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افتتاحية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بتوفيق من اهلل ،وبعد تكاثف جهود كبيرة من اس ر ر ررة ا ت رير وا لجنة ا علمية وم كمين
توص ر ررلنا إلص ر رردار ا عدد ا ول من ا مجلة ا علمية كلية ا تص ر رراد وا تجارة ا قره بو لي
بجامعة ا مر ب ،وهي مجلة علمية م كمة نصر ر ر ررف سر ر ر ررنوية تهتي با علوي ا تصر ر ر ررادية
ور هي
واإلدارية وا ما ية .هذه انتهز ا فرص ررة دعوة كل ا با ثين ا متخصر رص ررين ن ررر ا

ا ب ثية ا رصينة وانتاجهي ا علي ا صيل با مجلة وذ ك إلثراء ا معرفة وتبادل ا معلومات
وتقديي ا ري ا علمي مسر ر ر رراعدة صر ر ر ررانعي ا قرار في ل بع

ا تصادية وا ما ية واإلدارية .

ا م ر ر ر ررك ت وا معو ات

وأخي ار ،تقدي بخا ص ا ر ر رركر وا تقدير لس ر ر رريد رئيس جامعة ا مر ب وعميد ا كلية على

جهودهي ا متميزة وذ ك دعي ا مجلة من يث تسهيل اإلجراءت اإلدارية إلصدار ا عدد
ا ول من هذه ا مجلة .

واهلل ولي التوفيق

المشرف العام
د.عبدالرزاق محمد التالوي
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تقديـــــــــــــــم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
إنني عنردمرا ردي ا عردد ا ول من هذه ا مجلة لقراء ا عزاء وا مهتمين ا كراي ف نني في
ا وا ع دي ع مة مضرريئة و فزة نوعية ققتهاهذه ا كلية ا ديثة ا ن رروء بفل تضررافر

جهود كل ا عاملين بهذه ا كلية من سر ر ر رراتذة وموففين وطلبة .هؤ ء ا عاملين ا ذين آ وا
علي نفسررهي ت قيذ هذه ا تطورات وا رفع من مسررتوي و داء ا كلية في و ت صررير في

مختلف ا مجا ت فهي قًا يسرت قون ا ركر وا تقدير وا ثناء .سرتتواصل ا مجلة اصدار
اعدادها بعون اهلل تسرراهي في ن ررر ا ب وث وا د ارسررات وا تي من ررةنها ا مسرراعدة في
تقديي ا لول ا مناسرربة في ل لة بع

ا م ررك ت ا تصررادية وا سررياسررية ا تي يعاني

معا ن و ا بناء وا ر ي
ختامال ً
منها ا تص ر ر ر رراد ا ليبي خاصر ر ر ر ررة وا بلدان ا خر عامةً .
بكليتنا ومجلتنا وا تي اآلن بين يديكي تفس ر ر ر ررآ ا مجال آماي ا با ثين وا مهتمين ن ر ر ر ررر

ا ب وث ا رصر ر ر ررينة واثراء ا معرفة وتبادل ا معلومات ،و يفوتني بتقديي ا ر ر ر رركر ا جزيل
كل ا قائمين على ا مجلة عامة و ل ر ر ر ر رراب ا دكتور عبد ا ر ازذ م مد ا ت وي خاصر ر ر ر ررة
جهوده ا ملموسة وعمله ا متواصل تى نال هذا ا عدد يز ا وجود في ا و ت ا مناسب

رغي ا معو ات واإلمكانات ا م دودة.

مع تمنياتنا لجميع با توفيذ

ومعا على طريذ ا علي خدمة لعباد وا ب د
ً

رئيس التحرير
أ.مصطفي حسين الباوندي
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رؤية ورسالة وأهداف المجلة

الرؤية
تطمآ ا مجلة ن تكون رائدة في ن ر ا ب وث وا دراسات ا علمية داخل يبيا وخارجها.

الرسالة
ن ر فضل ا ب وث وا دراسات ا علمية في مجال ا علوي اإلدارية وا ما ية وا تصادية
وا سياسية وباتباع اجود مناهج واسا يب ا ب ث ا علمي وم او ة سد ا فجوة بين ما هو
متاح وما هو مطلوب.

األهداف
استقطاب وت جيع ا با ثين واتا ة ا فرصة هي ن ر دراساتهي وب وثهي ا تي تؤدي
إ ى اثراء ا معرفة وا ب ث ا علمي داخل يبيا وخارجها.
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قواعد النشر وشروطه بالمجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة
القره بوللي

أوال :الشروط الفنية

يجب توافر ا روط ا فنية ا تا ية عند تسليي ا ب ثل
-1يتي تقديي ا ب وث ا كترونياً و مطبوعة باس ر ررتخداي م رر ا ورد ( ) Microsoft Wordعبر ا بريد
ا كتروني لمجلة و رئيس ا ت رير. esa.journal@elmergib.edu.ly

 -2جي ا ص ررف ة ( 11س رري ا عر

22س رري ا طول) وهوامص ا ص ررف ة ( 2س رري) من جميع ا جهات

عدا ا يمين ( 2.2سي) ،وان يكون تر يي ا صف ات في ا صى ا يسار بةسفل ا صف ة.
-3نوع ا خط ( )Simplified Arabicلب ررث ا معررد بررا لرررة ا عربيررة و ()Time New Romans
لب ث ا معد با لرة اإلنجليزية.

 -2جي ا خط  11سررود غامذ  Boldلعنوان ا رئيسرري و  11سررود عادي متن ا ب ث ،و ا عناوين
ا فرعية بمتن ا ب ث ب جي  12س ررود غامذ  Boldو  12س ررود غامذ  Boldلمؤ فين و  12س ررود
عادي عنوان ا مؤ فين ويكون تباعد ا س ر ر ررطر ( 1س ر ر رري) ،و ن تس ر ر ررتخدي ا ر اي ا عربية ، 3 ، 2 ، 1
 ............في جميع ثنايا ا ب ث ،

 -2تزيد كلمات ملخص ا ب ث عن ( )222كلمة و يزيد عدد ص ر ررف ات ا ب ث عن  32ص ر ررف ة
( 0222كلمرة) بما في ذ ك ا تخطيط با عربي واإلنجليزي وا كلمات ا مفتا ية ،وا
وا م

ر ر ر ر ر ر رركال وا مراجع

ذ (نموذج ملخص ا ب ث با لرة ا عربية وا لرة ا نجليزية).

 -1ن يكون عنوان ا ب ث ،واسرري ا با ث ا با ثين ،وا جامعة ا مؤس رسررة ا تي ينتمي إ يها وعنوان
ا م ارسر ررلة ،على صر ررف ة مسر ررتقلة بل ا صر ررف ات ا ب ث .ثي تتبع بصر ررف ات ا ب ث ،بدءاً با ص ر ررف ة
ا و ى يث يكتب عنوان ا ب ث وملخص ا ب ث با لرتين ا عربية وا نجليزية متبوعاً بكامل ا ب ث.

-7ان يتكون ا ب ث من ا عناصر ا تا يةل

ملخص ا د ارسررة ،ا مقدمة ،ا م رركلة ،ا هداف ،ا فرضرريات ،ا دود ،ثي مصررطل ات ا د ارسررة ،اإلطار
ا نفري وا د ارسررات ا سررابقة (يتي دمجهما معاً) ؟ ،تةتي بعد ذ ك ا طريقة واجراءات ا د ارسررةل وتتض رمن

(منهج ا د ارسررة ،ا عينة ،دوات ا د ارسررة ،ا خصررائص ا سرريكو مترية دوات ا د ارسررة لا صرردذ وا ثباتل
واجراءات ا دراسة ،وا سا يب اإل صائية).
بعد ذ ك تةتي نتائج ا د ارسر ررة ومنا ر ررتها وي ر ررتمل هذا ا قسر رري على نتائج ا ت ليل وا جداول وا
وا تعليذ عليها ،ثي ا توصيات ا منبثقة عنها.

ر رركال
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وأخي ار ....س ر ر ر ر ر ررلوب ا توثيذ ا معتمد في ا مجلة هو نظام جمعية علم النفس االمريكية ،اإلصددددددددددار
السادس

( . ) ED American Psychological Association- APA-6th
يث تتي اإل رارة إ ي ا مراجع داخل ا نص بين وسرين ( قب ا مؤ ف ،سرنة ا ن رر ،ر ي ا صف ة) في
ا ة ا تباس ا مبا ر ر ر ر ررر ،اما ماعدا ذ ك يتي اإل ر ر ر ر ررارة إ ي ا مراجع داخل ا نص بين وسر ر ر ر ررين ( قب
ا مؤ ف ،س ررنة ا ن ررر) .وتكتب ا مراجع في نهاية ا ب ث س ررب تس ررلس ررلها ابجديا ب يث تبد با مراجع
ا عربية و تليها ا مراجع ا جنبية.
-0تدرج ا جداول في ا نص وتر ي تر يماً متسرلسر وتكتب عناوينها با على بخط سود غامذ وب جي
 ،12و يتي تقسيي ا جدول على صف تين و جي ا خط داخل ا جدول (ا دنى  0وا على  ،)12وفيما
يخص ا م فات ا توضي ية وا كال فتكتب با سفل باستخداي خط جي .11
-9ا ر رركال وا رسر ررومات وا صر ررور يتجاوز جمها نصر ررف صر ررف ة من صر ررف ات ا مجلة و ها ر ي
تسلسلي وعنوان ب جي  12غامذ يكتب فو ها.

-12تكتب ا رموز وا معاد ت ا رياضرية سرواء داخل ا نص و في ا معاد ت ا مستقلة با رموز اإلنجليزية فقط
وباس ر ر ر ررتخداي م رر ا معاد ت  Math Typeمع تقديي وص ر ر ر ررف لرموز ا مس ر ر ر ررتعملة ويعطي كل معاد ة ر ي
تسلسلي بين ه ين.
-11تذكر ا هوامص وم فات وتوضي ات ا با ث في آخر ا صف ة عند ا ضرورة.
 -12هيئة ا ت رير ذ ا ف ص ا و ى لب ث وتقرير هليته ،و رفضه لن ر.
-13في ا ة بول ا ب ث لن ررر تؤول كل قوذ ا ن ررر لمجلة ،و يجوز ن رره في ي منفذ ن ر اًر آخر ور ياً
او ا كترونيراً دون إذن كترابي من رئيس هيئرة ا ت رير .آمرا في را رة رف ا ب رث س ر ر ر ر ر رريتي خطرار ا برا ث و
مجموعة ا با ثين عن سباب ا رف دون ا ارة إ ي سماء ا مقيمين.
-12في ا ة ن ر ا ب ث يعطي ا با ث عدد ( )1وا د نسخة ور ية من ا مجلة.
-12اآلراء ا واردة في ا مجلررة تعبر عن راء ا بررا ثين و تعبر عن ري ا مجلررة ،كمررا ن ترتيررب ا ب وث في
ا مجلة يخضع همية ا ب ث و مكانة ا با ث.
ثانيا :شروط إدارية للنشر
-1يو ع ا با ث نموذج إ رار ومن جميع ا با ثين ا م ر ر رراركين (إن وجدوا) يفيد بةن ا با ث ي يسر ر ر رربذ ن ر ر ر ررر
ب ثه ،و نه غير مقدي لن ر في جهة خر تى تنتهي إجراءات ت كيمه ،ون ره في ا مجلة.
 -2يجوز ن ر ر ر ررر ا ب ث و جزاء منه في مكان آخر ،بعد إ رار ن ر ر ر رره في ا مجلة ا علمية بكلية ا تصر ر ر رراد
وا تجارة ا قره بو لي ،إ بعد ا صول على إذن كتابي بذ ك من رئيس ا ت رير.
-3موافقة ا با ث على نقل قوذ ا ن ر كافة ا ى ا مجلة ،واذا رغبت ا مجلة في إعادة ن ر ا ب ث ف ن عليها
ان تت صل على موافقة مكتوبة من صا به.
 -2يتي ن ر ررر ا ب ث بعد بو ه من جنة ا ت كيي مهما تكون ا س ر ررباب ما ي يتي دفع رس ر رروي ا ن ر ررر ا م ددة
( 222دينار يبي) من بل ا با ث و مجموعة ا با ثين.
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(دراسة ا ة على مصرف ا جمهورية فرع ا علوص)
بع

9
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وا مقيدين بمصرف يبيا ا مركزي)

.عبد ا س ي م مد ا تونسي
أ .طارق عبد هللا محمد
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أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر
دراسة تطبيقية خالل الفترة 1122-2691

د.عبدالرزاق محمد التالوي

أ.مصطفي حسين الباوندي

1

2

مستخلص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر معدل التضخم على سعر الصرف والتحقق من مدي وجود

عالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف في ليبيا خالل الفترة من  9126إلى  .6097اعتمدت الدراسة على

منهجية التكامل المشترك بطريقة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) )ARDLوعلى نموذج تصحيح

الخطأ) .(ECMوتوصلت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج وكان أهمها وجود عالقة توازنيه طويلة اآلجل

سلبيا بمعدل التضخم ،وكذلك وجود عالقة سلبية بين التضخم ومعدل
بين متغيري الدراسة وتأثر معدل الصرف ً

الصرف في األجل القصير.

مفتاح الكلمات :معدل الصرف ،التضخم ،االقتصاد الليبي ،االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة )،)ARDL
نموذج تصحيح الخطأ)(ECM

المقدمة:

يعتبر كبح جماح التضخم و استقرار العملة الوطنية أحد أهم السياسات االقتصادية التي تسعي إليها مختلف

اقتصاديات العالم و من المعروف بين االقتصاديين علي تأكيد وجود عالقة تبادلية بين معدالت التضخم و

القوة الشرائية للعملة المحلية ،ويمكن وصف عالقة معدل الصرف أو سعر الصرف بالتضخم بالمعقدة ،حيث

نالت هذه العالقة اهتمام واسع من قبل المهتمين و صناع القرار النقدي و المالي منذ عقود سابقة و خاصة في

ظل ظهور العولمة االقتصادية و ما نتج عنها من تقلبات و أثار علي العمالت المحلية من جراء تدفق رؤوس

االموال و االستثما ارت االجنبية والذي قد يؤثر علي معدالت التضخم وحجم الواردات و االنتاج و من ثم
ينعكس أثره علي معدالت الصرف وهذا االثر يشمل كل البلدان النامية أو المتقدمة مع اختالف قدرة االقتصاد

علي المنافسة و االنتاج و التصدير ،االمر الذي يعد جذير باالهتمام منذ زمن ليس بالقصير بقيمة العملة

المحلية و تكييفها الستجابة التقلبات أو الصدمات من قبل البنوك المركزية و المهتمين وصانعي القرار االقتصادي

في مختلف دول العالم .يمكن القول بأن التضخم عبارة عن االنخفاض الحقيقي في قيمة النقود او انخفاض القوة
الشرائية للعملة والتي يكون لها االثر في االقتصاد الكلي .وبالتالي فقد يكون للتضخم اثار على سعر الصرف
في االقتصاد الليبي وخاصة في ظل ارتفاع معدالت التضخم واالزمات التي يمر بها االقتصاد الليبي في

السنوات األخيرة من الدراسة الحالية.
1
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مشكلة الدراسة:

تعتبر ليبيا أحد أعضاء منظمة االوبك وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في دعم االقتصاد الليبي.

توصل كل من) (Etelawi et al.,2017في دراستهم لالستدامة وحساب االهالك النفطي في ليبيا خالل الفترة

 6001- 9110بأن احتياطي النفط الليبي يقدر بثماني وأربعون مليار برميل وأن النفط يمثل حوالي %19
من إجمالي الصادرات الليبية و  %11من دخل الحكومة الليبية و ما يقارب من  %00من الناتج المحلي

االجمالي .وبالتالي تعتمد معظم الصادرات الليبية على سلعة النفط وبالمقابل تستورد معظم السلع الضرورية
والكمالية وهذا بدوره ينعكس على حجم الواردات والتي قد تكون عرضه للتضخم المستورد و الذي بدوره قد يؤثر
في قيمة العملة المحلية و من ثم معدل الصرف .وهنا يمكن التساؤل عن طبيعة العالقة بين التضخم ومعدل

الصرف في ليبيا .وما أثر التضخم على معدل الصرف في ليبيا خالل فترة الدراسة؟

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها في كونها محاولة للبحث في تحديد أثر التضخم على معدل الصرف واختبار عالقة
التضخم بسعر الصرف في فترة زمنية طويلة وخاصة في ظل التغيرات االقتصادية التي يشهدها االقتصاد الليبي

في السنوات االخيرة من ارتفاع معدالت التضخم وتذبذب أسعار النفط وتقلبات في االنتاج الرئيسي لسلعة النفط
ومدي استجابة واستفادة المهتمين والسلطات النقدية والمالية وصانعي القرار االقتصادي لهذه التغيرات وأثره على

معدل الصرف.

فرضية الدراسة:

بنيت الدراسة على فرضية مفادهاأن للتضخم أثر معنوي على معدل الصرف في االقتصاد الليبي قيد الدراسة.

هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر واختبار العالقة بين

متغيري الدراسة في ليبيا خالل الفترة 1122 – 2691م.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة علي المنهج الكمي القياسي حيث استخدمت بعض أدوات التحليل القياسي و المتمثلة في

اختبارات جذر الوحدة :ديكي فللر الموسع) )ADFو فيليبس بيرون) (PPللتأكد من استق ارريه السالسل الزمنية،
ثم تطبيق منهجية التكامل المشترك(  )Co-integrationباستخدام طريقة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية

الموزعة المتباطئة ) (ARDLلتحديد اثر التضخم علي سعر الصرف و اختبار العالقة بين المتغير التابع و
المتغير المستقل في االجل الطويل ونموذج تصحيح الخطأ ) (ECMالذي يجمع بين االجلين القصير و الطويل.

مقاسا بالدوالر حسب التقارير السنوية لمنظمة أوبك واحصائيات البنك الدولي .بينما
وحيث أن سعر الصرف
ً
معدل التضخم بنسب مئوية وفقًا إلحصائيات مركز البحوث االقتصادية في ليبيا وبعض تقارير مصرف ليبيا

المركزي.
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الدراسات السابقة:
تم االطالع على العديد من الدراسات التي تناولت طبيعة العالقة واالثر بين التضخم ومعدل الصرف وتباينت
نتائج هذه الدراسات ،فهناك دراسات أظهرت نتائجها علي وجود عالقة سلبية بين معدل الصرف والتضخم وتأثر

سلبيا بالتضخم ،ودراسات أكدت على وجود عالقة إيجابية بين متغيري الدراسة وتأثر معدل
معدل الصرف ً
ايجابيا بالتضخم ،بينما دراسات أخري بينت على وجود عالقة ايجابية وسلبية بين المتغيرين وأخري لم
الصرف
ً

تؤكد وجود هذه العالقة وأن التضخم ال يؤثر على معدل الصرف .ولعل هذا االختالف يرجع إلى اختالف

طبيعة االقتصاديات ،والفترة الزمنية ،وأيضا ،ربما حتى أخطاء في تقدير القياس االقتصادي .ونذكر بأن تم

ترجمة الدراسات األجنبية إلى العربية من قبل الباحث االول لهذه الدراسة.

ومن بين هذه الدراسات ،دراسة (شنبيش )6092،التي تناولت العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف

في ليبيا خالل الفترة  6000-9116والتي انتهت بمجموعة من النتائج كان أهمها وجود عالقة إيجابية بين
معدل التضخم وعرض النقود بالمفهوم الضيق ووجود عالقة طردية بين معدل التضخم ومعدل الصرف .وقد

يعزي وجود العالقة االيجابية بين معدل التضخم ومعدل الصرف في الدراسة السابقة إلى استقرار معدل التضخم

نسبيا .وفي الجزائر ،توصل (سالمي)6099،
ومعدل الصرف خالل الفترة الزمنية للدراسة والتي تعتبر قصيرة ً
في دراسته الختبار عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة الزمنية -9170

 6092على عدم وجود عالقة تكاملية بين سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر ومعدل التضخم وكذلك
إلى عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين في األجل القصير.

المتتبع لالقتصاد الجزائري والليبي يالحظ أنهما يشتركان في كثير من االمور وبنسب مختلفة فالجزائر وليبيا
أحد أعضاء منظمة االوبك واعتمادهما على تصدير سلعة النفط ،بينما يفوق احتياط النفط في الجزائر احتياطي

النفط في ليبيا واما معدل التضخم في الجزائر فهو منخفض بكثير بالمقارنة بمعدل التضخم في ليبيا وربما يعزي

عدم وجود أثر التضخم علي سعر الصرف نتيجة النخفاض معدل التضخم واستق ارره وبالتالي يكون تأثيره في
معدل الصرف ضعيف.

آما في العراق ،أشار (دريبي )6092 ،في دراسته ألثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل

الفترة الزمنية  6092- 9170على وجود عالقة طويلة األجل بين العمق المالي ومعدل التضخم وأيضاً بين
سعر الصرف ومعدل التضخم ،وهناك عالقة سببية في اآلمدين القصير والطويل وأحادية االتجاه من العمق

المالي وسعر الصرف إلى معدل التضخم.

وتعتبر الدراسة السابقة من الدراسات الداعمة لوجود عالقة ديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وقد
يرجع وجود هذه العالقة نتيجة لتقلبات االقتصادية واالزمات االقتصادية التي تعرض لها االقتصاد العراقي

خالل سنوات مختلفة من الدراسة نتيجة للحصار االقتصادي وحروب وغيرها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدالت
التضخم ومن ثم أثره على سعر الصرف وهذا يشبه الي حد بعيد بعض االزمات االقتصادية التي تعرض لها

االقتصاد الليبي في الدراسة الحالية قيد البحث.
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وتناول كل من ) (Ogboghro & Anuya, 2017في دراستهما ألثر التضخم وسعر الصرف على أسعار

األسهم في نيجيريا خالل الفترة من يناير  6000الي ديسمبر  6096والتي أظهرت نتائج دراستهما عدة نتائج
من أهمها عدم وجود عالقة تكاملية بين المتغيرات الثالثة بينما وجود عالقة سببية أحادية االتجاه من التضخم

الي سعر الصرف ومن التضخم الي اسعار األسهم وعالقة ثنائية بين سعر الصرف وأسعار األسهم.

والجذير بالذكر أن دولة نيجيريا أحد أهم أعضاء منظمة أوبك واعتمادها بشكل كبير على سلعة النفط في حجم

يوميا وهو ما يزيد عن الصادرات
تجارتها مع العالم الخارجي واما صادرتها النفطية فيقارب اثنان مليون برميل ً
النفطية في ليبيا وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة عن نيجيريا في اختالف سنوات الدراسة باإلضافة
الي عدد المتغيرات المستقلة.

توصل ) (Tahir, 2011في دراسته للتضخم المستهدف و سعر الصرف و التمويل العالمي لدول مختارة

والتي تمثل أمريكيا الالتينية و آسيا و ومركز أوروبا  -الب ارزيل ،تشيلي ،المكسيك ،تايالند ،كوريا ،جمهورية

التشيك-ـخالل الفترة الزمنية 2009Q4-1999Q1الي أن سعر الصرف عامل رئيسي لهذه االقتصاديات وذلك

يرجع لعدة أسباب منها ضعف النظام المالي و انخفاض مستوي مصداقية البنوك المركزية باإلضافة الي الخوف

من سعر الصرف العائم كما بينت النتائج أكثر تفصيالً أن كل من الب ارزيل و تشيلي و المكسيك و تايالند
استجابت الي تغيرات سعر الصرف بينما ال توجد استجابة لكل من كوريا و جمهورية التشيك خالل فترة الدراسة،

وهذا ما اظهرته نظرية التضخم المستهدف  theory of inflation targetingو التي مفادها يجب ال تكون

االستجابة لتغيرات سعر الصرف ولكن تطبيقيا ما يكون صالح لدولة متقدمة ليس بالضرورة يكون صالحاً لدولة

ساعية في النمو.

انتهت دراسة كل من ) (Lamia & Djelassim, 2017لبحث العالقة بين سعر الصرف و التضخم المستهدف
اقتصاديا و المتمثلة في الب ارزيل،
خالل الفترة الزمنية من يناير  9112الي يوليو 6092في البلدان الناشئة
ً
هنغاريا ،كوريا ،الفلبين ،بولندا ،جنوب أفريقيا الي أن سعر الصرف المرن أو المار (ERPT) Exchange

 -rate pass-throughوالذي يعرف بأنه النسبة المئوية لتغيرات في االسعار المحلية ينتج منه تغير %9

في سعر الصرف بين الدول المحلية و األجنبية  -قد أنخفض بعد التضخم المستهدف (IT) inflation
 targetingفي معظم التحليل االقتصادي لهذه الدراسة و أن التضخم المستهدف يساعد في استقرار االسعار

من خالل االنخفاض في .ERPT

وفي تركيا ،تناول كل من )(Abdurehman & Hacilar,2016إحدى الدراسات لدراسة العالقة بين معدل
الصرف و التضخم خالل الفترة الزمنية يناير -6009ديسمبر 6092باستخدام طريقة المربعات الصغرى لكشف
العالقة بين المتغيرين و التي انتهت علي عدم و جود عالقة بينهما و من ناحية أخري استخدمت نماذج

االنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين ) (ARCHو االنحدار الذاتي للمتوسط المتحرك ((GARCH

للكشف عن هذه العالقة والتي أظهرت أن تعادل القوي الشرائية ( )PPPغير عشوائية وتتبع عوامل محددة

مثل تكلفة المعامالت و القيود الحكومية في االقتصاد التركي.
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وفي تركيا ايضا ،استخلص كل من ) (Berument & Pasaogullari, 2003في دراستهما ألثر سعر

الصرف علي الناتج و التضخم خالل الفترة الزمنية  2001:III-1987:Iعلي وجود عالقة طويلة اآلجل بين

المتغيرات الثالثة وعدم وجود عالقة سببية معنوية إحصائياً بين سعر الصرف و الناتج و التضخم وذلك وفقاً

الختبار سببية جرانجر.

وأكد كل من ) )Choudhri & Hakura,2003في دراستهما لسعر الصرف المرن واالسعار المحلية ومعدل

التضخم لواحد وسبعون دولة-ممثلة لكل االقاليم الرئيسية في االقتصاد العالمي-خالل الفترة 6000- 9171

على وجود عالقة ايجابية معنوية بين كل من سعر الصرف المرن والتضخم وأن سعر الصرف يتأثر أكثر في

حالة االقاليم ذات معدالت التضخم العالية .وفي غانا ،توصل ) )Fosu, 2017في دراسته لمحددات تغيرات

سعر الصرف خالل الفترة  6092-9170إلى أن الزيادة في كل من معدل التضخم واالنفتاح االقتصادي

ومشتريات االستهالك الحكومي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية لدولة غانا مقابل سعر صرف الدوالر

األمريكي .اما في نيجيريا ،أوضح كل من ) )Osabuohien et al.,2018في دراستهم للعالقة بين معدل
التضخم وتقلب معدل الصرف ومعدل الصرف المرن خالل الفترة الزمنية لبيانات شهرية من يناير  6002إلى

ديسمبر  6099بأن تقلبات سعر الصرف تؤثر ايجابياً ومعنوي احصائياً على التضخم في اآلجل الطويل وآما
سعر الصرف المتوازي يؤثر على التضخم في اآلجل القصير بينما سعر الصرف الرسمي يؤثر على التضخم

في اآلجل الطويل.

في ايران ،توصل كل من ) )Monfared & Akın, 2017في دراستهما للعالقة بين معدالت الصرف
والتضخم خالل الفترة الزمنية  6096-9172علي وجود عالقة مباشرة بين معدل الصرف و التضخم حيث

تؤدي الزيادة في معدالت الصرف االجنبي إلي الزيادة في التضخم ،كما أكدت الدراسة علي وجود عالقة موجبة

بين كل من عرض النقود و معدل الصرف بالتضخم وبالتالي فإن معدل التضخم يتأثر ايجابياً بكل من عرض
النقود و معدل الصرف ،و لعرض النقود تأثير أكبر من معدل الصرف علي التضخم .وفي مصر ،أظهر كل

من ) (Monfared & Akın,2012في دراستهما للعالقة بين معدل الصرف و التضخم خالل فترة زمنية
ذات بيانات شهرية من يناير 9110إلي يناير 6000علي وجود عالقة قوية سببية ثنائية االتجاه بين المتغيرين

في الفترة قصيرة اآلجل.

خلص كل من ) )Achsani et al.,2010في دراستهم للعالقة بين التضخم وسعر الصرف الحقيقي خالل

الفترة الزمنية  6009-9119في بعض الدول اآلسيوية والمتمثلة في إندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورة ،تايالند،
الفليبين ،اليابان ،الصين ،كوريا الجنوبية ودول غير آسيوية والمتمثلة في المملكة المتحدة ،فرنسا ،المانيا،

بلجيكيا ،السويد ،النرويج ،الواليات المتحدة االمريكية ،كندا ،المكسيك ،الدنمارك ،هولندا ،على وجود عالقة

ارتباطية قوية بين التغيرات التضخمية وسعر الصرف الحقيقي في معظم البلدان قيد الدراسة .فقد أظهرت نتائج
الدراسة في مجموعة الدول اآلسيوية على وجود عالقة سببية وحيدة االتجاه من سعر الصرف االسمي والحقيقي

الي التضخم ،بينما في الدول غير اآلسيوية فان العالقة وحيدة االتجاه من التضخم الي سعر الصرف واخلصت
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الدراسة على حساسية التغيرات في التضخم في سعر الصرف في البلدان اآلسيوية أكبر من نظيره في البلدان

غير اآلسيوية.

الجزء النظري :العالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1122-2691

أظهر (مصرف ليبيا المركزي )6060،في صفحته الرسمية بأن المصرف يقوم بمجموعة من اإلجراءات المتعلقة
بسعر الصرف او القيمة التعادلية بالدينار الليبي التي من شأنها حل بعض المشاكل و الصعوبات االقتصادية

في االقتصاد الليبي و من بينها بعض التغي ارت التي تم اجراءها علي سعر الصرف فيالحظ تم اصدار الدينار
الليبي كعملة وطنية في بداية عام  9196و سميت العملة باسم الجنيه و الذي كان يساوي قيمة الجنيه

اإلسترليني او ما يعادل  6.0دوالر امريكي ،ثم في عام  9127تم تخفيض قيمة الجنيه اإلسترليني بحوالي

 %92.2و لكن ليبيا لم تقم بتخفيض قيمة الدينار الليبي رغم وقوعها تحت منطقة اإلسترليني وفي عام 9179
ارتفع قيمة الدينار الليبي بما قيمته دينار لكل  2.02دوالرات بسبب اعالن الواليات المتحدة االمريكية في

أغسطس  9179بالتزامها باستبدال الدوالر بالذهب .وتم تخفيض قيمة الدوالر األمريكي مرة ثانية بما نسبته

 %90تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة لتصبح وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي  9.6022للدوالر وهذا
بدوره ادي الي ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر ليصبح الدينار يساوي حوالي  2.20دوالر كما تم في

نفس الشهر والسنة ربط الدينار الليبي بالدوالر عند سعر صرف ثابت ليصبح الدوالر يساوي  0.61271دينار

ليبي.

وباالستناد على نفس المرجع السابق ،قام مصرف ليبيا المركزي في مارس  9102بفك ارتباط الدينار الليبي

بالدوالر وربطه بحقوق السحب الخاصة بسعر صرف يعادل  6.0وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار ليبي.

وبعد ذلك ،تم الرفع التدريجي ما بين السنوات  ، 6000-9111وفي يناير  6009انتهج مصرف ليبيا المركزي
في قيمة الدينار الليبي ٍ
مصحوبا بين الفترة و األخرى بتخفيض في قيمته
وفقا لسعر الصرف الخاص المعلن
ً
وفقا للسعر الصرف الرسمي ويالح وفي يناير  6006تم تخفيض أسعار صرف الدينار الليبي وفقًا لسر الرسمي
ليكون دينار لكل  9.2دوالر وفي يونيو تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي ليكون دينار لكل 0.9979
وحدة حقوق سحب خاصة و ذلك الحتواء ضريبة النهر الصناعي و ال يزال بشكل عام سعر صرف الدينار

مقابل الدوالر مستمر حتي االن.

كما تم اإلشارة في جزء الدراسات السابقة من هذه الدراسة ،حيث كثير من الدراسات تناولت أثر معدل التضخم

بسعر الصرف والعالقة بينهما في مختلف اقتصاديات العالم ،وتباينت نتائج هذه الدراسات نتيجة الختالف
طبيعة هذه االقتصاديات ،فتوصلت نتائج بعض الدراسات الي وجود عالقة طويلة اآلجل بين المتغيرين وتأثر

سلبا بمعدل التضخم والبعض االخر من الدراسات انتهت بوجود عالقة طويلة اآلجل وتأثر معدل
سعر الصرف ً

أيجابا وهناك بعض الدراسات لم تثبت وجود أثر أو عالقة بين معدل التضخم
التضخم على سعر الصرف
ً
وسعر الصرف .وبشكل عام فان التضخم أو االرتفاع العام في األسعار قد يؤثر على قيمة العملة ومن ثم على

حجم المعامالت سواء كانت المحلية أو العالمية ومن ثم تسعي السلطات النقدية والمالية في مختلف االقتصاديات
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على كبح جماح التضخم باستخدام سياسات اقتصادية محددة لتحقيق اهداف اقتصادية معينة لتقليل او الحد

من بعض االثار السلبية المتوقعة من جراء ارتفاع معدالت التضخم وخاصة فيما يتعلق بحجم المعامالت على

الصعيد المحلي والعالمي.

تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1122-2691

يوضح الشكل رقم ( )9تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة  .6097-9126المحور العمودي
يمثل معدل التضخم بينما المحور االفقي يمثل سنوات الدراسة .بدأ المنحني بشكل عام بمعدالت متزايدة من

بداية الدراسة حتى سنة  6000حيث بلغ 9.62نقطة ثم تراوح بين الزيادة والنقصان حتى بلغ اعلي قيمة له

بحوالي  2.69نقطة في نهاية الدراسة سنة  .6097وترجع التقلبات بين الزيادة واالنخفاض في بعض سنوات
الدراسة لعدة اسباب منها عدم االستقرار االقتصادي واالزمات االقتصادية والسياسات االقتصادية المتبعة من

قبل صناع القرار في االقتصاد الليبي.

شكل رقم ( )2تطورمعدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1122-2691
Inf
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
Year

15

10

05

00

95

90

85

80

75

70

65

0.0

المصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على إحصاءات مركز البحوث االقتصادية ومصرف ليبيا المركزي

تطور سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1122-2691

كما هو موضح في الشكل البياني رقم ( )6فإن المحور العمودي يمثل سعر الصرف والمحور االفقي يمثل
سنوات الدراسة .من الشكل البياني يمكن مالحظة استقرار المنحني الي حد ما مع زيادات طفيفة في سعر

الصرف من بداية فترة الدراسة حتى سنة  6000الذي بلغ قيمته 0.29دينار مقابل الدوالر الواحد .واستمر

نسبيا بداية من سنة  6009الذي بلغ  9.67دينار لكل دوالر حتى سجل اعلي قيمة
المنحني بمعدالت متزايدة ً

له بحوالي  9.21دينار مقابل الدوالر الواحد وذلك خالل سنتي  ،6097-6092ويالحظ أن التغيرات التي
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حصلت اثناء الدراسة يرجع لمجموعة من اإلصالحات االقتصادية التي من شأنها حل بعض المعوقات والمشاكل

االقتصادية.

شكل رقم ( )1تطور سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1122-2691
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المصدر :إحصاءات منظمة أوبك والبنك الدولي

الجزء التطبيقي(:قياس وتحليل النموذج القياسي)

يهتم هذا الجزء من الدراسة باختبار العالقة بين معدل الصرف والتضخم وتحديد أثر التضخم على معدل

الصرف في ليبيا خالل الفترة من  9126إلى6097م باستخدام بيانات سنوية لسعر الصرف بالدوالر ومعدل

وبناء على بعض الدراسات السابقة التي تشبه حالة االقتصاد الليبي كالدراسة
التضخم بأسعار نفقة المعيشة.
ً
) ،)Osabuohien et al.,2018تم صياغة العالقة بين معدل الصرف و التضخم في دالة ،كالتالي:

)Ex  f (Inf ) ......................(1

حيث ) (Exتمثل معدل الصرف بينما(  (Infتشير إلي التضخم ومن المتوقع أن تكون العالقة (على األرجح)

عكسية بين المتغيرين.

بعد تحديد دالة للعالقة بين المتغيرين :معدل الصرف كمتغير تابع ومعدل التضخم كمتغير مستقل ،تم

فحص درجة استقرار المتغيرين عن طريق جذر الوحدة وذلك لتفادي الحصول على انحدار زائف )(Spurious

ومن ثم نتائج مضلله ،وذلك بتطبيق اختباري :ديكي فيللر المعدل (ADF) Dickey-Fuller Augmented

وفيليبس بيرون .)PP(Phillips and Perronوتشير النتائج المعروضة في الجدول رقم ( )9والتي تم احتسابها

باستخدام البرنامج اإلحصائي) )EViewsإلى أن المتغير التابع (معدل الصرف) متكامل من الدرجة االولي

( ،I)9بينما المتغير المستقل (معدل التضخم) متكامل في المستوي (.I)0
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جدول ( :)2ملخص نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيري الدراسة:
اختبار ()ADF

المتغيرات

()9

اختبار ()PP

()6

()2

()6

()2

()9

-2.31
-6.06

التضخم

-4.11

-2.00

-2.62

-4.10

-3.99

معدل الصرف

-6.23

-2.22

-6.07

-2.62

-6.34

-9.19

القيم الحرجة بمستوى %9

-2.92

-2.21

-9.19

6.16

-2.21

مالحظة )9( :بحد ثابت )6( .حد ثابت واتجاه زمن )2( .عشوائي.

معدل الصرف مستقر في الفرق االول ومعدل التضخم مستقر في المستوي

من الجدول السابق ،يالحظ سكون القيم االصلية للسلسة االصلية للمتغير التابع بعد أخذ الفرق االول أي

متكامل من الدرجة االولي (، I)9آما المتغير المستقل فقد أستقر عند المستوي (.I)0و من ثم يمكن تحديد
العالقة بين المتغيرين باستخدام طريقة االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة) (ARDLفي اآلجلين

القصير و الطويل والذي يكون شكل المعادلة كاالتي:
D( Ext )   0   p  ( Ex )  q  ( Inf ) 
t -1
i0 2
t -1
i 1 1
p
q
)i 1  D( Ext -1)  i 1  D( Inft -1)......(2
3
4
والجدول رقم ( )6نتائج تقدير العالقة طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة باستخدام طريقة .ARDL

جدول ( )1نتائج العالقة طويلة األجل بين متغيري الدراسة بطريقة( )ARDLوباستخدام اختبار الحدود
المتغير
التضخم

الحد الثابت

المعامل

الخطأ المعياري

قيمة T

مستوى المعنوية

-0.43146

0.175299

-2.461

0.0173

0.048062

0.017787

2.702

0.0093

اختبار الحدود  /Fفرضية العدم :ال يوجد تكامل
اإلحصائية المحسوبة

مستوي المعنوية

)I(1

)I(0

10%

3.51

3.02

5%

إحصائية )92.62222( F

2.5%

ــــــــــــــــــــــــــــ

4.16

4.79

3.62

4.18

المصدر :من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق رقم ( )6والملحق رقم ()2

من الجدول السابق ،يمكن الكشف علي وجود عالقة طويلة األجل بين معدل الصرف و التضخم و ذلك من
خالل اختبار احصائية  ،Fحيث بلغت قيمة Fالمحسوبة( )92.62و التي أكبر من القيمة الحرجة أو الجدولية
للحد األدنى و الحد األعلى علي التوالي ( )2.26و ( )2.92عند مستوي معنوية . %9وهذا يؤكد رفض
فرضية العدم والتي تكمن في عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرين وقبول الفرضية البديلة في قبول وجود
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عالقة توازنيه أو تكامل مشترك بين المتغيرين قيد الدراسة .والجدير بالذكر إذا كانت  Fالمحسوبة أقل من
قيمة Fالجدولية أو الحرجة فهذا يدل على عدم وجود تكامل بين المتغيرين ،آما إذا كانت قيمة Fالمحسوبة واقعة
بين الحد األدنى والحد األعلى لقيمة Fالجدولية أو الحرجة فهذا يؤدي إلى عدم الحسم في إمكانية وجود تكامل
من عدمه بين المتغيرين .وبعد التأكد من وجود عالقة طويلة بين معدل الصرف والتضخم ،يتم االنتقال لي
تقدير معامالت عالقة األجل الطويل .وبالمالحظة في نتائج الجدول رقم ( )6يالحظ وجود عالقة سلبية أو
سالبة بين التضخم و معدل الصرف وبمعنوية إحصائية مرتفعة وهذا يعني أن زيادة معدل التضخم بمقدار %9
يؤدي إلي تخفيض معدل الصرف بمقدار  %22ويمكن تفسير ذلك إلي طبيعة االقتصاد الليبي كونه يعتمد
شبه كليا علي الواردات الخارجية والتي تكون عرضه إلي ارتفاع االسعار و الذي بدوره يكون له آثار سلبية
علي قيمة العملة المحلية و من ثم معدل الصرف أو قد يكون التفسير ناتج عن أسباب اخري مثال أسباب
أخير في مراحل طريقة
متعلقة ببيانات السلسة الزمنية و طرق حصرها و جمعها من مصادرها االولية .و ًا
االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ) ،)ARDLيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ ) )ECMوالتي تكمن في
تحديد العالقة قصيرة األجل المطلوبة للحفاظ على عالقة توازنيه في األجل الطويل ،وكما هو معروض في
جدول رقم ( ،)2فإن معامل تصحيح الخطأ يساوي  -0.19وهو سالب االشارة وبمعنوية إحصائية مرتفعة تقدر
( .)0.000وتشير نسبة %19إلى سرعة النموذج في تعديل نفسه باتجاه التوازن في األجل الطويل ،وهذا يعني
أن عدم التوازن في السنوات السابقة ستتحقق في السنة الحالية من التوازن في األجل الطويل .ويالحظ أيضا
أيضا من
من الجدول أن التضخم يؤثر سلباً في سعر الصرف في اآلجل القصير خالل فترة الدراسة .ويالحظ ً
الجدول رقم ( )2أن قيمة معامل التحديد قد بلغت  0.21وهذا ما يفسر أن المتغير المستقل (التضخم) يفسر
ما يقارب من  %21من التغير الحاصل في المتغير التابع (معدل الصرف).

