines is few hundred meters. Each 

LV line supports limited number of customers. 

http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213915,00.html
http://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,,sid44_gci211727,00.html
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Figure 1 [2] 

The normal power system cabling is optimized for frequencies from 50 to 60 Hz 

(extremely low frequency or ELF). Normally the BPL systems operate in the HF 

frequency spectrum from 1.705 to 30 megahertz (MHz). Some system may also go up 

to 80 MHz, using MV and LV power distribution network lines.  

The HF data transmission over power network presents some of the following 

challenges to designers of the BPL system: 

1) The power line for use of HF signal gives large attenuation. 

2) The power line network is one of the most electrically contaminated environments 

as they consist of the range of materials also cross section is connected 

approximately at random. This makes the inductive reactance along the wire give 

rise to wide range of characteristic impedances at different points in the network. 
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3) There are variations in power line network terminal impedance both at different 

communication signal frequencies and with the time of day with the variation of 

network’s electrical load pattern. 

4) The PLC is also affected by the atmospheric conditions, such as temperature, 

humidity, barometric pressure, lightning, sunspots, and the distance above ground. 

In spite of all the issues mentioned above the open MV power lines are good carriers 

of HF frequencies. As the number of crossovers in MV line is much less as compared 

to LV lines, a low power transmission can be appropriate to cover up to 500 kilometers 

[13]. 

2.2.2   Broadband Over Power lines: 

The high voltage lines carrying several hundred kilovolt generate lots of noise making 

them unsuitable for data transmission.  

The high voltage does not have a consistent frequency and the power pass over the 

entire spectrum. The spikes as well as hums in the system create various types of 

interference.  

To overcome noise problem at high voltage the BPL system uses only MV lines for 

transmission of data. The fiber optic cable is used to carry the data over the HV 

network. The data is then fed into the MV lines wherever required. At the customers 

premises one has to just plug in BPL modem to access the network [2]. 

2.2.3 BPL encoding:  

The efficiency and the bandwidth of the PLC is governed by the frequencies and 

encoding schemes used. Most PLC system use frequency from 1.6 MHz to 80 MHz. 

Following encoding methods are being used for the data transmission over the Power 

Lines:  

GMSK It is employed in the Single Carrier PLC system given that low bandwidths 

nearly one (1) MB. 

CDMA/SS It is employed on a Single Carrier PLC system given that low bandwidths 

nearly one (1) MB. 

OFDM It is the most efficient and used for  Multi Carrier transmission  of PLC given 

that a bandwidth up to 45MB[8]. 

 



 

 
 

1050 

2.3  BPL System Architecture: 

Three main architectures have evolved for BPL system network. The following 

paragraphs describe each one in brief: 

2.3.1  First Architecture:  

The first Architecture as shown Figure 2 uses the (OFDM) Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing to transmit the BPL data signal power lines. 

 

Figure 2 [14] 

The BPL injector takes the data (high speed ‘e.g.voice, video …etc.’) from the Internet 

data service (backbone) & after converting it into the OFDM couples onto a phase of 

the MV network of electrical power lines & vice versa.  The data is transferred from  

also to the LV network lines via BPL extractors to avoid the LV(step down) 

distribution AC transformers. An extractor ways data and perform format conversion 

between access also into the house BPL signal formats. Then the subscribers access 

this BPL signal by plug in modem.  

In this type of scheme common frequency band (F1) is shared among injector and 

extractors on the MV network of electrical power lines. A separate frequency band 

(F2) is used at the LV electrical power network lines by the user’s in-house BPL 

devices.  

In this architecture since all devices on the Medium Voltage  lines run at the same 

frequency band, the system is able to accept  some amount of co-channel interference 
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between quasi-independent BPL cells without the use of isolation filters on the power 

lines. This tolerance allows implementation of 2 or 3 of similar systems separately on 

adjacent Medium Voltage electrical power lines. In this architecture BPL signals are 

joined into a single phase line. 

2.3.2  Second Architecture  

This architecture as well uses OFDM as modulation method. In this case the data 

signals are directly converted into Wi-Fi signal instead of extracting them to LV lines 

as in case of first architecture. The users at home access the system using Wi-Fi 

interface on their computers, devices & laptops.   

 

 

Figure 3 [14] 

In this architecture different radio frequency bands are used for upstream and down 

stream BPL signals. This minimizes the interference with close by BPL devices.  

Repeaters are used to carry the BPL signal to larger distances among the BPL injector 

also the extractors. In  BPL repeaters different frequencies are used for transmission 

and reception. These frequencies are different from those used by the injector and 

other nearby repeaters. The repeaters may also act as an extractor when combined with 

a WiFi transceiver. This system/architecture couples BPL signals onto one phase of the 

MV electrical power line. 

2.3.3  Third Architecture: 

In this architecture as shown in Fig below Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) is 

applied for transmit the BPL data via the MV electrical power lines. The common 
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frequency band is shared by all consumer within a BPL cell . Use of Carrier Sense 

Multiple Access (CSMA) minimizes contention for the channel. This system like in 

first Architecture, system is predictable to accept interference between cells, like all 

devices run at equal frequency bands. 

A concentrator (injector) in each cell interfaces to fiber back bone. Repeater is used 

wherever the distances are large. 

In this scheme the BPL signal coupled to the electrical power line by using a pair of 

couplers on a neutral and phase line. 

 

 

Figure 4 [14] 

2.4  BPL technology and techniques : 

BPL equipment on access side consists of injectors (or concentrators), repeaters, 

couplers and extractors. Following figure shows the basic BPL system, along wit the 

location of various components. 
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Figure 5 [14] 

 2.4.1 BPL injectors  

BPL injectors inject the Internet data to the MV of electrical power lines carrying 

1,000(1k) to 40,000 (40k) volts to carry electrical power from electrical substations to 

a residential region. Injector is connected to Internet via fibers.  

     2.4.2 BPL extractors: 

BPL extractors present the interface between the MV electrical power network lines 

transporting BPL signals as well as the subscriber’s premises within the service region. 

Low Voltage (LV) distribution transformers in the neighborhood step down the 

voltage to 220/110 volts for housing use. LV distribution transformer feeding a 

particular area is used for housing the BPL extractors 

Extractors are also used to boost BPL signal strength suitably to allow transmission 

through LV transformers as per the requirement.  Extractors are also used to transmit 

the BPL signal to be around the distribution transformers through couplers on the near 

by MV electrical network and LV electrical network power lines. Extractors are also 

used as interface with non-BPL devices (e.g. WiMax, etc) that are used to extend the 

network of BPL to the consumers’ locations (buildings). 
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      2.4.3  BPL Repeaters: 

The data can travel over MV power lines only up to some extent before it degrades. 

BPL Repeater is used to enhance the signal in case of long runs of MV network power 

lines to compensate for signal attenuation or distortion. The repeaters take in the data, 

filter it & then amplify it before transmission. 

       2.4.4  BPL Couplers: 

The BPL Coupler allows the data on the line to bypass transformers.  

In the power system the transformer reduces the MV volts down to the 240/110 volt 

standard that is a normal household electrical voltage. The low-power data signals can 

not pass through a transformer.  The couplers are used to couple the Internet signals 

around the transformers to MV and LV power lines. With the coupler, data can move 

easily from the MV line to the LV line and into the subscribers premises without any 

degradation. 

The diagram of a typical broadband coupler is as shown in following figure [16]. The 

capacitor provide signal coupling & the transformer provides galvanic isolation & 

impedance matching. The combination of diodes provide over voltage protection. 

 

Figure 6 Broadband Coupler [16][14]. 

       2.4.5 BPL Modems: 

A BPL modem, as shown in figure below, provides the connectivity between the 

power plug & the Ethernet interface in the subscriber’s computer. It is normally a plug 

and play device of the size of a power adapter. The modems with wireless interface 

instead of Ethernet interface are also available. 

BPL modems perform demodulation of the modulated signal, filter power line noise on 

a wide spectrum & provide user interface. 

 

http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=bpl.htm&url=http://dictionary.reference.com/search?q=plug+and+play&r=67
http://www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=bpl.htm&url=http://dictionary.reference.com/search?q=plug+and+play&r=67
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Figure 7 [2]. 

 

2.5  broadband access Alternatives:  

Various technologies, other than BPL (Broadband Over Power Lines), can be used for 

last mile access or delivery of broadband Internet. Some of the technologies are:  

Digital Subscriber Line (DSL) 

Fiber Technologies 

Satellite broadband 

Coaxial Cable 

Wireless 

Following paragraphs provide details of each of above technologies. 

 

Chapter Three 

 

3.1 Conclusion 

 

We tried in this research to submitted technical most effective and least costly for the 

supply of Internet service and data transfer on broadband  through the power lines and 

avoid drilling operations and extending cables in roads and streets. 

We are trying to provide Internet service to all places in the country that have arrived 

electricity without the need to extend cables and excavation work for great distances. 

The BPL technology is a developing technology for broad band Internet delivery. The 

paper presents the various aspects of technology including the various architectures in 
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use. The paper also discusses & elaborates some of the terminologies and the 

techniques used in transmission of broadband Internet using PLC. The various issue 

including interference problems were discussed. The FCC regulations pertaining to 

PLC/BPL system were discussed. 

 

Chapter Four 
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Abstract 

The quality standards of the output, the features of delivery and the introduction of new 

services are becoming the most important factors to improve business quality. In this context, 

the application of new methodologies is essential to improve process quality. Six Sigma is a 

quality and business improvement tool aims to eliminate defects from any process. Many 

companies and service organizations have adopted six sigma methodologies to their processes 

and reported significant improvement in both quality and profit. This research paper presents 

an introduction to six sigma principles. First, an overview about six sigma concept is 

presented. Second, the uses and benefits of six sigma are discussed. The DMAIC six sigma 

methodology is then presented and discussed in details. A comparison between six sigma and 

ISO 9001 quality management system is also presented. Finally, the steps for implementing 

and building six sigma capacity within an organization are presented and discussed. 
 

Keywords: Six sigma, DMAIC, ISO 9001, and quality management system 
 

file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/March%202012
http://www.lonestarbroadband.org/technology/satellite.htm
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/March%202012
http://www.bsu.edu/cics/media/pdf/bpl---topical-%20paper.pdf
http://www.bsu.edu/cics/media/pdf/bpl---topical-%20paper.pdf
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
http://www.state.nj.us/rpa/BPLwhitepaper.pdf
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
http://ieee.cincinnati.fuse.net/BPL_slideshow.pdf
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
http://www.isplc2004.unizar.es/OSAMA%20BILAL.pdf
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
http://www.libyana.ly./en/ngbn.php
file:///D:/مستنداتي%20الخاصة/my%20topic/first%20try%201/July%202012
http://www.hlc.ly/fullmeadia.php?id=106


 

 
 

1058 

 
1. Introduction 

Six sigma methodologies is an improvement quality tool aims to eliminate error, 

reduce costs, and achieve customer satisfaction which lead to significant strengthening 

of both a financial and competitive market position. Six sigma began as a process that 

would produce no more than 3.4 defects per million opportunities. However today, six 

sigma is basically the art of producing a product that satisfies the customer. In short, 

the term six sigma can be used in a number of ways, including: 

 The “Six sigma Improvement Process”  

 “6 Sigma” process capability (sigma level)  

 “6 Sigma” statistical inference (sigma)  

Six-sigma was first invented by Motorola in the mid-1980s and popularized by 

General Electric (GE) in the 1990’s [3, 5, and 7]. Several manufacturing companies 

and service organizations including Honeywell, Bechtel, Citigroup, Motorola, 

Starwood Hotels, DuPont, Dow Chemical, American Standard, Kodak, Sony, IBM and 

Ford have implemented six sigma methodologies to their business operations and 

achieved significant quality improvement and cost saving. Table (1) summarizes the 

cost saving gained from six- sigma program for some of these companies. Moreover, 

organizations who adopted the six sigma methodology have gained the following 

benefits [1, 2, 4, and 6]: 

 Improved customer and supplier satisfaction. 

 Changed culture from fire-fighting mode to fire-prevention mode and increased 

employee morale. 

 Reduced cycle time. 

 Eliminated any non-value added step in the process. 

 Improved quality of products and services and reduced cost of poor quality 

(COPQ) by reducing number of defects. 

 Gain the ability to select suppliers based on the effect of their inputs on the 

processes. 

 Improved teamwork across the entire organization. 

 Increased awareness of various problem solving tools and techniques.  

 Improved profit margin and reduced cost. 
 

 

Table (1): Cost saving gained form six sigma program [1, 2, 3, 4 and 6] 

Company 
Starting of six 

sigma program 
Study period Revenue ($B) Saving ($B) 

Motorola 1986 1986-2001 356.9 16.1 

Allied Signal 1994 1998 15.1 0.52 

GE 1995 1996-1999 382.1 4.43 

Honeywell 1998 1998-2000 72.3 1.84 

Ford 2000 2000-2002 43.9 1.6 
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This paper presents an overview about six sigma methodologies. An overview about 

six sigma methodology is presented in next section. Section 2 discusses the uses and 

benefits of six sigma. The six sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control) process is presented in section 3. A comparison between six sigma and ISO 

9001 quality management system is presented in section 4. The steps for implementing 

six sigma program are discussed in section 5. Section 6 presents a conclusion. 

2. A Comparison between Six Sigma and ISO 9001  

ISO 9001 is a quality management system aims to ensure that a minimum acceptable 

systems and procedures are in place and that minimum quality standard can be met. It 

is based on eight quality management principles and required a continuous 

improvement process such as six sigma to be implemented [7]. Compared to ISO 9001 

quality management system, six-sigma identifies and solves the causes of specific 

quality problems and can be used to complement ISO 9001 quality system. The 

application of six-sigma to ISO 9000 can help companies and service organizations 

realize greater benefits. Table (2) summarizes the benefits that can be gained from 

combined six sigma with ISO 9001. 

Table (2) : The benefits from implementing six-sigma to each ISO9001 principle 

No. Principle Benefits gained from six sigma 

1 Customer focus Six sigma is a customer orientation and focus. 

2 Leadership Six sigma trains top management and champions. 

3 Involvement of people 
Six sigma  projects  are  designed  to  include champion, 
process owners and stakeholders. 

4 Process approach A six sigma uses process flow diagram 

5 
System approach to 
management 

Successful six sigma projects recognize that people and 
processes are connected. 

6 Continuous improvement 
Six sigma team is continuously working on process 

improvement to improve quality and reduce cost. 

7 
Truthful decision making 
approach 

Six sigma project teams are based their decision based 
on data. 

8 Supplier focus 
Six sigma sees suppliers as a chain system and both 
must be satisfied. 

 

 

3. Six Sigma Methodology  

Six sigma uses a problem solving methodology to improve projects performance called 

DMAIC. The DMAIC is an acronym for Define, Measure, Analyze, Improve and 

Control. The six sigma methodologies use several tools to identify the problem, find 

and implement the solution. Figure (1) presents the DMAIC stages and some of the 

tools at each stage [8, 9, and 10]. 

3.1 Define (D) 

The six-sigma methodology starts with the define phase which aims at identifying the 

problem, requirements and objectives of the project. The deliverables from this phase 

should include: 

 A Cover page. 

 Team page. 

 Problem statement. 

 Top level supplier input process output customer (SIPOC). 
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 Performance metric. 

 A detailed process map. 

 A project history. 

 Next steps. 

3.2 Measure (M)  

The second phase is the measure-phase which aiming at identifying process steps, 

determining baseline measures and defining process capability. The deliverables from 

this phase may include: 

 A baseline measure using actual data. 

 Measurement system analysis (MSA).  

 A revised process map.  

 Inputs and outputs for each step of the process step.  

 Outputs and all the potential inputs that might impact each output.  

 Process capability baseline. 

3.3 Analyze (A) 

This phase identifies all potential causes of defects that are affecting the process. These 

causes may include all or some of the process input factors such as people, machinery 

and equipment, environment, materials, and methods. The output from this phase may 

include: 

 A hypotheses test to study the potential critical inputs. 

 Identify the critical inputs that have the most significant impact. 

 A hypotheses validation by performing multivariate analysis. 

 Correlation and regression analysis to determine variable relationships. 

 Reduced list of potential key input variables that affect the output(s). 

 

Phase  Tools 
   

 
 

 Project Charter 

 Six sigma fundamental 

 SIPOC 

 Ranking matrix 

 Voice of the customer 

 Process mapping 

1 Define : problem is defined  

 
 

   

 

 
 Fishbone diagram 

 XY matrix 

 FMEA 

 Capability analysis 

 MSA 

 Process modeling and simulator 

 Performance based leadership (PBL) 

2 
Measure : process measured 

data collection 

 

 
 

   

 
  Graphical data analysis 

 Histogram 

 Hypothesis test 

 ANOVA 3 
Analysis : data analysis to 

find cause of problem 
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  Disruption tests 

 Correlation and regression 

 Process modeling and simulator 
   

 
 

 Design of experiments 

 Process modeling and 

 Lean system 
4 

Improve : develop solutions 

to problem 

 

  
   

  
 Solution selector 

 Statistical process control 

 Mistake proofing 
5 

Control : ensure 

improvement is continued 

 
 

Figure (1): Six sigma DMAIC stages and tools 

 
3.4 Improve (I) 

At this stage, the project team uses the brainstorming method to reduce a list of inputs 

to the critical few and determine the relationship between these inputs and output to 

improve the inputs. The team will then be testing multiple variables at different levels 

to screen, characterize and optimize process output. The deliverables from this phase 

can be summarized as follows:  
 Identify ways to remove causes of variation. 

 Verify critical inputs. 

 Tests and validates the optimum operating conditions. 

 Determines new process performance baseline and capability. 

3.5 Control (C)  

The final stage is the control phase in which the project team will put the control 

device to raise the red flag when the process become out of control. The deliverables 

from this phase may include:  
 Cost benefits analysis.  

 Any red flags with project or implementation of new process and 

recommendations to resolve. 

 Signed approval of report out by project champion. 

 Detailed process map of recommended optimum process.  

 Completed and approved control plan. 

 Control charts verifying process is in control. 

 Documentation of project. 

 Training schedule outlined. 

 Completed audit plan to ensure results are sustained and process remains in 

control.  

 Reaction plan completed. 

 Change control plan completed. 
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4. Deploy Six Sigma Program  

There is no certain method to deploy a six sigma program within an organization. The 

six sigma deployment program is based on the culture of the organization. Figure (2) 

presents a guideline which can be used to deploy six sigma methodologies within an 

organization. 