جدول ( )3العالقة قصيرة األجل باستخدام طريقة ( )ARDLوتقدير نموذج تصحيح الخطأ
انحدار شرط تصحيح الخطأ
المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

قيمة T

مستوى المعنوية

الحد الثابت

0.043748

0.016641

2.628906

0.0113

الفرق األول لمعدل الصرف

-0.91023

0.132844

-6.85184

0.0000

التضخم

-0.39273

0.158983

-2.47026

0.0169

انحدار نموذج تصحيح الخطأ

الحالة الثانية :المقيد الثابت وبدون اتجاه
معامل تصحيح الخطأ()-9

-0.91023

ديرين واتسن = 6.02

0.127948

-7.11406

0.0000

معامل التحديد=0.21

المصدر :من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق رقم ( )2والملحق()2
ــــــــــــــــــــــــــــ

ويمكن إعادة صياغة النموذج كالتالي:

)D( Exch _ Rate)  0.043  0.393*inf  0.089D( Exch _ Rate(1))  ECM ...........(3
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حيث:

)ECM  D( Exch _ Rate)  (0.432*inf  0.048

وللتأكيد علي سالمة النتائج السابقة وجودة النموذج المستخدم تم إجراء بعض االختبارات التشخصية والمتمثلة

في اختبار مشكلة االرتباط الذاتي (  (Serial Correlation LMواختبار استق ارريه النموذج ( (Stability

 Testواختبار فحص ثبات التباين واختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ،ونذكر بأن االختبارات التشخيصية أوضحت
خلو التقدير السابق من مشاكل القياس المعروفة كما هو موضح في صفحة المالحق.

الخالصة:

استهدفت الدراسة إلى كشف العالقة الديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وكذلك طبيعة تأثر سعر

الصرف بمعدل التضخم في ليبيا خالل الفترة من  9126إلى  6097باستخدام بيانات سنوية لكل من التضخم

ومعدل الصرف .ولتحقيق هذا الهدف ،اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل المشترك باستخدام طريقة االنحدار

الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة) (ARDLو اختبار الحدود ) (Bound Testوعلى نموذج تصحيح الخطأ

) .)ECMوتوصلت الدراسة على وجود عالقة توازنيه طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة وأن معدل التضخم

سلبا على معدل الصرف وكذلك وجود عالقة سالبة بين متغيري الدراسة في اآلجل القصير .وبلغت قيمة
يؤثر ً
معامل تصحيح الخطأحوالي 0.19-واالشارة السالبة وذو معنوية إحصائية مرتفعة وهذا مؤشر على تأكيد
العالقة طويلة اآلجل ومعرفة العالقة قصيرة االجل بين متغيري الدراسة والتي اظهرتها النتائج بوجود عالقة

سلبية بين معدل التضخم وسعر الصرف .وتوضح نسبة %19علىالقدرة او السرعة العالية للنموذج إلى الرجوع
إلى التوازن في األجل الطويل والتي يمكن تحقيقيها في السنة الحالية.

ويمكن القول بأن معدل التضخم أحد العوامل الذي أن يؤثر علي العملة المحلية و من ثم معدل الصرف
وخاصة في حالة ارتفاع التضخم والتي يكون لها أثر سلبي علي معدل الصرف و من ثم معدالت التبادل مع

البلدان األخرى ،واستنادا إلى هذه النتائج ،توصي هذه الدراسة بالنظر إلي مجموعة العوامل األخرى مجتمعة

مثل الميزان التجاري و النمو االقتصادي و التي يكون للمحصلة النهائية لها تأثير ملحوظ علي معدل الصرف
وخاصة في حالة االقتصادي الليبي و الذي يعتبر اقتصاد ريعي و المتمثل في اعتماده علي الصادرات النفطية،
حيث يتطلب االمر االستثمار في عوائد النفط لدعم القطاعات غير النفطية وذلك لزيادة معدالت النمو

االق تصادي والدفع بعجلة التنمية االقتصادية و الذي يكون له دور فعال في استقرار سعر الصرف و من ثم
المرونة في مجابهة تذبذب االسعار و التي تكون عرضه للتقلبات بسبب االعتماد علي مصدر وحيد للدخل

القومي و الذي يكمن في الصادرات النفطية.
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 نتيجة اختبار فترات اإلبطاء:)1( ملحق رقم
Model Selection Criteria Table
Dependent Variable: D(EXCH_RATE)
Date: 05/02/20 Time: 10:31
Sample: 1962 2017
Included observations: 54

Model

LogL

AIC*

BIC

HQ

Adj. R-sq

Specification

6

53.756654

-1.915345

-1.803819

-1.872458

0.090168

ARDL(1, 0)

5

54.337454

-1.899527

-1.750825

-1.842343

0.091726

ARDL(1, 1)

3

53.757296

-1.877634

-1.728933

-1.820450

0.071622

ARDL(2, 0)

4

54.410057

-1.864530

-1.678654

-1.793051

0.075340

ARDL(1, 2)

2

54.348511

-1.862208

-1.676331

-1.790729

0.073190

ARDL(2, 1)

1

54.454523

-1.828473

-1.605421

-1.742698

0.057250

ARDL(2, 2)

)ARDL(  نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل باستخدام طريقة:)2( ملحق رقم
Dependent Variable: D(EXCH_RATE)
Method: ARDL
Date: 05/02/20 Time: 10:32
Sample (adjusted): 1964 2017
Included observations: 54 after adjustments
Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (0 lag, automatic): INF
Fixed regressors: C
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

D(EXCH_RATE(-1))
INF
C

0.089774
-0.392729
0.043748

0.132844
0.158983
0.016641

0.675785
-2.470258
2.628906

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.125805
0.091523
0.089461
0.408171
55.27378
3.669705
0.032435

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.*
0.5022
0.0169
0.0113
0.019200
0.093860
-1.936066
-1.825567
-1.893451
2.069975

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

) واختبار الحدودARDL(  نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل باستخدام طريقة:)3( ملحق رقم
واختيار الثابت المقيد وبدون اتجاه
ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(EXCH_RATE,2)
Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 05/02/20 Time: 10:33
Sample: 1962 2017
Included observations: 54
Conditional Error Correction Regression
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(EXCH_RATE(-1))*
INF**

0.043748
-0.910226
-0.392729

0.016641
0.132844
0.158983

2.628906
-6.851837
-2.470258

0.0113
0.0000
0.0169

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INF
C

-0.431463
0.048062

0.175299
0.017787

-2.461298
2.702095

0.0173
0.0093

EC = D(EXCH_RATE) - (-0.4315*INF + 0.0481 )
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F-Bounds Test
Test Statistic

F-statistic
k

Null Hypothesis: No levels relationship
Value

Signif.

16.23333
1

Actual Sample Size

I(0)

I(1)

10%
5%
2.5%
1%

Asymptotic:
n=1000
3.02
3.62
4.18
4.94

3.51
4.16
4.79
5.58

10%
5%
1%

Finite Sample:
n=55
3.143
3.79
5.377

3.67
4.393
6.047

10%
5%
1%

Finite Sample:
n=50
3.177
3.86
5.503

3.653
4.44
6.24

54

) إليجادالعالقة فيARDL)  نتيجة تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام طريقة:)4( ملحق رقم

األجل القصير

ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: D(EXCH_RATE,2)
Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 05/02/20 Time: 10:36
Sample: 1962 2017
Included observations: 54
ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CointEq(-1)*

-0.910226

0.127948

-7.114055

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.488465
0.488465
0.087757
0.408171
55.27378
2.069975

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
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Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

6.39E-05
0.122700
-2.010140
-1.973307
-1.995935

م0202 أبريل/ العدد األول،المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب المجلد االول

F-Bounds Test

Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic
F-statistic
k

Value

Signif.

I(0)

I(1)

16.23333
1

10%
5%
2.5%
1%

3.02
3.62
4.18
4.94

3.51
4.16
4.79
5.58

 نتيجة اختبار التوزيع الطبيعي:)5( ملحق رقم
9
Series: Residuals
Sample 1962 2017
Observations 56

8
7
6

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5
4
3
2

-2.97e-14
0.101181
0.531774
-0.500373
0.261146
0.118651
2.463036

1
0
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Jarque-Bera
Probability

3.960574
0.138030

(Serial Correlation LM Test) نتيجة اختبار مشكلة االرتباط الذاتي:)9( ملحق رقم
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag
F-statistic
Obs*R-squared

0.915295
0.970749

Prob. F(1,50)
Prob. Chi-Square(1)

0.3433
0.3245

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: ARDL
Date: 05/02/20 Time: 10:38
Sample: 1964 2017
Included observations: 54
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(EXCH_RATE(-1))
INF
C
RESID(-1)

0.393541
0.062877
-0.012302
-0.438888

0.432300
0.172154
0.021041
0.458747

0.910340
0.365237
-0.584666
-0.956711

0.3670
0.7165
0.5614
0.3433

16

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.017977
-0.040945
0.089536
0.400833
55.76357
0.305098
0.821565

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-3.08E-18
0.087757
-1.917169
-1.769837
-1.860349
1.987216

 نتيجة اختبار فحص ثبات التباين:)2( ملحق رقم
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.542679
4.896275
75.67985

Prob. F(2,51)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0886
0.0865
0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/02/20 Time: 10:40
Sample: 1964 2017
Included observations: 54
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(EXCH_RATE(-1))
INF

0.017351
0.039802
-0.157813

0.008122
0.064837
0.077595

2.136363
0.613875
-2.033822

0.0375
0.5420
0.0472

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.090672
0.055012
0.043663
0.097230
94.00804
2.542679
0.088588

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.007559
0.044916
-3.370668
-3.260169
-3.328053
2.345317
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ملحق رقم( :)8نتيجة اختبار استقراريه النموذج  Stability Testباستخدام المجموع التراكمي
للبواقي (CUSUM) Cumulative Sum
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أسباب التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة( 1122ـــــ1129م)
د /يوسف فرج األصفر

1

د /مخلوف مفتاح محمد

2

المستخلص:

تناولت هذه الدراسة أسباب التضخم في االقتصاد الليبي بالفترة ( 0211ـ 0219م) .كما استخدمت المنهج
الوصفي ،واعتمدت على البيانات من المصادر الرسمية وبخاصة النشرة االقتصادية للمصرف المركزي الليبي.
وقد توصلت الدراسة إلى أن ظاهرة التضخم الحالية في االقتصاد الليبي ترتبط بشكل كبير بسعر الصرف،

فالعامل األول المسبب في ارتفاع األسعار خالل هذه الفترة هو انخفاض قيمة العملة الليبية ،ويأتي ذلك من
االعتماد الكبير على الواردات التي بالطبع ترتفع أسعارها كلما انخفضت قيمة الدينار الليبي .وأوصت هذه

الدراسة بضرورة ترشيد سياسات اإلنفاق العام ،وضبط نمو مستوى عرض النقود كون هذه العوامل تؤثر في
األسعار في االقتصاد الليبي.

الكلمات المفتاحية ( :التضخم ـ االقتصاد الليبي ـ ـ سعر الصرف )

المقدمـــــــــة:ـــ

يقصد بالتضخم االرتفاع في أسعار السلع والخدمات خالل فترة زمنية معينة عادة تكون سنة واحدة ،ويتصف

هذا االرتفاع باالستم اررية والشمول بحيث يشمل كل السلع والخدمات تقريبا ،والزيادة تكون ظاهرة مستمرة لسنة
أو أكثر وألسباب اقتصادية كلية .وهو ظاهرة اقتصادية تصيب اقتصاديات الدول على اختالف تطورها

االقتصادي .والتضخم ظاهرة ضارة بالمواطن فهو يخفض من قيمة دخله خاصة إذا كان هذا الدخل محدود،

ويخفض من قيمة مدخراته ،وأيضا محبطا لق اررات المستثمرين ،بل أن أثاره السلبية تنعكس على أداء االقتصاد
عموما ،إذ يترتب عن التضخم اختالل في كل من اإلنتاج والطلب على السلع والخدمات ،واختالل في توزيع

الدخل ،وكذلك ،الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات .لذلك ،يعد استقرار األسعار أحد األهداف االقتصادية
ـ ـ ـ ـ ـ إن لم يكن أولها ـ ـ ألي مجتمع .ومما سبق تناولت هذه الدراسة أسباب التضخم في االقتصاد الليبي خالل

الفترة ( 1122ـ ـ ـ) 1122

المشكلة البحثية :يتعرض االقتصاد الليبي في الوقت الراهن إلى االرتفاع في األسعار ،بدأ هذا االرتفاع في

سنة 0211م كنتيجة للظروف التي تولدت عن أحداث فبراير .ففي هذه السنة( )0211ارتفع مؤشر أسعار

المستهلكين بنحو  %11عن المتوسط السنوي لعام 0212م ـ ـ ـ وبالرغم من انخفاض مؤشر األسعار في السنة

التالية 0210م إلى حوالي ،%1والى نحو  %0.1في سنة  ،0212فقد أخذ يرتفع وبشكل كبير في سنة

 1أستاذ مشارك ،كلية التجارة ــ ترهونة .قسم االقتصاد.
 2أستاذ مشارك ،كلية الدراسات العليا ــ ترهونة .قسم االقتصاد.
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0212م ،عندما تطور الصراع السياسي ليتحول إلى صراع مسلح بين األطراف المتصارعة على السلطة.
فنتيجة لهذا التطور وما ترتب عنه من تدهور في الوضع األمني وكذلك ،في االقتصادي ،أخذت األسعار تتزايد

بشكل كبير بحيث تضاعفت أسعار اغلب السلع بين العامين  0212و ،0219وأصبح االقتصاد الليبي يعيش
في أزمة تضخم لمسها كل مواطن .وعليه ،تتخلص المشكلة البحثية في التساؤل األتي :ما هو السبب األساسي

لهذه الموجة التضخمية التي حدثت في االقتصاد الليبي خالل الفترة (0211م ـ ـ 0219م)؟

فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها :أن االنخفاض المستمر في قيمة الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية هو
السبب األساسي في موجة التضخم الحالية.

هدف الدراسة:يتمثل هدف الدراسة في تشخيص األسباب الرئيسية التي تقف وراء االرتفاع المستمر في األسعار

بليبيا في ظل الظروف الحالية.

الحدود الزمنية والمكانية:

االقتصاد الليبي خالل الفترة من سنة  1122وحتى سنة  1122م.

منهجية الدراسة:

تقوم المنهجية في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ،إذ سوف يتم استعراض وتحليل البيانات المجمعة عن

ظاهرة التضخم خالل سنوات األزمة 1122ـ ـ ـ ـ ـ 1122م .اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية وخاصة النشرة
االقتصادية التي يصدرها المصرف المركزي.ونشير إلى أنه تم تجنب التحليل القياسي بسبب قصر فترة هذه

الدراسة ،فعادة ما تكون الفترة القصيرة تسبب عدم دقة التحليل القياسي.

أجزاء الدراسة:

تتكون الدراسة من أربعة أقسام بما في ذلك المقدمة :يحتوي القسم الثاني على الدراسات السابقة واإلطار النظري،
ويتضمن القسم الثالث دراسة تحليلية لتطور معدل األسعار خالل الفترة المستهدفة ،أما القسم الرابع ،يتضمن

ما تم التوصل إليه من نتائج وما يترتب عنها من توصيات.

الدراسات السابقة واإلطار النظري
الدراسات السابقة :تزخر األدبيات االقتصادية بالدراسات التي تناولت ظاهرة التضخم من حيث أسبابها وطرق
قياسها،ومدى أثرها علي المستهلك ،واالقتصاد عموما .ومن بين هذه الدراسات التي تسنى للباحثين اإلطالع

عليها مايلي:

ـ ـ ــ دراسة ) ،(M.SEMUDRA.TANEU.CHYE,1988تناولت الدراسة ظاهرة التضخم في االقتصاد

الماليزي خالل الفترة  1912ـ ـ ـ ـ  ،1991وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وهي أن التوسع

النقدي كان عامال مؤث ار في زيادة مستوى التضخم خالل الفترة قيد البحث.

ــــــ دراسة ( االقتصاد الليبي ،بنغازي ،صيف  )2221بعنوان :االقتصاد الليبي دراسة متأنية والحلول الالزمة،
خالل الفترة (  2291ـ ـ ـ )2221
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برزت في االقتصاد الليبي على مدى عقدين من الزمن ـ ـ ـ الفترة ما بين  2291و  2221ـ ـ جملة من المعضالت
والمشاكل أصبح بعضها سمة مميزة للواقع االقتصادي في ليبيا .وقد تطور بعضها األخر حتى اكتسب صفة
مزمنة وأصبح الطابع المتميز ألداء قطاعات االقتصاد وأجهزته المختلفة .ومن أهم المشاكل ما يلي:

• االرتفاع المستمر في مستوى األسعار.

• اتساع دائرة النشاط االقتصادي غير المنظم ( غير الرسمي ) وهيمنة السوق الموازية ( السوق السوداء ) على
الكثير من المعامالت التي تجرى في االقتصاد الوطني.

• العجز في الميزانية للدولة واالعتماد على أسلوب التمويل بالعجز.
• تطور واستفحال الدين العام المحلي.

• تدني مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين وتدهور مستويات المعيشة.

وللحد من مشكلة التضخم في االقتصاد الليبي يكمن في إعادة هيكلة االقتصاد وفق خطوات مدروسة وبرنامج

زمني محدد ،ووضع سياسات اقتصادية واضحة المعالم واألهداف ،واضفاء المصداقية والجدية على الجهود

المبذولة نحو اإلصالح االقتصادي ،واعادة الثقة لدى المواطن في المؤسسات المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسات
االقتصادية ،الالزمة لتصحيح المشاكل التي يواجهها االقتصاد الوطني ولبرنامج العملي المقترح لتنفيذها .ومن
ضمن هذه السياسات المطلوبة للخروج من األزمة وهي السياسة النقدية .ولما كانت المحافظة علي استقرار

األسعار  ،وقيمة الدينار الليبي من المهام الرئيسية للسياسة النقدية ،فإن ما نلمسه اآلن يعتبر مغاي اًر تماما لما
ينبغي أن تكون عليه هذه السياسة .ونرى أن المصرف المركزي يمالي الخزانة ،إن لم يكن تحث تأثيرها ،بإتباع

سياسة نقدية توسعية في الوقت الذي كان عليه أن يقف بحزم في وجه تلك الضغوط التي تمارس عليه .وفي
فيما سبق اقترحت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات وكان من أهمها اآلتي:

 2ـ ـ ينبغي أن يتمتع المصرف المركزي بقدر كافي من االستقاللية ليتمكن من ممارسة السياسة النقدية وفقا لما

يراه مناسباً ـ ـ كأعلى سلطة نقدية في البالد ـ ـ بحيث تحقق األهداف االقتصادية المرغوبة ،ومنها المحافظة على

استقرار األسعار وعلى قيمة الدينار الليبي ،وذلك كما ورد بمواد القانون رقم (  ) 2لسنة  2221بشان المصارف

والنقد واالئتمان.

 1ـ ـ ينبغي ضبط التوسع النقدي بحيث ال يسمح لعرض النقود بأن ينمو إال بمعدل يتناسب مع معدل نمو الناتج

القومي الحقيقي.

ــــــ دراسة ( ،(DHANESHWAR GHURA,1995ناقشت الدراسة أثر السياسات الكلية وخاصة النقدية
والمالية (كال على حده) على ثالثة متغيرات اقتصادية كلية( التضخم ،معدل نمو الدخل النقدي ،ومعدل نمو

الدخل الحقيقي ) في اقتصاد( )22دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة 1992ـ ـ ـ ـ ـ .1999اعتمدت

الدراسة على طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين مع األخذ في االعتبار عنصر اإلبطاء الزمني .وتوصلت
الدراسة إلى أن االستقرار في معدل نمو المعروض النقدي الحالي والمبطئ هو العنصر المؤثر الرئيسي في
عملية التضخم ،ويأتي بعده نمو عجز الموازنة(السياسة المالية) في المرتبة الثانية.
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ـــــ دراسة ( لمجموعة من الخبراء الليبيين ،)0229،حول بحث وتحليل أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد

الليبي خالل الفترة ( 1992ـ ـ ـ ـ ،)0229وقد توصلت إلى مجموعة من العوامل ساهمت في زيادة معدل التضخم،

أهمها :زيادة حجم اإلنفاق العام ،وزيادة القروض والتسهيالت التي تمنحها المصارف المتخصصة ،والصناديق
المالية األخرى .فهذه الزيادة أدت إلى زيادة حجم السيولة وعرض النقود بشكل اكبر من قدرة االقتصاد .هذا،

باإلضافة إلى فائض الطلب على السلع والخدمات .كما تفيد نتائج الدراسة أن التضخم في ليبيا يرجع في جزء

منه إلى التضخم المستورد من األسواق العالمية نتيجة اعتماد االقتصاد الليبي على الواردات لسد العجز في

المعروض الحقيقي المحلي من السلع والخدمات .قد اقترحت الدراسة بعض اإلجراءات التي يمكن أن تخفف
من النمو المتصاعد في األسعار .من هذه اإلجراءات :العمل على الحد من النمو المتزايد في عرض النقود،

إذ ينبغي أن يتزايد عرض النقود بمعدل يتالءم مع الزيادة في الناتج اإلجمالي الحقيقي .والنظر في إمكانية رفع

قيمة الدينار الليبي الذي فقد نحو  %99من قيمته خالل فترة الدراسة.

ـــــــــــ دراسة (الهيئة العامة للمعلومات ،ليبيا ،)0212 ،عرضت الهيئة في هذه الدراسة تقري ار حول التضخم في

االقتصاد الليبي خالل الفترة (  0222ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .)0229وقد تضمن هذا التقرير جملة من النتائج من أهمها :أن

هناك زيادة موجبة ومسـ ــتمرة في األسـ ــعار خالل الفترة المدروسـ ــة ،وأن التضـ ــخم المسـ ــتورد ال يسـ ــاهم في هذه
الزيادة إال بقدر ضئيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وهنا نالحظ أن هذه الدراسة تناقض الدراسة السابقة والتي أوضحت أن التضخم
المستورد يساهم في زيادة التضخم المحلي .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأن الزيادة في مستوى األسعار ترجع إلى التوسع في عرض

النقود.

هذا .وأشتمل التقرير الذي عرضته الدراسة على جملة من التوصيات كان من أهمها :تصحيح الهيكل البنيوي
في االقتصاد الليبي ،وكذلك ،االستخدام الفعال للواردات للتأثير على مستوى العرض الكلي لمواجهة فائض

الطلب ،كما أوصى التقرير بمراجعة سعر الصرف للدينار الليبي.

ـــــ دراسة ( حول التضخم في ليبيا لصندوق النقد الدولي( ،)0212لقد ربطت نتائج هذه الدراسة الموجات
التضخمية في االقتصاد الليبي بالعوامل النقدية وبالتوسع في اإلنفاق الحكومي ،وبسعر الصرف ،حيث ترى

الدراسة أن هذه العوامل هي المحددات الرئيسية لعملية التضخم في ليبيا .وكذلك ،كانت فترة العقوبات الدولية

( 1992ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )1999من العوامل المهمة التي تسببت في ارتفاع األسعار .فيما لم تفيد النتائج أن لفجوة الناتج

تأث ار على مستوى األسعار.

ـ ـ ـ دراسة (القيزاني ،)0212،والتي توصل فيها الباحث باستخدام األسلوب القياسي إلى أن العوامل الهيكلة هي

المسبب األول للتضخم في ليبيا خالل الفترة(1992ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0211م)

اإلطار النظري:التضخم:مفهومه ،وطرق قياسه ،وأنواعه:
يقصد بالتضخم االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية محددة ،والتي عادة تكون سنة

واحدة أو أكثر .ومن هذا المفهوم ،يتضح أنه ليس كل ارتفاع في األسعار يعد تضخما ،فمفهوم التضخم يتصف
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باالستم اررية والشمول بحيث يشمل كل السلع والخدمات تقريبا ،والزيادة تكون ظاهرة مستمرة لسنة أو أكثر
وألسباب اقتصادية كلية.

وفي اقتصاد مفتوح على المبادالت الخارجية ليس معدل التضخم الداخلي بالضرورة هو األهم ،لكن مقارنة هذا

المؤشر(التضخم) بمثيله في االقتصاديات الشريكة هو الذي يفسر قابلية االقتصاد الوطني للتنافس في السوق
الدولية(مخلوف.)0212،99،

وقياس التضخم ،وهو نسبي ومعقد ،يتم باستخدام مؤشرات األسعار ،وبخاصة مؤشر األسعار لالستهالك

( Consumer Price Index )CPIالذي يسجل حركة التغير في مستوى أسعار بنود اإلنفاق المختلفة
للمستهلك خالل فترة زمنية معينة،ومؤشر أسعار الجملة ،ومؤشر السعر الضمني(المخفض

التغير(الصاعد) في المستوى العام لألسعار(ب.برنييه
الضمني.)IGDفجميع هذه الطرق تهدف إلى تحديد حجم ّ
و إ.سيمون.)1999،091،

والشائع من بين هذه المقاييس ،وعلى الرغم من أخطائها وعدم كفاءتها ،هو الرقم القياسي لألسعار وذلك لسهولة

احتسابه وانجازه في فترة قصيرة ،كما أنه يعكس التغيرات التي تط أر في مستوى معيشة أفراد المجتمع من سنة

إلى أخرى عبر الزمن( العناني.)1992،11،

هذا ،وأن كان هناك من يرى(انظر في ذلك ،مايكل ابدجمان)1990،212،أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ونتيجة القتصاره على سلع محددة ـ ـ ـ ـ ـ ـ قد يبالغ في التضخم ،لذلك ،فأن المكمش(المخفض) الضمني للناتج

اإلجمالي هو مقياسا مناسبا للتضخم.

والواقع هناك عدة أنواع من التضخم وهي ليست منفصلة عن بعضها البعض ،بل هي مرتبطة ومتشابكة،

فقد يتضمن نوع من التضخم نوعا أو أنواعا أخرى .كما أن حدوث أحد هذه األنواع ربما يؤدي إلى حدوث

األنواع األخرى .وأنواع التضخم هذه والتي سنقدم أهمها الحقا تستند إلى عدة معايير :كمعيار القطاع الذي
يحدث فيه التضخم ،ومعيار درجة التشغيل في االقتصاد ،ومعيار درجة إشراف الدولة على األسعار ،ومعيار

مصدر التضخم ،ومعيار حدة التضخم.

أنواع التضخم طبقا لهذه المعايير هي :التضخم السلعي ،والتضخم الرأسمالي ،والتضخم الصريح ،والتضخم
المكبوت ،والتضخم الكامن ،والتضخم المحلي والتضخم المستورد ،والتضخم الجامح ،والتضخم المتقلب والتضخم

المعتدل(حول هذه األنواع والمعايير انظر( ،خليفة عيسى .)109 ،0211،والتضخم له مضار على األفراد
وعلى االقتصاد في المجمل .فبالرغم من الرؤى التي تقول بان التضخم المعتدل ينشط النمو االقتصادي (كروين،

ترجمة ،محمد عزيز ،)1991،20،إال أن التضخم يظل ظاهرة ضارة بالمواطن فهو يخفض من قيمة دخله
خاصة إذا كان هذا الدخل محدود ،ويخفض من قيمة مدخراته ،وهو،أي التضخم ،عامالً محبطا لق اررات
المستثمرين ،بل أن أثاره السلبية تنعكس على أداء االقتصاد عموما ،إذ يترتب عن التضخم االختالل في كل

من اإلنتاج والطلب على السلع والخدمات ،وتوزيع الدخل ،وكذلك ،اختالل الميزان التجاري ومن ثم عجز ميزان
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المدفوعات .لذلك ،يعد استقرار األسعار أحد األهداف االقتصادية ـ ـ ـ ـ ـ إن لم يكن أولها ـ ـ التي يسعى إلى تحقيقها

أي مجتمع.

وأشتمل الفكر االقتصادي على عدة تفسيرات ألسباب التضخم ،فقد يكون التضخم ناتجا بسبب زيادة في الطلب

اإلجمالي بحيث يزيد عن العرض الكلي ،وعندها فائض الطلب سيؤدي إلى الزيادة في األسعار .وقد يكون
التضخم ناتجا من دفع العرض ،أي التكاليف .فمؤيدي نظرية دفع التكاليف يرون أن مصدر التضخم يرجع إلى

تنقالت دالة العرض الكلي.

ثم جاء التحليل النقدي الحديث ،وأوضح أن التضخم ظاهرة نقدية ،فهو يحدث حينما تنمو كمية النقود

بمعدل يزيد عن معدل نمو الناتج القومي ,وبهذا التفسير أصبح في الواقع التحليل النقدي أكثر قبوال كونه أكثر

كفاءة من غيرة في تفسير ظاهرة التضخم.

الجانب التحليلي

مناقشة تطور مستوى األسعار في هذه الدراسة ستتم من خالل الرقم القياسي ألسعار المستهلك والذي ـ ـ ـ ـ كما

هو معروف ـ ـ ـ ـ ـ يعبر عن حركة التغير في مستوى أسعار بنود اإلنفاق المختلفة للمستهلك خالل فترة زمنية

معينة .تتكون هذه البنود في االقتصاد الليبي من( )9مجموعات سلعية وخدمية.لكل مجموعة من هذه المجموعات
وزن نسبي معين .كما هو مبين بالجدول رقم( )1التالي ،والشكل رقم( )1الذي يليه.

الجدول رقم ( )2األوزان النسبية للمجموعات السلعية والخدمية المكونة للرقم القياسي لتكاليف
المعيشة باالقتصاد الليبي.
رقم البند

الوزن النسبي

اسم المجموعة السلعية

1

المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

%21.1

0

المالبس واألقمشة واألحذية

7>3%

2

المسكن ومستلزماته

%02.2

2

أثاث المسكن

%2.9

2

العناية الصحي

%2.2

1

النقل والمواصالت

%11.0

9

التعليم والثقافة والتسلية

%1.2

9

سلع وخدمات

%2.2

المصدر:من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الهيئة العامة لتوثيق المعلوماتوالنشرة االقتصادية
للمركزي لعام 0212
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شكل رقم ( )1األو ازن النسبية

المالبس واألقمشة واألحذية

والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ

أثاث المسكن

المسكن وملحقاته

النقل والمواصالت

العناية الصحية

سلع وخدمات متفرقة

التعليم والثقافة والخدمات الترفيهية

بعد هذا التوضيح ،ينتقل الحديث عن الفترة المستهدفة بالتحليل وذلك باالستعانة باإلحصائيات الواردة بالملحق
رقم ( .)1حيث سجلت األسعار في سنة  0211ارتفاعا ملحوظا متأثرة بأحداث فبراير ،حيث ارتفع مؤشر
أسعار المستهلكين في هذه السنة بنحو  ، %11والى نحو %00سنة 0210م قياسا بالمتوسط السنوي لعام

0212م .وشمل هذا االرتفاع كافة المجموعات المكونة للرقم القياسي لألسعار .بعد هذه القفزة ظل مستوى
األسعار تقريبا مستقر حتى الربع األخير من سنة  .0212وهي السنة التي ـ ـ ـ ـ كما هو معلوم ـ ـ ـ ـ ـ تطور فيها

الصراع السياسي ليتحول إلى صراع مسلح ،وكذلك ،التي بدأ فيها سعر الصرف الدينار الليبي في السوق

الموازية يأخذا في االرتفاع المستمر .فقد ارتفع معدل التضخم بست نقاط ( )%1.2في الربع األخير قياسا بما

كان عليه في الربع األول من هذه السنة  0212م .وأخذا الرقم القياسي (ومعدل تغيره) في االرتفاع بوتيرة
متزايدة فارتفع من  %9.1في الربع األول من سنة 0212م إلى نحو %19في الربع األخير من هذه السنة،

وبلغ نحو  %22في الربع الثالث من سنة ( ،)0211وان كان قد تراجع قليال حيث بلغ نحو  %02في الربع

األخير من هذه السنة .ثم ارتفع معدل التضخم بأكثر من  %09في العام  0219م مقارنة بالعام  0211م وقد
كان هذا االرتفاع متواصل في هذه السنة ففي حين بلغ في الربع األول نحو  %02ارتفع في الربع الثالث إلى

نحو  ، %22ونحو  .%02في الربع الرابع من هذه السنة ،ويظل يتزايد في العام 0219م ولكن بمعدل
متناقص ،فسجل في المتوسط نحو  %12فقط .ولقد كان هذا التراجع واضحا خالل العام التالي  0219م،
حيث سجل معدل التضخم تراجعا كبي ار قياسا بما كان عليه في عام 0219م.

وفي المجمل ،نجد أن مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك قد ارتفع بنحو  %22في سنة

0211م ،وبحوالي  %11في سنة  0219م /وذلك بالمقارنة بالربع األول من سنة 0212م .وعند مقارنة

الرقم القياسي العام لألسعار في نهاية الربع األخير عام  0219بما كان عليه في سنة  ،0212نلحن أنه قد
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ارتفع بنحو .%129أي أن مستوى األسعار قد زاد بأكبر من الضعف بين العامين  0212و .0219وكان

هذا االرتفاع شامال كل المجموعات السلعية الفرعية المكونة للرقم القياسي العام،بل كان قياسيا بالنسبة لمعظم

هذه المجموعات الفرعية .فباستثناء السكن والمواصالت تراوحت نسبة الزيادة في األرقام القياسية لبقية

المجموعات السلعية المكونة للرقم القياسي بين  121و 022بالمائة.

كما يوضح الشكل البياني رقم (  ( 0معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة (  0211ـ) 0219
حيث نالحظ ارتفاع معدل التضخم في العام 0211م إلي  %12.9عندما كان  %0.2في 0212م ثم أخد في

االنخفاض في السنوات  0210ـ0212وعاود معدل التضخم في االرتفاع حتى وصل إلي  %02.9و %02.9

في عامي 0211و 0219على التوالي ثم انخفض إلي  %12.1عام 0219م إال أنة انخفض بمعدل سالب

في سنة 0219م حيث سجل هذا المعدل . 9.9
شكل (  ) 2معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة ( 2111ـــ)2112
معدل التضخم

بعد هذا التوضيح لتسارع المستوى العام لألسعار خالل فترة هذه الدراسة البد من البحث عن سبب(أو أسباب)
هذا االرتفاع في األسعار في هذه الفترة الوجيزة.من المنطقي ،بل البد وان ترتفع األسعار في سنة ،0211ففي
هذه السنة ونتيجة ألحداث فبراير والتي تطورت إلى مواجهة مسلحة ليتدخل المجتمع الدولي ويصدر قانون

حماية المدنيين ويتكفل حلف الناتو بهذه المهمة .وأثناء هذه األحداث تدهور الوضع األمني ،والوضع االقتصادي
إذ توقف اإلنتاج المحلي وكذلك ،توقفت التجارة الخارجية وبالتالي تقلص المعروض السلعي في السوق المحلي

فارتفعت األسعار.وبعودة الوضع االقتصادي إلى حالته الطبيعية تقريبا بعد االستقرار السياسي النسبي في عامي

 0210و 0212م وبالرغم من التوسع في اإلنفاق الحكومي ،وأيضا التوسع في عرض النقود فأن معدل التضخم

ـ ـ ـ وكما سبق التوضيح ـ ـ ـ ـ ـ حقق معدالت مقبولة  ،فبلغ نحو %1.1في عام 0210م ،وسجل حوالي %0.1

في عام 0212م .ثم إلى  %0,2في سنة 0212م .ونذكر بأن سعر صرف الدينار مقابل الدوالر في السوق

الموازي من سنة  0210وحتى منتصف  0212كان اقل من دينارين لكل دوالر أمريكي ،حيث كان هناك
عرض مناسب من العملة الصعبة متاح في السوق ،بل أن البنك المركزي قام ببيع كميات كبيرة من الدوالر
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للجمهور في سنة 0210م ( وبالسعر الرسمي  1.21تقريبا) الستعادة السيولة النقدية في المصارف إلى وضعها
الطبيعي حيث كانت قد شحت نسبيا آنذاك بسبب األحداث.

غير انه بعد هذا التطور المقبول اخذ معدل التضخم يرتفع بوتيرة سريعة في الفترة الالحقة .فمن نحو %1.1

في الربع الرابع العام 0212م ارتفع إلى حوالي  %22في الربع الثالث من عام 0211م ،والى نحو  %01في

المتوسط في سنة 0219م ،و بلغ حوالي  %12في عام 0219م .ثم سجل انخفاضا كبي ار في العام

0219م،انظر الملحق رقم ( ، )1وأيضا ،الجدول رقم( .)2وفي هذه األثناء وخاصة السنوات  0212ـ ـ ـ )0219
التي تسارع فيها معدل التضخم كان حجم اإلنفاق العام في تراجع ،فحجم اإلنفاق العام في عامي  0212و

 0212انخفض بنحو %22قياسا بما كان عليه في عام  .0210وبلغ هذا اإلنفاق في العام  0211أقل من

نصف حجمه في عام  .0212انظر الجدول رقم( .)2وهنا يمكن استبعاد الصلة أو االرتباط بين التضخم
والتوسع في النفقات العامة.فاتجاه المتغيرين بعكس ما تفترضه النظرية االقتصادية.

الجدول رقم( :)3تطور أهم المؤش ارت االقتصادية المتعلقة بهذه الدراسة
عرض النقود

سعر الصرف
السنة

الموازي(مقدر)

اإلنفاق العام

M1

معدل التضخم

الرقم القياسي
CPI

0212

1.22

22299.9

21201.0

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

109.9

0211

1.22

02211.1

22229.1

12.9

122.2

0210

1.22

22921.1

29012.9

1.1

129.1

0212

0.2

12092.2

0212

2.2

22910.0

12099.2
66,732.7

9.1

112.9

0.2

119.9

0212

2,2

22199.9

76,783.0

9.9

192.0

0211

2.2

09999.2

94,609.0

02.9

021.9

0219

9.2

32692.0

109089.1

25.8

297.9

0219

1.2

39286.4

108911.7

13.6

375.6

0219

2.2

45813.0

107614.5

*-7.9

*264.6

المصدر :من أعداد الباحثين باالعتماد على النشرة االقتصادية للمصرف المركزي اإلعداد الثالثة

األخيرة*.بيانات الربع الرابع غير متوفر بالنشرة االقتصادية ).

مقابل انخفاض اإلنفاق العام ،حدث تطور في العرض النقود ،إذ ارتفع من نحو  19.9مليار دينار في

سنة  0212إلى ما يزيد عن  92مليار دينار في عام 0211م ،وبلغ أكثر مئة مليار دينار في األعوام(0219
ـ ـ 0219م) .وفقا للنظرية االقتصادية تتسبب هذه الزيادة في ارتفاع األسعار .لكننا نقلل من هذا التأثير لسبب
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وجيه يتعلق بالحالة الليبية الراهنة ،هو النقص الشديد في السيولة النقدية ،فنتيجة لهذا النقص لم يعد بمقدر

األفراد ـ ـ ـ ـ خاصة أن أغلب القوى العاملة تتقاضى مرتباتها عن طريق المصارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ التصرف في أرصدتهم.

وهو األمر الذي بكل تأكد يقلل أن لم يلغي تأثير زيادة عرض النقود على األسعار.

يبقى العامل المؤثر في األسعار في ليبيا خالل هذه الفترة هو سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية

وخاصة ( دوالر ،يورو ،إسترليني) .فاالقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على الواردات ،فالسلع المستوردة تشكل

أكثر من  %92من سلة مؤشر أسعار المستهلك .وخالل هذه الفترة قيد البحث لم يستطيع المصرف المركزي
تلبية احتياجات السوق من العملة األجنبية عند السعر الرسمي وذلك نتيجة لتدني عائدات النفط المصدر

األساسي للعملة الصعبة في ليبيا .وكنتيجة لذلك اخذ سعر الصرف الموازي في االرتفاع ،وبطبيعة الحال اتجه
الموردون إلى هذه السوق الموازية للعملة لتلبية احتياجاتهم منها.

ونظ ار لالرتباط الوثيق بين مستوى األسعار وسعر الصرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ فارتفاع سعر الصرف ينتج عنه ارتفاع

السلع المستوردة ،كما هو معروف ـ ـ ـ ـ ـ فقد كان لالرتفاع المستمر في سعر الصرف ( انخفاض قيمة العملة

الليبية) أثر بالغا ـ ـ من دون شك ـ ـ على المستوى العام لألسعار وهكذا ،نعتقد أن أغلب الزيادة في األسعار في

هذه الفترة قيد البحث والتي كانت واضحة منذ الربع األخير من العام 0212م إنما ترجع إلى انخفاض قيمة

العملة الليبية أمام العمالت األجنبية أكثر من أي عامل أخر من تلك العوامل المؤثرة على األسعار في ليبيا

في الوقت الراهن.فاالنخفاض في قيمة الدينار الليبي أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة التي يعتمد عليها

السوق الليبي بدرجة كبيرة.وبالتالي ترتفع األسعار في السوق الليبي .وكلما زاد هذا االنخفاض في قيمة العملة

الليبية زادت األسعار ارتفاعا ،ويمكن مالحظة هذه العالقة من الجدول رقم( )2حيث يظهر في الجدول أن

الزيادة في سعر الصرف تصاحبها زيادة في المستوى العام لألسعار.