First, the organization should determine the need for the six sigma program and the 

potential impact on the company. The upper management should then approve the 

initiative. The next step is to setup the financial goals, time line and train the senior 

team. Then a detailed deployment plan includes resources, training requirement and 

number of black belts should be created. The training process for the champions and 

black belts as well as the project selection is then started. The final step is to sustain 

the program by training green belts and process-improvement team leaders. 

5. Six Sigma Training Program  

The six-sigma program requires knowledge of process performance, continuous 

improvement and statistical and quality tools, leadership skills and understanding of 

customer requirements. This knowledge can be gained through a proper training 

program which will be then documented and shared by all employees. A belt ranking 

system has been adopted by companies based on roles and course materials. In the six 

sigma program, there are four training courses named as Champion, Master Black Belt 

(MBB), Black Belt (BB), and Green Belt (GB). Table (3) discusses the six-sigma roles 

and course materials for each belt. 
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Figure (2): Six sigma program deployment procedures 

 
Table (3): Six sigma roles and training materials 

Belt Type Roles Course level How long 

Champion  Provides overall strategic 
direction for a six sigma project 

team. 
 Liaison between management 

and the project team. 
 Facilitates the acquisition of 

resources and support for the 
project. 

 Overall Course  2-3 days 

Master Black 

Belt 

 Responsible for strategy, training, 
mentoring and deployment of Six 
Sigma. 

 Most 
comprehensive 

 4 weeks in 4 
to 6 months 
period. 

 Additionally 

planning and 
leadership 
training. 

Black Belt  Work projects across the  Comprehensive  4 weeks in 4 

Discover the need for six sigma 

Top management decision and commitment 

Establish financial targets and set timelines 

Conduct six sigma training for the company 

executives 

Appoint six sigma senior champions 

Identify and train project champions and black 

belts and select projects 

Train six sigma green belts and process 

improvement team leaders to speed up 

improvements and maintain achievements 
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business. to 6 months 
period 

Green Belt  work projects in their job.  Median  2 to 3 days 

 

6. Conclusions  
 
In order to remain competitive, companies and service organizations must change the 

way they conduct business and leave no room for error. Six sigma concepts has been 

shown it is ability to improve quality and eliminate error. In this paper, an overview 

about six sigma methodologies is presented. The benefits from adopting six sigma 

programs are also discussed. Moreover, the paper presents a comparison between six 

sigma and ISO 9001 quality management system. Finally, the paper presented a 

general guideline for deployment of six sigma program. 
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Abstract 

Oil and gas exploration and production has a potential for environmental impacts 
from emissions to water of chemicals and produced hydrocarbons, atmospheric 
emissions from energy consumption and generation of waste. Proper environmental 
management can reduce the extent of the environmental impacts, which are 
associated to both normal operation and accidents. 

The oil companies have traditionally provided the need for fossil fuels through the 
supply of oil and natural gas. Oil production is regarded a polluting industry and 
with its relatively large environmental footprint, it also produces large amounts of 
waste that is deposited to the sea, land and water. 

As the known natural resources are becoming exhausted, discoveries of new 
resources are required to fill the growing global need for energy. This is forcing The 
oil industry to constantly stretch existing reserves and develop new technology to 
get to the new oil and gas. This is seen through shallow wells drilled on land to 
deeper wells, the move from land to offshore, from shallow water to deep water, 
from normal pressures and temperatures to high temperatures and pressures; and 
lately into shale fracturing technologies. 

In order to supply the global market with oil and gas, the oil companies have to 
explore and discover new reserves. As known reserves are depleted, the new reserves 
get increasingly more challenging to produce. In this way the oil industry is 
constantly operating on the edge of available technology. 

In this paper the main focus is on the activities and processes involved in the 
exploration and production of oil and gas. Also, discussed the potential 
environmental impacts, environmental management in the oil and gas industry, 
management systems and management plans 

Key words: Environmental management, crude oil, natural gas, offshore 
exploration, production, environmental impacts, management systems,  
management plans. 

1. Introduction 

There is a long tradition of offshore natural gas and oil production. Today, energy 

production still largely relies on the burning of fossil fuels: natural gas, oil and 

coal. The early oil industry pioneers probably never imagined, even in their 

wildest dreams, just how much of their commodity humankind would ultimately 

burn or utilize for industrial purposes. Our modern world is almost entirely 

dependent on fossil inputs. We need them for heating and electricity generation, 

and of course to fuel our cars, railways, aircraft and shipping. Today, there are 
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more than one billion vehicles, cars, buses and trucks, on the world’s roads, 

burning vast quantities of petrol and diesel. 

Oil is currently the most important fossil energy source, followed by coal and 

natural gas. Oil accounted for around 33 percent of world primary energy 

consumption in 2014, followed by coal and natural gas with around 30 and 24 

percent respectively. The remainder comes from nuclear energy, hydropower and 

other renewables such as solar and wind energy. In 2014, global oil production 

reached around four billion tonnes, of which a full 61.5 percent was consumed in 

the transportation sector. But oil is not only a fuel; it is also an important input in 

the pharmaceutical and chemical industries, e.g. in plastics production. Car paints 

and sprays, food storage containers and television sets are just a few examples of 

consumer items containing substances derived from oil[1]. 

Figure 1 shows global primary energy consumption in 2014, together with the 
percentage share for each energy source. For oil, primary energy consumption is 
shown in millions of tonnes. For the other energy sources, it is shown in MTOE. 
 

 
 

Fig. Oil and coal are the world’s most important fossil fuels[1] 

 
In 2014, global production of natural gas totalled 3,337 billion cubic metres – 35 

times higher than Germany’s annual consumption of natural gas. Average annual 

gas consumption for a German household is around 3500 cubic metres. Natural 

gas is used primarily for heating and electricity production, but it is also a raw 

material in the chemical industry, e.g. in hydrogen production, ammonia synthesis 

and the manufacture of nitrogen based fertilizers (Fig. 2).  

2. Petroleum activities in a Life Cycle Perspective 

The petroleum activities should be planned and executed in a life cycle 
perspective. For a petroleum field development this includes activities from 
exploration, through field development through the producing phase ending with 
the termination and restoration phase. 

 



 

 
 

1067 

 

Fig. 2 Natural gas is mainly used for electricity generation and heating[2] 
 

This is illustrated in Figure 3 below where also the main sub activities are 
included. 

 

 
 
 

Fig. 3 Field development life cycle[3] 
 

3. Overview of oil and gas exploration and production process 

The oil and gas industry comprises two parts: upstream, the exploration and 
production sector of the industry; and downstream, the sector which deals with 
refining and processing of crude oil and gas products, their distribution and 
marketing.  

In order to appreciate the origins of the potential impacts of oil development 
upon the environment, it is important to understand the activities involved.  

3.1. Exploration Surveying 

In the first stage of the research for hydrocarbon-bearing rock formation, 
geological maps are reviewed in desk studies to identify major sedimentary 
basins.  
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Dynamite was once widely used as the energy source, but environmental 
considerations now generally favour lower energy sources such as vibroseis on 
land. 

3.2. Exploration Drilling 

Once a promising geological structure has been identified, the only way to 
confirm the presence of hydrocarbons is to drill exploratory boreholes. 

3.3. Drilling Fluid Management 

Within the drilling activity, drilling fluid management exists. Drilling fluid is used 
for the drilling process and is regarded as the highest contributor to chemical 
consumption and chemical waste. The design of drilling fluid facilities and drilling 
fluid management should be made with life cycle principles. 

This is illustrated by a material flow diagram of the drilling fluid process in Figure 
4 below. 
 

 
 

Figure 4 Material Flow of the Drilling Fluid Process[4] 

 
4. Potential Environmental Impacts 

Oil and gas exploration and production operations have the potential for a variety 
of impacts on the environment. These impacts depend upon the stage of the 
process, the size and complexity of the project, the nature and sensitivity of the 
surrounding environment, mitigation and control techniques. 

4.1. Human, Socio-economic and cultural Impacts 

Exploration and production operations are likely to induce economic, social and 
cultural changes. The key impacts may include changes in: 

1. Land-use patterns such agriculture, fishing, logging as a direct 
consequence. 

2. Local population levels as a result of immigration (labour force). 
3. Socio-economic systems due to new employments opportunities. 
4. Socio-culture systems such as social structure and organization. 

4.2. Atmospheric Impacts 

Atmospheric issues attracting increasing interest from both industry and 
government authorities worldwide. This has prompted the oil and gas exploration 
and production industry to focus on procedures and technologies to minimize 
emissions. 
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In order to examine the potential impacts arising from exploration and 
production operations it is important to understand the sources and nature of the 
emissions and their relative contribution to atmospheric impacts, both local and 
those related to global issues such as stratospheric ozone depletion and climate 
change[5]. 

The primary sources of atmospheric emissions from oil and gas operations arises 
from: 

1. Flaring, venting and purging gases. 
2. Combustion processes such as diesel engines and gas turbines. 
3. Fugitive gases from loading operations and tankage and losses from 

process equipment.  
4. Airborne particulates from soil disturbance during construction. 

4.3. Aquatic Impacts 

The principal aqueous waste streams resulting from exploration and production 
operations are: 

1. Produced water. 
2. Drilling fluids, cuttings and well treatment chemicals. 
3. Process, wash and drainage water. 
4. Spills and leakage. 
5. Cooling water. 

4.4. Potential Emergencies 

Plans for all seismic, drilling and production operations should incorporate 
measures to deal with potential emergencies that threaten people, the 
environment or property[6].  