كما ال ننسى أن هناك العديد من السلع كانت مدعومة ،والخدمات الصحية في األغلب تقدها المؤسسات العامة.
وغياب هذا األمر من دون شك عامال إضافيا ساهم في رفع األسعار خالل هذه الفترة وخاصة في قفزتها

األولى.فمن غير المرجح أن تعود األسعار إلى ذلك المستوى الذي كانت عليه قبل العام 0211م بسبب انحسار

دور الدولة.

نخلص من هذا التحليل أن األسباب األساسية التي كانت وراء ارتفاع األسعار خالل الفترة قيد البحث

تتمثل في األتي:

ـ ـ ـ ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي (انخفاض قيمة الدينار) والذي أصبح يرتفع باستمرار منذ العام 0212م

في السوق الموازنة نتيجة لألسباب التي سبق توضيحها.

ـ ـ ـ تخلي الدولة كليا عن دورها الذي كانت تضطلع به كمورد ومسوق ومسعر في نفس الوقت للعديد من السلع

وبخاصة األساسية ،وأيضا ،عدم قدرة الدولة ماليا(بسبب نقص العملة الصعبة) على مواصلة الدعم السلعي

بشكله المعتاد للعديد من السلع خاصة األساسية منها كالمواد الغذائية الرئيسية.
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وأيضا ،نضيف عامل ضعف الدولة في ظل هذا االنقسام وما نتج عنه من عدم قدرتها على مراقبة األسعار

والحد من التهريب وغير ذلك من األمور التي من المفترض أن تقوم بها الحكومة في األحوال العادية.

الخاتمـــــــــــــة

في الواقع أن دراسة التضخم والبحث في أسبابه تعد مهمة صعبة نظ ار ألن هذه الظاهرة مركبة ومتعددة  ،فأنواع
التضخم ليست منفصلة عن بعضها البعض ،بل هي مرتبطة ومتشابكة ،ثم أن مقاييس هذه الظاهرة متعددة
ولكل من هذه المقاييس ما له وما عليه .كذلك ،األسباب أو العوامل التي تتسبب في هذه ظاهرة هي أيضا
متعددة ومتداخلة.
وحاولت هذه الورقة البحثية دراسة ظاهرة التضخم في ليبيا خالل الفترة ( 0211ـ ـ ـ 0219م ) من أجل الوقوف
على األسباب األساسية لهذه الموجة التصاعدية في األسعار .وقد توصلت إلى االستنتاجات التالية:
 1ـ ـ ـمن خالل الخلفية التاريخية للتضخم في ليبيا يمكن القول أن هذه الظاهرة في ليبيا قديمة نسبيا تعود إلى
الثمانينات من القرن الماضي.
 0ـ ـ ـشهد مستوى األسعار في ليبيا بالفترة المستهدفة( 0211ـ ـ ـ  )0219تطور كبيرا ،حيث تسارع مؤشر أسعار
المستهلك محققا أرقاما قياسية ،فبعد أن حقق زيادة قدرها حوالي %11في عام 0211م ،سجل نحو %1.1
بالربع الرابع من العام  ،0212ثم تجاوز  %22في الربع الثالث من عام 0211م،ونحو  %01في المتوسط
في سنة 0219م ،وحوالي  %12في عام 0219م .وبالمقارنة بسنة  0212م نجد أن معدل األسعار قد زاد
بأكثر من الضعف في نهاية سنة 0219م.
 2ـ ــبالنظر إلى توقيت هذه الموجة التضخمية في االقتصاد الليبي ونمط تطورها،يمكن القول أنها ترتبط بدرجة
كبيرة بسعر الصرف وذلك العتماد االقتصاد الليبي على الواردات والتي تتزايد أسعارها ـ ـ ـ ـ ـ ـ كما هو معروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بانخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية.
هكذا ،نخلص ـ ـ ـ ـ كما يعتقد الباحثان ـ ـ ـ ـ أن العامل األساسي المسبب في الموجة التضخمية خالل الفترة
قيد الدراسة إنما هو انخفاض قيمة العملة الليبية المستمر في السوق الموازية.
بناءا على هذه االستنتاجات  ،يكمن ابدأ مجموعة من المقترحات ،تتمثل في األتي:
 2ـ ـ ـ إن حل أي مشكلة اقتصادية يتطلب سياسة اقتصادية كلية تتخذها الحكومة .بالتالي ،فأن النقطة األولى
األساسية هي ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي تنبثق عنه حكومة توافقية واحدة لديها القدرة على اتخاذ
الق اررات والقدرة على تنفيذها.فال يمكن أن تحل المشاكل االقتصادية في ليبيا التي هي في الغالب ناتجة عن
مشكل سياسي متأزم دون الوصول إلى حل لهذا المشكل السياسي.
 1المحافظة على قيمة العملة الليبية التي تتعرض النخفاض مستمر ،وذلك من خالل زيادة المعروض من
العملة األجنبية المقبولة دوليا في السوق الليبي خاصة أن كميات وأسعار النفط حاليا في تحسن.
يمكن في إطار سياسة رفع قيمة العملة الليبية العمل على تفعيل الشركة العامة للسلع ( أو صندوق موازنة
األسعار) بحيث يتم استيراد السلع الغذائية األساسية وتوزيعها عبر الجمعيات االستهالكية ،وهو األمر الذي
بدوره سوف ينعكس ايجابيا على أسعار السلع الضرورية( ينخفض ثمنها) ومن ثم مستوى األسعار بشكل عام.
 1ـ ـ نعتقد بضرورة دعم دور األجهزة الحكومية (كجهاز الحرس البلدي ) لمراقبة األسعار والحد من
ارتفاعها,أيضا ،األجهزة الحكومية األخرى التي يمكنها منع احتكار السلع والخدمات وتهريبها خارج الحدود
وكذلك ،المساعدة في تأمين هذه السلع والخدمات في المكان والزمان المناسبين للمواطن.
 1ـ ـ ـ النقطة األخيرة ،التي نرى األخذ بها هي ترشيد سياسات اإلنفاق العام،وضبط نمو مستوى عرض النقود
كون هذه العوامل تؤثر في األسعار وان كنا حاليا في ليبيا نراها في مرتبة اقل من مرتبة سعر الصرف.
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السنة
مواد غذائية ومشروبات وتبغ
المالبس واألقمشة واالحدية
السكن ومستلزماته

أثاث المسكن

1121
21101
21601
109.7

99.6

1122
29101
21101
122.6

122.9

 Q1الربع
األول
21101
21901
109.7

101.1

 Q2الربع
الثاني
29201
21201
112.1

115.1

 Q3الربع
الثالث
21202
21602
126.4

131.0

 Q4الربع
الرابع
22101
21202
142.4

144.3

1121

29201

21202

149.6

142.9

 Q1الربع
األول

29101

21101

147.7

143.4

222.6

160.2

124.3

171.1

158.9

217.4

160.7

121.9

162.9

159.6

19.5

231.5
160.6
117.5
173.4
167.0

6.1

222.6
155.6
110.5
169.1
158.3

26.8

200.5
145.6
108.5
162.3
143.5

22.1

153.9
135.2
105.0
144.6
133.0

11.1

202.1
149.2
110.4
162.4
150.4

3.3

134.0
136.7
105.3
132.3
129.8

15.9

العناية الصحية
النقل والمواصالت
التعليم والثقافة والتسلية
سلع وخدمات متفرقة
الرقم القياسي العام لنفقة
المعيشة

2.4

معدل التضخم العام

المالحق
الملحق رقم (  :) 1الرقم القياسي ألسعار المستهلك في االقتصاد الليبي خالل الفترة (  2111ـــــ )2112

 Q2الربع
الثاني
26602
21106
148.3

144.7
218.7
160.2
122.1
163.9
157.2
9.5

 Q3الربع
الثالث
29101
21601
149.9

141.4
215.0
160.5
121.7
159.5
160.9
1.6

 Q4الربع
الرابع
29102
21901
152.5

142.0
213.4
161.7
119.3
157.2
161.3
-3.4

1121
29101
21201
156.8

143.7
209.5
161.4
123.0
152.8
163.7
2.6

 Q1الربع
األول
29109
21109
155.8

142.6
207.2
161.4
118.9
156.4
162.3
2.1

 Q2الربع
الثاني
29901
21201
155.2

143.8
209.7
159.5
124.1
152.8
162.9
3.6

 Q3الربع
الثالث
21201
21101
157.8

143.9
210.6
162.1
123.9
150.6
165.3
2.7

 Q4الربع
الرابع
29106
21101
158.5

144.2
210.6
162.4
124.9
151.5
164.4
1.9

1121
21601
21106
159.9

143.6
212.1
163.9
124.7
153.4
167.7
2.4

 Q1الربع
األول
29602
21209
158.5

143.2
209.2
162.4
124.9
149.4
163.2
0.6

 Q2الربع
الثاني

29901

21601

158.9

141.9

209.2

162.4

124.9

150.7

163.6

0.4

 Q3الربع
الثالث

21201

21601

159.5

143.7

210.1

166.4

124.1

152.6

168.7

2.1

 Q4الربع
الرابع

11209

21101

162.9

145.6

219.9

164.6

124.9

160.9

175.3

6.6
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1121
12109
29201
162.1

148.5
228.3
164.4
134.4
186.3
184.2
9.8

Q1الربع
األول
11201
21202
164.3

146.6
220.5
164.1
124.9
165.3
175.6
7.6

 Q2الربع
الثاني
11101
26101
159.3

145.9
225.0
163.7
124.9
177.3
177.8
8.7

 Q3الربع
الثالث
12101
22201
159.5

149.9
229.4
163.9
141.3
194.9
184.0
9.1

 Q4الربع
الرابع
11201
11101
165.3

152.6
238.4
165.9
146.4
207.8
199.4
13.7

1126
278.7
245.9
167.2

245.5
308.0
181.5
180.8
250.8
231.9
25.9

 Q1الربع
األول
16201
12101
166.0

205.9
282.6
176.2
155.3
225.7
215.3
22.6

 Q2الربع
الثاني
19101
11101
166.3

207.9
303.5
178.7
156.3
232.7
222.8
25.3

 Q3الربع
الثالث
11901
19101
167.3

272.1
311.1
182.1
190.3
275.9
239.9
30.3

 Q4الربع
الرابع
293.5
286.5
169.0

296.2
334.8
189.0
221.3
269.0
249.6
25.2

1129

376.6

325.0

172.0

325.9

367.1

209.2

270.7

407.3

238.7

28.5

 Q1الربع
األول

323.9

301.0

170.3

306.8

345.4

195.9

250.0

387.0

219.0

23.9

 Q2الربع
الثاني

367.4

318.6

171.0

319.2

366.2

204.8

260.1

402.1

235.1

29.7

المصدر :مصرف ليبيا المركزي ،النشرة االقتصادية ،أعداد مختلفة.
*بيانات الربع الرابع  1122 /غير متوفر بالنشرة االقتصادية.
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 Q3الربع
الثالث
382.8
332.7
172,7

332.8

 Q4الربع
الرابع
432.1
347.8
174.0

344.7

1121
427.2
356.6
173.4

348.7

 Q1الربع
األول
428.4
350.3
172.7

342.1

 Q2الربع
الثاني
431.8
348.2
173.0

345.6

 Q3الربع
الثالث
437.9
359.7
173.7

354.3

 Q4الربع
الرابع
410.7
368.2
174.0

353.0

1122
511.7
388.9
165.8

314.1

 Q1الربع
األول
619.1
392.7
156.0

272.4

 Q2الربع
الثاني
594.4
393.1
166.5

336.6

 Q3الربع
الثالث

561.5

380.8

173.3

333.3

 Q4الربع
الرابع*

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

307.9

262.3

586.2

614.0

263.2

-5.6

301.8
265.6
587.4
672.2
267.9
-0.6

301.4
240.6
588.9
628.2
262.8
-1.7

303.7
256.2
587.5
638.1
264.4
-7.9

398.6
222.7
287.3
445.3
265.1
2.4

397.9
224.9
286.3
451.5
278.6
15.1

390.9
221.1
283.0
444.8
269.6
14.7

385.9
218.2
282.5
428.1
267.4
22.1

393.3
221.7
284.8
442.4
270.2
13.6

381.7
221.1
287.4
425.9
258.8
26.6

374.9
213.8
277.3
414.2
242.1
23.2
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التنشئة السياسية كمدخل لبناء الثقافة الديمقراطية (دراسة نظرية)
د .مفتاح الحسوني الجمل

أ  .محسن رمضان جابر

1

2

مستخلص الدراسة:

التنشئة السياسية عملية تعليمية تتم بطريقة رسمية وغير رسمية  ،و تعتبر عامل مؤثر في الرقي بوعي المجتمع

وتنميته وتغير نمط ثقافته السياسية  ،فالمجتمعات التي تمر بمرحلة تغيير سياسي في حاجة مهمة لتغير نمط

ثقافتها السياسية بما يتماشى مع متطلبات االنتقال الديمقراطي ،فهي تحتاج الى ثقافة سياسية ديمقراطية ترسخ

الدور الفاعل واإليجابي في الحياة السياسية للمواطن ،وغرس القيم السياسية الحضارية  ،لذا فإن البحث تناول
عملية التنشئة السياسية كمدخل رئيسي في تغيير المجتمع وتنميته وتقدمه السياسي والديمق ارطي .

الكلمات المفتاحية  :التنشئة السياسية ،الثقافة السياسية ،المشاركة السياسية ،الوعي السياسي ،الثقافة السياسية

الديمقراطية .

المقدمة :

تعتبر التنشئة السياسية أحد أشكال التنشئة االجتماعية وعملية تعليمية تشمل كل أنواع التعليم السياسي الرسمي
وغير الرسمي  ،المخطط وغير المخطط  ،في كل مرحلة من المراحل العمرية لحياة الفرد  ،ويتضمن ذلك

مختلف أنواع القيم وأنماط السلوك التي تؤثر على السلوك السياسي للفرد ،وتنتج الثقافة السياسية للمجتمع ،

فجملة القيم والتوجهات والمعارف وأنماط السلوك التي تتضمنها الثقافة السياسية هي انعكاس لنوعية التنشئة

التي يتعرض لها أفراد المجتمع ،فعملية التنشئة السياسية تعتبر عملية تعليمية  ،وتمثل عامل مؤثر في تكوين
نوع ومضمون الثقافة السياسية التي تمتل احد المتطلبات المهمة لعملية التحول الديمقراطي .

وفي ظل التطورات السياسية التي تعيشها بعض المجتمعات مؤخ ار  ،التي شهدت حدوث انتفاضات وثورات
وسقوط انظمة حكم دكتاتورية  ،من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الذي فشلت بعضها في تحقيقه بسبب

التحديات والمعوقات التي برزت وحالت دون الدخول فيه وترسيخ مبادئه  ،حيث يتضح أن هناك أزمة حقيقية

تمثل احد هذه التحديات لعملية التجول الديمقراطي وهي الحاجة إلى تجديد الثقافة السياسية وتحقيق التنمية
السياسية وبناء ثقافة ديمقراطية  ،فعملية تجديد الثقافة السياسية بما يتالءم مع عملية التحول الديمقراطي ،تحتاج

إلى عملية تنشئة سياسية ترسخ قيم الثقافة الديمقراطية وحقوق االنسان والتقدم الحضاري ،كاستثمار في الرأس

المال البشري  ،فبناء ثقافة سياسية ديمقراطية يحتاج إلى عملية تنشئة سياسية تغرس القيم واالتجاهات الديمقراطية
في المجتمع .

1
2

محاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقب muftahhassn@yahoo.com
محاضر بكلية االقتصاد والتجارة بالجامعة األسمرية اإلسالمية mu.jaber@asmarya.edu.ly
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مشكلة الدراسة :

تتمحور إشكالية الدراسة بشكل عام حول (( ما هو تأثير عملية التنشئة السياسية باعتبارها احد وسائل التعليم

السياسي في بناء ثقافة سياسية ديمقراطية في المجتمع )).

اما التساؤالت الفرعية فإنها تتمحور في االتي :

.1

ماهي التنشئة السياسية .

.3

ماهي وسائل وقنوات التنشئة السياسية .

.2
.4

ماهي الثقافة السياسية الديمقراطية .

كيف تؤثر التنشئة السياسية في عملية بناء الثقافة السياسية الديمقراطية.

أهمية الدراسة :

تستمد الدراسة أهميتها من خالل النقاط التالية :

 .1أن الواقع السياسي الذي تعيشه العديد من المجتمعات التي تواجه نمط من الثقافة السياسية يعيق
عملية التحول والبناء الديمقراطي يعطي أهمية لدراسة كيفية تكوين نمط من الثقافة السياسية يكون
له دور في تحقيق التحول الديمقراطي .

 .2تقديم دراسة علمية نظرية توضح دور عملية التنشئة السياسية في بناء ثقافة سياسية ديمقراطية تكون
أساس بناء نظام سياسي ديمقراطي في أي مجتمع.

فرضية الدراسة :

تتناول الدراسة دراسة وتحليل الفرضيات اآلتية :

( تعتبر التنشئة السياسية بأدواتها المختلفة عملية مؤثرة في تكوين الثقافة السياسية الديمقراطية ).

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى توضيح النقاط التالية :

 .1توضيح مفهوم ووسائل التنشئة السياسية  ،وتوضيح مفهوم وأنواع الثقافة السياسية .

 .2توضيح كيفية تأثير عملية التنشئة السياسية في بناء وتأسيس الثقافة السياسية الديمقراطية .

منهجية الدراسة :

استخدم في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،لوصف وتحليل عملية التنشئة السياسية والثقافة السياسية

والعالقة التفاعلية بينهما.

تقسيمات الدراسة :

 .1مفهوم التنشئة السياسية .
 .2مفهوم الثقافة السياسية .

 .3تأثير التنشئة السياسية في بناء الثقافة السياسية الديمقراطية .
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.1

مفهوم التنشئة السياسية .

أن االهتمام بظاهرة التنشئة لم يكون حديثا ،فقد أهتم أفالطون وأرسطو ومفكرو العلوم االجتماعية من بعدهم

بموضوعات تندرج تحت موضوع التنشئة  ،أما االستخدام الحديث لهذا المصطلح كان في عام  1441م ،
حيث استخدم كل من (أوجبرن) و ( نيمكوف) مصطلح التنشئة في كتابها علم االجتماع (سعد ،1411 ،ص

.)134

عملية التنشئة لها بعد اجتماعي ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع ألنها تقوم على التفاعل االجتماعي بين األفراد،
ليكتسب بذلك سلوكا ومعايير وقيم واتجاهات تدخل في بناء شخصيته لتسهل له االندماج في الحياة االجتماعية
 ،فهي تبدأ منذ الطفولة وتستمر حتى الشيخوخة  .فقد عرفها البرفيسور ( ميشيل) بأنها عملية تلقين الفرد قيم

ومقاييس ومفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه بحيث يصبح متدربا على أشغال مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه

اليومي (الطبيب ،2111 ،ص  .)11يتضمن التعريف السابق عملية تأهيل الفرد اجتماعيا ليتكيف مع المجتمع
الذي يعيش فيه .

ويتضح هنا أن عملية التنشئة ال تتم اال في محيط اجتماعي فسميت في أدبيات علم االجتماع بالتنشئة

االجتماعية وعرفت بأنها " هي عملية تفاعل بين الفرد بما لديه من استعدادات فطرية ووراثية وبيئته االجتماعية
 ،ليتم التكوين التدريجي لشخصيته من جهة واندماجه في المجتمع من جهة اخرى ضمن االطار الثقافي الذين

يؤمن به ويتمسك بمحتواه " (العيسوي ،1411 ،ص  .)211ويتنوع التفاعل االجتماعي في محيطه الى تفاعالت
ثقافية ودينية وسياسية وغيرها ،وتعتبر التنشئة السياسية أحد مجاالت التنشئة االجتماعية مجال دراستنا في هذه

الموضوع لذا نستعرض بعض التعريفات التي تناولتها في ما يأتي :

عرفت التنشئة السياسية أنها العملية التي يكتسب االفراد من خاللها المعارف والمهارات التي تمكنهم من

المشاركة كأعضاء فعالين في مجتمعاتهم ويتم من خاللها تحويل الدوافع الخاصة والشخصية إلى اهتمامات

عامة تساعدهم على التكيف مع البناء المعياري (سعد ،1411 ،ص  . )314يركز هذا التعريف على البعد

االجتماعي من خالل ترسيخ مبدأ االهتمام بالشأن العام .

وعرفت أيضا بأنها" عملية من عمليات التنشئة االجتماعية والتي تقوم فيها قنوات ومصادر التنشئة السياسية
بزرع القيم والمبادئ السياسية السائدة في المجتمع لدى الفرد لكي يصبح مواطنا صالحا  ،مترجما تلك القيم

والمبادئ إلى سلوك يومي يساعد من خالله على تنمية المجتمع الذي يعيش فيه محافظا على إطاره السياسي

 ،لذا فان التنشئة السياسية تختلف من مجتمع آلخر تبعا للبيئة السياسية لتلك المجتمعات" (الطبيب،2111 ،

ص.)13

وهنا يشار إلى تأثير البيئة السياسية في مضمون التنشئة السياسية  ،فيمكن أن تختلف وسائل التنشئة السياسية

في طبيعة المضمون الذي تعمل على ترسيخه في المجتمع .

وعرفت ايضا بأنها ذلك المجال من مجاالت التنشئة الذي يتم عن طريقه تأهيل الفرد ليصبح مواطنا – كائنا

سياسي – يمتلك المقدرة على التفاعل اإليجابي ضمن نسق سياسي معين ومن خالل الدور الذي يتقلده في
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إطار ذلك النسق  ،ويتم ذلك في إطار التدرج االجتماعي السائد وطبيعته ومعاييره ودرجة المرونة واالنفتاح فيه

(الطبيب ،2111 ،ص ص  .)12،13ويرى فريد جبرينشتين أن التنشئة السياسية هي التلقين الرسمي وغير

الرسمي ،المخطط وغير المخطط للمعارف والقيم والسلوكيات السياسية  ،وخصائص الشخصية ذات الداللة

السياسية واالجتماعية الموجودة داخل المجتمع (قوي وآخرون ،2111 ،ص .)22

وعرفت التنشئة السياسية من طرف علماء النفس االجتماعي بأنها " تلك العملية التي يكتسب من خاللها أنماط

معينة من الخبرات والسلوك االجتماعي والسياسي المالئم ( معرفة  ،قيم  ،مهارات اجتماعية) أثناء تفاعله مع
اآلخرين ،بهدف جعل الشخصية المعيارية التي يرتضيها المجتمع هي الشخصية األكثر شيوعا" (عبدالحليم،

 ،1411ص  .)12ويعرفها كمال المنوفي بأنها " عملية اكتساب الثقافة السياسية  ،كما أنها عملية مستمرة
يتعرض لها اإلنسان طيلة حياته بدرجات متفاوتة وتضلع بها جملة من مؤسسات اجتماعية وسياسية مثل :
األسرة  ،والمدرسة  ،وجماعة الرفاق  ،والحزب السياسي ،ووسائل االعالم  ....الخ" (المنوفي ،1411 ،ص

ص .)41،41

ويرى جابرييل الموند أن التنشئة السياسية هي العملية التي تتشكل بها الثقافة السياسية وتتغير  ،ولدى كل نظام

سياسي هياكل أساسية تتوالها  ،لتلقين المبادئ السياسية التي تحتوي على قيم سياسية  ،وتوجه المهارات

السياسية للمواطن والنخب السياسية (داود ،2111 ،ص .)31

فالتنشئة السياسية على المستوى الفردي هي عملية تطورية يتمكن المواطن خاللها من النضوج السياسي والتي

من خاللها ايضا يكتسب الفرد معلومات ومشاعر ومعتقدات تساعده على الفهم والتقييم واالرتباط بالبيئة السياسية

المحيطة به .وهي تساهم في تكوين الذات السياسية للفرد التي يمكن ان نطلق عليها مضمون الثقافة السياسية

التي تتحدد من خالل ثالثة عوامل (داوسن واخرون ،1441 ،ص :)23

 .1شكل وطبيعة اداء النظام السياسي تلعب دو ار مهما في تحديد التوجهات السياسية.
 .2انواع وخبرات وعالقات الفرد مع غيره من االفراد والجماعات .
 .3حاجات وقدرات الفرد الشخصية او الخاصة.

وظائف التنشئة السياسية :

وظائف التنشئة السياسية متعددة ومهمة جدا ال نها تساعد على احترام العمل الجماعي واإلحساس المشترك

بالمسئولية ونكران الذات واإليثار على بناء مجتمع سياسي يتميز بالتجانس  ،وخلق االنتماء والوالء السياسي

بالشكل الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة االتفاق العام  ،والتخفيف من حدة الصراع (سالم ،2111 ،ص .)41
ويمكن أن نحصرها بشكل أكثر وضوح في النقاط التالية (فيصل ،2114 ،ص ص :)111،121

.1

بلورة قيم العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة  :وتعني بناء الجماعة السياسية وتنظيم الوالء للسلطة

والطاعة إلرادة الجماعة السياسية وااليمان بوحدة أهدافها ومنع الجماعة من التفكك.
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.2

توسيع المشاركة السياسية  :تنمي التنشئة السياسية دوافع الفرد للمشاركة في الحياة السياسية وتقلل

من االنعزالية والسلبية في الحياة السياسية  ،فالشخص الذي يتعرض لتنشئة مضمونها الحوار والمشاركة في

اتخاذ القرار يكون اكثر ميال للمشاركة السياسية من الشخص الذي تعرض لتنشئة اجتماعية سلطوية .

.3

تأمين االستقرار السياسي  :وهي تتمثل ي قدرة التنشئة على تعميق احترام قواعد الدستور والقوانين

.4

نشر القيم واالتجاهات بغرض بناء نمط مشترك من التفكير .

النافذة والنظام العام لدى افراد المجتمع .

وبشكل عام تعتبر وظيفة التنشئة السياسية من الوظائف المهمة لدى جميع األنظمة السياسية  ،كوسيلة من

وسائل بناء القيم السياسية وتوجهاتهم وتكوين الثقافة السياسية بما يتماشى مع ضمان شرعية واستمرار النظام

السياسي القائم  ،مع ذلك ال يمنع أن يكون مضمون التنشئة السياسية غير الرسمية أهداف تتعارض مع توجهات
النظام السياسي القائم  ،خصوصا في حالة أن هذا النظام والنخبة السياسية الحاكمة  ،يعملون ضد تطلعات

المجتمع وطموحاته مقابل المحافظة على مصالحهم وامتيازاتهم بممارسة تزييف الوعي السياسي  ،وتجريد

المواطنين من أن يكون لهم دور فاعل في الحياة السياسية (العقيدي ،2112 ،ص .)31

مستويات التنشئة السياسية :

إن عملية التنشئة السياسية عملية مركبة من جوانب معرفية ووجدانية وقيمية ويتم في إطارها إكساب الفرد

الشعور بالهوية القومية واإلنسانية واألفكار السياسية العامة وطرق صنع القرار السياسي في المجتمع  ،ويمكن

تحديد ثالث مستويات للتنشئة السياسية (أبوركبة ،2112 ،ص :)22

.1

التنشئة المعرفية  :وتعني اكتساب المعلومات والبيانات المتعلقة بالنظام السياسي وقواعد التفاعالت

.2

التنشئة القيمية  :وهي العملية التي يستمد من خاللها الفرد أحكامه  ،وآراؤه حول النظام السياسي .

والعملية السياسية التي تشكل الوعي السياسي .

.3

التنشئة الوجدانية  :ويقصد بها الطريقة التي يكون ويطور بها الفرد مشاعر التأييد والرفض للرمز

السياسي أو الحكومة أو النظام السياسي .

ونشير هنا إلى أن عملية التنشئة السياسية هي " عملية تكوين الثقافة السياسية ونقلها وتغيرها عبر األجيال"

(البرعصي ،2113 ،ص ص .)214،211

أبعاد التنشئة السياسية :

تتمثل أبعاد التنشئة السياسية في البعد المعرفي ،والقيمي ،والمهاراتي نتناولها في ما يلي :

.1

المعارف السياسية :

تتولى التنشئة السياسية مهمة التنشئة المعرفية للمواطنين لتعزيز قدراتهم على فهم األحداث السياسية والحكم
عليها وتقييمها والتعامل معها وفق منظورهم الخاص  ،فإلمام المواطن بالمعارف السياسية يعزز ثقافته السياسية

وسيؤدي به إلى اتخاذ الموقف المناسب تجاه األحداث السياسية التي يعيشها  ،ويتحدد سلوكه السياسي وفق

لخبراته المتراكمة (العقيدي ،2112 ،ص . )41
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.2

القيم السياسية :

تعرف القيم السياسية " بأنها ما يعتقد أو يؤمن به األفراد فيما يتصل بعالقتهم بالنظام السياسي ،وهي تعني على

مستوى أكثر عمقا تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األفراد واألشياء والمعاني واوجه النشاط السياسي"
)بدوي م .ع .).وهي تتضمن نوعاً من أنواع العلو والسمو  ،فهي تضفي الكرامة والقوة  ،وتفرض الهيبة واالرتقاء

 ،فهي اطار فكري يضفي على األهداف المباشرة سموا وتقديسا معينا (ربيع ،1411 ،ص  .)2ومن القيم

السياسية العليا على سبيل المثال ( الديمقراطية  ،والسيادة  ،واالنتماء  ،والوحدة الوطنية  ،والوطنية ) (ربيع،

 ،1411ص ص . )44،41
.3

المهارات السياسية :

للتنشئة السياسية دور مهم في تنمية مهارات متعددة لدى األفراد  ،من اهمها المشاركة السياسية التي تعتبر

مدخل للممارسة العملية للفرد في الحياة السياسي وفقا لمبدأ اإلرادة الحرة للمواطن  ،فالمشاركة السياسية عالقة

ثنائية مقصودة تشمل المواطن السياسي والنسق السياسي (ربيع ،1411 ،ص . )11

وتتم عملية التنشئة السياسية من خالل مجموعة من المصادر والوسائل تعرف بمصادر التنشئة السياسية وهي

:األسرة  ،والمؤسسات التربوية والتعليمية كالمدرسة والجامعات الرسمية والمؤسسات الدينية غير الرسمية ،

ومؤسسات المجتمع المدني  ،و وسال اإلعالم  ،واألحزاب السياسية  ،والسلطة السياسية (فرج و عبداهلل،

 ،2111ص ص )4-1وسنتناول بعض منها الحقا.

فهذه الوسائل التي تؤدي عملية التنشئة السياسية تسعى إلى تأهيل المواطن لكي يصبح له دور ايجابي وفعال

في الحياة السياسية  ،وتتباين هذه الوسائل في مستوى تأثيرها على المواطن وفقا العتبارات مختلفة  :كالعمر
والبيئة االجتماعية  ،طبيعة النظام الحاكم  ،إضافة الى أنها قد تختلف أو تتفق في المبادئ و القيم التي تسعى

الى زرعها وترسيخها في المواطن  ،وهي تتداخل وتتفاعل في تأثيرها على المواطنين (قوي وآخرون،2111 ،

ص ص  .)22-14فمضمون ومحتوى التنشئة السياسية الذي تتبناه مختلف وسائلها قد يرسخ ثقافة سياسية
ديمقراطية او يرسخ ثقافة سياسية رعوية او محلية هذا مرتبط بمدى النضج والوعي السياسي لهذه الوسائل

والمصادر التي يقع على عاتقها وظيفة النتشة السياسية للمجتمع  ،ومن هذه الوسائل ماهي وسائل رسمية

واخرى غير رسمية نذكر منها ما يلي :

أ-

األسرة :

لألسرة دو ار مهما في عملية التنشئة االجتماعية السياسية ففي داخلها يبدأ الفرد اكتساب االتجاهات والمعتقدات
السائدة في المجتمع  " ،حيث تعتبر فترة ما قبل المدرسة من اهم الفترات في تشكيل شخصية الطفل وتحديد

معالم سلوكه االجتماعي الذي يؤثر على سلوكه السياسي مستقبال (البرعصي ،2113 ،ص . )13

ب-

المدرسة :

تبدأ المؤسسات التعليمية ممارسة دورها في التنشئة السياسية بدءا من مرحلة الحضانة فلدور الحضانة دور مهم

في تنشئة الطفل سياسيا عن طريق تنمية روح المشاركة واالنتماء واالستقاللية في الطفل  ،فالمبادئ الديمقراطية
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عندما تسود البيئة المدرسية سيكون لها تأثير ايجابي على عملية التنشئة السياسية  ،فهناك عالقة ترابطية بين

طبيعة االساليب التعليمية وبين التنشئة فاذا كانت هذه االساليب ديمقراطية فإنها ستنشئ األجيال ديمقراطية

(البرعصي ،2113 ،ص .)13

ت-

جماعة الرفاق:

العالقات التي تتكون بين الفرد والجماعة مع طول الفترة التي يقيضها الفرد مع هذه الجماعة يتم تناقل التجارب
العملية وتبادل الخبرات والمهارات والمعتقدات ونقل ثقافة المجتمع وتعزيز القيم االجتماعية القائمة (سالم،

 ،2111ص ص .)11-14

ث-

وسال االعالم:

تمثل وسال اإلعالم أهمية كبيرة كأحد قنوات التنشئة السياسية خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الحديث

الذي فتح المجال للمجتمعات الكتساب خبرات جديدة والحصول على المعلومات واالخبار السياسية والتعرف

على قيم سياسية جديدة  " .ويعتبر البعض أن التنشئة هي من الوظائف الرئيسية لوسائل االعالم  ،حيت يؤكد

هارولد السويل أن لوسائل العام ثالث وظائف رئيسية هي  :مراقبة العالم لتقرير األحداث الجارية – التعبير
عن األحداث  ،تنشئة األفراد داخل اإلطار الثقافي  ،والوظائف الثالث تخدم عملية التنشئة السياسية في أكثر

من بعد " (البرعصي ،2113 ،ص .)221

ج-

المؤسسات الدينية:

يتركز دور المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية في عملية التنشئة السياسية حول المؤسسات واألشخاص

الذين يوظفون الدين لتلقين األفراد قيما وأفكا ار سياسية  ،أو قيما وأفكا ار ذات مدلوالت سياسية (العقيدي،2112 ،

ص . )12

ما نستخلصه هو أن عملية التنشئة السياسية تتم بتأثير مجموعة من الوسائل المختلفة المتباينة والمتداخلة في

مدى ونوع تأثيرها على المواطن  ،فهي عملية مرتبط بالتكوين المعرفي والتوعوي والقيمي والسلوكي من الناحية
السياسية  ،حيت تعتبر هي من له الدور االساسي في تكوين الثقافة السياسية للفرد وللمجتمع  .ويتحدد نوع

وشكل الثقافة السياسية بناء على نوع مضمون النتشة السياسية التي يتفاعل معها المواطن .

.2

مفهوم الثقافة السياسية

يعتبر عالم السياسة االمريكي جبرئيل الموند ( ) ALMONDأول من استخدم مفهوم الثقافة السياسية في مقالة

كتبها عام  1412م حيث عرفها بأنها ( :مجموعة التوجهات السياسية  ،واالتجاهات واالنماط السلوكية  ،التي

يحملها الفرد تجاه النظام السياسي  ،ومكوناته المختلفة  ،وتجاه دوره في النظام السياسي ) (المغيربي،1414 ،

ص .)214

وعرفها لوسيان باي (( بأنها مجموع االتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السياسية،

وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات االفراد داخل النظام السياسي )) (اإلدريسي).
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ويعرف الدكتور غازي فيصل حسين الثقافة السياسية بأنها ( مجموعة القيم واألفكار والمعتقدات ،التي تتبلور

في المجتمع ،يتميز في ضوئها عن المجتمعات االخرى  ،وهي العامل الذي يؤثر في االفراد من خالل القيم

لبناء سلوك سياسي تجاه السلطة السياسية مع التأثير في اتجاهات السلطة اتجاه االفراد) (فيصل ،2114 ،ص

. )114

فالثقافة السياسية هي مجمل التكوين المعرفي والعاطفي والقيمي الذي تشكله التنشئة السياسية وتتناقله من جيل

ألخر باإلضافة الى المعلومات السياسية المتاحة عن النظام السياسي والمؤسسات السياسية والدولة ومجريات
االحداث السياسية  .فهي تتشكل وتتغير من خالل عملية التنشئة السياسية وهي تشمل انواع التعليم السياسي

الرسمي وغير الرسمي  ،والمخطط وغير المخطط  ،في كل مرحلة من مراحل حياة الفرد ،وهي انعكاس لنوعية

هذه التنشئة السياسية التي يتعرض لها افراد المجتمع (المغيربي ،1414 ،ص.)222

أنواع الثقافة السياسية :

واستنادا الى دراسة علمية قام بها الكاتبان جابرئيل الموند وسيدني فيربا تم تصنيف أنواع الثقافة السياسية

وهي :

.1

الثقافة السياسية الضيقة او المحلية .

يوجد هذا النوع من الثقافة في المجتمعات التقليدية البسيطة حيث تقل درجة التخصص الى حد كبير وحيث

يقوم الفرد بأداء ادور متعددة في نفس الوقت فال توجد أدوار ووظائف سياسية متخصصة فمثال في المجتمع

القبلي نجد رئيس القبيلة ( شيخ القبيلة) يقوم بأداء أدوار سياسية ودينية واجتماعية مختلفة دون ان يكون لديه
تمييز واضح ومحدد بين هذه االدوار والنشاطات .والفرد المتسم بمثل هذه الثقافة تكون معلوماته ومداركه

ومعارفه ضيقة جدا وفي اطار مجتمعه المحلي ،أما إدراكه ووعيه بنظامه السياسي ككل فهو محدود وغير

واضح وضعيف ،ولذلك فإن إدراكه للجوانب المختلفة للنظام – المدخالت والمخرجات ودور الذات – هو أداراك

بسيط ومشوش  ،ويقوم على التعصب للعائلة والقرية والجماعة االثنية والمنطقة والقبيلة (المغيربي،1414 ،

ص  .)221وهذا يعطي مؤش ار على أن مضمون التنشئة السياسية محدود وضيق من حيث أبعادها المعرفية
والقيمية والمهاراتية .

.2

الثقافة السياسية التابعة او الرعوية .

تظهر هذه الثقافة عندما يكون هناك إدراك لدى االفراد بالنظام ككل وبجانب المخرجات ،مع غياب أو تذبذب

اإلدراك بجانب المدخالت ودور الذات في العملية السياسية وفي التأثير على النظام السياسي .اما شعور الفرد

وتقييمه للنظام السياسي ومخرجاته في مثل هذه الثقافة فقد يكون شعو ار وتقييما مؤيدا أو معارضا  ،بمعنى أنه
قد يعتبر السلطات شرعية وقد يعتبرها غير شرعية  .اال ان الفرد وسلوكه الفعلي عادة ما يكون سلبيا وذلك

إلحساسه بعدم قدرته على التأثير على النظام  ،ولذا يخضع للق اررات التي تتخذها السلطات ويعتبرها إلزامية و
ال يمكن تحديها  .ويفسر دوره على أنه قبول للسلطة ولق اررتها المختلفة دونما تحدي او اية محاولة لتغييرها

سواء كان راضيا او غير راض حيث أنه ليس لديه القدرة على فعل أي شيء تجاهها وأنه مجرد تابع أو رعية
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(المغيربي ،1414 ،ص  .)221ويكون خاضع  ،فهذا النوع قائم على الخضوع فكما يقول "موريس ديفرجية" (
في ثقافة الخضوع يعترف أعضاء النظام بوجوده ،ولكنهم يظلون سلبيين تجاهه فهو غريب عنهم نوعا ما بالنسبة

اليهم وهم ينتظرون من جانبه ان يقدم لهم الخدمات ويخشون عقوباته ،ولكنهم ال يفكرون بأنهم يستطيعون تغيير

عمليات النظام على نحو ملموس)

.3

(الخزرجي ،2113-2112 ،ص .)111

الثقافة السياسية المشاركة ( الديمقراطية ).

في مثل هذه الثقافة يكون الفرد عادة مدركا للجوانب السياسية المتعلقة بالنظام السياسي ككل والمدخالت

والمخرجات ودور الذات في النظام السياسي  .فالفرد يعرف حقوقه وواجباته ويثق بكفاءاته وقدراته على التأثير
في الحياة السياسية ويفسر دوره على انه ايجابي وفعال في العملية السياسية  .وهذا االدراك تصاحبه مشاعر

وأحاسيس معينة تجاه النظام ومكوناته  ،هذا الى جانب وجود نوع معين من التقييم والحكم على النظام ومكوناته.
وهذه التوجهات وأنماط التكيف قد تكون سلبية أو إيجابية  ،بمعنى أن شعور الفرد وتقييمه للنظام بجوانبه

المختلفة يكون بين القبول الكامل والرفض التام (المغيربي ،1414 ،ص .)222

و تساهم الثقافة السياسية في تحقيق مجموعة من الوظائف في المجتمع وهي :التعرف على طبيعة النظم
السياسية  ،و تحليل العالقة بين المواطنين والسلطة السياسية  ،و دراسة عملية المشاركة السياسية وكيفية

تحديدها  ،و خلق الشخصية الوطنية  ،و خلق الوعي بحقوق المواطنة لدى المواطنين (زريفه،2113/2114 ،

ص .)42

فالثقافة السياسية من خالل ما تم عرضه من تعريفات هي نتاج عملية التنشئة السياسية  ،ويتحدد نمطها في

المجتمع من خالل مضمون التنشئة السياسية بأبعاده المعرفية والقيمية والمهاراتية .