However, even with proper planning design and the implementation of correct 
procedures and personnel training, incidents can occur such as: 

1. Spillage of fuel, oil, gas, chemicals and hazardous materials. 
2. Oil or gas well blowout. 
3. Explosions. 
4. Fire (facility and surrounds). 
5. Natural disasters and their implications on operations.  

5. Still Enough Oil 

The remaining proven crude oil reserves and resources in 2014 totalled around 

585 billion tonnes. Unconventional oil accounted for 258 billion tonnes of this 

total. However, the global distribution of oil fields is extremely uneven. Almost 50 

per cent of oil reserves and resources are accounted for by the OPEC states such 

as Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela, whereas only around 20 per 

cent are accounted for by the Australasia, Africa and Europe regions. 

Offshore oil production at ever greater depths will also drive up oil prices. 

Experts predict that by 2015, as much as 12 per cent of oil will be extracted in 

deepwater projects at a depth greater than 200 metres, compared with only 2 per 

cent in 2001. 
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So it is hard to predict, at this stage, exactly when global oil production will start 

to decline or when oil will indeed become a scarce resource. If all the various oil 

resources are consistently exploited, this point is unlikely to be reached before 

2035. Nonetheless, some countries have already experienced peak oil in their 

own industries. One example is the United Kingdom: oil production in the UK 

peaked in 1999. 

Figure 5 shows the global distribution of oil reserves and resources. The most 

important region is the Middle East with the Arabian Peninsula. In 2014, global oil 

consumption reached around four billion tonnes, compared with around 585 

billion[7]. 

 

Fig. 5 The global distribution of oil reserves and resources is uneven. 

In 2014, the world’s natural gas reserves and resources totalled around 772 
trillion cubic metres. This figure is around 230 times higher than the amount of 
gas consumed globally in 2014. Resources account for the major share, 
amounting to 577 trillion cubic metres, with unconventional natural gas 
resources comprising around 60 percent of the total natural gas resource base. 
One example is coalbed methane, also known as coal seam gas (CSG), a form of 
natural gas extracted from coal beds. 

Figure 6  illustrates that the natural gas is also found in varying quantities in 

different regions of the world. As estimates of the gas hydrate deposits located on 

or near the sea floor are unreliable, these deposits are not considered here. 
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Fig.  6 Natural gas found in varying quantities in different regions of the world[7] 

6. Future of Offshore Oil and Gas Production 

Today, most oil and gas extraction still takes place onshore. Nonetheless, a 

considerable amount of gas and oil is already produced offshore. Offshore oil 

extraction currently accounts for 37 percent of global production. At present, 28 

percent of global gas production takes place offshore and this is increasing. Coal 

mining does not currently take place offshore. 

For many years, offshore natural gas and oil production was restricted to shallow 

waters such as the North Sea or coastal areas around the US. However, as many 

older deposits have become exhausted, companies have increasingly moved into 

deeper waters. Three separate depth categories are defined: 

1. shallow water production at water depths of less than 400 metres; 

2. deepwater production at depths up to around 1500 metres, and 

3. ultra-deepwater production at depths greater than1500 metres. 

According to recent studies, 481 larger fields were found in deep and ultra-deep 

waters between 2007 and 2012. They account for more than 50 percent of the 

newly discovered larger offshore fields, i.e. fields with an estimated minimum 170 

billion barrels of recoverable reserves, corresponding to around 23,800 million 

tonnes of oil equivalent (Mtoe). The deepwater and ultra-deepwater sectors are 

thus becoming ever more important. It is also interesting that the newly 

discovered offshore fields are generally around 10 times larger than newly 

discovered onshore fields, which makes deepwater and ultra-deepwater 

production an attractive prospect despite the higher costs. Globally, oil and gas 

extraction at water depths greater than 400 metres is currently limited in scale, 

amounting to just 7 percent of production. This is partly because only 38 percent 

of the proven deepwater and ultra-deepwater fields are currently in production. 

Most of these fields are still undergoing detailed surveying, while initial test 

drilling has already taken place in some cases. 
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Figure 7 gives a glance at the volumes of offshore oil and gas fields newly 
discovered between 2007 and 2012 clearly shows that the bulk of the resource is 
located at depths of more than400 metres[7]. 

 

Fig. 7 Offshore oil and gas fields, the bulk is located at depths of more than400 metres 

On the other hand, Figure 8 illustrates that the deeper the water, the higher the 
costs: in 2012, one day of drilling in ultra-deep water, i.e. at depths greater than 
1500 metres, cost around four times more than drilling in shallow water[7]. 
 

 

Fig. 8 Drilling in deeper water is higher costs than shallow water 

In recent years, the most significant discoveries of gas and oil fields in water 
depths greater than400 metres were made in the South Atlantic and off the coast 
of West Africa (Fig. 9). 

7. Oiling Marine Environment 

Oil pollution continues to pose a threat to the marine environment, but very little 
of this pollution comes from major oil spills. The greatest problem is oil that 
enters the seas along less obvious pathways, such as inputs from effluents or 
shipping. Various conventions to protect the marine environment, better 
surveillance of seaways, and contingency plans all play a part in reducing the 
volume of oil entering the sea.  
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Fig. 9 The significant discoveries of gas and oil fields in water depths greater than400 
metres. 

Tanker disasters and oil rig explosions still occur from time to time; one example 
was the Deepwater Horizon incident in spring 2010, in which a vast quantity of 
oil was released into the environment in a very short period of time. Of the 
estimated one million tonnes of oil entering the marine environment annually, 
around 5 percent comes from natural sources. In the Gulf of Mexico, for example, 
crude oil seeps naturally out of underground fissures and cracks and rises from 
the reservoirs to the ocean floor. 

Oil tanker disasters account for around 10 percent of global marine oil pollution. 
Around 35 percent comes from regular shipping operations; this includes oil 
released during incidents involving all other types of vessel, as well as oil from 
illegal tank cleaning. The largest share, amounting to 45 percent, comes from 
inputs from municipal and industrial effluents. A further 5 percent comes from 
undefined sources (Fig. 10). The Deepwater Horizon disaster alone released 
around700,000 tonnes of oil into the sea more than two thirds the amount that 
would normally enter the marine environment over the course of an entire 
year[8]. 

 

Fig. 10 Oil enters the sea along various pathways 
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8. Progress on Combating مكافحة Pollution 

The good news is that the number of oil spills from tanker incidents or caused by 

technical failures or explosions on tankers has fallen dramatically in recent 

decades, despite steady growth in the seaborne oil trade. In the 1970s, there were 

between 50 and 100 large oil spills a year, compared with fewer than 20 a year 

since the start of the millennium. The statistics cover oil spills above seven 

tonnes; there is no systematic collection of data on smaller incidents (Fig. 11). 

Consistent with the reduction in the number of oil spills from tankers, the volume 

of oil spilled has also gradually decreased. Of the total volume of oil spilled from 

tankers between 1970 and 2009, only around 3.7 percent was spilled after 2000. 

The largest amount of oil entered the marine environment in the 1970s – around 

15 times more than in 2000 to 2009[1]. 

 

Fig. 11 Seaborne oil trade has increased with decreasing number of tanker spills 

Figure 12 shows the number of observed oil slicks in the North Sea area has 

halved since1990. 

 

Fig. 12 Decreasing number of oil slicks in the North Sea to halve since1990[2] 
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While in the Baltic Sea, the number of observed oil slicks has decreased by almost 

three quarters (Fig. 13).  

 

Fig. 13 Decreasing number of oil slicks Baltic Sea to three quarters[2] 

9. Environmental Management in Oil and Gas Industry 

Oil and gas development activities are expected to grow up to meet the need of 
rapidly industrializing countries, and can be carried out safely with minimum 
adverse environmental impact, only through strong company commitment to 
environmental protection. The host government also need to have a solid 
understanding of exploration and production operations and how they may affect 
the environment. The activities on both sides should ideally be complementary to 
achieve the most cost-effective and environmentally sound approach. 

10. Management Systems 

Policy and commitment alone can not provide assurance that environmental 
performance well meet legislative and corporate requirements or best industry 
practice. To be effective, they need to be integrated with the formal management 
activity and address all aspects referred to above. The Model Health, Safety and 
Management System (HSE-MS) outline by the exploration an d production form 
include seven key elements as illustrated in Figure 14.[9,10]. 

11. Waste Treatment and Disposal Techniques 

If elimination of waste management must be accomplished through application of 
another series of measures-reduction, re-use, recycling, recovery, treatment and 
responsible disposal-the approach inherent in UNEP's Cleaner Production 
programme. Table 1 describes the development of area-specific waste 
management plans, which can be directly implemented at the site level.  
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Fig. 14 The Model Health, Safety and Management System (HSE-MS)[11] 
 

Table 1 Site or area-specific waste management plan[12] 

Step 1: Management approval 

Management approval and support for the plan should be obtain. Management should 
be aware of the timing and scope of the plan. The goal(s) of the waste management plan 
should be established with measurable objectives for each goal. 

Step 2: Area definition 

The plan should be site-or area-specific and should include a description of the 
geographical area and operational activities addressed. 

Step 3 Waste identification 

 Operation personnel should be identify all the wastes generated within the are for each 
exploration and production activity (i.e. production drilling, completion/workover, 
natural gas plants. 

Step 4: Regulatory analysis 

Review international, regional and host country laws and regulations to determine the 
types of wastes foe which management practices should be highlighted. 

Step 5: Waste categorization 

The physical, chemical and toxicological properties of each waste should be identified 
via Material Safety Data Sheets (MSDS), manufactures information, process knowledge, 
historic information or lab analyses. Wastes can be grouped according to their health 
and environmental hazards. 

Step 6: Evaluation of waste management and disposal option 

Waste management option(s) for each waste should be compiled, and available options 
identified. Evaluation should include environmental considerations, location, 
engineering limitations, operating feasibility, economics, etc. 

Step 7: Waste minimization 

Waste, volume or toxicity, recycling and reclaiming, or treatment should be evaluated. 
Revision of the waste management plan should be made to reflect any minimization 
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practices implemented. 

Step 8: Selection of preferred waste management practice(s) 

Select the best practice for the specific operation and location. Life-cycle analysis 
including use, storage, treatment, transport and disposal should be considered. 

Step 9: Implementation of an area waste management plan 

Waste management and disposal options for each waste should be compiled into one 
comprehensive waste management plan. 

Step 10: Plan review and update 

Effective waste management is an ongoing process. The plan should be reviewed 
whenever new waste management practices or options are identified.   

 

12. Conclusion 

The international debate about climate change and carbon dioxide emissions not 

withstanding, our energy consumption is increasing year by year. Global energy 

demand has doubled since the early1970s and is likely to grow by a further one-

third by 2035.  

Even with the expansion of renewables, experts predict that fossil fuels coal, oil 
and gas will continue to provide most of our energy. Whereas there is enough coal 
and gas to meet demand well beyond the end of this century, oil production is 
likely to decrease by 2050.  

hot water or polymers into the reservoirs to extract the remaining oil, are now 

being employed in an attempt to increase yields. 

The industry is also moving into ever deeper waters. Although deep-water gas 
and oil extraction is around four times more expensive than shallow water 
production. Oil is now being extracted at depths of more than 2900 metres below 
the surface of the sea, and the water depth record for subsea gas production is 
currently around 2700 metres. 

A much greater problem is the ongoing marine pollution that travels along less 

obvious pathways, in other words, the chronic contamination of the marine 

environment from numerous smaller sources, such as oil discharges from 

shipping as a result of illegal tank cleaning or carelessness during loading.  

The good news is that marine oil pollution has decreased worldwide in recent 

decades. International conventions and agreements on the protection of the 

marine environment have made a very significant contribution here, for example 

by introducing a mandatory requirement for double hull tankers. 
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COST OF RISK IN CONSTRUCTION PROJECTSFINANCED BY ISLAMIC 

BANKS IN MALAYSIA 

Abduladim Abdulgalil A. Marzoog; Alzaroog Saleh Abdulali 

Abstract 

Minimizing the cost of project risk is considered one of the construction project 

objectives. Recently, many experts and interested in this industry sector have tried to 

identify many approaches to provide more explanation about the origins of the project 

risk, despite the huge researches that tried to help project operators and managers, but 

the truth is that no project can be risk free. Here, accept the project risk does not mean 

that ignoring the risk consequences, but controlling this risk through reducing the 

expected cost of this risk. Determining the cost of risk sources is the first step towards 

controlling the cost of risk, it paves the road of assessing the risks that surrounded a 

http://www.un.org/document/ga/conf151/aconf15116-1annex1.htm
http://www.unglobalcopact.org/aboutTheGGC/TheTenPrinciples/environment.htm
http://www.unglobalcopact.org/aboutTheGGC/TheTenPrinciples/environment.htm
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project. The aim of this study is to develop a framework of cost risk, which help 

project managers to concentrate on the main sources of risk to avoid as much as 

possible the potential costs of these risks. The research methodology involved 

surveynaire survey with experts in charge of risk management department in 

construction companies, which advanced by CapAsia. The purpose is to find out more 

about the problems associated with measuring the cost of project risk in Malaysia, and 

to know their experience and the difficulties they are facing with determining the cost 

of risk elements and its effects on project management successful.The finding of this 

research indicated Loss Financing as the most important source of risk. This factor, 

along with other factors, contributed the highest percentage of the total estimated of 

the risk's cost.Determining the sources of the cost of project risk helps the project 

operators and managers to control the surrounding risk of the project. Providing the 

appropriate financing source to the project contributes in reducing the potential cost of 

project risk. As the wrong financing structure may cost the project losses were not 

taken into consideration, which reflected the high cost of these financing sources. 

Introduction 

Project environment nowadays fraught with several types of risks, which may bear  on 

the projects in the short or the long term, given more concerns toward reducing the 

potential risk of projects helps to ensure regular sustainability in this industry.  
Determining project risks helps managers to eliminate or reduce the potential risk. 

These risks vary depending on the nature of project, where the risk source in 

construction project different from other types of projects in other industries. Risks  in 

investment projects considered as a formula in risk tolerance, where the ability of 

organization to tolerate risk depends on the size of tolerance range that organization 

able to cover this results without affecting the organization position. Malaysia as a 

developing country has strived to encourage long-term financial investment. 

Theseinvestments worked to boost the internal economic ability, this orientation 

started under time plan that called Malaysia 20, differ financial sources have used to 

support Malaysian government, conventional or Islamic financing worked together 

during the last decade to enhance the internal economic environment in Malaysia, the 

main gate of this performance is setting a huge projects that will employ the different 

efforts. 

Problem statement  

Sustainability is one of the long term objectives of construction projects, It is purpose 

is to ensure a long term success based on high performance, but rarely the expected 

outcomes meet the planned objectives, in this regard, few scholars considered the gap 

between the expected and actual result is the risk. The time line of many huge projects 

full with many cases that failed as a result of ignoring the expected risk or through 

doing a wrong estimating for these risks, the lower side effects of ignoring the 

potential risks may causes a high volatility in the project path.  Determining the cost of 
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project risk allow organization to take in its consideration factors that may affect 

project progresses in the right way, in addition to allow organization to measure its risk 

tolerance, which provide an strong base to reduce the potential risks. The potential 

risks of project involve in the project success, without taking in consideration these 

risks may lead to terminate the project in the earlier stages of project, as a result of 

erroneous estimates of a project risk sources. The project manager’s task become more 

complicated rather than past , with a fierce competition in the market, the traditional 

approach of managing projects by focusing on limited tasks of project become wider, 

project managers now should be educated about marketing, finance, and CSR , to 

match these expectations project, mangers face a real challenges with their current 

limited skills, getting more knowledge about the cost of risk become one of the 

characters of enterprise focus approach, which required a good knowledge, about the 

relevant science to the technical aspects of project management. As long as they 

provide a high value to organization shareholders, stakeholders, and customers, as well 

as very close to  meet their expectations. Achieving this target must be interpreted by 

the benefited side not from the project manager’s side, working independently from 

the organization objectives will affect the long term success of organization, as a result 

of ignoring the internal interactive within organization, because they are an important 

part of the business team. The world-wide economic system today became more 

concerned about the Islamic finance rather than the past; day after day the Islamic 

finance system 

 proves its ability as a critical part of the new global economic guide, increasing and 

developing the different types of Islamic finance tools during the previous period gave 

the Islamic finance concept more momentum, as well as passing the most critical curve 

in the global economic, which surfaced in the last decade such as economic crisis in 

2002 or the financial crisis in 2008, the European debt crisis in 2009. The Islamic 

financial tools was stronger to face the economic fluctuations during that time, which 

gave more confident to the different parties of the global economic, avoiding the 

implications of the last economic crisis has boosted the leading role of the Islamic 

finance in creating an effective balance in the new financial system. Introducing 

financial transactions that comply with the Islamic law was the chief target of the 

economic system in the Islamic countries, which exceeded this objective to provide 

Islamic financial tools that able to emulate the conventional conceptual tools, through 

providing safer, steady, and more elastic tools. The successive financial crisis within 

the conventional system allow the Islamic system to prove itself in providing financial 

tools that able to create more stability in the global financial market. 

Research questions  

1.3.1 Is there any measurement of the total cost of risk in construction projects?  

1.3.2 What are the factors that affect the total cost of risk in projects that financed by 

Islamic banks? 
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1.4 Study objectives  

The aim of this study is to develop a framework of cost of risk, which help project  

managers to concentrate on the main sources of risk to avoid as much as possible the  

potential cost of these risks. In addition, to provide a fertile ground about assessing the 

risk  

cost of projects that financed by Islamic banks. There are three main objectives of this  

study to achieve this aim, which are as follow:   

1.4.1 To identify measures of the total cost of risk in construction projects . 

1.4.2 To determine factors affecting cost of risk in construction projects financed by  

Islamic banks. 

1.5 scope of study  

The study will focus on the private projects in  Malaysia, which financed by Islamic 

banks, concentrating on the private projects was resulting from the high competition in 

this sector compared with the governmental projects sector, besides there is greater 

freedom and less routine regarding any decision, which related to the research 

implementation. 

1.6 Significance of the study  

The significance of this study comes from the additional literature of cost of risk to 

risk management in project management, its influence to project management 

sustainability in Malaysia particularly and to the concept of project management in 

general. The huge investments in construction projects in Malaysia especially in 

country infrastructure, where the main sources of these projects come from many 

mutual funds, which targets to develop the construction industry, to keep these 

investments away from the potential risks that may happen, project management 

should be aware about it through studying carefully the most factors that can affect this 

industry. Concentrating on the Islamic finance side works to educate the segment of 

this sector by the necessary knowledge about preventing the potential risks in the 

shadow of Islamic concept financing. In addition to providing better understanding of 

the cost of risk in the developing countries in general and Malaysia in particular.  