.3

تأثير التنشئة السياسية في بناء الثقافة السياسية الديمقراطية

.

بناء ثقافة سياسية ديمقراطية يكون من خالل نوع وطبيعة التنشئة السياسية التي يتلقاها افراد المجتمع  ،حيث
يستلزم هذا االمر أن تكون طبيعة التنشئة السياسية صالحة وعلى اسس تخدم المصلحة العامة والقيم والمبادئ

الديمقراطية .

فالتنشئة السياسية تعمل على ترسيخ الروح الوطنية  ،وتخلق توجه أيدلوجي لدى األفراد بما يتماشى مع قيم

ومبادئ مجتمعهم بما يحقق طموحهم في تحقيق التنمية  ،كذلك تعمل التنشئة على التصدي لألفكار والمعتقدات

التي تشكل خطر على ثقافة المجتمع (الطبيب ،2111 ،ص . )11

وهي ترتبط بعملية تكوين وتأسيس الوعي السياسي للفرد  ،في المجتمع المستقرة سياسيا و تعمل على بناء القيم
السياسية  ،وتوفير فرص للمواطن لممارسة الفعاليات االجتماعية والسياسية  ،فالثقافة السياسية الديمقراطية هي

أحد األسس التي تستند عليها عملية التحول الديمقراطي وعملية ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي  ،ومن اهم

اآلليات التي يمكن ان تؤسس لثقافة ديمقراطية هي أن تكون عملية التنشئة السياسية من خالل قنواتها المختلفة
لها دور في خلق وعي سياسي وطني  ،وبناء قيم سياسية ديمقراطية  ،ولها دور في تحقيق المشاركة السياسية

الفاعلة كممارسة عملية  ،وفي ما يلي نوضح هذه اآلليات :
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.1

دور التنشئة السياسية في اكتساب الوعي السياسي اإليجابي :

تساهم التنشئة السياسية في اكساب وتكون الوعي السياسي ،الذي يعتبر بالنسبة للفرد المواطن إرثا مكتسبا يشكل

نمط من المعرفة واإلدراك السياسي يترجم في شكل سلوك سياسي  ،كالسلوك االنتخابي أو الترشح للمناصب

العامة أو االنضمام لحزب سياسي (قوي وآخرون ،2111 ،ص ص .)21-21فالوعي السياسي يمثل الرؤية
الشاملة بما تتضمنه من معارف وقيم واتجاهات سياسية تتيح لإلنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه ويحللها ،
ويحكم عليها ويحدد موقفه منها والتي تدفعه للتحرك من أجل تغييرها وتطويرها والحفاظ عليها لإلبقاء على

أحسن األوضاع المتطورة (أحمد و ابوالقاسم ،2111 ،ص .)113ومن خالل هذا الدور تتبلور الثقافة السياسية
الديمقراطية من خالل الوعي السياسي الذي يرسخ المفاهيم المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي المتمثلة في:

الدستور  ،والحريات العامة  ،و التعددية السياسية  ،والنظام التمثيلي  ،والتداول السلمي على السلطة  ،ونزاهة
العملية االنتخابية والفصل بين السلطات (قوي وآخرون ،2111 ،ص ص  .)212،211فالتنشئة السياسية

عندما تغذي المجتمع بتعليم المواطنة والتربية الوطنية التي يكون فيها التعليم السياسي داعما لكيفية مشاركة

المواطن في الحياة السياسية المته ووطنه فان نتيجة هذه العملية بناء ثقافة سياسية ديمقراطية  ،بالعكس الذي
تكون فيه التنشئة السياسية غرضها التلقين السياسي االيدلوجي الذي يهتم بتعليم أيديولوجيا سياسية معينة بقصد

تبرير وقبول نظام حكم معين (أحمد و ابوالقاسم ،2111 ،ص .)114

.2

دور التنشئة السياسية في تعزبز المشاركة السياسية .

وللتنشئة السياسية ارتباط بالمشاركة السياسية الفاعلة التي تعتبر من اسس الثقافة السياسية الديمقراطية ومن

خصائصها أنها سلوك مكتسب ومتعلم ،أي هي سلوك يتعلمه الفرد ويكتسبه خالل عمليتي التنشئة االجتماعية

و السياسية  ،ومن ثم هناك عالقة وثيقة بين إتاحة الفرصة للفرد ليكون له دو ار فعاال داخل مؤسسات التنشئة

المبكرة  ،كاألسرة والمدرسة وبين قدرة الفرد على أن يشارك بفاعلية في الحياة السياسية  ،فمن خالل المشاركة

السياسية يتعلم المواطنون حقوقهم ووجباتهم ويؤدي إلى إدراكها ومعرفتها والى انتهاج سلوك واقعي في مطالبهم
 ،فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى اتساع المشاركة

وجعلها حقوقا يتمتع بها كل إنسان في المجتمع (فرج و عبداهلل ،2111 ،ص .)4

فهي تعتبر محدد أساسي لمشاركة المواطن سياسيا من عدمها وايجابية هذه المشاركة داخل المجتمع  ،حيث

هي الي توجه وتقود تصرفاته وردود أفعاله في الحقل السياسي (قوي وآخرون ،2111 ،ص .)21

فالمشاركة السياسية تعتبر هي انعكاس لعملية التنشئة السياسية من خالل إبراز والتأكيد على دور المواطن في

الحياة السياسية .

.3

دور التنشئة السياسية في بناء القيم السياسية الديمقراطية .

تعتبر الديمقراطية قيمة سياسية كبرى وتمثل منظومة من القيم السياسية والثقافية  ،فهي ليست مجرد مؤسسات

واجراءات فقط بل هي مرتبطة بنمط الثقافة السياسية في المجتمع والتي تمثل القيم السياسية جزء منها " .

فال ديمقراطية تعني جميع األفكار والقيم والتوجهات المتعلقة بحكم الدستور والقانون ودولة المؤسسات  ،وتنص
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على احترام الحريات العامة والخاصة ،وفصل السلطات  ،وتعدد األحزاب السياسية  ،ودورية االنتخابات ،

فالتداول السلطة على السلطة ،عبر االنتخابات الحرة والدورية  ،وحرية الرأي والتعبير  ،ووجود الصحافة وحق

المشاركة في االنتخابات" (كرانستون ،1421 ،ص .)31وبناء هذه القيم يكون من خالل مؤسسات التنشئة
السياسية بأساليب مختلفة لتغرس في ثقافتهم اهمية واحتراما لهذه القيم لغرض بناء نظام سياسي ديمقراطي فهي

تمثل مثل عليا و معايير للسلوك السياسي بالنسبة للمواطن  ،فليست الديمقراطية مجرد إجراء شكلي فقط بل

هي قيم يؤمن بها المجتمع .

نستخلص مما سبق أن عملية التنشئة السياسية تمثل مدخال رئيسيا لبناء ثقافة سياسية ديمقراطية من خالل

المضمون الذي ترسخه  ،والمتمثل في الوعي السياسي المرتبط بالمستوى المعرفي واإلدراكي للفرد في الشأن
السياسي ليكون صاحب إرادة حرة ودور مؤثر وفاعل  ،والقيم السياسية كمثل عليا موجهة للسلوك السياسي ،

وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين كممارسة عملية مؤثرة في العملية السياسية.

ومن خالل مالحظة الواقع الذي تعيشه المجتمعات المطالبة بالتغيير وبناء دول على أسس ديمقراطية بعد

الثورات التي اسقطت حكاما كانوا رم از لالستبداد والديكتاتورية والتحديات  -التي شكلت عائقا أمام تحقيق هذه

المطالب والطموحات وبناء نظم سياسية ديمقراطية  -المرتبطة بواقع التخلف السياسي ونمط الثقافة السياسية

االستبدادية  ،ومضمون ومحتوى التنشئة السياسية الذي رسخ هذه الثقافة فإننا نحتاج إلى تغيير في اساليب
ومضمون التنشئة السياسية لتكون على اسس ترسخ الثقافة السياسية الديمقراطية كركيزة أساسية في النظام

السياسي الديمقراطي .

إن الثقافة السياسية قد تكون عائقا امام التحول الديمقراطي فيكون المجتمع في حاجة إلى ثقافة سياسية جديدة

لترسيخ مقومات النظام الديمقراطي في المجتمع من مالمحها غرس القيم السياسية الديمقراطية وتغيير نمط

الثقافة السياسية السائد من خالل عملية التنشئة السياسية لمبادئ وقيم جديدة يمكن إبراز بعض منها في النقاط

التالية (محفوظ):


تكوين الوعي االجتماعي والسياسي على أسس العدالة والمساواة وحقوق االنسان وتجاوز ونبذ الوعي



الديمقراطية ترتكز على المشاركة السياسية الفاعلة بشكل ايجابي للناس  ،واهتمامهم بالشأن العام



أن ترسيخ قيم التسامح والحرية وسيادة القانون وقيم حقوق االنسان كتجديد لنمط الثقافة السياسية هو



إن االصالح السياسي يحتاج الى إلى بلورة ثقافة سياسية جديدة تعيد صياغة االوليات السياسية

السياسي السلبي الذي يبرر العنف والقهر واالستبداد .
بدافع اإلرادة الحرة وتحمل المسئولية الوطنية .

عالج وحل لكثير من التوترات والتناقضات السياسية .
وعالقة الحاكم بالمحكوم .

فعملية بناء ثقافة سياسية ديمقراطية تحتاج الى عملية تنشئة سياسية تستنهض الوعي السياسي الديمقراطي ،
وغرس القيم السياسية الديمقراطية  ،وتعزيز المشاركة السياسية  ،ومماسة السلطة من خالل عملية بناء
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المؤسسات  ،ودمقرطة المجتمع (الزياني) .وهذا ال يكون اال من خالل قنوات التنشئة السياسية المختلفة بتبني
التوجه الديمقراطي لبناء القيم والمبادئ الديمقراطية فهي تحتاج إلى مجموعة قنوات يمكن من خاللها زرع

وترسيخ وتنمية االفكار والممارسات السياسية عند األفراد والجماعات .

وكما اشرنا أن الثقافة السياسية للمجتمع هي نتاج لعملية التنشئة السياسية فإن القيم والتوجهات وأنماط السلوك

التي تتضمنها هذه الثقافة هي انعكاس لنوعية التنشئة التي يتعرض لها أفراد المجتمع  ،لذلك نجد أن كل النظم

السياسية تحاول أن توظف عملية التنشئة السياسية لغرس القيم والتوجهات واألفكار السياسية التي تتفق مع قيم

وتوجهات وأفكار السلطات الحاكمة  ،ويتم ذلك عن طريق قنوات التنشئة السياسية التي تخضع لسيطرة السلطة
وتؤثر في الثقافة السياسية للفرد  ،لكن رغم سيطرة السلطة على جزء من قنوات التنشئة السياسية فإن هناك

قنوات ال تخضع لسيطرة السلطة وبالتالي فإن الفرد يكتسب قيمه وتوجهاته السياسية من خاللها (الزياني).
فقنوات التنشئة السياسية الرسمية وغير الرسمية ومضمون المحتوى الذي يتلقاه المجتمع منها هو المؤثر في

تحديد شكل ونوع الثقافة السياسية.

الخاتمة :

التنشئة السياسية عملية تعليمية تتم بأساليب مختلفة رسمية وغير رسمية  ،يكون مخطط لها بشكل هادف واحيانا

تكون بشكل عفوي لتوسيع المعرفة السياسية للمواطن  ،وبناء القيم السياسية  ،وتعزير دوره في الحياة السياسية

من خالل أشكال المشاركة السياسية المختلفة .

وتتعدد المصادر والجهات والمؤسسات التي تقوم بهذه العملية في المجتمع من الفرد من خالل عالقاته مع
االخرين إلى المؤسسات بمختلف أنواعها سوء كانت رسمية تحت سيطرة السلطة الحكامة أو غير رسمية ال

تتحكم الدولة في مضمون تنشئتها السياسية التي احيانا تكرس نوع من الثقافة السياسة القائمة لتحافظ على

وضع سياسي قائم أو تسعى الى تغيير هذه النوع من الثقافة السياسية بما يتماشى مع متطلبات وطموحات

الجماهير .

بناء الثقافة السياسية الديمقراطية يقوم على تنشئة سياسة ترسخ الوعي السياسي االيجابي بواسطة التعليم السياسي

الوطني  ،فوسائل التنشئة السياسية المختلفة عندما تتوحد نحو هدف وطني يقدم مصلحة المجتمع فأنها تعمل

على غرس وترسيخ القيم والمبادي والتوجهات والسلوكيات الديمقراطية  .فتنتج التنشئة السياسية ثقافة سياسية
ديمقراطية وترتقي بمستوى التفكير السياسي للمواطن وفاعلية سلوكه في الحياة السياسية  .ومن خالل ما تم

دراسته نستعرض النتائج التالية:

.1

تعتبر عملية التنشئة السياسية هي المسئول الرئيسي على عملية بناء نوع معين من الثقافة السياسية،

.2

يتمحور محتوى التنشئة السياسية حول مستوى وطبيعة الوعي السياسي للمجتمع  ،وطبيعة القيم

الذي يتحدد وفقا لمحتوى عملية التنشئة السياسية التي تتم عبر أدواتها المختلفة.
السياسية  ،ومدى تعزيز دور المواطن في المشاركة السياسية .
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.3

بناء الثقافة السياسية الديمقراطية يحتاج إلى عملية تنشئة سياسية ترفع من مستوى الوعي السياسي

اإليجابي  ،وترسخ المبادئ والقيم السياسية الديمقراطية  ،وتعزز الممارسة الديمقراطية من خالل وسائل المشاركة

السياسية المختلفة .

.4

العديد من المجتمعات بعد الثورات التي أطاحت بأنظمة حكم دكتاتوريه  ،اصطدمت بنمط من الثقافة

السياسية شكل عائقا لعملية التحول الديمقراطي  ،لذلك يفرض الواقع تجديد محتوى التنشئة السياسية كمدخل

لبناء ثقافة سياسية ديمقراطية ترسخ عملية بناء نظام سياسي ديمقراطي .

التوصيات :

 .1تحتاج المجتمعات التي تسعى إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي إلى ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية
من خالل توظيف أدوات التنشئة السياسية المختلفة التي تعمل على بناء وترسيخ القيم الديمقراطية .

 .2أن التغيير السياسي الذي يهدف إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي يحتاج إلى عملية التنشئة السياسية في
تأهيل وتهيئة كافة أفراد المجتمع لمتطلبات التغيير السياسي وتجنب الدخول في صراعات قد تؤدي إلى

اندالع العنف.

 .3التغيير في اساليب ومضمون التنشئة السياسية لتكون على اسس ترسخ الثقافة السياسية الديمقراطية كركيزة
أساسية في النظام السياسي الديمقراطي وذلك لوجود أنماط من التنشئة والثقافة السياسية ترسخ االستبداد
والدكتاتورية.

قائمة المراجع :
اوال  :الكتب.

إسماعيل علي سعد .)1411( .أصول علم االجتماع السياسي .بيروت :مطابع دار النهضة العربية.

بوحنية قوي وآخرون .)2111( .االنتخابات وعملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية .عمان :دار الراية
للنشر والتوزيع.

ثامر كامل الخزرجي .)2113-2112( .النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في
استراتيجية إدارة السلطة (المجلد ط .)1عمان :دار مجدوالي للتشر والتوزيع .

حازم العقيدي .)2112( .كيفية صناعة التطرف...التنشة السياسية ودورها .القاهرة :دار العربي للنشر
والتوزيع.

حامد ربيع .)1411( .نظرية القيم السياسية .القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية.

رعد حافظ سالم .)2111( .التنشئة السياسية وأثرها في السلوك السياسي (المجلد ط .)1عمان :دار وائل
للتشر.

ريتشارد داوسن واخرون .)1441( .التنشئة السياسية دراسة تحليلية( .مصطفى عبداهلل خشيم ،و محمد زاهي
المغيربي ،المترجمون) بنغازي :جامعة قاريونس.

عبدالباري محمد داود .)2111( .التنشئة السياسية للطفل (المجلد ط .)1اإلسكندرية :مطبعة الجالل.
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عبدالرحمن العيسوي .)1411( .سيكولوجية التنشئة االجتماعية .االسكندرية :دار الفكر الجامعي.

عمر حمد البرعصي .)2113( .مبادىء العلوم السياسية (المجلد ط .)2بنغازي :دار الكتب الوطنية.

غازي حسين فيصل .)2114( .التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث .عمان :دار الراية للنشر والتوزيع.

محمد زاهي بشير المغيربي .)1414( .قراءات في السياسة المقارتة قضايا منهاجية ومداخل نظرية (المجلد
ط .)2بنغازي :جامعة قاريونس.

محمود السيد عبدالحليم .)1411( .األسرة وابداع األبناء .القاهرة :دار المعارف.

موريس كرانستون .)1421( .المصطلحات السياسية .بيروت :دار النهار لللنشر والتوزيع.
مولود زايد الطبيب .)2111( .التنشئة االجتملعية .عمان :المؤسسة العربية الدولية للنشر.

ثانيا  :الرسائل الجامعية .

أسامة عبدالرؤوف أبوركبة .)2112( .أبعاد التنشئة السياسية وعالقتها باالتنماء الوطني لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية بمحافزة غزة ،رسالة ماجستير .غزة :جامعة األزهر كلية التربية قسم غلم النفس.

روابحي زريفه .)2113/2114( .أثر الثقافة السياسية على أداء النظام السياسي دراسة حالة الجزائر

 2114-2111رسالة ماجستير .جامعة محمد بوظياف  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية .2114/2113

ثالثا  :الدوريات العلمية .

أنور محمد فرج ،و آسو إبراهيم عبداهلل .)2111( .دور التنشئة االجتماعية في النشاركة السياسية للشباب
دراسة ميدانية .مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانية.

كمال المنوفي .)1411( .التنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت تحليل المضمون المق اررات الدراسية.
مجلة مركز البحوث والدراسات السياسية(العدد .)41

ناصر زين العابدين أحمد ،و ليلى عيسى ابوالقاسم .)2111( .مفهوم وأهمية الوعي السياسي تجاه الدولة
والمجتمع .مجلة تكريت للعلوم السياسية.

رابعا :شبكة المعلومات الدولية " االنترنت ".

رشيد اإلدريسي( .بال تاريخ) .www.maghress.com .تاريخ االسترداد .2114 ,11 11

عثمان الزياني( .بال تاريخ) .www.aljazeera.net .تاريخ االسترداد  ،2114 ,12 31من الجزيرة.

محمد عوض السيد بدوي( .بال تاريخ) .www.gamra.almountadayat.com .تاريخ االسترداد 11
 ،2114 ,11من المركز الديمقراطي العربي.

محمد محفوظ( .بال تاريخ) .www.alriyadh.com .تاريخ االسترداد .2114 ,12 12
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المزيج التسويقي اإللكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية
(دراسة حالة على مصرف الجمهورية فرع العلوص)
أ .صالح علي علي االشقر

د .عبدالرزاق عمران سالم سعد

1

المستخلص :

2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية وذلك من

وجهة نظر العاملين بالمصرف قيد الدراسة ،حيث تم جمع البيانات من خالل اسـتبانة تم تصميمها لهذا الغرض،

وتم توزيع عدد ( )32استمارة استبيان على عينة الدراسة والمتمثلة في العاملين بالمصرف قيد الدراسة وثم

استرجاع ( )91استمارة قابلة للتحليل اإلحصائي .وبناء على إجاباتهم تم إجراء التحليل اإلحصائي واختبار

الفرضيات والوصول إلى النتائج والتوصيات .وتم استخدام المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،وأكدت نتائج
الدراسة على:

ـــ وجود عالقة ذات داللــة إحصــائية بين المتغير التابع (جودة الخدمات المصرفية) والمتغير المستقل المزيج

التسويقي اإللكتروني (الخدمة اإللكترونية ،السعر اإللكتروني ،التوزيع اإللكتروني ،الترويج اإللكتروني) قيد

الدراسة.

ــ وجد أثر ذو داللة معنوية (للتوزيع اإللكتروني ،الترويج اإللكتروني) في جودة الخدمات المصرفية بالمصرف

قيد الدراسة .بينمـا ال يوجد أثر ذو داللة معنوية (للخدمة اإللكترونية ،السعر اإللكتروني) على جودة الخدمات

المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:

ــ الحرص على توزيع أجهزة ( )ATMفي أماكن مدروسة على مستوى المدينة.

ـــ العمل على اتباع المصرف الوسائل والطرق الحديثة في توزيع المنتجات والخدمات كاألنترنت وأجهزة الصراف

اآللي.

ــ العمل على تقديم الخدمات والمنتجات للعمالء بسهولة تامة في الوقت والمكان المناسبين.
الكلمات المفتاحية :التسويق اإللكتروني ،الخدمة المصرفية ،جودة الخدمات المصرفية.

مقدمة:

إن المصارف تسعى جاهدة إلى تحسين خدماتها المصرفية من خالل إدخالها تقنيـات حديثـة تضمن لها تقديم

خدمات ذات جودة عالية ودقة وسرعة في األداء كما أنها تحقق رضا المتعاملين وتحول رضـاهم إلى والء دائم.

فالتطور التكنولوجي الكبير يسهل عملية إنجاز المعامالت المصرفية واالتصال السريع بالنسبة للعمالء وتقليل

الجهد و الوقت و العناء اعتماداً على األساليب اإللكترونية الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية ،كما انتشرت
1
2

محاضر بكلية االقتصاد والتجارة الخمس بجامعة المرقبEmail: saalashger@elmergib.edu.ly ،
محاضر بكلية االقتصاد والتجارة الخمس بجامعة المرقبEmail: ars_2014_l@yahoo.com ،
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العديد من قنوات توزيع الخدمة المصرفية كخدمات الصرف اآللي و نظام التحويل االلكتروني للنقود و العمليات

المصرفية المنزلية ،باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على نمط سلوك العمالء من خالل اهتمامهم المتزايد

بكل من الزمان والمكان الذي يقدم فيه الخدمة المصرفية ،هذا ما جعل المصارف المعاصرة تستجيب تدريجياً

للتغيرات الحاصلة في أنماط المستهلكين لضمان المحافظة على حصتها السوقية والسعي لكسب حصة سوقية

أكبر.

وقد كان المزيج التسويقي اإللكتروني أحد هذه االساليب فى جودة الخدمات المصرفية المقدمة من أجل مواكبة

ظاهرة التجارة اإللكترونية لئال تبقى المصارف بعيدة عن المتغيرات الجديدة في ظل نمو األسواق والمصارف،
وذلك من خالل استخدام التقنيات المتطورة في تنفيذ األعمال التسويقية كخدمة الصراف اآللي والبريد اإللكتروني،

والتحويل اإللكتروني للنقود ،ودفع الفواتير عن طريق الصراف اآللي ،هذا يجعل تلك المصارف تقدم خدمات

متطورة بجودة عالية وبسعر مناسب ،وتتمتع بميزات تنافسية تميزها عن اآلخرين وتلبي حاجات العميل ورغباته

بشكل يمكنها من كسب رضاه ،ويتيح لها مع مرور الزمن تقديم خدمات بتكلفة أقل وبتنوع شامل وبطريقة سهلة
ومناسبة(.محمود)3192،

إن تزايد االهتمام بجودة الخدمات المصرفية سواء بالنسبة للمصرف أو العميل في نفس الوقت تعتبر األداة

الفعالة لتحقيق التحسين المستمر لجميع أوجه عمليات الخدمة ،حيث إن قياس جودة الخدمات المصرفية
المقدمة من طرف المصرف يمكن إداراتها من معرفة موقعها التنافسي في بيئتها واالنطالق لرفع مستوى هذه

الخدمات من خالل زيادة حصتها السوقية وتزويدها بالمعلومات الضرورية التي تمكنها من معرفة مستوى
الخدمات المقدمة و المتوقعة من العمالء ،ومن ثم تمكينها من اتخاذ كل ما هو ضروري لتدارك النقص

ومعالجة الخلل من خالل تحسين نوعية الخدمات لالحتفاظ بالعمالء الحاليين واجتذاب عمالء جدد لتحسين

أداء المصرف.

ولذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على المزيج التسويقي اإللكتروني وأثره في جودة الخدمات المصرفية

بالمصرف قيد الدراسة.

مشـــــــكلة الدراســــــــة:

تمتاز الخدمات المصرفية المقدمة في المصارف بالنمطية ،وفي ظل زيادة حدة المنافسة بينها فقد لجأت

المصارف إلى خلق التمايز فيما بينها من خالل العمل في جودة خدماتها المصرفية التي تقدمها للعمالء ،ولعل
الوسيلة التي أسهمت في ذلك هي تبنيها للتسويق اإللكتروني في عملها المصرفي .وأُجريت العديد من الدراسات

التي أكدت على أهمية المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ومن هذه الدراسات دراسة

(بن حوة ،مويسي ،)3192،والتي أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى استخدام التكنولوجيا
الحديثة من أجل الوصول إلى تقديم خدماتها بالشكل المطلوب وتقليل الوقت والجهد والمال .في حين أظهرت

نتائج دراسة (محمود ،)3192 ،والتي أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المصرف التجاري السوري يستخدم التسويق

تأثير للتسويق
اإللكتروني بشكل كفء وفعال .وكذلك أظهرت نتائج دراسة (فضيلة ،)3191 ،أن هناك ًا
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اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ببعض البنوك في الجزائر .وهذا ما دعى الى تبني فكرة البحث التي

تتمحور حول تأثير المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص

وماهي أهم العناصر التي تساهم في جودة الخدمات المصرفية في ظل ثورة المعلومات واالتصاالت ،وما توفره
من تقنيات حديثة .ومن خالل ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

ما آثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة؟

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها الموضوعية والتطبيقية في االعتبارات اآلتية:
 .9أهمية الدور الذي يلعبه المصرف لالنفتاح على األسواق العالمية ،وذلك من خالل استخدام التسويق
اإللكتروني في تقديم خدماته بكفاءة وفعالية لضمان جودة خدماته المصرفية التي يتم تقديمها للعمالء.
 .3معرفة التقنيات والبرمجيات الحديثة والعمل على إدخالها بهدف تنويع الخدمات المصرفية إلرضاء العمالء
وذلك باستخدام تقنيات التسويق اإللكتروني وتوفير قاعدة بيانات تساعد على تحقيق المزايا التنافسية.
 .2أهمية تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وسهولة الحصول عليها من خالل استخدام قنوات جديدة لمواجهة

سوق تتصف بالديناميكية والتغير المستمر.

فرضيات الدراسة:

تتمثل في الفرضية الرئيسية التالية:

يوجد أثر ذو داللة معنوية للمزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

ـ يوجد أثر ذو داللة معنوية للخدمة اإللكترونية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.
ـ يوجد أثر ذو داللة معنوية للسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

ـ يوجد أثر ذو داللة معنوية للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

ـ يوجد أثر ذو داللة معنوية للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

أهدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة لتحقيق االهداف اآلتية:

 .9التعرف على أثر المزيج التسويقي اإللكتروني (الخدمة اإللكترونية ،السعر اإللكتروني ،التوزيع اإللكتروني،

الترويج اإللكتروني) على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

 .3التعرف على أثر الخدمة اإللكترونية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.
 .2التعرف على أثر السعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.
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 .4التعرف على أثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.
.5التعرف على أثر الترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

 .2تقديم التوصيات التي تساهم في االستفادة من المزيج التسويقي اإللكتروني بالمصرف قيد الدراسة.

منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي في وصف المشكلة محل الدراسة من خالل المراجع والدوريات والدراسات

السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة ،كما تم االعتماد علي المنهج الكمي من خالل تصميم استمارة استبيان
وتوزيعها علي عينة الدراسة لجمع البيانات وتحليلها للوصول إلي نتائج الدراسة.

مجتمع الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من جميع األفراد العاملين في مصرف الجمهورية فرع العلوص والبالغ عددهم ()32

عامالً ،ونظ اًر لصغر حجم مجتمع الدراسة تم استخدم أسلوب المسح الشامل ،حيث تم توزيع عدد ( )32استمارة
استبيان ،استرد منها ( )91استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي.
حـــــدود الدراســــــة :تتمثل في الحدود اآلتية:

الحدود الموضوعية :تناولت الدراسة موضوع المزيج التسويقي اإللكتروني وأثره وعلى جودة الخدمات المصرفية.

الحدود المكانية :انحصرت هذه الحدود في مدينة العلوص وبالتحديد في مصرف الجمهورية.

الحدود الزمنية :تمثلت في الفترة التي أجريت فيها الدراسة في النصف الثاني لسنة  3191م.
الحدود البشرية :تمثلت في األفراد العاملين بالمصرف قيد الدراسة.

التعريفات اإلجرائية:

التسويق اإللكتروني :هو مجموعة األنشطة التسويقية التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية وشبكات الحاسبات

اآللية وشبكة االنترنت.

الخدمات المصرفية :هي مجموعة االنشطة والفاعليات التي يقدمها المصرف لغرض تلبية حاجات العمالء

ورغباتهم.

جودة الخدمات المصرفية :هي مقياس للدرجة التي يرتقي إليها مستوى تقديم الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء

ليقابل توقعاتهم

الدراسات السابقة:

تم االطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ومتغيراته ،وفيما يلي استعرض

لبعض هذه الدراسات:
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أوالً :الدراسات العربية

ـ دراسة (السحاتي )1029،بعنوان " :تمكين العاملين وأثره على جودة الخدمات المصرفية" هدفت هذه الدراسة
إلى التعرف على أثر تمكين العاملين على جودة الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية العامة في
مدينة بنغازي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إن العاملين قيد الدراسة في المصارف التجارية
العامة بمدينة بنغازي يتمتعون بدرجة مرتفعة من التمكين اإلداري.

ـ دراسة (بن حوة ،مويسي )1022،بعنوان " :أثر التسويق اإللكتروني على تحسين جودة الخدمات" هدفت

هذه الدراسة إلى إبراز العالقة الوطيدة بين التسويق اإللكتروني وجودة الخدمات والدور الذي يلعبه التسويق

اإللكتروني في تحسين جودة الخدمات في مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة تبسة .ومن أهم النتائج التي توصلت

إليها الدراسة أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى تقديم خدماتها

بالشكل المطلوب وتقليل الوقت والجهد والمال.

ـ دراسة (الباهي )1022،بعنوان " :أثر جودة الخدمات المصرفية اإللكترونية على رضا الزبائن ،دراسة

ميدانية على البنك اإلسالمي األردني في عمان – األردن " هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة

الخدمات المصرفية اإللكترونية بأبعادها )سهولة االستخدام ،توفير الوقت ،السرية ،األمان( على رضا الزبائن
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لجودة الخدمات المصرفية اإللكترونية )

سهولة االستخدام ،توفير الوقت ،السرية ،األمان( على رضا الزبائن في البنك اإلسالمي األردني.

ـ دراسة (بزخامي )1022،بعنوان " :أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية" هدفت هذه

الدراسة الى التعرف على أثر التسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،حالة بنك الفالحة والتنمية

الريفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أَّنه رغم اقتناع مسؤولي بنك الفالحة والتنمية الريفية ألهمية
التسويق االلكترونية إال أن إدارة البنك لم تول له أهمية بدرجة كافية بدليل عدم وجود مصلحة خاصة لتسويق

على مستوى الوكالة.

ـ دراسة (محمود )1022 ،بعنوان " :تقويم فرص تطبيق التسويق اإللكتروني وتأثيره على تحسين جودة
الخدمات المصرفية" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من (المنتج ،التسعير ،الترويج ،التوزيع) المستخدم
في التسويق اإللكتروني على تحسين جودة الخدمات المصرفية في المصرف التجاري السوري .ومن أهم النتائج
التي توصلت إليها الدراسة أن المصرف التجاري السوري يستخدم التسويق اإللكتروني بشكل كفء وفعال.

وأيضاً وجود تأثر معنوي للتسويق اإللكتروني بجميع عناصر مزيجه التسويقي على جودة الخدمات المصرفية

في المصرف التجاري السوري.

ـ دراسة (وادي،االسطل ) 1022،بعنوان ":واقع تطبيق التسويق اإللكتروني لدى البنوك العاملة في قطاع

غزة من وجهة نظر المستويات اإلدارية" ،هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق التسويق اإللكتروني لدى

البنوك العاملة في قطاع غزة ،من وجهة نظر المستويات اإلدارية ،التي تهدف إلى معرفة الواقع الممارس وما
يحقق من مزايا بالنسبة (للبنك ،للكادر الوظيفي ،العمالء) ،وماهي الصعوبات التي تواجه كل من (موظفي

المصرف والعمالء) ،وما يحقق من توفر قاعدة البيانات ،والثقة واآلمان والخصوصية والسرية ،دعم اإلدارة
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العليا ،البحث والتطوير ،عند استخدام التسويق اإللكتروني .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك

تطبيق واضح وملموس لدى البنوك العاملة في قطاع غزة للتسويق اإللكتروني من وجهة نظر المستويات العليا.

وان من أهم مزايا تطبيق التسويق اإللكتروني في بنوك غزة توفر الثقة واألمان والخصوصية.

ــ دراسة (فضيلة )1020 ،بعنوان " :أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية" هدفت هذه

الدراسة إلى إبراز دور التسويق اإللكتروني الذي أصبح ضرورة إليصال البنوك ببيئتها وتسهيل المعامالت

تأثير للتسويق
اإللكترونية بأقل جهد ووقت لتحقيق الجودة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأن هناك اً
اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ببعض البنوك في الجزائر.
ثانياً :الدراسات األجنبية:

ــ دراسة ( ( Alfred, 2012بعنوان" :دور اإلنترنت في جودة الخدمة في القطاع المصرفي في غانا"

هدفت هذه الدراسة إلى تقيم دور اإلنترنت في جودة الخدمة في القطاع المصرفي في غانا ومن خالل دراسة
األهداف المحددة اآلتية :كيف يمكن لإلنترنت أن يساعد في تسهيل الخدمات المصرفية ،وفي تحسين خدمة

العمالء في القطاع المصرفي في غانا ،وتحديد دور اإلنترنت في الصناعة المصرفية في غانا ،وما هو السبب
وراء إدخال اإلنترنت في الصناعة المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن غالبية العمالء
ليس لديهم مشكلة في التعامل مع اإلنترنت المصرفي ،وأن تقديم الخدمات المصرفية قد تحسن نتيجة إلدخال

اإلنترنت في العمل المصرفي ،وأن اإلنترنت المصرفي يؤدي الى زيادة عدد العمالء وزيادة الحصة السوقية،

كما يساهم في تحسين الخدمات المصرفية من خالل زيادة السرعة واالعتمادية كما أنه يضمن الثقة واالهتمام

بالعمالء.

ــ دراسة)  ( Sohail & Shaikh, 2008بعنوان" :جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر العمالء في
المملكة العربية السعودية ،وقد ناقشت هذه العبارة كيف يمكن للمصارف أن تكون قادرة على المنافسة من
خالل توفر خدمات ذات نوعية جيدة .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك ثالثة عوامل تؤثر في

تقييم العمالء لجودة الخدمات المصرفية المقدمة عن طريق اإلنترنت وهي الكفاءة واألمان ،الوفاء ،االستجابة.

فتوفر درجة األمان والحماية فيما يتعلق بالخصوصية والسرية وضمان أمن المدفوعات المصرفية اإللكترونية له

أثر بالغ في والء العميل للمصرف ،كما أن استجابة المصرف إلى متطلبات العميل في المكان والزمان المناسبين
له تعد من المتطلبات األساسية لتحقيق جودة الخدمات المصرفية.

ــ دراسة ( )Khalid et al, 2006بعنوان" :مدى رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه اإللكتروني.

هدفت هذه الدراسة الى دراسة مدى رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه اإللكتروني وذلك من خالل
دراسة بعض المؤشرات :األمن ،السرية ،التعامل التجاري ،الدفع اإللكتروني ،اإلبداع والتطوير .ومن أهم النتائج

التي توصلت إليها الدراسة ضعف رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه اإللكتروني إذا ثم دراسة
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كل مؤشر على حدي ،أما عند دراسة المؤشرات مجتمعة فينتج عن ذلك أن هناك رضا للعمالء عن الموقع
اإللكتروني للبنك.

ـ تأسيساً على ما تقدم ،فإن الدراسات السابقة تناولت موضوع أبعاد جودة الخدمات المصرفية ،وأقرت كلها

على أهمية تطبيقها واالهتمام بها بغرض تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وصوالً إلى أعلى معدالت
الرضا لديهم .وتحاول الدراسة الحالية التواصل مع الجهود البحثية السابقة في اإلثراء الفكري والتراكم المعرفي

في مجال جودة الخدمة ،وذلك من خالل التعرف على أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات

المصرفية في مصرف الجمهورية فرع العلوص ،حيث أن الدراسة الحالية جمعت بين أغلب المحددات االساسية
لمتغيرات الدراسة ،إضافة إلى أنها قد أجريت في بيئة مختلفة عن بعضها واختالفها أيضاً في المجال التطبيقي
والتركيز المباشر لها المصارف الليبية وبالتحديد مصرف الجمهورية.

الجانب النظري:

المزيج التسويقي اإللكتروني

يمثل المزيج التسويقي اإللكتروني االستراتيجية التسويقية التي تحددها إدارة التسويق من خالل إيجاد التوليفة

المناسبة التي تتماشى مع حاجات الزبائن ،وتبقى عناصر المزيج التسويقي ثابتة مهما تغير توجهات المصارف
في تقديم خدماتها المصرفية.

عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني:

ال يوجد اتفاق محدد وتقسيم موحد لعناصر المزيج التسويقي االلكتروني بين العلماء والباحثين في ميدان األعمال

اإللكترونية ،فهناك من يرى أن تتكون من نفس العناصر التقليدية األربعة مع اختالفات في الممارسة والتطبيق .
فقد قدم الباحثان "  " merlyre and Kalanamتقسيما واضحا وشامال لعناصر المزيج التسويقي اإللكتروني:
أ .المنتج اإللكتروني  :E -productإن المنتج االلكتروني هو المنتج الذي يمكن تبادله بشكل آلي تماماً،
ومن ثم فهو ال يحتاج إلى توزيع مادي ،بمعنى أنه يمكن إتمام عملية البيع والشراء كاملة من المنزل أو المنظمة،

ويتم تداول هذا المنتج عبر شبكة االنترنت دون ثأير للحدود الجغرافية عليه ،فعلى سبيل المثال يمكن شراء

استشارات طبية من طبيب في الخارج أو الداخل دون وجود أدنى فرق بينهما سوى في لغة التعامل أحياً

(الصيرفي. )924:3112،

ب .السعر اإللكتروني  :E- pricingيبقى المفهوم الجوهري للسعر ثابت سواء في التسويق المصرفي التقليدي

أو اإللكتروني إذ أن القيمة المحددة للمنافع التي يحصل عليها الفرد من الخدمات أو هو المبلغ النقدي المدفوع
للحصول على خدمة مصرفية معينة ،واإلشكالية التي تطرح ليست في تحديد السعر وانما في كيفية تسديد

قيمة الخدمة إذ نجد المصارف أصبحت توفر العديد من الطرق اإللكترونية لتسوية المدفوعات تتمثل في بطاقة

االئتمان ،الشيك اإللكتروني ،النقود اإللكترونية والدفع عن طريق اإلنترنت .ويرتبط التسعير بحقيقة افتراضية
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تقول إن العميل يستطيع معرفة األسعار المنافسة للمنتجات والخدمات حول العالم من خالل ضغطة زر

(نصير.)313 :3115،

ج .التوزيع اإللكتروني  :E- PLACEيتميز التسويق اإللكتروني باختصار القنوات التقليدية وهذا راجع إلى
شبكة اإلنترنت التي تساعد على تخفيض القنوت التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستهلك بالزمان والمكان

المناسبين وتؤدي إل ى تطبيق قاعدة من المنتج إلى المستهلك مباشرة .كما أن التوزيع عبر االنترنت ساهم

بإيجاد بدائل للنقل وخصوصا عندما يكون المنتج رقميا بحيث يتم نقله عبر شبكة اإلنترنت مباشرة مثل :الكتب

اإللكترونية ،برامج الكمبيوتر (الصيرفي.)920:3112،

د.الترويج اإللكتروني  : E-promotinويتم من خالل هذه السياسة التعريف بالخدمة المصرفية من خالل

استعمال أحدث وسائل االتصال ويعتبر اإلنترنت من خالل مواقعه المختلفة أهم وسيلة أصبحت تستخدمها

المصارف في ترويج خدماتها باإلضافة إلى الوسائل التقليدية .و يرى (أل ربيعة )3112،أن التقدم الهائل في

تقانات المعلومات أدى إلى تغيرات واسعة في السياسات التقليدية المتبعة في المنظمات ،ففي عصر اإلنترنت

أصبح باإلمكان االتصال بالعمالء مباشرة من خالل مواقع إلكترونية ،فأصبح العالم قرية صغيرة وسوقاً واحداً

تتفاعل فيه األنشطة التسويقية المختلفة مما دفع بالعديد من المنظمات إلى استخدام تقانات المعلومات للترويج
كمدخل هام من مدخالت المزيج التسويقي( أل ربيعة.)3 :3112 ،

جودة الخدمة المصرفية :ـ

مفهوم جودة الخدمة المصرفية :ـ

فقد عرفها (الدراركة )3110،على أنها" :تلك الجودة التي تشتمل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي

كأبعاد

مهمة في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية" ( الدراركة .)92 : 3110،بينما أكد ك ُل من ( Lewis and
 )Boomsبأن جودة الخدمة":مفهوم يعكس مدى مالئمة الخدمة المقدمة بالفعل لتوقعات المستفيد
منها"(ادريس .)319 : 3110،كما عرفت الجمعية الفرنسية للمعيارية )(Association ، ( AFNOR

)Françoise de Normalisationالجودة بأنها"قابلية منتوج إلشباع رغبات المستعملين )2004, P.73

 )EIGLIER P,وفي التعريف الحديث للجودة وفقاً للمواصفة  ISO 9000إصدار  ،2000فقد عرفت بأنها

عبارة عن قابلية مجموعة من الخصائص الباطنية لمنتج إلرضاء المتطلبات()SEDDIKI A ,2004, P.73
ويمكن تعريف جودة الخدمات المصرفية بأنها :قدرة المصرف على االستجابة لتوقعات العمالء ومتطلباتهم أو

التفوق عليها .فمن خالل الجودة تسعى المصارف لدعم قدراتها التنافسية من خالل تقديم الخدمة الممتازة التي

تعزز موقع المصرف ومكانته في السوق المستهدفة.
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أبعاد جودة الخدمة المصرفية :ـ

لقد تناولت معظم الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية األبعاد التي يبني عليهـا الزبـائن توقعـاتهم وبالتـالي

حكمهـم على جودة الخدمات المقدمة من قبل المصارف .إال أن المعـايير التـي يعتمـد عليهـا فـي تقيـيم جـودة

الخدمـة ،هـي تلـك التـي يحددها المستفيد من الخدمـة ( الطـائي و العـالق  .)342: 3111،وان مـن الصـعب
وضـع معـايير موحـدة لجـودة الخـدمات لما لها من خصائص تميزها عن المنتجات المادية الملموسة ،لذلك

تعـددت أبعـاد (معـايير ) جـودة الخـدمات المصـرفية .ولجأ العديـد مـن البـاحثين والكتـاب إلـى دمـج وتوحيـد معـايير
الجـودة بخمسـة معـايير تمثـل معـايير ُيقـيم الزبـون جـودة الخدمـة فـي ضوئها ومنهم ( Zeithaml et.al
 : ),2006:116وهي

االعتمادية :ـ وتعبر عن قدرة المصرف من وجهة نظر العمالء على تقديم الخدمة في الوقت الذي يطلبها

العميل وبدقة ترضي طموحه كذلك تعبر عن مدى وفاء البنك بالتزاماته تجاه العميل(الوادي وآخرون:3131،

.)43

االستجابة:ـ يقصـد باالستجابة الرغبـة فـي المسـاعدة ،واالستجابة هـي وجـود اإلرادة لمسـاعدة الزبـائن وتزويـدهم

فو اًر بالخدمـة ويركز هذا البعد على المجاملة واللطف واألصل في التعامل مع طلبات الزبون من األسئلة،
والشكاوى والمشكالت ،وفي خدمـة المواجهة حيـث الموازنـة بـين االستجابة واإلحداث التـي ترافقهـا والتـي يمكـن
إن تـؤدي إلـى التكيفيـة ،فهنـاك تشـابه قـوي بـين سلوك الزبون في خدمة المواجهة الحاسمة وبعد االستجابة لجودة

الخدمـة ،وتصـل االستجابة للزبـون مـن خالل طـول الوقـت الـذي ينتظـره لتلقـي المسـاعدة (اإلجابة علـى األسئلة

واالهتمام بالمشـاكل وكـذلك المرونـة والقـدرة علـى تقـديم الخدمـة الجيـدة الحتياجات الزبون) (الديوه جي3112،

.)31:

الثقة واألمان :تس ــعى جمي ــع المنظم ــات المص ــرفية لكس ــب قناع ــة الزب ــون وذل ــك بق ــدرة المص ــرف عل ــى كس ــب

ثق ــة الزبـ ــائن ( ( Kotler ، 2000:59بالمعلومات ولطف القائمين على تقديم الخدمة ،وقدرتهم على استلهام
الثقة ( ،3119:991أحمد) ويـرى)  (Davisبأنهـا المصـداقية و األمانة المميـزة التـي يعتقـد بهـا الزبـون فـي

المصـرف( ( Davis et. al ،3112 :331ويميل هذا البعد إلى أهمية واضحة للخدمات التي يدركها الزبون

كالمخاطر أو ال شعور بعدم التأكد بخصوص قدراته علـى تقيـيم منافعهـا ومخرجاتهـا كالخـدمات المصـرفية
وخـدمات التـأ مين .وكسـب الثقـة يتجسـد بالشـكل الـذي يـربط الزبـون بالمصـرف مثـل وسطاء األوراق المالية

ووكاالت التأمين.

التعاطف :قدرة مقدم الخدمة على أن يكون على قدر من االحترام واألدب ،وأن يتسم بالمعاملة الودية مع الزبون،

ومن ثم فإن هذا المعيار يشير إلى المودة واالحترام بين مقدم الخدمة والزبون (العالق وآخرون.)39: 3113 ،
والتعاطف يعني العناية بالزبون واالهتمام بالمشكالت التي قد يتعرض لها في المصرف والعمل على أيجاد

حلولها ( أحمد .)999: 3119،
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الملموسية :تعني الدليل المادي للخدمة ويتم التعرف على الملموسية بسهولة من خالل الزي الرسمي لموظفي

المصرف ،وتوفير المكان المناسب للموظفين حتى يتمكنوا من تقديم خدمة جيدة للزبون في الوقت الالزم (:331

 ) Davis et . al ،3112ويرى)  (Kotlerأن الملموسية تعني الوسائل المادية المتمثلة بالمرافق العامة وهيأة
الموظفين) (Kotler ،3111 :51وغالب ما تعتمد المصارف على بعد الملموسية لبناء عالقات جيدة مع الزبائن
الحالين والمتوقعين.

الدراسة الميدانية

أداة جمع البيانات الالزمة للدراسة:

استخدم الباحثان االستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقاما بتصميم استمارة استبيان واشتملت على جزأين،

حيث استخدم الجزء األول في جمع البيانات الشخصية عن المبحوثين وهي الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي،
الوظيفة ،وعدد سنوات الخدمة .أما الجزء الثاني من االستمارة فتكون من متغيرين لبيان أثر المزيج التسويقي

اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

المتغير المستقل :المزيج التسويقي اإل لكتروني ،ويشمل- :

المحور األول :محور الخدمة اإللكترونية ،وتكون المحور من ( )5فقرات.

المحور الثاني :محور السعر اإللكتروني ،وتكون المحور من ( )4فقرات.

المحور الثالث :محور التوزيع اإللكتروني ،وتكون المحور من ( )4فقرات.

المحور الرابع :محور الترويج اإللكتروني ،وتكون المحور من ( )4فقرات.
المتغير التابع :جودة الخدمات المصرفية ،ويشمل- :

المحور األول :محور االستجابة ،وتكون المحور من ( )4فقرات.
المحور الثاني :محور التعاطف ،وتكون المحور من ( )4فقرات.
المحور الثالث :محور األمان ،وتكون المحور من ( )5فقرات.

المحور الرابع :محور الملموسية ،وتكون المحور من ( )5فقرات.

التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات

بعد ترميز البيانات تم إدخالها إلى الحاسب اآللي إلجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لتحليل البيانات باستخدام

البرنامج اإلحصائي ،الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package for Social Sciences

) ومختصره  SPSSالنسخة الثانية والعشرون وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في أسئلة االستبيان ،حيث

مساويا إلى ( )2وهو متوسط القيم ( )5 ،4 ،2 ، 3 ، 9لإلجابات الخمسة..
كان متوسط القياس
ً
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جدول ( )2ترميز بدائل اإلجابة
اإلجابة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الترميز

9

3

2

4

5

أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات:

وقد تم استخدام األتي :

التوزيعات التكرارية :لتحديد عدد التك اررات ،والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة ،منسوبا إلى

إجمالي التك اررات ،وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة

على العبارات المختلفة

المتوسط الحسابي :يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل محور  ،حول درجات المقياس،

وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من محاور الدراسة.

المتوسط الحسابي المرجح :لتحديد اتجاه اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي.
االنحراف المعياري :يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي.

اختبار تي )  :(One Sample T – testلتحديد جوهرية الفروق بين متوسط استجابة أفراد المجتمع ومتوسط

القياس ( )2في المقياس الخماسي.

معامل االرتباط  :لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان واجمالي االستبيان.
االنحدار الخطي والمتعدد :لتحديد أثر المتغيرات المستقلة (المزيج التسويقي اإللكتروني) على المتغير التابع

(جودة الخدمات المصرفية)

صدق فقرات االستبيان  :وتم ذلك من خالل:

 .2صدق المحكمين

حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس والصدق يدل على

مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها ،وأن أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو

عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها ،وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من
خالل عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين ،وقد تم األخذ في نظر االعتبار جميع

المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين.
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 .3صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

جدول ( )1معامل االرتباط بين محاور الدراسة واجمالي االستبيان

ت

العـبــــــــــارات

عدد الفقرات

معامل االرتباط

قيمة الداللة اإلحصائية

2

المزيج التسويقي اإل لكتروني

92

1.29

1.111

1

جودة الخدمات المصرفية

92

1.214

1.111

لقد بينت النتائج في الجدول ( ) 3أن قيمة معامل االرتباط بين إجمالي االستبيان ومتغير (المزيج التسويقي)

تساوي ( ،)1.29وبين إجمالي االستبيان ومتغير (جودة الخدمات المصرفية) تساوي ( ،)1.214وكانت قيم
الداللة اإلحصائية دالة إحصائياً عند مستوى المعنوية  1.15حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل

من ( .) 1.15

الثبات :وهو االتسـ ـ ــاق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسـ ـ ــها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على

األفراد أنفسهم ،وتم حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ:

معامل ( ألفا ) لالتساق الداخلي :إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة

على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وان قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت ( )1.0وأقل من

ذلك تكون منخفضة

) ،)Uma Sekaran, 2003, p311والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها

( )94استمارة ،وقد كانت قيمة معامل ألفا لثبات المحور " الخدمة اإللكترونية " ( )1.212ولمحور "السعر
االلكتروني " ( ،)1.202ولمحور " التوزيع االلكتروني " ( ،)1.240ولمحور " الترويج االلكتروني " (،)1.221
ولمحور " االستجابة " ( ،)1.122ولمحور " التعاطف " ( ،)1.134ولمحور " األمان " ( ،)1.222ولمحور "
الملموسية " ( ،)1.092وبلغ معامل الثبات إلجمالي االستبيان بهذه الطريقة ( ،)1.134وبالتالي يمكن القول

إنها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم النتائج.
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الجدول رقم ( )2يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات
ت

العـبــــــــــارات

عدد

الفقرات

معامل ألفا

2

الخدمة االلكترونية

5

1.212

1

السعر اإللكتروني

4

1.202

2

التوزيع اإللكتروني

4

1.240

4

الترويج اإللكتروني

4

1.221

5

االستجابة

4

1.122

2

التعاطف

4

1.134

3

األمان

5

1.222

2

الملموسية

5

1.092

إجمالي االستبيان

25

1.134

مجتمع البحث:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مصرف الجمهورية فرع العلوص والبالغ عددهم ( )32فرداً ،وقد

استخدم الباحثان أسلوب المسح الشامل ،فقاما بتوزيع ( )32استمارة  ،استردا منها ( )91استمارة صالحة للتحليل

وبنسبة بلغت (.)%23.09

جدول ( )4االستمارات الموزعة على مجتمع البحث
االستمارات

االستمارات

نسبة االستمارات

االستمارات المستردة

نسبة االستمارات

32

4

23.29

29

21.22

الموزعة

المفقودة

المفقودة
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عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة:
الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:

جدول ( )2توزيع أفراد المجتمع حسب بياناتهم الشخصية

الجنس

ذكر

أنثى

المجموع

العدد

22

2

24

النسبة%

32.2

12.4

%200

 11سنة

 20إلى أقل من

 22سنة إلى أقل

 42سنة

 22سنة

من  42سنة

فأكثر

العدد

1

2

1

4

24

النسبة%

24.2

41.9

24.2

12.2

%200

إلى أقل من
 20سنة

العمر

دبلوم
المؤهل

العلمي

دبلوم عالي

متوسط
العدد

2

4

2

النسبة%

22.3

12.2

22.3

%200

مدقق

مسوق

شرعي

مبيعات

العدد

2

2

2

2

2

24

النسبة%

22.3

41.9

3.2

3.2

3.2

%200

سنوات
الخدمة

جامعية

المجموع
24

موظف حسابات

محاسب
الوظيفة

شهادة

المجموع

جارية

إداري

أقل من  2سنوات

أقل من 20سنوات

أكثر من 20
سنوات

المجموع

المجموع

العدد

2

2

20

24

النسبة%

12.4

3.2

32.4

%200

بينت النتائج في الجدول رقم ( )5أن غالبية أفراد المجتمع وبنسبة بلغت ( )%22.0كانوا من الذكور في حين
ان ( )2مبحوثين وما نسبته ( )%39.4من اإلناث.

كما أظهرت النتائج أن مبحوثين اثنين وما نسبته ( )%94.2تراوحت أعمارهم من  33سنة إلى أقل من 21

سنة و ( )0مبحوثين وما نسبته ( )%43.1كانت أعمارهم ما بين  21سنة إلى أقل من  25سنة ومبحوثين
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اثنين وما نسبته ( )%94.2تراوحت أعمارهم من  25سنة إلى أقل من  45سنة و( )4مبحوثين وما نسبته

( )%32.0كانت أعمارهم  45سنة فأكثر.

وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي فقد تبين أن ( )5مبحوثين وما نسبته ( )%25.2يحملون مؤهل الدبلوم المتوسط

و( )4مبحوثين و ما نسبته ( )%32.0يحملون مؤهل الدبلوم العالي و( )5مبحوثين وما نسبته ( )%25.2من
خريجي الجامعات.

وبالنسبة للوظائف فقد أظهرت النتائج أن ( )5مبحوثين وما نسبته ( )%25.2من المحاسبين و( )0مبحوثين

وما نسبته ( )%43.1من الموظفين التابعين لقسم الحسابات الجارية في المصرف ومبحوثاً واحداً وما نسبته

( )%2.9يشغل منصب إداري ومبحوثاً آخ اًر وبنفس النسبة يعمل كمدقق شرعي ومبحوثاً آخ اًر وبنفس النسبة
يعمل كمسوق للمبيعات.

أما فيما يخص عدد سنوات الخدمة فقد تبين أن غالبية أفراد المجتمع وبنسبة بلغت ( )%29.4كانت لهم خبرة

( )91سنوات فأكثر في مجال عملهم و( )2مبحوثين وما نسبته ( )%39.4كانت لهم خبرة أقل من( )5ومبحوثاً
واحداً وما نسبته ( )%2.9كانت له خبرة أقل من ( )91سنوات.

الوصف اإلحصائي إلجابات أفراد مجتمع البحث حسب محاور البحث:

المتغير المستقل (المزيج التسويقي اإل لكتروني)  ،ويشمل (الخدمة اإللكترونية  ،السعر اإللكتروني ،التوزيع
اإللكتروني  ،الترويج اإللكتروني)

لتحديد درجة االتفاق على كل فقرة وكل محور من محاور االستبيان ،تم استخدام االختبار ( ،)T-Testفإذا

كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من ( )1.15وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي الفقرة أو إلجمالي المحور

أكبر من قيمة متوسط القياس ( ،)2تكون درجة الموافقة مرتفعة ،واذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من

( ) 1.15وقيمة متوسط االستجابة للفقرة أو إلجمالي المحور أقل من قيمة متوسط القياس ( ،)2تكون درجة
الموافقة منخفضة ،و إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ،1.15فإن درجة الموافقة تكون متوسطة.
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محور الخدمة اإللكترونية:

جدول رقم ( )2التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور الخدمة اإل لكترونية
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

النقود في حاالت

64.3

المتوسط المرجح

)(ATMالتي توفر

%

7.1

21.4

7.1

0

9.101

1.220

متوسطة

1

السحب االلي

2.31

المعياري

خدمات بطاقات

االنحراف

يقوم المصرف بتقديم

اإلحصائية

ك

1

3

1

9

0

من العمالء.

قيمة الداللة

2

الخدمات المصرفية

2.52

1.040

1.110

الدرجة

اإللكترونية المطلوبة

%

0

7.1

28.6

64.3

0

ت

مرتفعة

يقوم المصرف بتقديم

ك

0

1

4

9

0

الفقرة

المصرف مغلقاً
يرسل المصرف

بريدهم اإللكتروني

%

14.3

28.6

7.1

42.9

7.1

يقوم المصرف بتقديم

ك

0

3

1

8

2

)الكهرباء ـ الهاتف ـ

%

0

21.4

7.1

57.1

14.3

خدمات دفع الفواتير
المياه(

2.11

2.04

9.219

9.112

9.111

1.122

مرتفعة

4

ك

4

6

متوسطة

2

كشوفات حسابات
العمالء من خالل

2

1

1

يقوم المصرف

بتقديم خدمات
البطاقة التي

ك

0

0

8

3

3

بموجبها يفتح اعتماد
حامل البطاقة لكي

يفي بمشترياته لدى
المحالت التجارية

%

0

0

21.4

57.1

مرتفعة

2

بمبلغ معين لمصلحة

4.11

1.021

1.111

21.4

المرتبطة بالتعامل

مع مصدر البطاقة
إجمالي محور الخدمة االلكترونية
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مرتفعة

2.20

0.220

0.024

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )0أن درجة الموافقة كانت مرتفعة على ( )2فقرات من فقرات محور الخدمة

اإللكترونية في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على فقرتين من فقرات هذا المحور ،وتبين أن متوسط
االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.51وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي (،)1.5

ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.194وهي أقل من  1.15وتشير
إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى الخدمة االلكترونية كان مرتفعاً.

محور السعر اإللكتروني:

جدول رقم ( )7التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور السعر اإللكترون
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

المتوسط المرجح

االنحراف المعياري

قيمة الداللة اإلحصائية

يحدد المصرف

ك

0

0

3

10

1

الدرجة

ت

الفقرة

سع اًر أقل لخدماته
2

اإللكترونية مقارنة

%

بالمصارف

0

0

21.4

71.4

7.1

2.22

0.222

0.000

مرتفعة

المصرفية

المنافسة لجذب
عمالء جدد
1

أسعار منتجاته
وخدماته وفقا لجودتها
يقوم المصرف

%

0

7.1

21.4

64.3

7.1

ك

0

0

4

9

1

2.32

0.312

0.002

2

خدمات مناسبة
على الخدمات

%

0

0

28.6

64.3

7.1

2.39

0.239

0.000

مرتفعة

بتقديم أسعار مقابل

مرتفعة

يحدد المصرف

ك

0

1

3

9

1

المقدمة للعمالء
يقوم المصرف

3

بتعديل أسعار
خدماته ومنتجاته

%

0

7.1

21.4

64.3

7.1

2.32

0.312

0.002

مرتفعة

4

ك

0

1

9

1

باستمرار
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فع

إجمالي محور السعر اإللكتروني

مرت

2.33

0.492

0.000
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لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )2أن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات محور السعر اإللكتروني،

وتبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.22وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق

تساوي ( ،)1.22ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صف اًر وهي أقل من
 1.15وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى السعر اإللكتروني كان مرتفعاً.
محور التوزيع اإللكتروني:
جدول رقم ( )8التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور التوزيع اإللكتروني
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

يقدم المصرف

 1لعمالئه بسهولة تامة
وفي الوقت والمكان

%

7.1

0

21.4

64.3

7.1

2.24

0.919

0.011

مرتفعة

منتجاته وخدماته

ك

1

0

3

9

1

المتوسط المرجح

مستوى المدينة

14.3 %

االنحراف المعياري

مدروسة على

7.1

28.6

35.7

14.3

2.123

0.424

متوسطة

2

منتشرة في أماكن

2.19

قيمة الداللة اإلحصائية

أجهزة ) ( ATM

ك

2

1

4

5

2

الدرجة

ت

الفقرة

المناسبين

يهتم المصرف

مميزة تسهل وصول
العمالء إليها وتجذب

%

0

7.1

14.3

78.6

0

2.32

0.222

0.002

مرتفعة

2

باختيار مواقع فروع

ك

0

1

2

11

0

المزيد منهم

يتبع المصرف

ك

2

1

6

3

2

الطرق الحديثة في
وخدماته

(االنترنت،أجهزة

14.3 %

7.1

42.9

21.4

14.3

2.22

2.133

0.222

منوسطة

4

توزيع منتجاته

الصراف

اآللي...الخ)
ع

ف

ت

66

ر

إجمالي محور التوزيع اإللكتروني

م

2.20

0.393

0.022

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )2إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرتين من فقرات محور التوزيع

اإللكتروني ،في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور ،وقد تبين أن متوسط االستجابة
إلجمالي المحور يساوي ( )2.5وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)1.5ولتحديد معنوية
هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.125وهي أقل من  1.15وتشير إلى معنوية

الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى التوزيع اإللكتروني كان مرتفعاً.
محور الترويج اإللكتروني:

 zونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور الترويج اإللكتروني

التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

التوجيه إلى

احتياجات العمالء

2.19
7.1 %

7.1

50.0

35.7

0.924

0.122

0

متوسطة

9

ترويجية تستهدف

المتوسط المرجح

استراتيجية

االنحراف المعياري

يضع المصرف

ك

1

1

5

7

0

قيمة الداللة اإلحصائية

ت

الدرجة

الفقرة

والتركيز عليها

إن المصرف يقوم

4

2.20

 1ترويجي خاص

ومكثف وجذاب

لخدماته اإللكترونية
يوفر المصرف لعمالئه

ك

0

2

1

9

2

الضرورية عن كافة

منتجاته وخدماته

%

الحالية والجديدة

0

14.3

64.3

7.1

14.3

2.39

0.292

0.002

مرتفعة

2

مختلف المعلومات

7.1 %

7.1

28.6

42.9

14.3

2.091

0.220

متوسطة

بإعداد مزيج

ك

1

1

6

2

يتبع المصرف أساليب

حديثة في الترويج لمختلف

2

2.00

 4السمعية والبصرية ،مواقع
التواصل

االجتماعي،اللوحات
االلكترونية..الخ).

14.3 %

21.4

50.0

14.3
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0
2.29

0.241

0.204

متوسط

أجمالي محور ترويج الخدمة المصرفية اإللكترونية

2.233

2.000

متوسطة

منتجاته وخدماته (الوسائل

ك

2

3

7

0
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لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )1إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرة واحدة فقط من فقرات محور

الترويج االلكتروني ،في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور ،وقد تبين أن متوسط

االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.21وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي (،)1.21
ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.914وهي أكبر من 1.15

وتشير إلى عدم معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى الترويج اإللكتروني كان متوسطاً.

إجمالي المزيج التسويقي اإل لكتروني:

جدول ( )20نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور المزيج التسويقي االلكتروني

المتوسط الحسابي

المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

االلكتروني

التسويقي االلكتروني

المزيج التسويقي

2.54

1.54

1.552

2.022

1.112

معنوي

مستوى المزيج

المحــــــــــــور

مرتفع

ولتحديد مستوى المزيج التسويق االلكتروني ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )91أظهرت أن متوسط االستجابة

إلجمالي المحور يساوي (  ) 2.54وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)1.54ولتحديد

معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.112وهي أقل من  1.15وتشير إلى

معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى المزيج التسويق اإل لكتروني كان مرتفعاً.

المتغير التابع (جودة الخدمات المصرفية) ويشمل (االستجابة ،التعاطف ،األمان ،الملموسية)
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محور االستجابة:

جدول رقم ( )22التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور االستجابة
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

المتوسط المرجح

المعلومات المتعلقة

7.1

االنحراف المعياري

احتياجاته من

%

14.3

0

64.3

14.3

0.029

متوسطة

1

العميل على

2.24

2.122

اإلحصائية

هناك سرعة كبيرة
في عملية حصول

ك

2

0

1

9

2

قيمة الداللة

العمالء واستفساراتهم

%

7.1

7.1

28.6

50.0

7.1

متوسطة

2

هناك استجابة

سريعة لشكاوي

ك

1

1

4

7

1

2.42

2.022

0.229

الدرجة

ت

الفقرة

بمعامالته المصرفية

هناك سرعة كبيرة في

ك

2

1

1

8

2

للخدمة المصرفية

%

14.3

7.1

7.1

57.1

14.3

عملية التحويالت
يحتاجها العميل

4

عملية تسليم العميل
المطلوبة

ط

س

و

ت

2.20

2.244

0.212

م

إجمالي محور االستجابة

2.20

2.122

0.229

متوسطة

المصرفية التي

%

14.3

7.1

7.1

64.3

7.1

2.42

2.111

0.121

متوسطة

2

هناك سرعة كبيرة في

ك

2

1

1

9

1

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )99إن درجة الموافقة كانت متوسطة على جميع فقرات محور االستجابة،

فقد تبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.5وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق

تساوي ( ،)1.5ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.930وهي أكبر
من  1.15وتشير إلى عدم معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى االستجابة كان متوسطاً.
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محور التعاطف:

جدول رقم ( )21التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور التعاطف
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

لجميع العمالء
من السمات

األساسية للعاملين

في المصرف اللباقة

واالبتسامة عند

استقبالهم للعمالء

%

7.1

0

21.4

64.3

7.1

2.22

2.24

2.013

0.919

0.002

0.011

مرتفعة

4

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

ك

1

0

3

9

1

 2عمل المصرف

المتوسط المرجح

%

7.1

0

14.3

57.1

21.4

االنحراف المعياري

مالئمة ساعات دوام

ك

1

0

2

8

3

لتحقيق رضاه

مرتفعة

%

7.1

0

28.6

57.1

7.1

0.040

مرتفعة

1

على معرفة

احتياجات العميل

2.23

0.922

اإلحصائية

يحرص المصرف

ك

1

0

4

8

1

وبشكل مستمر

قيمة الداللة

%

7.1

0

21.4

71.4

0

إظهار اإلدارة

 2اهتمامها بالعمالء

الدرجة

ك

1

0

3

10

0
2.23

0.221

0.012

مرتفعة

ت

الفقرة

للتعامل معهم

مرتفع

إجمالي محور التعاطف

2.22

0.243

0.021

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )93إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات محور التعاطف ،فقد

تبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.00وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق

تساوي ( ،)1.5ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.193وهي أقل
من  1.15وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى التعاطف كان مرتفعاً.
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محور األمان:

جدول رقم ( )22التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور األمان
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

المصرفية عبر

المتوسط المرجح

إجراء معامالتهم

%

7.1

7.1

35.7

42.9

0.994

0.201

7.1

متوسطة

9

المصرف في أثناء

2.19

االنحراف المعياري

باألمان لدى عمالء

قيمة الداللة اإلحصائية

هناك شعور

ك

1

1

6

5

1

الدرجة

ت

الفقرة

المواقع اإللكتروني
هناك أنظمة متطورة

في المصرف تفيد

4

الدخول الى الخدمة

المصرفية بعدد

المرات من محاولة

2.20
%

7.1

7.1

42.9

28.6

2.091

0.220

14.3

متوسطة

1

ك

1

1

6

2

ادخال غير ناجحة

هناك أنظمة متطورة

للتأكد من هوية

العميل قبل البدء

بإتمام الصفقة بهدف
تحقيق المنفعة

%

0

21.
4

4

28.6

28.6

21.4

2.20

2.091

0.220

متوسطة

2

ك

0

3

4

3

للعميل والمصرف
هناك أنظمة لألمان
 4إجراء معامالته

المصرفية بخصوصية

%

0

0

28.6

57.1

14.3

2.22

0.222

0.000

مرتفعة

تمكن العميل من

ك

0

0

4

8

2

وسرية تامة

المستوى المتقدم
 2اإللكترونية كان
سبباً في تعزيز

%

7.1

7.1

21.4

42.9

21.4

2.24

2.222

0.023

متوسطة

في تقديم الخدمة

ك

1

1

3

6

3

األمان لدى العمالء
إجمالي محور األمان
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مرتفع

2.22

0.342

0.022
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لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )92أن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرة واحدة فقط من فقرات
محور األمان ،في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور ،وقد تبين أن

متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي ( )2.50وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق
تساوي ( ،)1.50ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ()1.195
وهي أقل من  1.15وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى األمان كان مرتفعاً.
محور الملموسية:

جدول رقم ( )24التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لفقرات محور الملموسية
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

جميالً وجذاباً

يقوم المصرف

لتخزين البيانات

واسترجاعها بسهولة
يقدم المصرف

مدروسة في جميع

أنحاء المدينة وتعمل

%

7.1

0

14.3

64.3

ك

3

0

4

6

1

%

21.4

0

28.6

42.9

7.1

14.

2.39

0.932

0.020

3

2.24

2.191

0.222

متوسطة

4

) )ATMفي أماكن

ك

1

0

2

9

2

2.222

0.222

مرتفعة

2

بتحديث الحواسيب

%

21.4

21.4

21.4

28.6

7.1

المتوسط المرجح

 1مصمم تصميماً

ك

3

3

3

4

1

1.39

االنحراف المعياري

السهل تتبعه

قيمة الداللة اإلحصائية

موقع المصرف

متوسطة

المصرف من

%

7.1

28.6

14.3

50.0

0

وتنظيم موقع

2.03

2.031

0.203

متوسطة

2

محتوى هيكل

ك

1

4

2

7

0

الدرجة

ت

الفقرة

على مدار  24ساعة
يقوم المصرف

المتوفرة على موقعه
اإللكتروني

%

0

7.1

14.3

71.4

7.1

2.22
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0.223

0.222

متوسط

إجمالي محور الملموسية

2.39

0.299

0.002

مرتفعة

2

بتحديث المعلومات

ك

0

1

2

10

1

لقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )94إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرتين فقط من فقرات محور

الملموسية ،في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور ،وقد تبين أن متوسط االستجابة

إلجمالي المحور يساوي ( )2.29وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)1.29ولتحديد

معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.999وهي أكبر من  1.15وتشير إلى

عدم معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى الملموسية كان متوسطاً.

إجمالي جودة الخدمات المصرفية:

جدول ( :)22نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور جودة الخدمات المصرفية
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصائية /

قيمة الداللة اإلحصائية

معنوية الفروق

المصرفية

1.022

المصرفية

جودة الخدمات

2.5

1.5

3.222

1.192

معنوي

مستوى جودة الخدمات

المحــــــــــــور

مرتفع

ولتحديد مستوى جودة الخدمات المصرفية ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )95أظهرت أن متوسط االستجابة

إلجمالي المحور يساوي (  ) 2.5وهو أكبر من متوسط القياس ( )2وأن الفروق تساوي ( ،)1.5ولتحديد معنوية
هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )1.192وهي أقل من  1.15وتشير إلى معنوية

الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى جودة الخدمات المصرفية كان مرتفعاً.

اختبار الفرضيات

الختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون الختبار جوهرية العالقة بين المزيج التسويقي

اإللكتروني وجودة الخدمات المصرفية ،فتكون العالقة طردية إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة وتكون
عكسية إذا كانت قيمة معامل االرتباط سالبة ،وتكون العالقة معنوية (ذات داللة إحصائية) إذا كانت قيمة

الداللة اإلحصائية أقل من  ،1.15وتكون غير معنوية اذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من .1.15

ولتحديد أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،سيتم استخدام تباين االنحدار لبيان

نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع عن طريق معامل التحديد ،وسيتم تأكيد نسبة األثر عن طريق

البرنامج اإلحصائي المرئي (.)Bath analysis version 22
الفرضــــــية الرئيســــــية :يوجــــــد أثــــــر معنــــــوي للمــــــزيج التســــــويقي اإل لكترونــــــي علــــــى جــــــودة الخــــــدمات

المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص.
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الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر معنوي للخدمة االلكترونية على جودة الخدمات المصرفية بمصرف

الجمهورية فرع العلوص.

جدول ( :)22نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر الخدمة المصرفية اإل لكترونية على جودة الخدمات المصرفية
معامل
االرتباط
1.142

معامل
التحديد
()R2

1.113

قيمة الداللة
اإلحصائية
1.223

معامالت االنحدار
نسبة األثر

%1.3

الثابت
2.023

الخدمة المصرفية
االلكترونية
1.141 -

قيمة  Fالمحسوبة =  0.013درجات الحرية ( ، )21 ، 2قيمة  Fالجدولية = 4.343

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )90عدم وجود عالقة معنوية بين الخدمة االلكترونية وجودة الخدمات

المصرفية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ضعيفة وتساوي ( ،)1.142وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي

( )1.223وهي أكبر من  1.15وتشير إلى عدم معنوية العالقة بين المتغيرين ،ويؤكد ذلك قيمة  Fالمحسوبة

( )1.132والتي هي أقل من القيمة الجدولية ( .)4.2423لذا يتم رفض الفرضية الفرعية األولى " يوجد أثر
معنوي للخدمة اإللكترونية على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص" وقبول الفرضية

البديله لها.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر معنوي للسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف

الجمهورية فرع العلوص.

جدول ( )23تباين االنحدار ألثر السعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية
معامل

معامل التحديد

قيمة الداللة

االرتباط

( )R

اإلحصائية

1.102

1.114

1.22

2

نسبة األثر

%1.4

معامالت االنحدار
الثابت

السعر اإللكتروني

2.929

1.122

قيمة  Fالمحسوبة =  0.042درجات الحرية ( ، )21 ، 2قيمة  Fالجدولية = 4.343

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )92عدم وجود عالقة معنوية بين السعر اإللكتروني وجودة الخدمات المصرفية،

حيث كانت قيمة معامل االرتباط ضعيفة وتساوي ( ،)1.102وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي ( )1.22وهي

أكبر من  1.15وتشير إلى عدم معنوية العالقة بين المتغيرين ،ويؤكد ذلك قيمة  Fالمحسوبة ( )1.142والتي
هي أقل من القيمة الجدولية ( .)4.2423لذا يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية " يوجد أثر معنوي للسعر

اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص" وقبول الفرضية البديله لها.
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الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف

الجمهورية فرع العلوص.

جدول ( :)22تباين االنحدار ألثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية

معامل

معامل التحديد

االرتباط

()R2

1.005

1.442

قيمة الداللة
اإلحصائية
1.111

معامالت االنحدار

نسبة األثر

%44.2

الثابت

التوزيع اإللكتروني

9.512

1.529

قيمة  Fالمحسوبة =  9.222درجات الحرية ( ، )21 ، 2قيمة  Fالجدولية = 4.343

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )92وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين التوزيع اإللكتروني وجودة

الخدمات المصرفية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)1.005وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي ()1.111

وهي أقل من  ، 1.15وهذا يدل على وجود أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية.

ولتحديد أثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية  ،فإن قيمة  Fتساوي ( )1.522وهي قيمة

مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية ( ،)4.2423وكانت قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)1.111وهي أقل من ، 1.15
وهذا يدل على وجود أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية  ،وكانت قيمة معامل

التحديد ( )1.442وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%44.2من التغيرات في جودة الخدمات المصرفية يعود
إلى التوزيع اإللكتروني  ،لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة " يوجد أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على

جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص ".

الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف

الجمهورية فرع العلوص.

جدول ( :)29تباين االنحدار ألثر الترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية

معامل
االرتباط
1.005

معامل

التحديد
()R2
1.443

قيمة الداللة
اإلحصائية
1.111

نسبة األثر
%44.3
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معامالت االنحدار
الثابت

الترويج اإللكتروني

9.001

1.54
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قيمة  Fالمحسوبة =  9.221درجات الحرية ( ،)21 ، 2قيمة  Fالجدولية = 4.3431

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )91وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين ترويج الخدمة المصرفية

االلكترونية وجودة الخدمات المصرفية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)1.005وقيمة الداللة اإلحصائية

تساوي ( )1.111وهي أقل من  1.15وتشير معنوية العالقة بين المتغيرين ،وهذا يشير إلى أن الترويج
اإللكتروني يرفع من مستوى جودة الخدمات المصرفية.

ولتحديد أثر ترويج الخدمة المصرفية االلكترونية على جودة الخدمات المصرفية  ،فإن قيمة  Fتساوي ()1.593

وهي قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية ( ،)4.2423وكانت قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)1.111وهي أقل من

 ، 1.15وهذا يدل على وجود أثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،وكانت قيمة

معامل التحديد ( )1.443وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%44.3من التغيرات في جودة الخدمات المصرفية
يعود إلى الترويج اإللكتروني ،لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعة " يوجد أثر معنوي للترويج اإل لكتروني
على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص ".

الفرضـــية الرئيســـية :يوجـــد أثـــر معنـــوي للمـــزيج التســـويقي االلكترونـــي علـــى جـــودة الخـــدمات المصـــرفية

بمصرف الجمهورية فرع العلوص.

جدول ( :)10تباين االنحدار لتحديد أثر المزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية
معامل
التحديد
معامل

()R2

قيمة
الداللة
اإلحصائية

نسبة

معامالت االنحدار

األثر

االرتباط

الخدمة

المصرفية

الثابت

اإل لكترونية
0.391

0.213

0.042

%21.3

1.222

0.422 -

توزيع

ترويج

الخدمة

الخدمة

المصرفية

المصرفية

اإل لكترونية

اإل لكترونية

اإل لكترونية

0.02-

0.26

0.495

سعر
الخدمة
المصرفية

قيمة  Fالمحسوبة =  2.322درجات الحرية ( ، )9 ، 4قيمة  Fالجدولية = 2.2222

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )31وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين المزيج التسويقي اإللكتروني

وجودة الخدمات المصرفية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)1.213وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي

( )1.145وهي أقل من  ، 1.15وهذا يشير إلى أن المزيج التسويقي االلكتروني له أثر على جودة الخدمات
المصرفية.
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ولتحديد أثر المزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،فإن قيمة  Fتساوي ( )2.222وهي

قيمة مرتفعة قياساً بالقيمة الجدولية ( ،)2.0029وكانت قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)1.145وهي أقل من

 ، 1.15وهذا يدل على وجود أثر معنوي للمزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،وكانت
قيمة معامل التحديد ( )1.032وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%03.2من التغيرات في التحديات في جودة
الخدمات المصرفية يعود إلى المزيج التسويقي االلكتروني  ،لذا يتم قبول الفرضية الرئيسية " يوجد أثر معنوي
للمزيج التسويقي اإل لكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص"

استنتاجات الدراسة الميدانية وتوصياتها:

أوالً .النتائج

بعد تحليل البيانات التي تم جمعها فإن الدراسة توصلت إلى اآلتي:

 .9عدم وجود أثر معنوي للخدمة اإللكترونية والسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية في مصرف
الجمهورية فرع العلوص.

.3

وجود أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،فقد تبين أن التوزيع اإللكتروني يؤثر

.2

وجود أثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،فقد تبين أن الترويج اإللكتروني يؤثر

بنسبة ( )%44.2على جودة الخدمات المصرفية.
بنسبة ( )%44.3على جودة الخدمات المصرفية.

 .4وجود أثر معنوي للمزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،فقد تبين أن المزيج التسويقي
اإللكتروني يؤثر بنسبة ( )%03.2على جودة الخدمات المصرفية.

 .5ارتفاع مستوى الخدمة اإللكترونية ،فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ( )2.5وفق مقياس التدرج الخماسي،

ويرى الباحثان أن هذا االرتفاع يعزى إلى قيام المصرف بتقديم الخدمة اإللكترونية المطلوبة من قبل العمالء

وقيامه بتقديم خدمة البطاقة التي بموجبها يفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة حامل البطاقة لكي يتمكن من

الحصول على مشترياته من المحالت التجارية المرتبطة بالتعامل مع مصدر البطاقة إضافة إلى قيام
المصرف بتقديم خدمات كدفع الفواتير المتمثلة بفواتير الكهرباء والمياه وفواتير الهاتف.

 .0جودة مستوى الخدمة اإللكترونية ،فقد تبين إن قيمة متوسط االستجابة ( )2.22وفق مقياس التدرج الخماسي،
ويرى الباحثان أن هذا االرتفاع يعزى إلى أن المصرف يحدد سع اًر منخفضاً لخدماته اإللكترونية مقارنة

بالمصارف المنافسة لجذب العمالء الجدد ،وتحديده أسعار منتجاته وفقاً لجودتها إضافة إلى تقديم المصرف
أسعار مناسبةً مقابل الخدمات المقدمة للعمالء وكذلك تعديل المصرف ألسعار الخدمات والمنتجات
ًا
باستمرار.

 .2ارتفاع مستوى التوزيع اإللكتروني ،فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ( )2.5وفق مقياس التدرج الخماسي،
ويعزى الباحث ذلك إلى تقديم المصرف لمنتجاته وخدماته بسهولة تامة في الوقت والمكان المناسبيين وكذلك

اهتمام المصرف باختيار مواقع فروع مميزة تسهل وصول العمالء إليها وتجذب المزيد منهم.
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 .2مستوى الترويج اإللكتروني ،كان متوسطاً ،فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ( )2.21وفق مقياس
التدرج الخماسي ،ويرى الباحثان ذلك إلى اتباع المصرف ألساليب حديثة إلى حد ما لترويج مختلف
منتجاته وخدماته واعداد المصرف لمزيج ترويجي محدود المستوى من أجل جذب الخدمات اإللكترونية.

 .1ارتفاع مستوى المزيج التسويقي اإللكتروني ،فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ( )2.54وفق مقياس
التدرج الخماسي ،ويرى الباحثان ذلك إلى ارتفاع مستوى الخدمات المصرفية اإللكترونية وجودة سعر
الخدمة المصرفية إضافة إلى ارتفاع مستوى توزيع الخدمة المصرفية اإللكترونية

 .91ارتفاع مستوى جودة الخدمات المصرفية ،فقد تبين إن قيمة متوسط االستجابة ( )2.5وفق مقياس التدرج
الخماسي ،ويرى الباحثان ذلك إلى ارتفاع مستوى األمان والتعاطف.
ثانياً .التوصيات

استناداً لالستنتاجات التي تم التوصل إليها ،فإن الباحثين يوصيان باآلتي:

 .9الحرص على توزيع أجهزة ( )ATMفي أماكن مدروسة على مستوى المدينة.

 .3ضرورة اتباع المصرف الوسائل والطرق الحديثة في توزيع المنتجات والخدمات كاإلنترنت وأجهزة الصراف
اآللي.

 .2العمل على تقديم الخدمات والمنتجات للعمالء بسهولة تامة في الوقت والمكان المناسبين.

 .4العمل على اختيار مواقع الفروع لضمان سهولة الوصول إليها من قبل العمالء ولجذب المزيد منهم.

 .5الحرص على وضع المصرف الستراتيجية ترويجية تهدف إلى التوجيه إلى احتياجات العمالء والتركيز
عليها.

 .0العمل على إعداد مزيج ترويجي خاص ومكثف وجذاب للخدمات اإللكترونية.

 .2الحرص على اتباع األساليب الحديثة في الترويج لمختلف منتجاته وخدماته كالوسائل السمعية والبصرية
ومواقع التواصل االجتماعي واللوحات اإللكترونية..الخ.

 .2الحرص على االستجابة السريعة لشكاوي العمالء واستفساراتهم ،من أجل ضمان حصول العمالء على
احتياجاتهم من المعلومات المتعلقة بالمعامالت المصرفية.

 .1العمل على توفير أنظمة متطورة للتأكد من هوية العميل قبل البدء بإتمام الصفقة بهدف تحقيق المنفعة
للعميل والمصرف.

 .91الحرص على أن يكون موقع المصرف مصمم تصميماً جميالً وجذاباً.

 .99العمل على مراسلة المصرف لكشوفات حسابات العمالء من خالل بريدهم اإللكتروني.
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المراجع

أوالً .المراجع العربية:

 .9أحمـد ،أحمـد محمـود ،)3119(،تسـويق الخـدمات المصـرفية مـدخل نظـري – تطبيقـي ،الطبعـة األولـى،
دار البركـة للنشـر والتوزيـع ،عمان.

 .3إدريس ،ثابت عبد الرحمن ،)3110(،كفاءة جودة الخدمات اللوجستية ،مفاهيم أساسية وطرق القياس
والتقييم ،اإلسكندرية  ،الدار الجامعية.

 .2آل ربيعه ،وائل حسين بدر ،)3112(،أثر استخدام اإلنترنت على ترويج السياحة في دولة اإلمارات

 .4الوادي و آخرون ( ،)3191إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية،الطبعة األولى ،دار الصفراء
للنشر ،عمان.

 .5الدراركة ،)3110(،مأمون سليمان ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،الطبعة األولى دار الصفاء للنشر
والتوزيع،عمان.

 .0الديوه جي ،أبي سعيد ،عبداهلل  ،عـادل محمـد( ،مجلة تنمية الرافدين ،العدد ، 31-32موصل ،العراق،

،)3112النوعيـة والجـودة فـي الخـدمات د ارسـة تحليليـة آلراء المرضـى فـي عينـة مـن المستشفيات العامة.

 .2الطائي ،حميد و العالق ،بشير ،)3111(،إدارة عمليات الخدمة ،عمان ،دار اليازوري للنشر والتوزيع.

 .2محمـد الصيرفي ،)3112(،التسويق اإللكتروني ،اإلسكندرية  ،دار الفكر الجماعي.العربية المتحدة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان.

 .1محمود ،سهى حسن ،)3192( ،تقويم فرص تطبيق التسويق اإللكتروني وتأثيره على تحسين جودة

الخدمات المصرفية ،دراسة ميدانية على المصارف التجارية في مدينة دمشق ،رسالة ماجستير في إدارة

األعمال ،جامعة تشرين كلية االقتصاد قسم إدارة األعمال.

 .91نصير ،محمد طاهر( ،)3115التسويق اإللكتروني ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
ثانياً .المراجع االجنبية:
1.EIGLIER P. Marketing et Stratégie des Services.éditionéconomica Paris,2004
2.SEDDIKI A. Management de La Qualité. office des Publications Universitaires,
Algérie, 2003.
3.Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach,
Fourth Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 2003.
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بعض التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج

من وجهة نظر خريجي قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف خريف ربيع
2019-2018
كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب
أ.عبد السالم محمد التونسي

مستخلص البحث :

1

أ .طارق عبد اهلل محمد

2

أ .خالد مصطفى بن جمعة

3

يهدف هذا البحث إلى التعرف على بعض التحديات المتعلقة بإعداد بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد
والتجارة من وجهة نظر خريجي قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف حيث تتبلور مشكلة البحث في التساؤل
الذي ينص على " ما هي أهم التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج؟ " ،وقد اعتمد هذا

البحث على فرضيتين مفادهما الفرضية األولى توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة

 ) %.0.0في متوسط وجهات نظر طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة
بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج تعزى لمتغير الجانب األكاديمي  ،أما الفرضية الثانية فتنص

على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى الداللة  )%.0.0في متوسط وجهات نظر طلبة

قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج

تعزى لمتغير المنظمات محل البحث  ،وقد تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي وهو ُيعد أنسب المناهج
لمثل هذه األبحاث حيث وصف الواقع الراهن لمجال البحث وتصميم واعتماد استبانة بالخصوص وزعت

نظر لصغر حجم مجتمع البحث  ،وكان
على مجتمع البحث ،والذي تم فيه اتباع أسلوب المسح الشامل ًا
من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ،توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة %.0.0
في متوسط وجهات نظر طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب
حول تحديات بحوث التخرج تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث)0
الكلمات المفتاحية  ،بحوث التخرج  ،المنظمات ،الجانب األكاديمي

 -1محاضر بكلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب.aaltunei71@gmail.com ،
 -2محاضر بكلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب .tark722003@yahoo.com ،
 -3محاضر بكلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب khledjoma@gmail.com ،
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 -1اإلطار العام للبحث
 1.1مــقــدمــة:

يعتبر البحث العلمي وسيلة منهجية لالكتشاف والتفسير العلمي والمنطقي للظواهر واالتجاهات والمشاكل ،

ويستهدف وصوالً إلى نتائج تحقق رغبات الباحث أو الجهة المتبينة للبحث ،سواء كان هذا البحث نظرياً تفسيرًيا

أم تحليلياً ،وتتعدد األهداف بتعدد البحوث ،وتختلف البحوث باختالف مواضيعها وأهدافها ،فقد يكون البحث
الهدف منه تصحيح أخطاء ومالبسات علمية سابقة،أو قد يكون إثراء لما هو قائم أو أنه تجديد وابتكار0

وللوصووول إلى مسووتوى مقبول من تطوير المؤس وسووات في كافة الجوانب المتعلقة بها والتي منها تنمية األفراد،

وتدريبهم ،وتطوير الهيكل التنظيمي واجراءات وأس و و وواليب العمل  ،فإن هذا يتطلب د ارس و و ووتها وتحليلها بالش و و ووكل

العلمي في ص ووورة أبحاث ود ارس ووات علمية بغية ،الوص ووول إلى أفض وول النتائج ،مع مراعاة التقليل قدر اإلمكان
من جوانب االنحراف والقصور ( اللوزي 0)36 ، 2..2 ،

إن من أهم األسوباب وراء القيام بهذا البحث ما تم مالمسوته من تحديات تواجه الطلبة في أبحاث التخرج سوواء

في المرحلة الجامعية ،أم العليا و الدقيقة وبين كيفية االسو و ووتفادة من هذه األبحاث في الجهات و المؤس و و وسو و ووات

التي تم د ارس ووتها كممثله للجانب العملي التطبيقي ،والتي في غالب األحيان تكون االس ووتفادة ض ووئيلة إن وجدت

أصالً  (0عقيل،5990،ص)20

ومن هنا يأتي دور الجانب األكاديمي المهم في صو و ووقل شو و ووخصو و ووية الباحث ،وتأهيله ،وتوفير متطلبات البحث
العلمي المادية وغير الملموسة ( كريبات 0)259 : 2..0 ،

وحيث أن عملية إعداد البحوث العلمية تواجه العديد من المشوواكل والمعوقات ،لذا فإن هذا البحث جاء لتسووليط

الضوووء حول أهم التحديات التي تواجه الطالب من الناحية األكاديمية وتلا المتعلقة بالمنظمات التي تم إجراء
الجانب العملي فيها  ،بغية حص و ووول النفع والفائدة لكل األطراف المعنية بهذه البحوث  ،على أمل أن يقدم هذا

البحث الفائدة المرجوة منه دفعاً بالعملية التعليمية والبحثية إلى مزيد من التقدم والرقي 0

 2.1إشكالية البحث :

يواجه معظم الباحثين على اختالف مستوياتهم وتخصصاتهم العديد من التحديات والمشاكل في انجاز البحث
العلمي ،على الرغم من التباين النسبي بين هذه المشاكل تتعلق بأسباب مختلفة منها ،الفترة الزمنية أثناء القيام

باألبحاث ،أو مكان إجراء البحث الميداني ،أو تلا المتعلقة باألسباب الفنية أو المرتبطة باإلمكانات أو األفراد،

ونظر لألهمية القصوى التي تمثلها األبحاث العلمية سواء على مستوى الباحثين أو المؤسسات العلمية أو
ًا
المنظمات المعنية بإجراء الجانب الميداني فيها ،فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على واقع البحث العلمي
والتحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج بكلية االقتصاد والتجارة0

لذا فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي:

ما هي أهم التحديات التي تواجه الطلبة في إعداد بحوث التخرج من وجهة نظر خريجي طلبة قسمي اإلدارة

والتمويل والمصارف لفصلي خريف ربيع 2.59-2.52م بكلية االقتصاد والتجارة الخمس0
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 3.1فرضيات البحث:

الفرضية األولى  :توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  ) %.0.0في متوسط وجهات نظر
طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج

تعزى لمتغير الجانب األكاديمي 0

الفرضية الثانية فتنص على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  ) %.0.0في متوسط
وجهات نظر طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب ،حول تحديات

بحوث التخرج تعزى لمتغير المنظمات محل البحث0

 4.1أهداف البحث :

يهدف البحث إلى:

 - 50405التعرف على طبيعة البحوث المقدمة من قبل خريجي قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف0

 - 20405التعرف على التحديات التي تواجه الطلبة في إعداد بحوث التخرج والمتمثلة في الجانب األكاديمي
وتلا المتعلقة بالمنظمات محل البحث 0
 – 60405يفيد هذا البحث المسئولين في المؤسسات بأهمية مثل هذه البحوث ،والحرص على متابعة ما تم
التوصل إليه من نتائج تساهم في تطوير المؤسسات0

 5.1أهمية البحث :

تكمن أهمية هذا البحث في:

 - 50005حاجة الحقل العلمي لمثل هذه الدراسات 0

 - 20005بيان أهمية الربط بين الجانب األكاديمي والجانب العلمي0

 - 60005نذرة البحوث السيما في البيئة المحلية،التي تعني بدراسة مثل هذه المواضيع حسب علم الباحثين،
حيث يمثل إضافة يمكن االستفادة منها وتطويرها 0

 6.1منهجية البحث:

تتمثل منهجية البحث في اآلتي:
 - 1.6.1منهج البحث :

كما وكيفًا
تم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي باعتباره أنسب المناهج لمثل هذه األبحاث  ،حيث وصف الظاهرة ً
بالدراسة والتحليل المناسبين وصوالً إلى نتائج تخدم أغراض وأهداف هذا البحث0
 - 2.6.1مجتمع وعينة البحث:

يتمث ل مجتمع البحث في خريجي قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة جامعة

نظر لصغر حجم
المرقب لفصلي خريف وربيع  2.59البالغ عددهم  6.وقد تم إتباع أسلوب المسح الشامل ًا
مجتمع البحث0

82

 – 3.6.1مصادر البيانات :
-

المصادر الثانوية  :تتمثل في المصادر التي من بينها الكتب والدوريات وكل ما يتعلق بجمع البيانات

-

المصادر األولية  :تم تصميم واعداد استمارة استبيان بالخصوص وقد تم تحكيمها من قبل أساتذة

والمعلومات لتغطية أدبيات البحث في حدود إمكانيات الباحثين0

متخصصين وصوالً للصورة النهائية لضمان شموليته وتغطيته لكافة محاور البحث 0

 1.1حدود البحث :

 -الحدود الموضوعية  :بعض التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج0

 الحدود الزمنية  :خريف  ،ربيع  2.59 ، 2.52م0 -الحدود المكانية  :كلية االقتصاد والتجارة الخمس0

 -الحدود البشرية  :الطلبة الخريجين بقسمي اإلدارة والتمويل والمصارف0

 1.1مصطلحات البحث :

 - 1البحث العلمي  :يقصد به وسيلة الدراسة ،والتي يمكن عن طريقها الوصول إلى حل لمشكلة محددة عن

طريق االستقصاء الشامل الدقيق لجميع الشواهد واألدلة ،التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة

المحددة (عقيلي 0)2..9 ،

 – 2الباحثون :يقصد بها كل األفراد الذين يسخرون كافة اإلمكانيات من أجل جمع البيانات والمعلومات حول
موضوع معين ،وصوالً للحقائق لالستفادة منها في الجانب العلمي ( تعريف الباحثين اإلجرائي )0

– 3المتغير األكاديمي  :يعني مدى توفر اإلمكانات والعناصر المتعلقة بالجانب اإلداري والعلمي بالكلية ،سواء

تلا المادية أم البشرية أو اإلجراءات ،ومدى توفر التسهيالت للطلبة بإعداد بحوث التخرج ( تعريف الباحثين

اإلجرائي )0

 – 4متغير المنظمة محل البحث :تعني بهذا المتغير مدى توفر التسهيالت في إجراءات الجانب العملي،

والمعنية بكيفية الوصول والحصول على البيانات والمعلومات التي تخدم البحث العلمي بكل دقة وموضوعية (

تعريف الباحثين اإلجرائي )0

 9.1الدراسات السابقة :

 - 1.9.1دراسة كريبات  2115بعنوان مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كليات االقتصاد في الجامعات
الليبية من وجهة نظر الخريجين.

دراسة حالة في كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب0

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد والتجارة جامعة
المرقب ،والفروق في هذه المشكالت والتي تعزى لمتغيري التخصص العلمي والمعدل التراكمي0

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن أبرز المسببات لمشكالت بحوث التخرج

تتمثل في المشكالت اإلدارية واألكاديمية ،إضافة إلى األسباب المنهجية في كتابة البحث العلمي،
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كذلا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .0.0في المجاالت النوعية لمشكالت
بحث التخرج ( اإلدارية  ،األكاديمية  ،كتابة البحث ) تعزى لمتغيري التخصص العلمي والمعدل

التراكمي0

 - 2.9.1دراسة منصور  2113بعنوان المشكالت التي يواجهها طلبة الجامعات الفلسطنية في إعداد
بحث التخرج وسبل مواجهاتها

وكان الهدف الرئيس لهذه الدراسة التعرف على أهم المشكالت التي يواجهها الطالب عند إعداد بحث

التخرج0

وأظهرت الدراسة عدد من المشكالت منها قلة النشاطات البحثية المتعلقة بكيفية إعداد البحوث ،كذلا

أيضا ضعف الخبرة في إعداد البحوث 0
ضعف األساليب اإلحصائية المستخدمةً ،
 - 3.9.1دراسة  Ghanem et.al 2011واقع البحث العلمي من وجهة نظر طلبة البكالوريس

جامعة مؤتة وأربد

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي في جامعة مؤتة وأربد وعالقتها ببعض

المتغيرات 0

وأظهرت النتائج أن مجالي الدراسة ( توظيف البحث العلمي في المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية،

وممارسة الطلبة في البحث العلمي جاءت متوسطة(  2020 ،60..على التوالي ،كما أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع البحث العلمية في الجامعتين من جهة نظر الطلبة

تعزى المتغيرات " :الكلية " الشهادة الثانوية المعدل التراكمي0

 4.9.1دراسة البرغوتي وأبو سمرة  2116بعنوان مشاكل البحث العلمي في العالم العربي

حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع المشاكل المتعلقة بالبحث العلمي في العالم العربي،

وتكنولوجيا0
ميا
ً
ومقارنتها بالبحث العلمي في بعض الدول المتقدمة عل ً
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هناا فجوة بين األبحاث العلمية والجوانب التطبيقية

لها ،كذلا تأخر األبحاث العلمية في كثير من العالم العربي عنها في البلدان المتقدمة 0

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

تعتبر هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة فقد تم التركيز في هذه الدراسة حول التعرف على التحديات التي

تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج  ،حيث تشابهت مع دراسة كريبات في مجتمع وبيئة الدراسة ،إال أن

اختلفت معها في كون دراسة كريبات ركزت على المشكالت التي يواجهها الطلبة في إعداد بحوث التخرج تعزى

لمتغيري التخصص العلمي والمعدل التراكمي ،أما هذه الدراسة اهتمت بدراسة بعض التحديات لبحوث التخرج
في الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث.
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وبالنظر إلى دراسة منصور فأنها استخدمت أداة المقابلة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات إضافةً إلى اختالف

مجتم ع الدراسة باعتبارها بيئة خارجية وتشابهت معها في البحث عن المشاكل والتحديات التي تواجه الطلبة

عند إعدادهم لبحوث التخرج0

أما دراسة  Ghanem et.alفقد هدفت إلى معرفة واقع البحث العلمي في جامعة مؤتة باألردن ومدى تأثر
البحوث ببعض المتغيرات ومنها توظيف البحث العلمي والمراكز البحثية حيث تشابهت معها في عينة الدراسة
واختلفت معها في األهداف والمشكلة والفرضيات.

 -2اإلطار النظري
 1.2ماهية البحث العلمي :

البحث العلمي عملية منظمة هدفها معرفة الحقيقة عن موضوع معين  ،حيث يسعى الباحث عادة إلمكانية

الوصول إلى األدلة والبراهين لتفسير العديد من القضايا والمشاكل الغامضة التي تصادفه  ،وبذلا يستطيع أن
يكون شخصيته العلمية بأن يحلل ويقيم بعض الحقائق التي توصل إليها عن طريق التفكير السليم باستعمال

العقل والمنطق وانتهاج االسلوب الموضوعي (0الصمد،2..2،ص)50

والبحث مجهود منظم ألخذ مالحظات واجراء تجارب وله قيمته العلمية  ،وال يستحق البحث أن يكون بحثًا إال
أسلوبا لبحثه  ،والباحث يكون
إذا ساهم لحل مشكلة معينة سواء كانت أكاديمية أم تطبيقية متخ ًذا المنهج العلمي
ً

علميا إذا كانت المعارف التي يتبادلها وطريقته في البحث تكون علمية0
باحثًا ً
وعرف بوالنسكي ( )N.polanskyالبحث العلمي في كتابة " البحث في األعمال االجتماعية" بأنه استقصاء
منظم ودقيق يهدف إلى إضافة معارف يمكن الوصول إليها والتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي0

( المغربي ، 2..5 ،ص0)59

وقد أولت الدول المتقدمة رعاية فائقة للبحث العلمي باعتباره الركيزة األساسية للتقدم ،ولذلا اتسعت الدراسة

بشكل ملحوظ في مراحلها العليا  ،وأصبحت طرق البحث ضمن المواد المعتمدة في المعاهد والجامعات

باعتبارها األساس لتكوين الباحث واعداده اإلعداد السليم ( 0مبارا ،2..3،ص0)5

 2.2مراحل البحث العلمي:

يمكن اإلشارة إلى تقسيم البحوث العلمية إلى الخطوات والمراحل التالية ( :المغربي ، 2..5 ،ص0)20-19
المرحلة األولى  -:تصميم البحث:
-

اختيار موضوع البحث  ،تحديد مشكلة البحث  ،تحديد الهدف من البحث  ،تحديد المصطلحات

-

تحديد الفروض والتساؤالت التي يهدف البحث إلى اختبارها0

-

تحديد المناهج العلمية المتبعة وفقًا لموضوع البحث0
تحديد األدوات التي سيستخدمها الباحثون في الحصول على البيانات والمعلومات

-

والمفاهيم ،االطالع على الدراسات السابقة – تحديد مجاالت البحث 0

تحديد العالقات التي يراد معرفة نوعها ودرجتها0
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-

تحديد مواصفات العينة وطرق اختيارها 0

المرحلة الثانية  :تنفيذ البحث :
-

الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية ( المكتبة )0

-

استخدم األدوات والمقاييس التي صممت للبحث 0

-

الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر األولية 0

المرحلة الثالثة  :استخالص النتائج:
-

تجميع البيانات والمعلومات في كشوفات خاصة 0

تحليل البيانات والمعلومات في ضوء الفروض المقترحة 0

-

استخالص النتائج ومناقشتها وبيان أهم القضايا التي أظهرتها0

-

وضع التوصيات واقتراح الحلول للقضايا التي أتارتها الدراسة 0

المرحلة الرابعة  :كتابة التقرير النهائي مع الفهرس والمالحق الالزمة:
3.2خصائص البحث العلمي :

يتسم البحث العلمي بعدة خصائص تتمثل في  ( :الهادي ) 20 ،5990 ،

 – 50602التركيز حول المشكلة0

 –20602تضمين أعمال أصلية غير مزيفة 0

–60602االرتكاز على اتجاه عقلي يتسم بحب االستطالع واالستقصاء0
 –40602يتطلب بصيرة وعقل متفتح غير متحيز0

 –00602افتراض خضوع كل الظواهر لقوانين ونظم الحياة0
 –30602اكتشاف القوانين والتعميمات0
 –20602دراسة األسباب والمسببات0

 –20602االعتماد على القياس واالختبار والتحقيق0

 –90602إتباع طريقة علمية واعية ومنظمة لجمع الحقائق والبراهين0

 4.2معوقات إعداد البحث العلمي :

توجد العديد من العوامل التي من شأنها أن تحد من فعالية البحث العلمي أهمها( :أحمد)2.56،

 -5قلة المراجع والمصادر وضعف المنظومة المكتبية0

 -2صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية للبحث0

 -6النقص في التجهيزات الضرورية الحديثة واألجهزة والمعدات واآلالت الحديثة 0
 -4ضعف التكوين المنهجي المتعلق بإعداد البحث العلمي0
 -0عدم تناسب أعداد الطالب مع أعداد المشرفين0
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 -3ضعف المنظومة التعليمية الجامعية واعتمادها على األساليب التقليدية0

 5.2نحو فهم أفضل للبحث العلمي

يعتبر البحث العلمي في مؤسسات التعليم ذا أهمية كبرى في أي مجال من مجاالت العلوم المختلفة ،فقد أصبح
معيار تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي يستند على مدى جودة البحث العلمي بها0

إن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى إستراتيجية علمية قابلة للتطبيق ،وادارة داعمة على

وقياديا
أكاديميا
قناعة بأهمية البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات ،كما يحتاج إلى إدارات مؤهلة
ً
ً
مدركة الحاجة الماسة إليه ،قادرة على تقصي كل ما هو حديث 0

إضافة إلى أن البحث العلمي يحتاج الدعم المادي والمعنوي الكافي ،وكذلا توفير المتطلبات الضرورية من

التقنيات الحديثة  ،والمختبرات والمراكز العلمية المالئمة ،والخدمات اإلدارية المساندة ،فبهذه الشروط تمكنت
البحوث العلمية في دول العالم األول من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية ،ونظمها اإلدارية

واالقتصادية واالجتماعية0

والمتابع لوضع البحث العلمي في العالم العربي بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص ،يالحظ أن هناا الكثير من

التحديات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المناط به  ،مما أدى إلى تأخر عملية

التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم ،السيما في وقتنا الحالي0

إن االهتمام بالبحث العلمي يتيح التعرف على أهم المشاكل التي تواجه استخدام التقنية الحديثة في البحث

العلمي وذلا من أجل اقتراح الحلول لها  ،وكذلا التعريف بالفوائد التي يمكن أن يتحصل عليها الباحث عن

طريقها في إعداده البحث العلمي(0زكري ،األربد )2.50 ،

 -3اإلطار العملي للبحث

 1.3وصف خصائص مجتمع البحث :
 1.1.3منهجية البحث :

تم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصووفي التحليلي للوصووول إلى المعرفة الدقيقة والتفصوويلية

حول مشو و ووكلة البحث ولتحقيق فهم أفضو و وول وأدق للظواهر المتعلقة بها  ،وباعتباره أنسو و ووب المناهج في د ارسو و ووة

الظاهرة محل البحث  ،ألنه يعتمد على د ارسو و ووة الواقع أو الظاهرة كما هي على أرض الواقع ويصو و ووفها بشو و ووكل

دقيق ،ويعبر عنها كماً وكيفاً0

 2.1.3أداة البحث :

تم االعتماد على أداة البحث ( االس و و ووتبيان )  ،وقد مرت عملية تص و و ووميم واعداد االس و و ووتبيان بعدة مراحل

وخطوات كما يلي:

 05تحديد األقسام الرئيسية التي شملها االستبيان0
 02جمع وتحديد عبارات االستبيان0

 06صياغة العبارات التي تقع تحت كل قسم0
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 04إعداد االستبيان في صورته األولية 0

ولقود تم اس و و و و و ووتخدام مقياس ليكارت الخماس و و و و و ووي ( )Likert Scaleلتقدير درجة اإلجابة لعبارات

االس و و و و و ووتبيوان ،حيوث منح الودرجوات من ( )0-5ابتداء بالبدائل ( ال أتفق مطلقا ،ال أتفق ،محايد ،أتفق  ،أتفق

تماما) ثم وزعت اإلجابات إلى خمس مستويات متساوية وتم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكارت الخماسي،
ً
من خالل حس و وواب المدى بين درجات المقياس (  )4 = 5-0ومن ثم تقس و وويمه على أكبر قيمة في المقياس
للحصووول على طول الخلية أي ( ).02. = 0÷ 4وبعد ذلا تم إضووافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس

(بداية المقياس وهي واحد صووحيح) وذلا لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصووبح طول الخاليا كما هو
موضح بالجدول رقم (0)5

جدول رقم ( : )1يوضح ترميز بدائل اإلجابات وطول خاليا المقياس
اإلجابة علي

ال أتفق مطلقا

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق بشدة

الترميز

5

2

6

4

0

المتوسط المرجح

5029 – 5

2009 – 502

6069 – 203

4059 – 604.

0 – 402.

الوزن النسبي

% 60 - %2.

% 05 - % 63

% 32 - %02

%26 - %32

% 5.. - %24

درجة ضعيفة جدا

درجة ضعيفة

درجة متوسطة

درجة عالية

درجة عالية جدا

األسئلة

التقدير في
التعليق

 3.1.3مجتمع البحث :

يتكون مجتمع البحث من خريجين سابقين بقسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف تضمنت بحوث تخرجهم

دراسة عملية في عدد من المنظمات ،وبلغ عددهم الفعلي (  ) 22مفردة ،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل

لصغر حجم مجتمع البحث0

جدول ( )2عدد االستبيانات الموزعة على مجتمع البحث
المجتمع
6.

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات التي

نسبة االستبيانات التي

الموزعة

الغير مجابة

المفقودة

خضعت للتحليل

خضعت للتحليل

6.

-

2

22

%96066

 -4.1.3الوصف اإلحصائي لمجتمع البحث وفق الخصائص والسمات الشخصية:

جدول رقم ( )3يبين الخصائص والسمات الشخصية لمجتمع البحث
ذكور

إناث

المجموع

العدد

59

9

22

النسبة %

%3209

%6205

%5..

من  6.سنة فأكثر

المجموع
22
%5..

النوع

أقل من 20

 20إلى أقل من

العدد

25

2

.

النسبة %

%20

%20

%.

العمر

سنة

6.

88

فصل دراسي
5

عدد الفصول
الدراسية

نوع المنظمة

أكثر من فصلين

فصلين دراسيين

دراسيين

المجموع

العدد

26

4

5

22

النسبة %

%2205

%5406

%603

%5..

خدمية

إنتاجية

المجموع

العدد

53

52

22

النسبة %

%0205

%4209

%5..

بالنظر إلى الجدول رقم ( )6وفق خصائص والسمات الشخصية يتبين أن -:

ما يتعلق بمتغير النوع فإن ما نسو و ووبته (  ) 3209هم من فئة الذكور في حيث ما نسو و ووبته (  ) 6205من فئة
اإلناث وهذا يدل على طبيعة الثقافة المجتمعية السو ووائدة من حيث ميل العنصو وور النسو ووائي للد ارسو ووة في الكليات

ذات الطوابع التربوي والتعليمي أموا موا يخص متغير العمر فوإنوه من المالحظ أن النسو و و و و و وبوة األكبر والتي بلغووت

( )%20تمثل من دون الس و و و وون (  ) 20وهذا مؤش و و و وور على جانب من الجدية والمثابرة لدى طلبة هذا المرفق
والذي ينعكس على اإلجابات الواردة في االستبانة0

احدا
اسيا و ً
وبالنظر إلى المدة المستوفية في إعداد البحث المالحظ إن ما نسبته (  ) 2205.تمثل فصالً در ً
جانبا من الجدية من
وهذه داللة على مدى االهتمام والحرص على إتمام البحوث في أقل مدة ممكنة ويعطي ً

قبل الباحث 0

أخير ما يخص نوع المنظمة التي أجرى فيها البحث فإنها تنوعت بين (  ) 0205كمنظمات خدمية وما نسبته
و ًا

(  ) 4209منظمات انتاجية وهذا مؤسسة على التنوع الواضح ما يثري هذه الدراسة ويعزز من نتائجها0

 5.1.3صدق االتساق البنائي لالستبيان:

حيث يقيس مدى تحقق األهداف التي تسعى األداة للوصول إليها  ،ويبين صدق االتساق البنائي كذلا مدى

ارتباط كل محور من محاور أداة البحث بالدرجة الكلية لفقرات االستبيان مجتمعة0

وعليه تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان والجدول التالي يوضح

ذلا:

جدول رقم ( )4يوضح مدى االتساق البنائي للمحور مع المجال الكلي للدراسة
محاور االستبيان
محاور

االستبيان

معامل االرتباط

P-Value

النتيجة

المحور األول (التحديات المتعلقة بالجانب

.09.4

.0...

يوجد ارتباط

المحور الثاني (التحديات المتعلقة بالمنظمات

.0950

.0...

يوجد ارتباط

األكاديمي)

محل البحث)
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من خالل الجدول رقم ( )4يتبين أن معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α=.0.0
وبذلا تعتبر المحاور صادقة ومتناسقة لما وضعت لقياسه0

 6.1.3ثبات االستبيان :

تم التحقق من ثبات استبيان البحث من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلا كما يلي:

عند حساب قيمة معامل الثبات (ألفا كرو نباخ ) كانت النتائج كما هي مبينة بالجدول التالي:

جدول ( )5يوضح نتائج اختبار ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة
ت

المحاور

-5

الجانب األكاديمي

.0244

معامل ألفاكرونباخ

-2

المنظمات محل البحث

.0226

-6

جميع عبارات االستبيان

.0952

ت = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

واضح من النتائج الموضحة في الجدول ( )0أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكال المحورينوهي على

الترتيب ( ) .0226, .0244لكل محور من محاور االستبيان ,كذلا كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات

االستبيان ( 0).0952مما يجعله على مقدار من الثقة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج 0

 1.1.3اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث :

الختبار طبيعة التوزيع لمتغيرات البحث  ،تم إخضاع هذه المتغيرات الختبار كولوموغروف سمرنوفOne :

 Sample Kolomgorov-Smirnov Testوكان النتائج وفق الجدول التالي:

جدول رقم ( )6يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
متغيرات الدراسة

قيمة)(Z

المعنوية)(Sig

المحور األول( التحديات المتعلقة بالجانب األكاديمي )

.0526

0020.

المحور الثاني(التحديات المتعلقة بالمنظمات محل البحث)

.0554

2..0.

جميع عبارات االستبيان

.0.33

.02..

واضح من النتائج في جدول ( )3أن القيمة االحتمالية ( )Sigلجميع محاور البحث أكبر من مستوى الداللة

( ).0.0وبذلا فإن توزيع البيانات لهذه المحاور يتبع التوزيع الطبيعي وعليه يتم استخدام االختبارات المعملية
الختبار فرضيات البحث

 1.1.3األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

تم استخدام أساليب المعالجة اإلحصائية والتي يعبر عنها اختصا اًر ( )SPSSوهي كالتالي:

 -5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض تفيد في وصف عينة
الدراسة0

-2

اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة0
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 -6تحليل االنحدار واالرتباط بين المتغيرات ,يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات ومعرفة
التأثيرات بينها0

 2.3تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 1.2.3الوصف اإلحصائي وفق إجابات المبحوثين :

هنا يكون المجال إيجابياً (أفراد العينة غير متفقين على فقرات المحور) إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية

أقل من ( ,).0.0وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أقل من قيمة المتوسط المعياري ( ، )6ويكون

سلبياً (أفراد العينة متفقين على فقرات المحور) إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أقل من (,).0.0
وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أكبر من قيمة المتوسط المعياري ( ،)6ويكون المجال متوسطاً إذا

كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أكبر من (0).0.0

وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها:

جدول ( )1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلجابات مجتمع البحث حول عبارات
المحور األول (التحديات المتعلقة بالجانب األكاديمي)
المقياس

ال أتفق مطلقا

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق بشدة

المتوسط

الوزن النسبي

للطالب

االنحراف المعياري

يترا

التكرار

0

0

1

9

18

النتيجة والترتيب

ت

العبارات

حرية

اختيار
-5

عنوان

البحث وفق
الموضوع
الذي

4.607
النسبة

0

0

32.1

33.

92054

20.56

موافق
بشدة
()5

64.3

يتماشى مع
ميوله

وتوجهاته0
تشعر بأن
هناا

ارتباط

-2

التكرار

0

0

14

3

11

وثيق بين

4.286

مفردات

مادة طرق
البحث

النسبة

0

0

50

10.7

العلمي

91

39.3

20022

0.659

موافق
بشدة
()4

المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب المجلد االول ،العدد األول/أبريل 0202م
وبين عملية

إعداد بحث
التخرج0
يحتاج

الطالب إلى

التكرار

0

0

15

1

12

مهارة وقدرة

-6

تتعلق

بكيفية
إعداد

4.393
النسبة

0

0

53.6

3.6

22023

0.567

42.9

موافق
بشدة
()2

البحوث

العلمية0
يوجد

اهتمام من
جانب

أعضاء

التكرار

0

1

11

5

11

هيئة

التدريس
يتعلق

-4

بتوعية

4.143

ونصح

22023

0.848

وتبصير
الطلبة

الخريجين

النسبة

0

3.6

39.3

17.9

موافق
()0

39.3

بكيفية
إعداد

البحوث

العلمية0
يتم

اختيار

التكرار

2

0

12

2

12

المشرف
من قبل

-0

الطالب
وال يتم

توجيهه

النسبة

7.1

0

42.9

7.1

42.9

4.143

22023

1.079

موافق
()3

بل بناء
على

رغبته0
تتسم

-3

البحوث
العلمية

التكرار

0

0

16

2

(بحوث

92

10

4.286

20022

0.6

موافق
بشدة
()6

التخرج)
بكونها
تعالج

مشاكل

وظواهر

تعاني منها

النسبة

0

0

57.1

7.1

35.7

المنظمات
وتعايشها
بشكل

مباشر0
يتمتع

األستاذ

التكرار

0

0

12

8

8

المشرف
بمهنية

-2

عالية وقدرة
في توجيه
الطالب

4
النسبة

0

0

42.9

28.6

2.

0.77

28.6

موافق
()2

وتذليل

الصعاب
أمامهم0

تقوم إدارة
الكلية

التكرار

0

0

31

3

6

بتقديم كافة
أنواع

-2

المساعدة

والتسهيالت
للطلبة

الخريجين

4
النسبة

0

0

57.4

21.4

2.

0.667

21.4

موافق
()2

من النواحي
اإلدارية
والفنية0

يوجد نوع
من

التواصل

بين إدارة
-9

التكرار

0

7

2

17

2

الكلية

2.964

وكافة

منظمات
المجتمع
للوقوف

النسبة

0

25

7.1

60.7

على

المشاكل

93

7.1

09022

0.793

محايد
()54
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والمعوقات

التي تحتاج
إلى دراسة
وتسليط
الضوء

عليها بغية
تقديم

الحلول

للمشاكل

والحيلولة
دون

وقوعها0
يقوم

الطالب قبل
وأثناء

إعداده

التكرار

0

3

13

7

5

لبحث

التخرج

بعدد من
الزيارات
للجهات
ذات

العالقة
(الجهة

-5.

المعنية

3.714

بالجانب
العملي)

كنوع من
االنخراط

النسبة

0

10.7

46.4

25

من أجل
الوقوف
على

الجوانب
ومعرفة
األبعاد
التي

يتطلب

دراستها

وتحليلها0

94

17.9

24022

0.897

موافق
()55

يتم اعتماد
معايير

علمية في

التكرار

0

0

17

7

4

إعداد

البحوث

-55

ومناقشتها

3.893

من قبل
اللجان

المشرفة

قبل الشروع

النسبة

0

0

60.7

25

22023

0.629

موافق
()9

14.3

في البحث

وعند التقييم
النهائي0
تم إدخال
تعديالت

على عنوان

التكرار

0

8

7

12

1

البحث

-52

ومشكلته

وفق آراء

ومقترحات
المسئولين

3.036
النسبة

0

28.6

25

42.9

3.022

0.838

محايد
()56

3.6

بالمؤسسة

بما يتناسب
مع الواقع0
البحث

الذي قمت
بإعداده

التكرار

0

0

15

10

3

يعتبر

إضافة

علمية وأنه
ساهم في

-56

تقديم حلول

3.75

ناجعة

ومهمة

للمنظمة

النسبة

0

0

53.6

35.7

التي تم
إجراء

البحث

الميداني
بها0

95

10.7

20

0.646

موافق
()5.
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تتسم

بحوث

التكرار

1

2

12

9

4

التخرج في
الكلية

بالحداثة

-54

وتواكب في
معظمها

المتغيرات
الحديثة

3.571
النسبة

3.6

7.1

42.9

32.2

25042

0.96

14.3

موافق
()12

وليست
تكرار

البحوث
سابقة
التكرار

3

21

22

173

107

النسبة

0.77

5.36

22.45

44.12

27.3

60956

نتيجة المحور األول

22023

.044

موافق

من الجدول رقم ( )2يتضح أن أغلب أفراد مجتمع البحث يوافقون بشدة على أن للطالب حرية اختيار عنوان
وموضوع البحث حسب ميوله وتوجهاته ،ولذلا كان متوسط هذه العبارة أعلى متوسط وبلغ ( )4.607وهو

متوسط مرتفع بدرجة كبيرة ،وبانحراف معياري قيمته ( ).0032وهي قيمة ضئيلة تدل على التجانس ,وبمالحظة

نتائج باقي العبارات يتبين أن المتوسط جاءت مرتفعة ألن أغلب اإلجابات كانت إما (أتفق أو أتفق بشدة)،
واإلجابات (بال أتفق وال أتفق مطلقا) كانت شبه معدومة ،ولذا كان المتوسط الحسابي للمحور مرتفع ويساوي

(,)60956وهذا يدل على أن بحوث التخرج تجرى وفق معايير علمية ،وهناا اهتمام من قبل الطالب بها
لتعطي نتائج دقيقة0

وبالرجوع لنتائج المحور األول المتعلق بإعداد بحث التخرج يتبين أن متوسط هذا المحور بلغ ()60956

وهذه النتيجة تدل على أن أفراد المجتمع يرون أن بحوثهم أجريت وفق مقاييس ومعايير علمية دقيقة ،وأنها

أفادت المنظمة التي أجري الجانب العملي حولها ،وقد قدمت حلوال لبعض المشاكل التي تعايشها هذه المنظمة0

ومن الجدول ( )2يتبين أن ترتيب عبارات المحور األول المتعلقة بتحديات الجانب األكاديمي جاء كالتالي:
 -5يترا للطالب حرية اختيار عنوان البحث وفق الموضوع الذي يتماشى مع ميوله وتوجهاته0
 -2يحتاج الطالب إلى مهارة وقدرة تتعلق بكيفية إعداد البحوث العلمية0

 -6تتسم البحوث العلمية (بحوث التخرج) بكونها تعالج مشاكل وظواهر تعاني منها المنظمات وتعايشها
بشكل مباشر0

 -4تشعر بأن هناا ارتباط وثيق بين مفردات مادة طرق البحث العلمي وبين عملية إعداد بحث التخرج0
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 -0يوجد اهتمام من جانب أعضاء هيئة التدريس يتعلق بتوعية ونصح وتبصير الطلبة الخريجين بكيفية
إعداد البحوث العلمية0

 -3يتم اختيار المشرف من قبل الطالب وال يتم توجيهه بل بناء على رغبته0

 -2تقوم إدارة الكلية بتقديم كافة أنواع المساعدة والتسهيالت للطلبة الخريجين من النواحي اإلدارية والفنية0
 -2يتمتع األستاذ المشرف بمهنية عالية وقدرة في توجيه الطالب وتذليل الصعاب أمامهم0

 -9يتم اعتماد معايير علمية في إعداد البحوث ومناقشتها من قبل اللجان المشرفة قبل الشروع في البحث
وعند التقييم النهائي0

 -5.البحث الذي قمت بإعداده يعتبر إضافة علمية وأنه ساهم في تقديم حلول ناجعة ومهمة للمنظمة التي
تم إجراء البحث الميداني بها0

 -55يقوم الطالب قبل وأثناء إعداده لبحث التخرج بعدد من الزيارات للجهات ذات العالقة (الجهة المعنية
بالجانب العملي) كنوع من االنخراط من أجل الوقوف على الجوانب ومعرفة األبعاد التي يتطلب

دراستها وتحليلها0

 -52تتسم بحوث التخرج في الكلية بالحداثة وتواكب في معظمها المتغيرات الحديثة وليست تكرار لبحوث
سابقة0

 -56تم إدخال تعديالت على عنوان البحث ومشكلته وفق آراء ومقترحات المسئولين بالمؤسسة بما يتناسب
مع الواقع0

 -54يوجد نوع من التواصل بين إدارة الكلية وكافة منظمات المجتمع للوقوف على المشاكل والمعوقات
التي تحتاج إلى دراسة وتسليط الضوء عليها بغية تقديم الحلول للمشاكل والحيلولة دون وقوعها0

جدول رقم ( )1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلجابات مجتمع الدراسة حول
عبارات المحور الثاني (التحديات المتعلقة بالمنظمات محل البحث ).
المقياس

ال أتفق مطلقا

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق بشدة

يتم التواصل المباشر بين

التكرار

1

10

13

2

2

النسبة

3.6

35.7

46.4

7.1

7.1

والمعلومات التي تخص
ويسر

إدارة الكلية وبين

المؤسسات المعنية عن

97

المتوسط

إعداد البحث بكل سهولة

النسبة

0

14.3

17.9

50

17.9

60254

20223

الوزن النسبي

يتم الحصول على البيانات

التكرار

0

4

5

14

5

بالجانب العملي بتقديم

كافة التسهيالت للباحثين0

24022

00022

المعياري

النسبة

0

10.7

21.4

50

17.9

6020

20

االنحراف

تقوم المنظمة المعنية

التكرار

0

3

6

14

5

0.887

0.937

0.917

النتيجة والترتيب

العبارات

أتفق
()6

أتفق
()4

محايد
()5.

المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب المجلد االول ،العدد األول/أبريل 0202م
طريق مندوبين مكلفين
بالخصوص

يوجد مكتب أو إدارة أو

قسم يعنى بتكوين قاعدة

بيانات في المنظمات التي
تم إجراء البحث الميداني

التكرار

0

11

3

13

1

النسبة

0

39.3

46.4

10.7

3.6

التكرار

0

4

12

10

2

النسبة

0

14.3

42.8

35.7

7.1

20223

0022

0.787

محايد
()9

فيها

يتسم األفراد الذين تم
مقابلتهم في الزيارات

االستطالعية بالوعي

حول األهمية التطبيقية

60602

32054

0.826

محايد
()3

للبحوث العلمية

تم توزيع استمارات

االستبيان على أفراد العينة
بشكل مباشر لتفادي

األخطاء التي قد تقع في

التكرار

0

2

0

14

12

النسبة

0

7.1

0

50

42.9

40223

20022

0.81

حالة التسليم غير المباشر
تقوم المؤسسات المعنية

بالجانب العملي للدراسة

التكرار

0

3

7

12

التي يتطلع الباحث

للخوض فيها ودراستها

النسبة

0

10.7

42.9

بشدة
()5

6

بتحديد المشاكل والمعوقات
25

أتفق

21.4

60025

25042

.96

أتفق
()0

تحديدا دقيقا وموضوعيا0
سبق وأن قمت بزيارات

التكرار

0

1

18

3

6

استطالعية للوقوف على

جوانب تحتاج إلى معالجة
أو تطوير قبل تحديد نوع

النسبة

0

3.6

10.7

64.3

21.4

التكرار

0

10

12

5

1

النسبة

0

35.7

42.8

17.9

3.6

التكرار

0

13

10

3

2

40.63

2.022

0.693

أتفق
()2

بحثا0

تقوم إدارة المؤسسة بمتابعة
آلية إتمام البحوث التي تم
إجراؤها فيها0

حرص إدارة المؤسسة على
دقة نتائج الدراسة والبحث
التي تمت فيها وذلا

لالستفادة من التوصيات
باعتبارها تعد حلوال ناجعة

النسبة

0

46.4

10.7

35.7

7.1

20296

20223

02023

00022

0.832

0.917

محايد
()2

محايد
()55

للمشاكل التي تمت
دراستها0

يتم تسليم نسخة من البحث
( ورقية أو إلكترونية)

للمؤسسة المعنية وذلا

التكرار

1

10

12

2

3

النسبة

3.6

35.7

42.9

7.1

10.7

98

20202

02054

1.01

محايد
()2

للوقوف المباشر على

المشاكل واالطالع على
طرق وسبل المعالجة
لالستفادة منها0

نتيجة المحور الثاني

التكرار

2

71

98

92

45

النسبة

0.65

23.1

31.8

29.9

14.6

60642

33094

0.593

محايد

ومن خالل تحليل ودراسة النتائج السابقة تبين أن المحور المتعلق بالمنظمات المعنية بالجانب العملي لبحوث

التخرج يحتوي على إحدى عشرة عبارة لقياسه ,وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية لجميع العبارات نالحظ أن
أغلب قيم المتوسطات كانت تدل حسب المقياس على (محايد) ,ولذا كان المتوسط الحسابي للمحور "تم توزيع

استمارات االستبيان على أفراد العينة بشكل مباشر لتفادي األخطاء التي قد تقع في حالة التسليم غير المباشر"

وبلغت قيمته ( ) 40223وهي قيمة مرتفعة جدا ,ومتوسطات باقي العبارات موضحة في الجدول ( )2وأغلبها

ذات قيمة متوسطة0

ومن الجدول ( )2يتبين ترتيب عبارات المحور الثاني المتعلقة بالمنظمات محل البحث وهو كالتالي:

 -5تم توزيع استمارات االستبيان على أفراد العينة بشكل مباشر لتفادي األخطاء التي قد تقع في حالة
-2

التسليم غير المباشر0

سبق وأن قمت بزيارات استطالعية للوقوف على جوانب تحتاج إلى معالجة أو تطوير قبل تحديد نوع

بحثا0

 -6تقوم المنظمة المعنية بالجانب العملي بتقديم كافة التسهيالت للباحثين0

 -4يتم الحصول على البيانات والمعلومات التي تخص إعداد البحث بكل سهولة ويسر0

 -0تقوم المؤسسات المعنية بالجانب العملي للدراسة بتحديد المشاكل والمعوقات التي يتطلع الباحث للخوض
فيها ودراستها تحديدا دقيقا وموضوعيا0

 -3يتسم األفراد الذين تم مقابلتهم في الزيارات االستطالعية بالوعي حول األهمية التطبيقية للبحوث العلمية0
 -2تقوم إدارة المؤسسة بمتابعة آلية إتمام البحوث التي تم إجراؤها فيها0

 -2يتم تسليم نسخة من البحث (ورقية أو إلكترونية) للمؤسسة المعنية وذلا للوقوف المباشر على المشاكل
واالطالع على طرق وسبل المعالجة لالستفادة منها0

 -9يوجد مكتب أو إدارة أو قسم يعنى بتكوين قاعدة بيانات في المنظمات التي تم إجراء البحث الميداني
فيها0

 -5.يتم التواصل المباشر بين إدارة الكلية وبين المؤسسات المعنية عن طريق مندوبين مكلفين بالخصوص0
 -55حرص إدارة المؤسسة على دقة نتائج الدراسة والبحث التي تمت فيها وذلا لالستفادة من التوصيات
باعتبارها تعد حلوال ناجعة للمشاكل التي تمت دراستها0

99

المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب المجلد االول ،العدد األول/أبريل 0202م

 2.2.3اختبار فرضيات البحث :

الفرضية األولى  :توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  ) %.0.0في متوسط وجهات نظر
طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج

تعزى لمتغير الجانب األكاديمي 0

الفرضية الثانية فتنص على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى الداللة  ) %.0.0في متوسط

وجهات نظر طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات

بحوث التخرج تعزى لمتغير المنظمات محل البحث 0

للتعرف على ما إذا كان هنا لكمن عالقة بين المتغير األكاديمي و المنظمات محل البحث والتي تمثل بعض

التحديات التي تواجه البحوث العلمية تم استخدام " تحليل االنحدار الخطي البسيط وجاءت النتائج كما

يوضحها الجدول التالي:

جدول ( ) 9نتائج تحليل االنحدار لبيان بعض التحديات التي تواجه الطالب إلعداد بحوث التخرج
المتغيرات المستقلة

معامل االرتباط

الجانب األكاديمي

.0306

() r

معامل التحديد

2

اختبار التأثير
T-test

.0422

404

معامل االنحدارβ

.022.

Sig

.0.

المنظمات محل البحث

تشير النتائج بالجدول السابق وفقا آلراء أفراد مجتمع الدراسة على وجود فروق ذو داللة إحصائية لبحوث

التخرج

حول التحديات تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث عند مستوى معنوية

( 0)α=.0.0حيث يلغ معامل االرتباط ()R=0.653وهذا يدل على وجود ارتباط قوي ،أما معامل التحديد
𝟐𝑹 فقد بلغ ( ، ).0422كما بلغت قيمة درجة التأثير ( )β= 50642وقد بلغت قيمة ( )T = 404بمستوى

داللة ( )0.00وهي أصغر من مستوى المعنوية (  ).0.0وعليه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة إحصائية
للتحديات المتعلقة ببحوث التخرج تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث عند مستوى معنوية

(0)α=.0.0

3.3النتائج والتوصيات:
 1.3.3النتائج :

من خالل التحليل اإلحصائي تم التوصل إلى النتائج التالية:

أن مستوى جودة بحوث التخرج واجرائها وفق المعايير العلمية مرتفع ,فقد بلغ متوسط
 -5أظهرت نتائج البحث ّ
االستجابة عن العبارات المتعلقة بهذا الخصوص (0)60956
 -2أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذو داللة إحصائية لبحوث التخرج تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي
والمنظمات محل البحث حيث كانت نسبة األثر0%4202
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 -6أظهرت نتائج البحث أن هناا أثر طردي ذو داللة إحصائية لبحوث التخرج على تطوير المنظمات حيث
كانت قيمة معامل االرتباط ( ).0306وهي قيمة موجبة تشير إلى طردية العالقة بين المتغيرين0

 -4توصل البحث إلى أن هناا تحديات لبحوث التخرج في قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف تؤثر
على جودة البحوث 0

 -0أوضحت نتائج البحث أن اهتمام المؤسسات والمنظمات بالبحوث التي تجرى حولها يعد متوسطا وال يرقى
للمستوى المطلوب0

 -3أوضحت نتائج البحث أنه ال يوجد تنسيق بين الكلية والمؤسسات التي تجرى حولها بحوث التخرج ,لغرض
التسهيل على الطالب وتذليل الصعوبات التي تواجهه0

 -2بينت نتائج البحث أن بحوث لتخرج تقدم حلوال للمشكالت التي تعترض المؤسسات ,إال أن المسئولين عن
اهتماما لهذه البحوث ولما توصلت إليه من نتائج0
هذه المؤسسات ال يلقون
ً

 2.3.3التوصيات :

 -5على إدارة الكليات الجامعية االهتمام بالبحوث العلمية التي تعنى بدراسة عملية لمشكلة من المشكالت
التي تواجه المؤسسات الخدمية واإلنتاجية ,وتشجيع الطلبة على اختيار هذا النوع من األبحاث؛ لما له

من أثر في تطوير هذه المؤسسات0

 -2زيادة التركيز على إجراء بحوث التخرج وفق المعايير العلمية الدقيقة ,والعمل على تطويرها وتقديمها
في نسق علمي دقيق0

 -6التزام المسئولين في الكلية باالهتمام ببحوث التخرج ,ودعمهم مادياً ومعنوياً للطلبة لما لهذا الدعم من
أثر على المنظمات خاصة في المدى الطويل0

 -4ضرورة إطالع مدراء المؤسسات على نتائج البحوث العلمية التي أجريت حولها ,واالهتمام بتوصيات
هذه البحوث ,وعمل أرشيف خاص بالبحوث العلمية؛ لالحتفاظ بها؛ ولحل المشكالت التي تواجه هذه

المؤسسات ,و لتحقيق مستويات أفضل على المدى البعيد0

 -0زيادة اهتمام المؤسسات بالمقترحات المقدمة من الطلبة واألخذ بها والسعي لتطبيقها ما أمكن0

 -3تخصيص قسم أو مكتب بالمؤسسات خاص بمساعدة الباحثين ,وتقديم المعلومات الدقيقة والمساعدات
التي يحتاجونها0

المصادر والمراجع :
أوالً الكتب :

– 5الحمد ،عبد الستار جبار (0 )2..2البحث العلمي وتطبيقات اإلحصاء الرياضي 0دار شموع الثقافة للطباعة
والنشر والتوزيع الزاوية0

 -2اللوزي،موسى (0 )2..2التنمية اإلدارية 0ط ، 2دار وائل للطباعة والنشر،عمان،األردن0
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-6المغربي  ،كامل محمد (0 )2..5أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 0ط ،4دار الثقافة
للنشر والتوزيع  ،عمان األردن0

-4الهادي،محمد محمد (0 )5990أساليب اعداد وتوثيق البحوث العلمية 0المكتبة األكاديمية القاهرة0

 –0عقيل عقيل حسن (0 )5990فلسفة مناهج البحث العلمي 0ط ، 2جامعة طرابلس ،كلية العلوم االجتماعية 0
 -3مبارا ،محمد الصاوي (0 )2..3البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته0ط، 2المكتبة األكاديمية 2..3
القاهرة0

 -2محروس ،محمد أنور (0 )2..4مناهج البحث العلمي بين النظرية والتطبيق 0المكتبة المصرية ،االسكندرية0

 -2نجم ،عبود نجم (0 )2..6إدارة االبتكار  :المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة 0دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان األردن0

ثانيا  :الدوريات :
ً

 -5أحمد  ،نصر صالح محمد (0 )2.56العوامل المفسرة لتأخر الطلبة في مرحلة التعليم الدقيق في العلوم

المحاسبية في ليبيا من وجهة نظر الخريجين 0دراسة حالة في كلية المحاسبة جامعة الجبل الغربي  0مجلة

العلوم االقتصادية والسياسية العدد ( )5بكلية االقتصاد والتجارة زليتن الجامعة األسمرية0

 –2عقيلي  ،فاطمة عبد العزيز (0 )2..9معوقات الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي 0ورقة عمل

مقدمة إلى منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة السعودية  ،جامعة اإلمام محمد بن

سعود اإلسالمية  ،الرياض السعودية0

 –6كريبات  ،موسى محمد (0 )2.50مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد في الجامعات الليبية
من وجهة نظر الخريجين 0مجلة أفاق اقتصادية  ،جامعة المرقب  ،العدد الثاني يونيو 2.50م0

 – 4زكري  ،محمد أبو القاسم واألربد  ،أحمد خليفة ( 0)2.50االنترنت والبحث العلمي المحاسبي ألعضاء

هيئة التدريس المحاسبية بالجامعات الليبية 0مجلة آفاق اقتصادية  ،جامعة المرقب ،العدد الثاني  ،يونيو02.50
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مدى توفر مقومات محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية
دراسة ميدانية على فروع مصرف الجمهورية العاملة بمدينة مصراتة
د.حسن محمد العربي الشريف

أ.يوسف محمد أبوختالة

1

2

مستخلص الدراسة:

تهدف الدراسة للتعرف إلى أي مدى تتوفر فيها مقومات محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية ،والتعرف

على الصعوبات التي تعترض تطبيقها ،وبيان الفوائد التي تعود على المصرف نتيجة لتطبيقه لنظام محاسبة
المسؤولية ،ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد المقومات األساسية لنظام محاسبة المسؤولية في األتي (الهيكل
تنظيمي ،نظام المعلومات المحاسبية ،نظام الموازنات التخطيطية ،نظام التقارير الرقابية).

اعتمدت الدراسة على استبانة مكونة من أربع محاور للتعرف على درجة توفر تلك المقومات بما يتناسب

وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية ،ووزعت على عينة الدراسة المكون من ( )13من أفراد اإلدارة العليا والموظفين
القياديين العاملين بفروع مصرف الجمهورية العاملة بمدينة مصراتة ،وتم استخدام برنامج اإلحصائي ))SPSS
في تحليل البيانات واستخراج النتائج ،والتأكد من صحة الفرضيات.

وتم التوصل إلى النتائج أهمها:
-

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي المعد جيداً وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في

-

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام المعلومات المحاسبية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في

-

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام الموازنات التخطيطية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في

-

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام التقارير الرقابية المرتبط بكل مراكز المسؤولية وتطبيق نظام

مصرف الجمهورية.
مصرف الجمهورية.
مصرف الجمهورية.

محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.
وتوصي الدراسة بزيادة االهتمام بتوفير مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.
مفتاح الكلمات :محاسبة المسؤولية ،هيكل تنظيمي ,نظام معلومات محاسبية ,موازنات تخطيطية ,نظام للتقارير
الرقابية

1
2

محاضر بكلية العلوم التقنية  -مصراتةhasanelarabi@ctsm.edu.ly ،
مساعد محاضر بكلية العلوم التقنية  -مصراتة yousefabokhatala@gmail.com ،
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 .1اإلطار العام للدراسة:
 1.1مقدمة:

يع ي يييا الع ي ييالم الي ي ييوم عص ي يير المعلوم ي ييات وأنظمته ي ييا وتقنيته ي ييا والبحي ي ي

ع ي يين أفض ي ييل اس ي ييتخدام له ي ييا

بأق ي ييل تكلف ي يية إلنتاجه ي ييا ،وذل ي ييك ألن المعلوم ي ييات الس ي ييليمة ت ي ييؤدي إل ي ييى قي ي ي اررات س ي ييليمة ،وم ي يين ث ي ييم ت ي ييؤثر

إيجاب ي ياً علي ييى م ي يوارد المجتمعي ييات وثرواتهي ييا ،وبالتبعيي يية علي ييى رفاهيي يية أفرادهي ييا ،كمي ييا تي ييؤدي إلي ييى الك ي ييف

عن اإلمكانيات الحقيقية لتقدم المجتمعات ونموها.

ويعتب ي يير النظ ي ييام المحاس ي ييبي ظ ي ييل الث ي ييورة التقني ي يية الت ي ييي نعي ي ييها أه ي ييم األنظم ي يية المنتج ي يية للبيان ي ييات

والمعلومي ييات السي ييليمة والمفيي ييدة في ييي اتخي يياذ ق ي ي اررات اقتصي ييادية تي ييؤثر في ييي رفاهيي يية األف ي يراد والمجتمعي ييات،

كمي ييا يعتبي يير اسي ييتخدام البياني ييات والمعلومي ييات المحاسي ييبية في ييي مجي ييال اتخي يياذ الق ي ي اررات ظي يياهرة عمليي يية مي يين

ظواهر الحياة في العصر الحدي .

لي ي ييذلك يمكي ي يين تطبيي ي ييق نظي ي ييام محاسي ي ييبة المسي ي ييؤولية في ي ييي جميي ي ييع التنظيمي ي ييات االقتصي ي ييادية ب ي ي ييض

النظ ي ي يير ع ي ي يين نوعه ي ي ييا أو حجمه ي ي ييا وأس ي ي ييلوب إدارته ي ي ييا ف ي ي يييمكن تطبيقه ي ي ييا ف ي ي ييي الم ي ي ييروعات الص ي ي ييناعية

والزراعية والتجارية وم روع الخدمات كالمصارف و ركات التأمين واإلدارات الحكومية.

ه ي ييذا ولم ي ييا كان ي ييت المص ي ييارف التجاري ي يية تمث ي ييل عص ي ييب الحي ي يياة االقتص ي ييادية ف ي ييي المجتمع ي ييات لم ي ييا

تقدمي ييه في ييي إسي ييهامات في ييي خطي ييط تمويليي يية وتنمويي يية اقتصي ييادية واجتماعيي يية ،وفي ييي ظي ييل التطي ييور العلمي ييي
والتقي ي ييدم التقني ي ييي الي ي ييذي يواكي ي ييب المصي ي ييارف في ي ييي إدارتهي ي ييا لواجباتهي ي ييا وكبي ي يير حجي ي ييم مهامهي ي ييا وعملياتهي ي ييا

المقدم ي يية لوفي ي يراد والمؤسس ي ييات والحكوم ي ييات ...إ ل ي ييض ،باإلض ي ييافة إل ي ييى تع ي ييدد وتن ي ييوع فروعه ي ييا وأقس ي ييامها
األمي يير الي ييذي أدى بي ييدورإ إلي ييى صي ييعوبة إدارة كافي يية العلميي ييات التي ييي تنجي ييز ب ي ييكل يي ييومي واتخي يياذ الحلي ييول

المناسبة لها بصورة مركزية.

 1.1مشكلة الدراسة:

تعتبي ي يير محاسي ي ييبة المسي ي ييؤولية أداة قيي ي ييان مهمي ي يية تهي ي ييدف إلي ي ييى التحقي ي ييق مي ي يين أن كي ي ييل ن ي ي يياط في ي ييي

المصي ييرف يسي ييير وفقي ييا لمي ييا هي ييو مخطي ييط لي ييه ،لي ييذلك يتطلي ييب تقيي يييم األدا الفعلي ييي مي ييع مي ييا هي ييو مخطي ييط
وتحليي ي ييل االنح ارفي ي ييات ومعرفي ي يية أسي ي ييباب حي ي ييدوثها ،ووضي ي ييع أسي ي يين الع ي ي ي ج لهي ي ييا ،بهي ي ييدف تي ي ييوفير نظي ي ييام

للمراقب ي يية وتقي ي يييم أدا الع ي ييام لين ،لك ي ييي يس ي يياعد عل ي ييى تحقي ي ييق أه ي ييداف المص ي ييرف المن ي ييودة ف ي ييي ض ي ييو

التطورات التكنولوجية واإلدارية.

وتتمثل م كلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

مي ييا مي ييدى تي ييوفر مقومي ييات تطبيي ييق نظي ييام محاسي ييبة المسي ييؤولية في ييي في ييروع مصي ييرف الجمهوريي يية العاملي يية

بمدينة مصراتة ؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
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م ي ييا م ي ييدى وج ي ييود هيك ي ييل تنظيم ي ييي س ي ييليم ف ي ييي مص ي ييرف الجمهوري ي يية وت ي ييأثيرإ عل ي ييى تطبي ي ييق نظ ي ييام



مي ي ييا مي ي ييدى وجي ي ييود نظي ي ييام محاسي ي ييبي ذو كفي ي ييا ة ومتطي ي ييور يسي ي يياعد علي ي ييى تطبيي ي ييق نظي ي ييام محاسي ي ييبة



م ي ييا م ي ييدى وج ي ييود موازن ي ييات تخطيطي ي يية ته ي ييدف لتطبي ي ييق نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية ف ي ييي مص ي ييرف



م ي ييا م ي ييدى وج ي ييود نظ ي ييام للتق ي ييارير الرقابي ي يية وت ي ييأثيرإ عل ي ييى تطبي ي ييق نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية ف ي ييي

محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية ؟
المسؤولية في مصرف الجمهورية ؟
الجمهورية ؟

مصرف الجمهورية ؟

 1.1فرضيات الدراسة:
في ضو م كلة الدراسة وأهدافها وبعد اإلط ع على الدراسات تم صياغة الفرضيات التالية:



يوج ي ييد أث ي يير ذو دالل ي يية إحص ي ييائية ب ي ييين الهيك ي ييل التنظيم ي ييي المع ي ييد جي ي ييداً وتطبي ي ييق نظ ي ييام محاس ي ييبة



يوجي ي ييد أثي ي يير ذو داللي ي يية إحصي ي ييائية بي ي ييين نظي ي ييام المعلومي ي ييات المحاسي ي ييبية وتطبيي ي ييق نظي ي ييام محاسي ي ييبة



يوجي ي ييد أثي ي يير ذو داللي ي يية إحصي ي ييائية بي ي ييين نظي ي ييام الموازن ي ي ي ات التخطيطيي ي يية وتطبيي ي ييق نظي ي ييام محاسي ي ييبة



يوج ي ييد أث ي يير ذو دالل ي يية إحص ي ييائية ب ي ييين نظ ي ييام التق ي ييارير الرقابي ي يية المرتبط ي يية بك ي ييل م ارك ي ييز المس ي ييؤولية

المسؤولية في مصرف الجمهورية.
المسؤولية في مصرف الجمهورية.
المسؤولية في مصرف الجمهورية.

وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 1.1أهمية الدراسة:

تي ييأتي أهميي يية الد ارسي يية مي يين أهميي يية الموضي ييوع الي ييذي تناولي ييه البي يياحثين ،والتي ييي تعتبي يير مي يين الد ارسي ييات

الت ي ييي تتن ي يياول مفه ي ييوم نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية وم ي ييدى تطبيق ي ييه عل ي ييى مص ي ييرف الجمهوري ي يية باعتب ي ييارإ

أكبي يير المصي ييارف العاملي يية في ييي ليبيي ييا ،كمي ييا تسي ييعى لبيي ييان الفوائي ييد التي ييي مي يين الممكي يين تحقيقهي ييا مي يين واقي ييع

تطبيي ييق نظي ييام محاسي ييبة المسي ييؤولية ،ومي ييا هي ييي المعوقي ييات التي ييي تقي ييف حي ييائ ً أمي ييام تطبيي ييق ذلي ييك النظي ييام،
والعمي ييل علي ييى وضي ييع الحلي ييول ال زمي يية لمعالجتهي ييا وتطويرهي ييا ،كمي ييا تسي يياعد أهميي يية محاسي ييبة المسي ييؤولية

عل ي ييى التخط ي يييط والرقاب ي يية ،واتخ ي يياذ القي ي ي اررات ،وتق ي ييويم األدا  ،واالس ي ييت ل األمث ي ييل للمي ي يوارد االقتص ي ييادية
المتاحة.

 1.1أهداف الدراسة:

 .3التع ي ييرف عل ي ييى م ي ييدى ت ي ييوفر هيك ي ييل تنظيم ي ييي مع ي ييد جي ي ييداً ف ي ييي مص ي ييرف الجمهوري ي يية وت ي ييأثيرإ عل ي ييى
تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.
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 .2التأك ي ييد م ي يين وج ي ييود نظي ي ييام محاس ي ييبي ذو كف ي ييا ة ومتط ي ييور يسي ي يياعد عل ي ييى تطبي ي ييق نظ ي ييام محاسي ي ييبة
المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 .1الوق ي ي ييوف عل ي ي ييى م ي ي ييدى ت ي ي ييوفر نظ ي ي ييام للموازن ي ي ييات التخطيطي ي ي يية ته ي ي ييدف لتطبي ي ي ييق نظ ي ي ييام محاس ي ي ييبة
المسؤولية.

 .4اس ي ييتط ع م ي ييدى ت ي ييوفر نظ ي ييام للتق ي ييارير الرقابي ي يية واإلداري ي يية يس ي يياعد ف ي ييي تطبي ي ييق نظ ي ييام محاس ي ييبة
المسؤولية.

 1.1منهجية الدراسة:

تعتمي ييد هي ييذإ الد ارسي يية علي ييى المي يينهج الوصي ييفي التحليلي ييي ،في ييي الجاني ييب النظي ييري وذلي ييك مي يين خ ي ي ل

مراجع ي يية الكت ي ييب وال ي ييدوريات والمجي ي ي ت المن ي ييورة وال ي ي يير من ي ييورة والبح ي ييو والد ارس ي ييات ذات الع ق ي يية

بالموضوع وذلك لتكوين اإلطار النظري.

وكي ييذلك الجاني ييب العملي ييي الي ييذي يعتمي ييد علي ييى جمي ييع البياني ييات والمعلومي ييات ذات الع قي يية معتمي ييدين

ف ي ييي البحي ي ي

العلم ي ييي للتع ي ييرف عل ي ييى م ي ييدى ت ي ييوفر مقوم ي ييات تطبي ي ييق نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية ،وذل ي ييك

باالعتمي يياد علي ييى قائمي يية اسي ييتبيان يي ييتم إعي ييدادها مي يين قبي ييل البي يياحثين لجمي ييع البياني ييات األوليي يية مي يين أف ي يراد
مجتم ي ي ي ييع الد ارس ي ي ي يية وتحليله ي ي ي ييا باس ي ي ي ييتخدام األس ي ي ي يياليب اإلحص ي ي ي ييائية المناس ي ي ي ييبة ع ي ي ي يين طري ي ي ي ييق برن ي ي ي ييامج

(.)SPSS

 1.1مجتمع وعينة الدراسة:

مجتم ييع الييد ارس يية يتمثييل فييي جميع العاملين في فروع مصيرف الجمهيورييية العاملة بمدينة مصراتة ،أما

عينة الدراسة تتمثل في بعض أ ار المد ار و رؤسا األقسام والموظفين العاملين في فروع مصرف الجمهورية
بمدينة مصراتة وهي:
-

فرع أحمد ال ريف.

فرع الميدان.

فرع قوز التيك.

فرع المنطقة الحرة.

 .2اإلطار النظري للدراسة:
 1.1مفهوم محاسبة المسؤولية:

يمكن تعريف محاسبة المسؤولية من وجهات نظر متعددة:

عرفي ييت محاسي ييبة المسي ييؤولية ت بأنهي ييا نظي ييام يي ييتم تصي ييميمه لي ييي ئم الظي ييروف الخاصي يية بكي ييل من ي ييأة

بحيي ي ي ي

يي ي ي ييتم تحليي ي ي ييل وتجمي ي ي ييع البياني ي ي ييات المحاسي ي ي ييبية (أو إعي ي ي ييداد التق ي ي ييارير الخاصي ي ي يية بهي ي ي ييا) بحسي ي ي ييب

مس ييتويات المس ييؤولية الموج ييودة ف ييي المن ييأة وبحيي ي
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تبي ييين التق ييارير الخاص يية بك ييل وح ييدة م يين وحي ييدات

اإل ي يراف في ييي المن ي ييأة الن ي يياط المسي ييؤولية عني ييه هي ييذإ الوحي ييدة فقي ييط والي ييذي يكي ييون لهي ييا سي ييلطة مراقبتي ييه

والتحكم فيهت (مرتجى.)93 ،7002 ،

كم ييا عرفهي ييا ن ي يواف فخي يير ت بأنه ييا المحاسي ييبة التي ييي تي يينظم في ييي إط ييار م اركي ييز المسي ييؤولية حي ي ي

تهي ييتم

ب إثبي ييات عناص ي يير الم ي ييدخ ت للنفق ي ييات المختلف ي يية التي ييي تخض ي ييع إل ي ي يراف مس ي ييتوى إداري ومقارنته ي ييا م ي ييع
مؤ ي ي يرات األدا المعياري ي يية وقي ي ييان كف ي ييا ة األدا عل ي ييى أث ي يير ذل ي ييك والتقري ي يير عنه ي ييا للجه ي ييات اإلداريي ي يية

األعلى لإلط ع واتخاذ ما يلزم من إج ار اتت (مرتجى.)00 ،7002 ،

وعرفهي ييا عثمي ييان عتي يير تبأنهي ييا ن ظي ييام يهي ييدف إلي ييى جمي ييع البياني ييات التي ييي تعكي يين ن ي يياط كي ييل مسي ييؤول

خي ي ي ل فت ي ي يرة معيني ي يية مقارني ي يية بالمسي ي ييؤوليات المحي ي ييددة مق ي ييدماً ون ي ي ييرها في ي ييي التقي ي ييارير وذلي ي ييك لتقيي ي يييم أدا

ال خص وقدرته على التحكمت (عتر.)13 ،7008 ،

وتع ي ييرف محاس ي ييبة المس ي ييؤولية تبأنه ي ييا وس ي يييلة ال غاي ي يية حيي ي ي

أنه ي ييا تمك ي يين دور اإلدارة وذلي ي يك م ي يين

خ ي ي ل تطبيي ييق الرقابي يية علي ييى التكي يياليف والنهي ييوض بي ييأدا العي يياملين وتحسي ييين جي ييودة الخي ييدمات ونوعيي يية

الس ي ييلع المقدم ي يية ،وه ي ييي أح ي ييد العل ي ييوم االجتماعي ي يية ألنه ي ييا ن ي ييأت وتط ي ييورت تط ي ييو اًر ملحوظي ي ياً بن ي ييا عل ي ييى
حاجة ملحة لتواكب التطور والتقدم في األنظمة المالية واإلداريةت (كحيل.)90 ،7012 ،

ك م ي ي ييا عرف ي ي ييت محاس ي ي ييبة المس ي ي ييؤولية تبأنه ي ي ييا نظ ي ي ييام يعم ي ي ييل عل ي ي ييى ت ي ي ييوفير المعلوم ي ي ييات المحاس ي ي ييبية

الخاصي ي يية بي ي ييأدا المي ي ييديرين في ي ييي األقسي ي ييام مي ي يين خ ي ي ي ل تقي ي ييارير األدا  ،باالعتمي ي يياد علي ي ييى مقارني ي يية األدا

الفعل ي ييي م ي ييع المخط ي ييط ل ي ييه ،للوص ي ييول إل ي ييى االنح ارف ي ييات والتع ي ييرف عليه ي ييا (س ي ييلبية أو إيجابي ي يية) وربطه ي ييا

مع ال خص المسؤول في المنظمةت (المطيري.)13 ،7011 ،

وعرفي ييت م ي يين قب ي ييل بل أدم والي ييرزق تبأنه ي ييا نظ ي ييام يبت ي ييي الرقاب ي يية عل ي ييى األدا وتقييمي ييه ف ي ييي ض ي ييو

قيي ي ييام األف ي ي يراد والمسي ي ييؤولين بتنفيي ي ييذ واجبي ي يياتهم بحي ي ييدود الص ي ي ي حيات المفوضي ي يية لهي ي ييم ومي ي يين مبي ي ييدأ الكلفي ي يية

المناسي ييبة في ييي الوقي ييت الم ئي ييم ،وذلي ييك ب ي يربط التقي ييارير المحاسي ييبية بفاعليي يية العي يياملينت (حوووووري ،العموووووري،

.)929 ،7019

وتع ي ييرف محاس ي ييبة المس ي ييؤولية أيضي ي ياً عل ي ييى تأنه ي ييا نظ ي ييام يخ ي ييتص بتجمي ي ييع بيان ي ييات الن ي يياط لك ي ييل

وحي ييدة في ييي أدني ييى مسي ييتوى في ييي التسلسي ييل التنظيمي ييي والتي ييي يطلي ييق عليهي ييا وحي ييدات أو م اركي ييز المسي ييؤولية،

وقي ييد تكي ييون في ييرداً ولكي يين عي ييادة يتكي ييون مركي ييز المسي ييؤولية مي يين إدارة أو قسي ييم لي ييه رئي ييين قسي ييم أو مي ييدير،
ويعمل معه عدد من األفراد تحت إ رافهت (مصطفى ،علي.)29 ،7002 ،

 7.7أهمية محاسبة المسؤولية:

تتمث ي ييل أهمي ي يية محاس ي ييبة المس ي ييؤولية ف ي ييي كونه ي ييا عنص ي يير م ي يين عناص ي يير الرقاب ي يية الداخلي ي يية ،حيي ي ي

ت ي ي ييارك ف ي ي ييي وض ي ي ييع ورس ي ي ييم الخط ي ي ييط لم ارك ي ي ييز الم س ي ي ييؤولية المختلف ي ي يية وتعم ي ي ييل عل ي ي ييى رقاب ي ي يية المي ي ي يوارد
المس ي ييتخدمة ف ي ييي المص ي ييارف لتحقي ي ييق الكف ي ييا ة ف ي ييي اس ي ييتخدامها ،كم ي ييا وتعم ي ييل عل ي ييى تقي ي يييم أدا م ارك ي ييز
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المس ي ييؤولية وفقي ي ياً للخط ي ييط الموض ي ييوعة لمحاس ي ييبة أفي ي يراد ك ي ييل مرك ي ييز مس ي ييؤولية عل ي ييى أدائه ي ييم لواجب ي يياتهم

(مرتجى.)72 ،7002 ،

وكي ي ييذلك تعتبي ي يير جي ي ييز اً ال يتج ي ي ي أز مي ي يين نظي ي ييام الرقابي ي يية الداخليي ي يية ،الي ي ييذي يوظي ي ييف لخدمي ي يية عمليي ي ييات

التخط ي ي يييط والرقابي ي ي يية عل ي ي ييى الم ي ي ي يوارد المس ي ي ييتخدمة في ي ي ييي المص ي ي ييارف لتحقيي ي ي ييق الكف ي ي ييا ة والفعاليي ي ي يية في ي ي ييي

اسي ي ييتخدامها ،وكي ي ييذلك في ي ييي تقيي ي يييم أدا األقسي ي ييام واإلدارات في ي ييي الوحي ي ييدة االقتصي ي ييادية ،كمي ي ييا تعتبي ي يير مي ي يين

األدوات المحاسي ييبية التي ييي تسي يياعد اإلدارة في ييي التعي ييرف علي ييى مي ييدى مسي يياهمة كي ييل مركي ييز مسي ييؤولية في ييي
تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية ككل (كالب.)70 ،7008 ،

 7.9خصائص محاسبة المسؤولية:

ف ي ييي ض ي ييو اس ي ييتعراض مفه ي ييوم نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية ،وم ي ييا ت ي ييم بيان ي ييه م ي يين أه ي ييداف تتضي ي ي

مجموعة من الخصائص لهذا النظام (كحيل:)78 ،7012 ،
 .3تعد محاسبة المسؤولية أحد أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.

 .2تعتبي ي يير محاسي ي ييبة المسي ي ييؤولية أداة فعالي ي يية للرقابي ي يية وتقيي ي يييم األدا في ي ييي المن ي ي ييأت وجي ي ييز مي ي يين نظي ي ييام
الرقابة الداخلية.

 .1تعتمد محاسبة المسؤولية على الموازنات التخطيطية.

 .4تي ي يرتبط محاس ي ييبة المس ي ييؤولية بالهيك ي ييل التنظيم ي ييي الخ ي يياص بالمن ي ييأة حيي ي ي
مراكز مسؤولية.

يمك ي يين تقس ي يييمها إل ي ييى

 .5ي ي ييتم م ي يين خي ي ي ل محاس ي ييبة المس ي ييؤولية إص ي ييدار تق ي ييارير ع ي يين أدا م ارك ي ييز المس ي ييؤولية حيي ي ي
لإلدارة العليا التخاذ الق اررات ال زمة.

تق ي ييدم

 7.0مزايا تطبيق محاسبة المسؤولية:

نظ ي ييام محاس ي ييبة المس ي ييؤولية يحق ي ييق العدي ي ييد م ي يين الم ازي ي ييا تع ي ييود عل ي ييى الوح ي ييدة االقتص ي ييادية عن ي ييدما

تقوم بتطبيقها (كالب:)90 ،7008 ،
 .3يؤدي نظام محاسبة المسؤولية الى قيان التكلفة على مستوى األقسام والميراكز بدال من قياسهيا على
مستوى إجمالي ،مما يساعد في قيان تكلفة الخدمات العامة حسب نوعها وحسب األقسام التي تؤديها.

 .7يييؤدي إلى االفصاح عن التييوزيع الج رافي لإلنفاق األمر الذي يساعد في التخطيط العام والمسا لة.

 .1يساعد في تقييم أدا الوحدة االقتصادية من القاعييدة إلى القميية عين طريق استخدام معيايييير لتقيي ييم األدا
تختلف حسب المستييوى التنظيمي.

 .4يجعييل العاملين بالوحيدة مدركيين ألهمييية المعلومات في ق ي ارراتهيم ،ومن ضمنها تيير يد اإلنفياق واحت يوا
التكياليف س يوا كيانت ضمين مس ييؤولييياتهم او خييارج نطاق مسؤوليياتهييم.
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 .5يسيياعيد فيي إعيداد م يوازنيات تفصيلييية ،كمييا أنيه يمكيين مين معيرفيية اإلنف يياق الفعليي حسب الم اركييز التي
أعييدت على أساسهييا الميوازنات.

 7.2أهداف محاسبة المسؤولية:
يعتبر الهدف الرئيسي من وجود نظام محاسبة المسؤولية في المن أة هو تمكين طاقم المستويات اإلدارية

المختلفيية والمسؤوليين على اإل يراف والمتيابع ية لكييل وحيدة ميين الوحيدات التي تتبييع المن ييأة على عناصر

اإلييرادات المختلفية لكل وحدة داخل المصرف ككل ،كما وتساهم في قيان األدا داخيل وحدات الهيكيل التنظيمي،
وتعطي ص حييات للمسؤولين باتخاذ اإلج ار ات الصحيحة داخل المصرف ،وهناك عدة أهداف أخرى تسعى

محاسبة المسؤولية لتحقيقها منها (كحيل:)72 ،7012 ،
 -3يهيدف نظام محاسبية المسؤوليية إلى إيجاد ع قة مبا يرة بين التكاليف واإلييرادات واأل خاص المسؤولييين
عنهيا على أسان إمكيانيية التحكيم والقيابليية لليرقابية ،حي

هؤال األ خاص.

 -2يعتبر نظام محاسبية المسؤولية أسلوبيا فعاال حي
بصورة أكثر كفا ة وفعالية.