Therefore, it is significant that this study paves a fertile ground about determining the 

surrounded risks of construction projects, how the project operators get the perfect 

knowledge of the potential risk, as well as it impact on project sustainability in the 

long term. The importance of understanding the cost of risks may contribute to 
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increase business profitability, minimizing wastage and improves work efficiency 

occurs in many industries   

1.7 Research methodology  

The main research techniques is focus groups and making in-depth interviews with 

experts in charge of risk management department in construction companies, which 

financed by CapAsia. The purpose is to find out more about the problems associated 

with measuring the cost of project risk in Malaysia, and to know their experience and 

the difficulties they are facing with determining the cost of risk elements and its effects 

on project management successful.  

Introduction: 

Project managers aware of risk that threat their organizations, which threats their 

projects, sustainability and position in the market, predicting the expected risk of 

projects considered as the beginning of project acceptance for bearing the cost of these 

hazards. The most important source of these risks comes from loss control, risk 

retention, risk reduction activities, loss financing, and other sources that require from 

project managers to take actions around these potential risks, exposed to(Akintoye and 

MacLeod, 1997).   

Recognizing the different types of risks differ from industry to another, that drove 

many organizations to establish a risk management section or department, the main 

purpose of these establishing is to give more concern about the expected risks, where 

the success of these departments based on the right timing of getting the right 

information about the project risk sources, in addition to adopting the right approach of 

measuring these risks cost. In this regard, construction projects industry takes a 

different style of other projects, where cost and time represent the most important 

pillars of this industry, the med-term period of these projects have drove the projects 

managers to take proactive actions toward project risk analysis to avoid any expected 

risk in the future or at less reducing the expected results that may affect the project 

success. Risks can be considered as the results of uncertainty in any effective factor 

such as weather conditions, labor productivity, underground conditions, etc. in 

construction projects(Ökmen and Öztaş, 2010).   

The construction industry formed one of the most important industry, where 

considered as the backbone of the country economic, executing the infrastructure 

projects stands on the ability of this industry, which lead the projects managers and 

stakeholders to be more concern about construction projects process and achievement, 

using a huge capital in this industry made it more critical to the risk retention, loss 

control, risk reduction activities, and loss financing, the short time period of this 

industry provide a risky environment and high level of challenges to control the cost of 

potential risks(Ghahramanzadeh, 2013).   
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Estimating the potential risks depends on the risk sources in the construction projects, 

thus, the right determining of project risk sources will lead project managers to a 

dependence on strong based on estimating, determining the potential risks of project 

represent the first step of estimating the expected cost of project risks, regardless the 

different approaches of calculating the cost of project risks(Flyvbjerg et al., 2003). 

However, the ultimate objective is to set an appropriate hedge to face the potential 

risks if it occurred. The study will carry out many models that were concerned about 

the optimal way to calculate the cost of the project risks.    

2.1 Islamic banks and investment financing  

The concept of Islamic bank has known widely in the late of sixties as a result of the 

boom economic in Middle East, this region that include the majority of the richest 

Muslims people, resulted from the huge available capital that must be invested, there 

was a need to attract these capital to the financial market, provide an appropriate 

Islamic formulas to finance this capital helped to expand the Islamic financial 

market(Warde, 2010). Construction projects considered as one of the most important 

target of investment, its same equally to these Muslims investors if they ensure a 

secure investment, which means clear of ‘riba’ taking in consideration the other 

general risks that related to projects.   

In this regard, heading to develop the knowledge of Islamic finance was the main 

objective of these Islamic financial institutions, revive the traditional Islamic concepts 

to commensurate the modern needs of investors, in addition to accommodate the 

saving money of these investors who is waiting for the Halal product.   

The Islamic legal philosophy and codification of conduct also known as Shariah was 

established may have been established fourteen centuries ago. However, its 

implications in finance have recently become prominent and widely used. As literature 

reveals, Islamic finance has been growing at an incredibly fast rate of nearly 30 per 

cent annually. Furthermore, Islamic finance has brought many innovations in the 

industry, which is why the clients and investors of Islamic institutions are hardly 

limited to Muslim segment. There are only a handful of fundamental differences 

between conventional and Islamic finance, yet these differences play major role in 

operating an Islamic financial institution according to the law of Shariah. We will 

explain in the following forms of financial contracts in Islamic (fikh) used in financing 

Islamic banks:   

2.1.1 Financing through the sale of Murabaha   

Murabahah is a kind of sale where the seller clearly mentions the total cost of the sold 

commodity he has incurred, and then sells it to the buyer by adding some profit 

thereon(Taq   Us m n , 1   ). Thus, Murabahah is not a loan given on interest; it is a 

sale  of a commodity for cash/deferred price.  
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Murabahah mean purchase of goods by the Islamic bank on behalf of a customer and 

its resale to the latter on cost-plus-profit basis, under this type of financing the bank 

discloses its cost and profit margin to the client. In other words instead of  borrowing 

money to a borrower, the bank will buy the goods from a third party and sell those 

goods on to the customer for a pre-agreed price. The customer has to furnish a security 

such as form of a mortgage and hypothecation or some kind of lien.  

2.1.2 Financing through Musharakah   

Musharakah means a joint enterprise formed for conducting some business in which all 

partners share the profit according to a specific ratio while the loss is shared according 

to the ratio of the contribution(Taq   Us m n , 1   ). It is an alternative for the interest 

based  financing with good effects on the public economy by enhancing the production 

and the distribution. Musharakah or Shirkat-ul-amwal is a relationship founded by the 

parties through a agreement. Therefore, all the necessary components of a valid 

contract must be present here also. For example, the parties should be capable of 

entering into a contract; the contract must take place with free consent of the parties 

without any duress, fraud or misrepresentation, and so on (Mansor, 2009).  

2.1.3 Financing through Al – Mudarabah  

This is a kind of partnership where one partner gives money to another for investing in 

a commercial enterprise. The investment comes from the first partner who is called 

"Rab-ul-Maal" while the management and work is an exclusive responsibility of the 

other, who is called "Mudarib" and the profits or loss generated are shared in a 

predetermined ratio(Gafoor, 2001).  Al Mudarabah Al Muqayyadah: Rab-ul-Maal 

specifies a specific business or a particular place for the investment, in which case he 

shall invest the money in that particular business or place(Gafoor, 2001). This is called 

Al Mudarabah Al Muqayyadah (restricted Mudarabah).  

Al Mudarabah Al Mutlaqah: there is no elimination for the trading the bank is free to 

invest the money in any field or place that the bank prefers (unrestricted 

mudarabah)(Nasim, 2004) Islamic transaction concept cites its perception from the 

divine law that organize the contractual relationship among the creator, man, and 

society, as well as its direct effects on the various political, social, financial, and 

economic systems. Sukuk as an Islamic tool is taking up the relevance of society as a 

whole, regardless the personal interest of the individual, taking in consideration the 

societal interest back to each component of the society(Gafoor, 2001). 

 In this regard, all the Islamic transactions stand on the basis of the contractual 

relationships which have organized by the Islamic law(Iqbal and Mirakhor,2011).  

Islamic financing tools have come to resolve one of the most significant events in the 

economic world, which that the inequitable distribution of wealth, addressing the high 

meaning of individual involvement, as an intact component of the society interest 

formed the cornerstone of the divine legislation. Providing appropriate financial 

instruments by the Islamic finance is seen as one of the most challenges for the Islamic 
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concept in general, where adopting the equitable distribution of wealth is viewed as the 

primary target of the Islamic legislation, which has involved the modern perception of 

the conventional financial tools during the last decades, It has demonstrated by taking 

the financial tools by the non-Muslim country, which fought the experience of dealing 

with these new instruments, which is evident through the gradually increasing in the 

amount of  issues in countries such as US, UK, and Hong Kong (Ahmed, 2010).  

The market of Islamic finance products has expanded quickly in the last three decades, 

increasing the need for the Islamic finance products is an upshot of the acceptance 

among issuers, investors, and financial institutions(Walker, 2013). Sukuk as an 

innovative financing tool provided a new creative form of funding that can be borne 

from the different orientations, exceeding the restricted of Middle East and southeast 

Asia to the European, Asia, and even the US financial market(Abdel-Khaleq and 

Richardson,2006). The new forms of the Islamic financing instruments provide a high 

opportunity to the foreign investment in the Muslim states; in addition to move 

forward the Islamic concept of the financial transactions outside its current borders.  

2.2 Risk management  

Based on oxford English dictionary, risk is ‘a situation involving exposure to danger’, 

according to this definition risk involves the future ambiguity, and the probability of 

occur this risk may be takes a different level of certainty and uncertainty(Brady and 

Davies, 2014). Despite the different types of risks, project operators should work to 

manage these risks(Smith et al., 2013). In the regard of risk in construction industry, 

risk consider as a variable in the construction process, where the variation of this 
variable represents the uncertainty, Akintoye and Macleod (1997) defined the 

relationship between risk and construction project as ‘a variable in the process of a 

construction project whose variation results in uncertainty as to the final cost, duration 

and quality of the project’.Regardless the size of project, risk still an inevitable 

phenomenon in industry such as construction, where many distinctive characteristics 

of construction such as duration, dynamic arrangement, financial intensity, offensive 

environment, and complex procedure of the organization, all these factors contribute in 

direct or indirect way in the surrounded risk of construction projects.    

2.3 Risk sources  

Eliminating risk form an obstacle for project managers, in this regard most if not all 

managers agree about no one can eliminate the potential risk, but they can manage it as 

trying to reduce the potential damage that may happen(Kerzner, 2013). Determining 

the risk sources represent the first step of treating the potential risk, controlling these 

sources reflects management ability in introducing high achievement of project 

success. Many scholars have disclosed several sources of risks depending on project 

type, time, cost, and other environment factors, which divided to internal and external 

environment sources(Perry and Hayes, 1985). This study concentrates on the most risk 

sources in construction industry, risk in construction has been the object of attention 

because of time and cost over-runs associated with construction projects. Although, 
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Porter', Healey  and Perry and Hayes (1981) have expressed risk as an exposure to 

economic loss or gain arising from involvement in the construction process; Mason  

and Moavenzadeh (1976) have regarded this as an exposure to loss only(Akintoye and 

MacLeod, 1997). Bufaied (1987) describes risk in relation to construction as a variable 

in the process of a construction project whose variation results in uncertainty as to the 

final cost, duration and quality of the project.  

The different perception of identifying risk sources formed a fertile ground to build a 

proper model that represent the main sources of risk, below are the most sources of 

risk as follow(Dorfman, 2007):  

1- Loss control  

2- Risk retention  

3- Risk reduction activities  

4- Loss financing   

2.3.1 Loss control  

Loss control occurs as a result of the lack of determining the sub reasons of risks, 

which relates to the potential risks that was out of management control, the deficit of 

assessing the potential variation causes dire consequences. Losing the control of 

project objectives it doesn’t limit to certain point in project life cycle, but expands to 

cover all the project stages, losing control may start with the pre-coverage 

underwriting inspection and potential loss ratings, which consider as one of the pre-

stages of the real project life cycle, where the lack of estimating the size of attracting 

investors to finance the project may cancel the project as whole or delay the planned 

time of achieving the certain project, many other deficit points may occurs during the 

life cycle of project as a result of the lack of estimating the variation of each task 

detail, which lead to over load of risk cost. Extending the potential hazard thatmay 

bear on the project assets considered as one of the proactive plan to avoid losing the 

project resources. 

   2.3.2 Risk retention  

Retaining the level of potential risks with self-hedge represent a specific view of 

project operators to face these risks, where they believe that the cost of external 

insurance covering will bear high cost of overcome the risk challenges, in this regard, 

organizations work to form a self-insurance by retaining the cost of the potential risk 

through form a hedge fund, and paying for losses out of their own reserve fund.  Risk 

retention, according to Williams and Heims, becomes the only option where risk 

prevention or transfer is impossible, avoidance is undesirable, possible financial loss is 

small, probability of occurrence is negligible and transfer is uneconomic.   
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2.3.3 Risk reduction activities  

Crafting clarify standards in construction project contribute in project protection from 

the potential risk, which stand on reducing these risk by limiting these risks through 

crafting a wide standards of risk protection, providing an external party who able to 

cover these risk calls insurance company, as well as crafting safety standards that are 

expected to occur, such costs for organizations, can vary depending on the severity of 

the consequences of the accident. The more severe the accident, the more will be the 

cost and vice versa. In view of the above, some or most of the above cost can be 

prevented through the implementation of good safety programs. “The organizational 

benefits of an effective safety program have been found to be increased profits, 

improved reputation and image, and reduction in  

insurance premium.   

 2.3.4 Loss financing  

Financial liquidity is one of the most important project lifelines, lacking of providing 

the required liquidity flow may stop the project as whole, but the big problem may 

comes from the over lack of financing new projects, the previous successive economic 

crisis worked to reduce the directed investment toward construction projects, where the 

real estate projects classified as the main base of these crises. Construction spending 

has declined more than 25% from 2008 in the US, which has affected many 

constructions companies that look after financing their potential projects, investing 

capital in construction projects in the US and Europe become risky than past. Hence, 

providing a proper fund that able to cover all project cost needs more effort compared 

to the past, the main reasons behind this worry comes from investors fear toward the 

expected profit from these projects, where the demand on the constructions projects in 

lower level during the past ten years(2011).  

Clearly, the economic recession and a weak recovery have generated less demand for 

commercial and institutional space. Equally clearly, though, difficulties in obtaining 

financing currently are delaying many otherwise viable projects and therefore holding 

back a recovery in these construction sectors. Until more credit is extended, the 

potential of nonresidential building construction to promote greater levels of economic 

growth will not be realized.  

 2.4 Cost of risk measures  

Measuring the cost of risks may takes two types of measures, the traditional approach 

and the quantitative approach(Love et al., 2004). The traditional approach is the simple 

way of determining the actual payments facing the completely potential risk or 

partially. Hence, determining the source of the potential risks bases a fertile ground to 

calculate the estimated cost of eliminating these risks or getting full or partial 

compensation, if we suppose a construction project strives to avoid the potential huge 

losses of work injuries, the insurance represents the optimal solution of facing this 

hazard, in this case the insurance payment considers as the paid cost of avoiding this 

risk. The quantitative approach depends on the quantitative tools, which enable the 
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operators of project to measure the potential risk by using many quantitative formulas 

such as regression analysis, time series analysis, and other analysis tools.    Composite 

Risk Index = Impact of Risk event x Probability of Occurrence(Zhanget al.,2011 

(3) RESEARCH METHODOLOGY   

3.1 The research design  

The study is carrying out at the construction projects in Kuala Lumpur in the capital of 

Malaysia. In this study we used the both approaches the quantitative and qualitative. 

The main reason of using the both approaches is to get an integrated perception about 

the study variables, which work to enhance the study results and provide high accuracy 

in the conclusion of research topic(Gelo et al., 2008).    

The earlier section of this study will stand on the qualitative approach; the followed 

section of this study will stand on the quantitative approach, the main reason of using 

the quantitative approach in the second section of this study to provide a proper fertile 

ground discussion about the study investigations. In addition to provide a better picture 

of the factors that affect the cost of risk in the construction projects in Malaysia, which 

can’t be predicted from the qualitative approach, using quantitative analysis which will 

work to enhance the data constancy of the final conclusion of the study.    

3.2 The research technique & approach  

The main research techniques is focus groups and making in-depth interviews with 

experts in charge of risk management department in construction companies working 

in Kula Lumpur- Malaysia, the purpose is to find out more about the problems 

associated with estimating the cost of risk in the construction projects in Malaysia, to 

know their experience and the difficulties they are facing with determining the risk 

sources and estimating the cost of these risks.   The main purpose of using the 

qualitative approach in this study in order to understand the problem precisely and 

knowing the relationship of between among the variables of the study, the objectivity 

from the qualitative approach is high and it is important for the analysis. While the 

advantage of using the quantitative approach in the next stage of is the precise 

measurement to the collected data because it use statistical tools and this will enhance 

the objectivity of the final analysis of the study. 

3.3 The study populations  

The study population represents managers of risk management and the employees who 

are in charge in the operating construction projects in Kuala Lumpur. The main focus 

of study will be the projects that finance by the Islamic banks; CapAsia will be 

selected as a venture company that combines between CIMB bank and Standard bank. 

CapAsia invests in privately owned companies and project vehicles involved in the 

financing and provision of selected infrastructure assets and certain types of public 
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services, where this company manage a finance base with USD500 million that forms 

three funds (Bastin, 2011).  

  3.6 Data Gathering Instrument  

Collecting data strategy that will be cited from the previous studies, in addition to 

gathering the data from the detailed interviewers with specialists managers in the 

project and risk management departments in construction projects in Kula Lumpur 

(Malaysia), which are practicing the cost of risk concept, the study will carry out 

archival studies and structured interviews, in addition to use it in collecting the primary 

data of study.   The primary data that will be gathered in the next phase of study 

represents (quantitative approach) are questionnaires, the objective behind collecting 

the data from questionnaires is to provide a fertile ground to measure the effect of the 

predictive independent variables on the cost of risk in the construction projects, in 

addition to compare the obtained data with the previous studies results to achieve high 

accuracy conclusion.. The focus on the cost of risk variable factors will on a view that 

loss controland risk retention, risk reduction activities, and loss financing to the 

project, which is the independent variable for this study.    

3.7 Data Analysis Method   

The social sciences (SPSS) program has used in this study, to analyze the collected 

data. The SPSS program is one of the popular software that use widely, where the 

main objective of this software is to provide the proper statical tests, which helps the 

researchers to solve several problems. The program consists assorted statical tools such 

correlation test, regression, anova, time series, and other statical tools. Using SPSS 

requires collecting the data, which entered to the data base of the software, generating 

the result of the different study variables should be followed by using the program 

reports. (Lee 2003). In this research as mentioned SPSS version (20) programs has 

used to do the statistical tests of the data, which gathered from the respondents 

(participants from different construction projects under CapAsia in Kuala Lumpur 

Malaysia. 

Chapter (4) Data Analysis, Results, and Discussion   

4-1 Introduction  

This chapter has discussed the gathered results from analyzing the obtained data from 

the questionnaire and doing interviews with the study respondents during this stage. 

The purpose of this study is to examining the relationship between the cost of risk 

sources representing in (loss control, risk retention, loss financing, and risk reduction 

activities) and the cost of project risk. The purpose of the questionnaire survey was to 

identify the most important factors that affect the level of risk’s cost in projects 

financed by Islamic banks. The studyattempted to identify how far the different risks 

sources can helps the project managers and operators to control the cost of project 

risks, in addition to examining the role of the proactive procedures toward estimating 
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the potential cost of risks in reducing the total risk’s cost to projects.  The pilot test has 

been conducted on December 2014. The questionnaire was set out to the 10 

respondents who have a good knowledge and experience in construction sector such as 

engineers, operators, financing consultants, and project manager. The purpose for 

conducting a pilot test is to assess the entire questions whether the question is suitable, 

unambiguous, intelligible, easy to answer, and focus on the objectives of the study. 

 Reliability Analysis  

The data obtained from the pilot test was analyzed using statistical package for social 

science (SPSS) in order to measure the reliability analysis. The Cronbach;s Alpha was 

0.69 which is considered succeed and reliable for new developed measurements(Ives et 

al., 1983). Besides that, all the comment and recommendation getting from the 

responses of pilot test were being used in order to improve and make a correction of 

the question.   

There is no significant relationship between loss control factor and cost of project risk 

because loss control and cost of risk factor correlation (P≥0.05), noting that there is a 

significant relationship between risk retention and cost of project risk correlation 

(P≤0.01), and there is no significant relationship between risk reduction and cost of 

project risk reporting a  correlation value (P≥0.05), the correlation test has showed a 

significant relationship between loss financing and cost of project risk where 

correlation value (P≤0.001).     

  It should be also noted that the strongest positive correlation was foundbetween risk 

retention and cost of project risk factor (r = 0.494) followed by positive relationship 

between loss financing and cost of project risk factor (r = 0.471), the relationship 

between loss control and cost of project risk factor was negative relationship (r = - 

0.13), and there was a weak positive relationship between risk reduction and cost of 
project risk factor (r = 0.081). 

 The regression coefficients in table (11) shows the results of independent variables 

which are loss control, risk retention, risk reduction, and loss financing against the 

dependent variable, cost of project risk. With R square equal to 0.324 which clarify 

how far the affected independent variables have significant affect on the dependent 

variable. In addition to that the model fits the data, where the difference between the 

observed values and the model predictors are small and unbiased (0.324 – 0.316 = 

0.008). The regression coefficients were (-0.217) for loss control with a significant 

level of 0.078,(0.254) for risk retention with a significant level of .041, (-.123) for risk 

reduction with a significant level of 0.144, and (0.421) for loss financing with a 

significant level of 0.017 respectively. In addition to that, the F statistics was 

statistically significant at (F = .008, p > 0.01). 
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Relationship between loss financing and cost of project risk.    

The current study has tested the hypothesis relating to loss financing and cost of 

project risk, it found that there is a statistically significant relationship between them 

by using the Pearson Correlation. The correlation was positive and moderate with 

coefficient of correlation being (0.471). Furthermore, the variable, loss financing, 

contributes(0.421) units towards total project risk. Measuring the cost of project risks 

that resulted from the loss of financing, is considered as a function of new financing 

source, increasing the debt size of project to face this risk forms extra cost to the 

project, the cost of this debt reflex the cost of loss financing(Hendrickson and Au, 

2008):  Cost of new financing =  

Relationship between risk reduction and cost of project risk  

The current study has tested the hypothesis relating to risk reduction and cost of 

project risk and found that there is no a statistically significant relationship between 

them using the Pearson Correlation. The correlation was positive and weak with 

coefficient of correlation being (0.08). Furthermore, the variable, risk reduction, 

contribute (-0.123) units towards total cost of project risk.  The project management 

practices it doesn’t take the simple way in solving the projects challenges and 

dilemma, unify the project managers and operators toward the risks that surround the 

project, and the collective concerns boost the expected successful of project. Hence, if 

the project managers and operators ignored the most important factors that affect the 

cost of project risk, they will face a lot of losses in the late stages of project, which 

may come in time and resources. Besides that, identifying irrelative factors to the 

project risk will lead to unsuccessful results, as well as increase the cost of project risk.                                                            

5-1 Conclusion  

The study results showed that:  

Briefly, we can clarify that the main sources of project risk that subjected to the 

investigation, the main sources have showed a different relationship to the project risk 

measures,Consequently, the sample emphasized the role of loss control on the 

potential cost of project risks. 

The current study has tested the hypothesis relating to loss financing and cost of 

project risk factor, it found that there is a statistically significant relationship between 

them using the Pearson Correlation. The correlation was positive and moderate with 

coefficient of correlation being (0.471). Furthermore, the variable, loss financing, 

contributes(0.421) units towards total cost of project risk.  

Therefore, measuring the total cost of project risks requires an appropriate knowledge 

about the components of these risks, the difference nature and environment of each 

project, works as a judge about the level of each risk on the project, determining the 

source of project risks considered as the first step of identifying the cost of these risks, 
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despite the lack of project managers in this regard but it considered as good step 

toward more understanding about the cost of project risk. 

The current study has tested the hypothesis relating to risk reduction and cost of 

project risk and found that there is no a statistically significant relationship between 

them using the Pearson Correlation. The correlation was positive and weak with 

coefficient of correlation being (0.08). Furthermore, the variable, risk reduction, 

contribute (-0.123) units towards total project risk. 
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 رــمـتوصيات املؤت
التركيز على بناء النظم وإعادة هندستها في مختلف المؤسسات لتتماشى مع التغيرات العالمية وخاصةً بعد  .1

 ظهور ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة وموجة المدن المرتبطة والذكية.

 المتكاملة والداعمة للهياكل التنظيمية الحديثة والمرنة والرشيقة.التركيز على نظم المعلومات  .2

 زيادة االهتمام بتوفير متطلبات تبني منهجية الجودة الشاملة لدورها في االرتقاء باألداء المؤسسي. .3

ترسيخ مبدأ الهندسة القيمية في مختلف المشاريع وخاصةً في مرحلة التصميم والمفاضلة بين البدائل  .4

 .التصميمية

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة ونظمها في المؤسسات الهندسية. .5

العمل على تفعيل دور التقنيات اإلدارية الحديثة في مجال الذكاء الصناعي والشبكات العصبية في تشخيص  .6

 أداء اآلليات ومكوناتها.

 ا وأهدافها.ربط مؤسسات األعمال بالبرامج األكاديمية من حيث موائمة برامجها مع متطلبات نشاطاته .7

ربط المسار الوظيفي بمنظومة قياس األداء المرتبط بمؤشرات حقيقية قابلة للقياس ومتصلة بخارطة  .8

 العمليات للمنظمات.

 تفعيل دور حاضنات األعمال في الجامعات الليبية والتركيز على توضيح دورها في دعم األفكار الريادية. .9

 لية والمحاسبية لخفض التكاليف ودعم الميزة التنافسية.تبني المفاهيم الخاصة برقابة السياسات الما .11

عمل المؤسسات المختلفة على ربط العملية التدريبية باالحتياج الفعلي وممارسة التقييم الفعلي للبرامج  .11

 التدريبية لتفعيل دورها.

 تركيز جهات االختصاص على وضع البرامج التي تكفل إعادة تدوير ناجح للمخلفات بأنواعها. .12

هتمام بتنفيذ المعايير الهندسية في مجال منظومات معالجة مياه الصرف الصحي وخاصةً التجمعات اال .13

 السكنية الصغيرة.

على مؤسسات الدولة التركيز على الحد من اإلنسكابات النفطية البحرية واتخاذ السبل اإلدارية الهندسية و  .14

 وضع البرامج الوقائية.

على اإلسراع في تبني برامج التهيئة لكافة نظم الجودة وخاصةً نظم ينصح المؤتمرون مؤسسات الدولة  .15

 إدارة الصحة والسالمة البيئية.

ترسيخ مبدأ إدارة المخاطر من خالل تبني النظم الشاملة الكفيلة لذلك ونشر ثقافة إدارة المخاطر من خالل  .16

 البرامج التدريبية لكافة العاملين.
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 2113لسنة  15يعات النافذة والمتعلقة بحماية البيئة وفق قانون يؤكد المؤتمرون ضرورة تفعيل التشر .17

وما يصدر عنها من نصوص منظمة ، وفي هذا الخصوص يُنصح للقيام بذلك أن تكون هناك وزارة 

 للشؤون البيئية وجهاز للشرطة البيئية.

هيل الدور الرقابي تفعيل دور نظم المعلومات الجغرافية بمختلف أنواعها لالرتقاء باألداء المؤسسي وتس .18

 إلدارتها.

 تفعيل دور نظم المعلومات الصحية والطبية في المستشفيات لالرتقاء بمستوى أدائها. .19

العمل على توجيه المنظمات المختلفة بضرورة تدريب كافة العاملين على أدوات الجودة وتفعيل دورها في  .21

 مجال وضع الخطط التشغيلية وقياس أداءها وتنفيذها.

 مج اإلدارة الهندسية ضمن أولويات البرامج التدريبية في مؤسسات الدولة.إدراج برا .21

إعادة هندسة عمليات األعمال وفق خارطة عمليات تضمن تفعيل دور السياسات المرتبطة بالمناشط  .22

 المختلفة.

 تكوين فرق إدارة األزمات في المستشفيات ونشر ثقافتها. .23

لمتجددة وتنفيذ المقترحات الرامية إلى تبني المشاريع الهندسية التركيز على تفعيل دور الطاقات البديلة وا .24

 المتعلقة بتطوير برامج إنتاج الطاقة.

  تكوين لجنة إلعادة هيكلة الجامعات. .25

 

 