التكاليف واإلييرادات تتبع مسيؤوليية مبيا يرة مين

يساعيد في تنفيذ العمليات والرقابية على هذإ العمليات

 7.2مقومات محاسبة المسؤولية:
 7.2.1التنظيم اإلداري السليم:

يعتبر التنظيم اإلداري الوظيفة الثابتة من الوظائف اإلدارية األربع وهي المخطط والتنظيييم والتوجيييه

والرقيابة ،ويعيرف التنظييم اإلداري بيأنه تالعملية التي يتييم بموجبيهييا تحديييد األعمييال وتقسيمها ،وتوضي

المسؤوليات وتفويض السلطة ،وان ا الع ي قيات بين العيياملين لكي تمكنهم من العمل بأقصى كفيا ة ممكنيية
ل ييرض إنجاز األهدافت أي أن التنظيم اإلداري يمثل تنسيييق جهييود العيياملين واإلدارة لتحقييق أهييداف

الوحييدة االقتصادييية (كالب.)73 ،7008 ،

ويتم تقسيم المصرف إلى عي ي ييدة وحي ي ييدات إدارية وذلك حسب الن يياط فيهي ي ييا ،حي

تكي ي ييون ه ييذإ الي ي ييوحدات

المختلفيية مين مسؤوليية أ خياص إداريين مختلفين ،ويعتبر هذا التقسيم الهيكل التنظيمي لكل مصرف.
 7.2.7الموازنات التخطيطية وربطها مع مراكز المسؤولية:

الموازنة التخطيطية هي خطة تفصيلية محددة مقدماً عن األعمال المرغوب في تنفيذها ،وتوزع هذإ الخطة

على جميع المسؤولين حتى تكون مر داً لهم في تصرفاتهم ،وحتى يتم استخدامها كأسان لتقويم األدا في

المصرف ،فيتم وضع خطة منسقة يوض فيها عناصر اإليرادات والمصروفات المتوقعة لوقسام بالمصرف

الواحد ،وتعكن فيها التوقعات المحتملة عن مستوى الرب مستقب (مصطفى ،علي.)117 ،7002 ،
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يتم اس ي ي ي ي ي ييتخيدام الموازنات للرقابة وتقييم األدا من خ ل مقارنة األدا الفعلي باألدا المخطط لكل

حيي

مركز مسيؤولية،حي

أن محاسيبة المسيؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير والفعاليات بالمسؤوليات ولكي تتمكن

اإلدارة من تقيي ييم األدا له ي ي ييذإ المسؤوليات كل على حدإ ،يجب أوال قي ي ي ييان األدا الفعلي لكل مركي ييز مسؤولية
على حي ييدإ ،وذلك ب يواسطة األنظمة المحاسبية على أسن علمييية ،وعلييه يمكين استخدام الموازنات المعيدة لكل
مرك ييز مسؤوليي يية ،المرج ييع األساسي للحكي ييم على نتيجة األدا الفعلي وتحديي ييد االنحي ي ارفي ييات الناتجي يية بين األدا

المخطط واألدا الفعلي.

ومن خ ل التعريفات السابقة ن حظ أن للموازنة ث

أركان رئيسية هي(سمارة:)03 ،7012 ،

 -3أن الموازنة خطة مستقبلية ،اي تتعلق بالفترات القادمة.

 -2أن الموازنة ليست هدف بحد ذاتها بل هي اداة وترجمة للخطط واألهداف التي تسعى المن أة للوصول
اليها.

 -1أن الموازنة أداة رقابية تستعمل للتحقق من أن األهداف والخطط الموضوعة قد تم تنفيذها بال كل المطلوب.
وللموازنات التخطيطية دور أساسي في نظام محاسبة المسؤولية كأداة قيان تساعد المستويات اإلدارية

المختلفة في الرقابة على مختلف العمليات والخطط والبرامج في كل وحدة من وحدات اإل راف والمسؤولية
من خ ل تقدير قيمة التكاليف واإليرادات لكل مركز مسؤولية (كالب.)29 ،7008 ،

 7.2.9توفر نظام محاسبي كفئ:

إن تطبيق محاسبية المسؤولية في المن أة يتطلب وجود نظام محاسبي مالي وتكاليفي واداري وأن

يكون نظام م ئيم وفعيال يساعيد في قيييان نتيجيية األدا الفعلي لجمييع األن طة الميوجيودة فيي المن ييأة

وعلى مستيوى كييل ميركييز مسييؤولييية (كالب.)22-20 ،7008 ،

ويعتمييد النظييام المحياسبي على ثي ثية عنياصير رئيسييية وهييي كالتيالي (صالح:)89 ،7012 ،

 .3الوثائق والمستندات المالية :وهي ميدخ ت النظام المحاسبي وتتمثييل في المستندات األصليية من فواتيير

إيصاالت قبيض أو صرف ،وغييرها ،أو مستندات فيرعيية ناتجة عن المستند األصلي أو تيرجمة المستنييدات

ج ي ار متطلبات معييايير محاسبيية.

 .2السجي ت المالييية :حي

تنقسييم إلييى قسمييين وهمييا سجييل الييومييية وسجييل األستياذ ،ويعبير عنهيا بالعمليية

المحاسبيية أو عمليية المعيالجية والت يييل.

 .1التيقاريير المالييية :تمثييل الحلقية األخييرة فيي سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبيية حي
مخرجات النظام المحاسبي ومين أمثلتهيا :قيائمية الميركييز المالييي وقييائمية اليدخييل.

تعتبير

إن اكت اف االنح ارفيات وتحديد قيمتها بعد حدوثها ال يضمن أن ال تتكرر هيذإ االنح ارفيات م يرة أخرى،

لكن يمكين أ ن يتم اتخاذ خطوات مسبقة حتى تمنع حدو
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هذإ االنحرافات مرة أخرى في المستقبل أو تقلييل

احتماليية حيدو

هيذإ االنح ارفييات ،وتتمثيل هييذإ الخطوات بأن يتييم االلتيزام بتحقيق أرقام الموازنة وذلك بزيادة

الوعي لدى العاملين بوجيود تكياليف ال يمكن تجياوزها ،وهذا مين يأنه تييدعييم المن يأة فيي طرييق تحقييق أهييدافهييا،
وتقييوم اإلدارة بميراقبيية االنح ارفييات ومعييرفية األسبياب التي أدت إليى حصييولهييا ومحياسبيية المسيؤولييين عيين

حييدوثه ييا.

 7.2.2وجود نظام فعال للتقارير اإلدارية:

تعيد تقيارير األدا أو التقارير الرقيابية من أهم مقومات نظام محاسبة المسيؤولية ،حي

ال يستطيع النظام

أن يحقق أهدافه إال بها  ،فتحديد وتحليل الفروق لين هدفا في حد ذاتيه ،إنما هو وسيلة يتم من خ لها رفع

الكفاية االقتصادية للمن أة مهما كان نوعها أو هدفها ،فبعد أن يتم تحديد الفروق فإن الخطوة التي تليها أن يتم

تحديد أسبابها والمسؤول عنها ،ثم يتم عمل التقرير المناسب ورفعه للمستويات اإلدارية حي

يتضمن معلومات

تفيد في عملييية اتخياذ الييق اررات التصحيحيية ال زمة  ،وبذلك فإن الهدف من التقارير الرقابية هو توفيير األسان

في عملية اتخياذ اإلج ار ات ال زمة إلعادة األمور إلى مكانها الطبيعي ،وتجاوز كافية اليفروق واالنحرافات
الموجودة ،وهنا يظهر دور محاسبة المسؤولية في عملييية اليرقييابيية على األدا في صييورة تقياريير يتيم رفعهييا

للمستويات اإلدارييية المختلفيية حي

تتضمن المعليومات اليرقيابييية المناسبية (كحيل.)98 ،7012 ،

 7.2.2وجود نظام حوافز فعال:

تعمل الحوافز ايجابية كانت أم سلبية وفق نظام محدد ،حي تعمل على دفع الموظفين على تحسين أدائهم

الوظيفي ،وذلك وفق األدا المتوقع سابقًا حول كيفية تنفيذ الموظفين لوعمال الموكلة لهم ،وعندما يكون هناك
ضعف في األدا ،فهل من األفضل استخدام الحوافز اإليجابية سوا مادية أو معنوية لتعزيز سلوك الموظف،أم

ترهيبه من خ ل استخدام حوافز سلبية كأداة لتقويم سلوك الموظف واجبارإ على تحسين أداؤإ (كحيل،7012 ،

.)00
ولكي تك ييون تقارير األدا فعالة في المصرف ،ف ييإنه يجب ت ييدعيي ي ييم نت ييائجه ييا عي ي يين طريق تح ييديي ي ييد أسباب

االنح ارفيات السلبية وذلك لمنع تكرارها في المستقبل ،وتحديد االيجابيات واأل خاص المسؤوليين عن القيام بها،
حتى يتم مكاف ي ييأتهم حي

يعتب ي يير هذا ت جيعا لهم ولكاف ي يية الموظفين في المصرف لتحسين أدائه ي ييم ب كل دائ ي ييم

(الغرايبة وآخرون.)93 ،7011 ،

 7.2مقومات نجاح نظام الحوافز:

لكي تحقق خطة الحوافز األهداف التي تسعى إليها اإلدارة البد من أن تتوفر المقومات التالية (كالب،

:)92 ،7008

 .3العدالة :يجب أن تتصف خطة الحوافز بالعدالة ،فيتم ربطها باألدا ولين بالعواطف والنوازع ال خصية
للرؤسا .
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 .2اإلقناع :يجب أن تكون خطة الحوافز مقنعة للعاملين ،ولن يتأتى ذلك إالً عن طريق إ راكهم في مناق تها
وأعدادها.

 .1الثبات :يجب أن تتصف الخطة بالثبات واالستمرار في تطبيقها ،مع م حظة أن هذا يعني عدم مراجعتها
من حين ألخر ب رض تطويرها وتحسينها.

 .4الفورية :يجب أن تدفع الحوافز بعد أدا العمل مبا رة أو في المواعيد المحددة دون تأخير.

 .5الوضيوح :يجب أن تتصف خطة الحوافز بالوضوح والسهولة ،وخصوصا فيما يتعلق بطريقة الحساب .مع
عييدم ربطهييا بييالرواتييب حتى ال يودي ذلييك إلى االعتقيياد بييأنهييا جز من ال ارتييب ،وبييالتييالي تفقييد وظيفتهييا

كأسلوب للتحفيز.

 7.8أنواع الحوافز:

تختار الوحدة االقتصادية لنفسها التوليفة المثالية ألنواع الحوافز ،وذلك لكي يكون لديها نظام متكامل

يحفز العاملين على أدائهم المتميز،وهناك العديد من أنواع الحوافز والمستخدمة في تى الوحدات

االقتصادية ،وهناك طرقا متعددة لتصنيف هذإ الحوافز منها (كالب:)28 ،7008 ،
 .3حوافيز ماديية ومعنويية.

 .2حوافيز جماعية وفرديية.

 .1حوافيز مبا رة وغير مبا رة.
 .4حوافيز ميوجبة وسالبية.

ويمكن بنا نظام الحوافي ي ي ي ي ي ييز من إحدى تلك التصينيفات أو عمل توليفة منها بما يخدم الوحدة االقتصادية مثل

(مرتجى:)22 ،7002 ،

 حوافز مادية ايجابية :كالمكافئات الممنوحة لوفراد.

 حوافز مادية سلبيية :من هذإ المكافئات لوفراد.

 حوافز معنوية ايجابية :كخطاب ال كر الموجه للموظف.
 حوافز معنوية سلبيية :التهديد بتوجيه إنذار.

 7.3الالمركزية:

نظ ار لتوسع حجم عمل المصرف والتوسع في أ كاله واألعمال التي يقوم بها ،وهذا مما يساعد على

فصي ييل الملكية عن إدارة هذإ المصي ييارف ،وتعدد المهام التي يقوم بها المدير ،مما دعا األمر إلى تفويض

المهام والصي ي حيات إلى أ ييخاص اخرين يس يياعدونه في العمل ،وممن يتس ييمون بالكفا ة والمقدرة العلمية
والتخص ي ي ي ي ييص العلمي الدقيق ،وهؤال أص ي ي ي ي ييبحوا هم أداة اتخاذ الق اررات اإلدارية ،ويعملون على تس ي ي ي ي يييير
األعمييال بييالمص ي ي ي ي ي ييارف الكبيرة ،وقييد يحتيياجون إلى اتخيياذ بعض الق اررات دون الرجوع إلى اإلدارة العليييا،

وتظهر هييذإ الق اررات في الق اررات الروتينييية التي تتوافق مع موقع العمييل ،ويتطلييب هييذا التفويض الحرييية
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ويرتبط بنوع المسييؤولية التي تن ييأ من اتخاذإ لهذإ الق اررات حسييب القسييم الذي اتخذ ييكل ونوع الق اررات،
وتأتي بعد ذلك مرحلة تقييم األدا  ،مما يحتاج إلى تقسيم المصرف إلى إدارات تعمل على تحقيق الهدف
المن ييود لهذا المصييرف ،الذي يرتبط بنوع محاسييبة المسييؤولية عن االنحرافات والعمل على تصييحي هذإ

االنحرافات حتى تتوافق مع أهداف الربحية والقضا على المنافسة واالستم اررية (فايز.)87 ،7012 ،

.1الجانب العملي:
 1.1مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بفروع مصرف الجمهورية بمدينة مصراته.

أما عينة الدراسة تتكون من المد ار ورؤسا األقسام والموظفين العاملين بفروع مصرف الجمهورية العاملة

بمدينة مصراتة وهي (أحمد ال ريف -الميدان -قوز التيك -المنطقة الحرة) وعددها (.)13

 9.7تحليل خصائص المشاركين في الدراسة:

تم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بخصائص الم اركين في الدراسة ،وذلك فيما يتعلق بالمؤهل العلمي

والتخصص والوظيفة عدد سنوات الخبرة والعمر وعدد المرؤوسين.

 9.7.1توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية

دبلوم عالي

9

%29

بكالوريون

39

%33.1

ماجستير

1

%9.9

المجموع

13

%311

يتض من جدول ( )3أن ما نسبته %29مؤهلهم دبلوم عالي ،و %33.1من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي

بكالوريون ،و %9.9مؤهلهم العلمي ماجستير  ،حي

يتض أن  %93من موظفي المصارف من حملة

البكالوريون والماجستير وهي نسبة تزيد ثلثي الموظفين وهذا األمر جيد بالنسبة للمصرف وأيضاً بالنسبة

للدراسة.
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 9.7.7توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

جدول ( )7توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي
التخصص العلمي

العدد

النسبة المئوية

محاسبة

23

%39.9

تمويل ومصارف

2

%3.5

إدارة أعمال

5

%33.3

أخرى

1

%9.9

المجموع

11

%311

يتض من جدول ( )2إن ما نسبته  %39.9من عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة %3.5 ،تخصصهم

العلمي تمويل ومصارف %33.3،تخصصهم العلمي إدارة أعمال ،و  %9.9أخرى ،وتعتبر هذإ النسبة جيدة
ألن الفئة المستهدفة هم المحاسبين بالدرجة األولى.

 9.7.9توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:

جدول ( )9توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية

رئين قسم

9

%29

محاسب

5

%33.3

موظف

39

%54.9

المجموع

13

%311

يتض من جدول ( )1أن ما نسبته  %29من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم رئين قسم %33.3 ،من
عينة الدراسة المسمى الوظيفي محاسب %54.9 ،من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم موظفين.

 .0توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

جدول ( )0توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية

 5سنوات فأقل

35

%4..4

 5إلى أقل من  31سنوات

9

%29

 35سنة فأكثر

9

%22.3

المجموع

13

%311

يتض من جدول ( )4أن ما نسبته  %4..4من عينة الدراسة خبرتهم  5سنوات فأقل %29 ،من عينة الدراسة
سنوات خبرتهم تتراوح بين 5إلى أقل من  31سنوات ،بينما  %22.3من عينة الدراسة سنوات خبرتهم  35سنة
فأكثر ،وهذا يؤكد بأن المصارف التجارية تعتمد على ذوي الخبرات في العمل المصرفي وهذا مؤ ر جيد أيضا

بالنسبة للدراسة.
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 9.7.0توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول ( )2توزيع عينة الدراسة حسب العمر
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية

أقل من  11سنة

32

%1..9

من  11إلى  19سنة

31

%12.1

من  41إلى  49سنة

9

%22.3

من  51سنة فأكثر

2

%3.5

المجموع

11

%311

يتض من جدول ( )5أن ما نسبته  %1..9من عينة الدراسة أعمارهم أقل  11سنة ،وأن ما نسبته%12.1
أعمارهم من  11سنة إلى أقل من  19سنة ،وأن ما نسبته %22.3أعمارهم من  41سنة إلى أقل من 49
سنة ،بينما  %3.5من عينة الدراسة أعمارهم أكثر من  51سنة.

 9.7.2توزيع عينة الدراسة عدد المرؤوسين:
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة حسب عدد المرؤوسين
عدد المرؤوسين

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5أفراد

29

%.9.3

من  3إلى  31أفراد

1

%9.9

أكثر من  21فرد

3

%1.2

المجموع

11

%311

يتض من جدول ( )3أن ما نسبته  %.9.3من عينة الدراسة عدد المرؤوسين أقل  5أفراد ،وأن ما نسبته%9.9
عدد المرؤوسين من  3إلى  31أفراد ،وأن ما نسبته %1.2عدد المرؤوسين أكثر من  21فرد.

 9.7اختبار الفرضية األولى:

تم إج ار اختبار ( )tللعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج
اإلحصائي ( ،)spssوكانت النتائج كما في الجدول التالي:
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جدول ( )2نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية االولى
المتوسط الحسابي

P-value

3

هناك تحديد واض للهيكل التنظيمي للمصرف والوحيدات اإلدارية فييه

1.15

1.111

2

هناك وضيوح في كيفية تقسيم العميل بين العاملين في المصرف

1.12

1.113

1

يوجد تحديد الختصاصات مسؤوليات كل وظيفية فيي المصيرف

1.19

1.111

4

يوجد عيدد كيافي من األفراد لتأديية المهام داخل مراكز المسؤولييية

4.31

1.111

5

هناك تحديد للعمليات التي من خ لها يتم انجاز الن اط

1.42

1.111

3

يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية

1.4.

1.111

1.53

1.111

م

الفق ي ي يرة

العام

من الجدول ( )9نستنتج أن مستوى المعنوية قيمة P-valueللكل تساوي  1.11أص ر من ( )1.15مما ي ير
إلى الفرض الصفري ( )H0وقبول الفرض البديل ( ،)H1وبما أن الوسط الكلي أكبر من  1.53مما يعني أن
االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.

واستناداً إلى ما ورد أع إ فإن الباحثين يستطيع اتخاذ فرار بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين الهيكل

التنظيمي المعد جيداً وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 9.9اختبار الفرضية الثانية:

تم إج ار اختبار ( )tللعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج
اإلحصائي ( ،)spssوكانت النتائج كما في الجدول التالي:

جدول ( )8نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثانية

2

يتم قيان األدا الفعلي للعاملين في المصرف

1.33

1.111

1

يتم حصر وتسجيل كافة التكاليف

4.11

1.111

4

يتم حصر وتسجيل كافة االيرادات

1.99

1.111

5

تم تبويب عناصر التكاليف

1.99

1.111

3

يتم تبويب عناصر االيرادات

1.94

1.111

9

يوجد ربط بين النظام المحاسبي والهيكل التنظيمي للمصرف

1.5.

1.113

1.99

1.111

م

الفق ي ي يرة

المتوسط الحسابي

P-value

3

هناك وضوح في القواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة

1.21

1.111

العام
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من الجدول ( ).نستنتج أن مستوى المعنوية قيمة P-valueللكل تساوي  1.11أص ر من ( )1.15مما ي ير
إلى الفرض الصفري ( )H0وقبول الفرض البديل ( ،)H1وبما أن الوسط الكلي أكبر من  1.99مما يعني أن
االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.

واستناداً إلى ما ورد أع إ فإن الباحثين يستطيع اتخاذ فرار بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام
المعلومات المحاسبية و تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 9.0اختبار الفرضية الثالثة:

تم إج ار اختبار ( )tللعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج
اإلحصائي ( ،)spssوكانت النتائج كما في الجدول التالي:

جدول ( )3نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثالثة
المتوسط الحسابي

P-value

يوجد تقدير لودا المعياري إلنجاز الن اط في م اركيز المسؤولييية

1.91

1.111

2

تستخدم التكاليف المعيارية في تقدير تكاليف انجاز الن اط

1.94

1.111

1

تقيدر التكياليف المعييارية بنيا على دراسة علمية من قبل أ خاص مهنيين

1.99

1.111

4

يوضع معيار التكاليف وفقا لقدرات األفراد

1..9

1.111

5

تستخدم الموازنات التخطيطية في تقدير تكاليف وايرادات مراكز المسؤولية

1.4.

1.111

3

يراعى في إعداد الموازنات التخطيطية إمكانية تحقيقها من قبل العاملين

1.55

1.111

1.5.

1.111

1.91

1.111

م

الفق ي ي يرة

3

9

يتم استخدام الموازنة التخطيطية أساسا لمقارنة األن طة الفعلية مع
التقديرية بما يحقق الرقابة أثنا التنفيذ
العام

من الجدول ( )9نستنتج أن مستوى المعنوية قيمة P-valueللكل تساوي  1.11أص ر من ( )1.15مما ي ير
إلى الفرض الصفري ( )H0وقبول الفرض البديل ( ،)H1وبما أن الوسط الكلي أكبر من  1.91مما يعني أن
االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.

واستناداً إلى ما ورد أع إ فإن الباحثين يستطيع اتخاذ فرار بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام الموازنات
التخطيطية وتطبيق محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 9.2اختبار الفرضية الرابعة:

تم إج ار اختبار ( )tللعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج
اإلحصائي ( ،)spssوكانت النتائج كما في الجدول التالي:
117

المجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي – جامعة المرقب المجلد االول ،العدد األول/أبريل 0202م

جدول ( )10نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الرابعة
المتوسط الحسابي

P-value

3

توجه التقارير وفقا لخطوط السلطية والمسؤولية في الهيكل التنظيمي

1.23

1.111

2

تجمع التقارير بين السرعة والدقة في إعدادها

1.52

1.111

1

كل وعناصر التقيارير ثابتة من فتيرة ألخرى

1.29

1.111

م

الفق ي ي يرة

4

البيانات الواردة في التقارير يتم ربطها باأل خاص المسؤولين عين

1.15

1.111

5

يتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة اليواردة في التقارير

1.42

1.111

3

توضع وسائيل لعي ج أسباب االنحرافات

1.23

1.111

1.15

1.111

حيدوثها

العام

من الجدول ( )31نستنتج أن مستوى المعنوية قيمة P-valueللكل تساوي  1.11أص ر من ( )1.15مما
ي ير إلى الفرض الصفري ( )H0وقبول الفرض البديل ( ،)H1وبما أن الوسط الكلي أكبر من  1.15مما

يعني أن االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.

واستناداً إلى ما ورد أع إ فإن الباحثين يستطيع اتخاذ قرار بأنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام التقارير
الرقابية المرتبطة بكل مراكز المسؤولية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 9.2النتائج والتوصيات:
 9.2.1النتائج:

بعد اختبارنا للفرضيات وكما تم التوضي من خ ل الجداول فإننا نؤكد صحة الفرضيات التي تم وضعها

خ ل هذإ الدراسة وهي:

.3
-

.2

يؤثر وجود هيكل تنظيمي سليم معد وفقا لوسن العلمية تأثير ذو داللة إحصائية على تطبيق نظام

محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

هناك وضوح في كيفية تقسيم العمل بين العاملين في المصرف.
يوجد تحديد الختصاصات مسؤوليات كل وظيفة في المصرف.

كما يوجد تحديد واض للهيكل التنظيمي للمصرف والوحدات اإلدارية فيه.
يؤثر وجود نظام للمعلومات المحاسبية تأثي ار ذو داللة إحصائية على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية
في مصرف الجمهورية.
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يوجد ربط بين النظام المحاسبي والهيكل التنظيمي.

-

كما يتم قيان األدا الفعلي للعاملين في المصرف.

-

.1
-

.4

وأيضا يتم تبويب عناصر التكاليف واإليرادات.

يؤثر وجود نظام للموازنات التخطيطية معد وفقا لوسن العلمية.

يتم استخدام الموازنة التخطيطية أساساً لمقارنة األن طة الفعلية مع التقديرية.
كما تستخدم الموازنات في تقدير تكاليف وايرادات مراكز المسؤولية.

يؤثر وجود نظام للتقارير الرقابية مرتبط بكل مراكز المسؤولية على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية

في مصرف الجمهورية.

-

تجمع التقارير بين السرعة والدقة في إعدادها ،و كل وعناصر التقارير ثابتة من فترة ألخرى.

-

يتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة الواردة في التقارير.

 9.2.7التوصيات:
توصي الدراسة باألتي:

 .3زيادة االهتمام بتييوفييير مقييومييات تطبي ييق نظي ييام محيياسبيية المسييؤولي يية فييي مصرف الجمهورية.

 .2زيادة االهتمام بالتقارير الرقابية ومقارنتها مع فترات سابقة للمصرف والعمل على تقييمها ،وتبسيط
المعلومات المالية ليتم فهمها من قبل مستخدميها بسهولة.

 .1من بعض االمتيازات الم روطة لموظفي الرقابة في الوصول إلى بعض السج ت والوثائق بهدف
تحقيق الرقابة بال كل األمثل والمطلوب في مصرف الجمهورية ،وتدريب الكادر الم رف على إعداد

القوائم المالية لكي يت

م مع التطور الحدي

في النظم المحاسبية المتطورة.

 .4تدريب الكادر الم رف على إعداد القوائم المالية في مصارف الجمهورية ،لكي يت
الحدي

في النظم المحاسبية المتطورة ولكي ال يسي استخدامها .

م مع التطور

 .5تبسيط المعلومات المالية ليتم فهمها من قبل مستخدميها بسهولة ،واستخدام المصطلحات المالية
ال ير معقدة وتت

م مع فهم مستخدميها في المصارف التجارية.

 9.2المراجع:

 .3ال رايبة واخرون ،)2133( ،ت مدى تطبيق مقومات محاس ي ي ي ييبة المس ي ي ي ييؤولية في ال ي ي ي ييركات األردنية
المساهمة العامة الصناعية وأث ي يرإ في ربحية ال ركة وكفا تها الت يليةت ،مجلة الدراسات للعلوم اإلدارية ،

العدد ( ،)1.المجلد ( ،)2عمان.

 .2المطيري ،نواف ،)2133( ،تأثر محاسبة المسؤولية على ربحية ركة النفط الكويتيةت ،جامعة ال رق
األوسط ،عمان.
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 .1حوري ،س ييرحان ،العموري ،أحمد ،)2131( ،تمدى تطبيق نظام محاس ييبة المس ييؤولية في الجامعات
األردنيةت ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،العدد ( ،)9المجلد ( ،)2عمان.

 .4سييمارة ،محمود  ،)2135( ،تأثر تطبيق محاسييبة المسييؤولية على رفع كفا ة األدا والرقابة ،جامعة
ال رق األوسط ،عمان.

 .5صال  ،مصعب عبد الحي ،)2133( ،تدور نظام محياسبية المسؤوليية في اليرقيابية وتقيوييم األدا في
البنوك السودانيةت ،جامعة ذى ،السودان.

 .2عتر ،عثمان ،موقع المدير المالي ،علوم مالية وادارة أعمال.

http://financialmanager.wordpress.com/2019/11/15/9:37mp.

 .9علي ،فايز ،)2135( ،تمدى تطبيق نظام محاس ييبة المس ييؤولية في المس ييت ييفيات الحكومية في دولة
الجزائرت ،جامعة وهران ،الجزائر.

 ..كحيل ،أحمد عز الدين إسييحاق ،)2139( ،تمدى إمكانية تطبيق محاسييبة المسييؤولية في مؤس يسييات
التعليم العالي الفلسطينيةت ،الجامعة اإلس مية ،غزة.9،

 .9ك ب ،يعرب ،)211.( ،تمدى توفي يير مقي ييومات تطبيي ييق نظام محاسبي يية المسؤولية في بنك فلسطين
المحدود ،الجامعة اإلس مية ،غزة.

 .31مرتجى ،أحمد ،)2119( ،تقيان إمكانية تطبيق محاسي ي ييبة المسي ي ييؤولية في الجامعات الفلسي ي ييطينيةت،
الجامعة اإلس مية ،غيزة.

 .33مص ي ي ي ييطفى  ,زين ،علي ,مص ي ي ي ييطفى ،)2119( ،تالمحاس ي ي ي ييبة اإلدارية المتقدمةت،جامعة الس ي ي ي ييودان
المفتوحة ،السودان.
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أهم مصادر ومحددات التضخم في االقتصاد الليبي
دراسة تحليلية قياسية للفترة 6102-0791

مستخلص الدراسة:

د.عمر فرج القيزاني

1

استهدفت الدراسة إلى تحديد أهم مصادر ومسببات التضخم في اإلقتصاد الليبي  ,وذلك من خالل

دراسة أثر عدد من المتغيرات االقتصادية ( داخلية وخارجية ) على معدل التضخم في االقتصاد الليبي ,

حيث تم تحديد هذه المتغيرات بناء على أراء عدد من نظريات التضخم  ,وقد صنفت الدراسة هذه المسببات

إلى خمس أسباب أو مصادر ( نقدية  ,إنفاقية  ,ذات عالقة بعوامل النفقات والتكاليف  ,هيكلية  ,خارجية )

 ,وفي إطار القياس الكمي  ,بغرض معرفة مسببات هذه الظاهرة وتحديد مسئولية العوامل المسببة لها في

االقتصاد الليبي  ,أتت مسئولية العوامل الهيكلية والخارجية في المرتبة األولى  ,بما يؤكد أن االختناقات التي
سببتها عملية التنمية – بما رافقها من أخطاء أثناء عمليتي التخطيط والتنفيذ  -من أهم العوامل المسببة لهذه
الظاهرة  ,إضافة إلى عدم تجاوب الجهاز اإلنتاجي لمجاراة الطلب المتزايد  ,األمر الذي أدى إلى االلتجاء

للخارج لتغطية الفجوة الناشئة عن ذلك الخلل  ,وبالتالي التعرض لضغوط التضخم المستورد .

مفتاح الكلمات :التضخم  ،دفع التكاليف  ,دفع النفقة  ,التضخم المستورد  ,االختالالت الهيكلية  ,االقتصاد
الليبي .

المقدمة:

يمثللل التض ل ل ل ل ل للخم في االقتص ل ل ل ل ل للاديللات النفطيللة ظللاهرة خطيرة  ,ينعكس أثرهللا على كللافللة منللاحي الحيللاة

واالجتماعية بص ل للورة واض ل للحة  ,كما يعمل التض ل للخم في هذه االقتصل ل لاديات عمله المؤثر في إض ل للعاف أثر

النتائج المرجوة من عملية التنمية االقتصلادية  ,ومن سياسات تضيي حدة الفوار بين الطبقات االجتماعية

المختلفة ,ويمكن إرجاع التضل للخم في االقتصل للاد الليبي ( باعتباره إقتصل للادا) نفطيا)) إلى أكثر من مصل للدر أو
سللبب  ,جفيرجع من ناحية إلى عوامل أو أسللباب نقدية بحثه  ,أو ألسللباب تتعل بسللبب التقلبات التي تحدث
في اإلنفا القومي ومكوناته  ,أو ألسباب هيكلية ناشئة عن مشاكل التخلف وتحديات التنمية  ,أو ألسباب

تتعل بزيادة التكلفة مثل انخفاض اإلنتاجية وارتفاع مستوى األجور ,كما يمكن إرجاع التضخم في االقتصاد

الليبي من ناحية أخرى إلى عوامل خارجية (تضلخم مسلتورد )  ,على هذا األسلاس فان هذه الد ارسلة تسعى
إلى تحليل آلية توليد التض ل ل للخم في اقتص ل ل للاد يعتمد نش ل ل للاطه على دخل الص ل ل للادرات من س ل ل لللعة وحيدة قابلة

1

أستاذ مشارك بكلية التجارة بجامعة الزيتونة faragomar@hotmail.com ،
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للنضل للوب  ,وضل للعيفة التشل للابك مع قطاعاته اإلنتاجية األخرى  ,وذلك من خالل تحليل مص ل لادر ومحددات

التضخم في االقتصاد الليبي .

مشكلة الدراسة:

تشكل ضغوط التضخم في االقتصاد الليبي أهمية كبيرة وتحديا) لصانعي القرار  ,وتسبب القل على

المستويين الرسمي والشعبي  ,ناهيك عن اآلثار السلبية المتوقعة للتضخم  ,على الخطط القومية للدولة ,

نحو سعيها لتحقي التنمية  ,كما أن التضخم يشوه ق اررات االستثمار واالدخار واإلنتاج  ,وما يؤدي إليه من
تباطؤ النمو  ,األمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي و االقتصادي ألفراد المجتمع  ,خاصة ذوي الدخل

المحدود  ,والذين يشكلون نسبة كبيرة من أفراد المجتمع  ,األمر الذي يفرض تحديات أمام صناع السياسة

العامة في الدولة  ,من أجل تحسين الوضع المعيشي واالقتصادي لهم وتحقي آمالهم  ,من هنا تأتي مشكلة
الدراسة والتي تتمثل في التساؤالت اآلتية :
-

ماهي أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد الليبي ؟

هل ساهمت السياسات االقتصادية المتبعة في كبح معدالت التضخم في االقتصاد الليبي ؟

ماهي أهم المقترحات لمعالجة التضخم في االقتصاد الليبي ؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الد ارسللة كونها تهتم بتحليل ود ارسللة سلللوك معدل التضللخم في االقتصللاد الليبي  ,والدور الذي

تلعبله كلل من المتغيرات اللداخليلة والخلارجيلة في تحلديلد هلذا المعدل  ,كما تبين مدى نجاح الس ل ل ل ل ل للياس ل ل ل ل ل للات

االقتصادية المتبعة في تحقي استقرار مستوى األسعار في االقتصاد الليبي .

فرضيات الدراسة:
-1

ينطل البحث من اختبار صحة الفرضيات التالية :

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين العوامل النقدية وبين قدرة السياسة النقدية على تحقي االستقرار

السعري في االقتصاد الليبي .

 -2يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين العوامل اإلنفاقية وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي .

 -3يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين عوامل دفع النفقة وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي.
 -4يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين العوامل الخارجية ( التضخم المستورد ) وبين ارتفاع معدالت التضخم
في االقتصاد الليبي .

 -5يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين االختالالت الهيكلية وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي .

هدف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى تشخيص األوضاع القائمة للمتغيرات االقتصادية المختلفة  ,والسياسات المتبعة في

مختلف المجاالت المرتبطة باحداث التضخم  ,وتحديد مسؤولية كل منها في التضخم  ,وذلك بغرض الوصول

إلى المسببات الرئيسية للظاهرة التضخمية في االقتصاد الليبي .
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منهجية الدراسة :

سيتم معالجة المشكلة البحثية باستخدام منهجي التحليل واالستنباط  ,إلظهار مدى التأثير الكمي للعوامل

المؤثرة على التضخم في االقتصاد الليبي  ,وذلك باستخدام نماذج رياضية وقياسية تجريبية  ,مع االستعانة

ببعض النماذج التي تناولتها دراسات أخرى في الصورة النهائية  ,واقتباس منها ما يمكن إسقاطه على الوضع

القائم في االقتصاد الليبي .

الدراسات السابقة :

تناولت بعض الدراسات مشكلة التضخم في االقتصاد الليبي  ,وبحثت بعض جزئياته من زوايا مختلفة ,

وفيما يلي ملخص لما توصلت إليه أهم هذه الدراسات :
-

دراسة ( رحومة والصالحي  , 6107 ,مجلة المعرفة  ,كلية التجارة –جامعة لزيتونة – ليبيا )  :العالقة
السببية بين عرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي للفترة . 6102-0771

هدفت الدراسة إلى اختبار وتحليل العالقة بين عرض النقود وسعر الصرف والتضخم في االقتصاد الليبي للفترة

 , 2112-1991وقد خلصت الدراسة إلى أن التغير في عرض النقود وسعر الصرف يؤثران بشكل معنوي في
المدى الطويل على التغير في التضخم .

-

دراسة ( أبولسين  , 6117 ,مجلة قطوف المعرفة – مركز الدراسات والبحوث – ليبيا)  :أثر التضخم

على مستويات توزيع الدخل في االقتصاد الليبي خالل الفترة . 6119 – 0721

هدفت الدراسة إلى قياس األثر التوزيعي للتضخم على الدخل المحلي في االقتصاد الليبي  ,وتوصلت الدراسة

إلى أن معدالت التضخم في االقتصاد الليبي  ,قد أدت إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي الشهري خالل

الفترة  1992 -1921بنسبة انخفاض قدرت بل  , % 33أما السنوات التالية وحتى العام  , 2112فقد تحسن
الدخل الحقيقي للفرد نتيجة للتغيرات التي أدخلت على نظام األجور في االقتصاد الليبي .

-

دراسة ( الشيبة  , 6111 ,أكاديمية الدراسات العليا – ليبيا )  :تحليل الطلب على النقود وعالقته
بالتضخم في االقتصاد الليبي .

هدفت الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقود في االقتصاد الليبي  ,مع تحديد العوامل التي ساهمت في

تحديد مسارها خالل الفترة  , 1992 – 1935مع التركيز على عامل التضخم كمحدد لدالة الطلب على النقود
 , ,وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين عرض األرصدة النقدية الحقيقية ومعدل التضخم  ,كما

أوضحت الدراسة أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع المستوى العام لألسعار في االقتصاد الليبي ,
كارتفاع نفقة اإلنتاج الناجمة عن انخفاض مستوى اإلنتاجية  ,والتوسع في االقتراض من الجهاز المصرفي

لتمويل عجز الميزانية العامة  ,وارتفاع الدخول الناجمة عن نشاط التصدير .
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-

دراسة ( الغريبي  , 6116 ,أكاديمية الدراسات العليا – ليبيا )  :سياسة الدعم وأثرها على المستوى

العام لألسعار مع دراسة تطبيقية على االقتصاد الليبي خالل الفترة . 6111 – 0721

هدفت الدراسة إلى قياس أثر الدعم السلعي على بعض المتغيرات االقتصادية وفي مقدمتها المستوى العام

لألسعار  ,وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أغربها هي عدم تأثر المستوى العام لألسعار بالدعم

السلعي  ,وأعزت الدراسة ارتفاع رقم الدعم السلعي بأنه لم يكن ناجما) عن ارتفاع كميات أو أسعار السلع
المستورة  ,بل كان نتيجة النخفاض قيمة الدينار الليبي.

-

دراسة ( الصويعي  , 6117 ,أكاديمية الدراسات العليا – ليبيا )  :تأثير عرض النقود وسعر الصرف
على التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة . 6112 – 0771

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير عرض النقود وسعر الصرف على معدالت التضخم في االقتصاد الليبي ,

وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سببية ذات اتجاهين بين متغيري سعر الصرف ومعدل التضخم  ,وعالقة
سببية في اتجاه واحد من عرض النقود بمفهومه الواسع إلى كال من معدل التضخم وسعر صرف الدينار الليبي

مقابل الدوالر األمريكي .

الجانب النظري:

 -0تعريف التضخم :

بالرغم مما تعترض فكرة اعتماد تعريف معين للتضخم من لبس وصعوبة  ,فانه يمكن تعريف التضخم بأنه :

ظاهرة تعبر عن حركة تصاعدية ذاتية مستمرة في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية معينة  ,تضعف

خاللها قدرة النقود على أداء وظيفتها كمقياس للقيم أو كقوة شرائية عامة  ,مع تأثر هذه الظاهرة بتفاعل مجموعة
من القوى الداخلية والخارجية تظهر في شكل مجموعة من اإلختالالت الهيكلية والوظيفية والتي تؤدي إلى وجود

فائض في الطلب زائد عن قدرة العرض ) الزبيدي  . )1991 ,ويتميز تعريف التضخم هذا  ,بأنه يضفي على

التضخم صفة الحركة  ,وبالتالي فهو عملية ديناميكية يمكن الوقوف عليها لفترة طويلة نسبيا)  ,وأن حركة

األسعار هذه مستمرة تتصف باالستمرار أو الدوام الذاتي  ,فهو ليس ظاهرة وقتية  ,وأن طابعه ذو ارتفاع تراكمي
في األسعار  ,وأنه يوحي بانخفاض في القدرة الشرائية لحائزي النقود بدرجات متفاوتة .

-6أسباب التضخم :

اختلفت ا لنظريات والمدارس االقتصادية في تفسيرها للظاهرة التضخمية  ,حيث ظهرت عدة نظريات حول

أسباب التضخم  ,فعزت بعض النظريات التضخم إلى عوامل جذب الطلب  ,حيث يحدث هذا النوع من التضخم

 ,نتيجة لزيادة الطلب الكلي بقدر يفو عن زيادة العرض السلعي عند مستوى التوظف الكامل أو بالقرب منه

( الشمري  , ) 2119 ,وهذا األمر قد يحدث بسبب زيادة تلقائية في االستثمار أو زيادة في اإلنفا الحكومي
فو مستوى اإليرادات العامة ( عجز الموازنة العامة )  ,أو نتيجة تحق فائض في الميزان التجاري  ,فاذا

حدثت مثل هذه الزيادة التلقائية في الطلب الكلي  ,فان المستوى العام لألسعار سوف يرتفع  ,ولكن من المتوقع
أن يتوقف مثل هذا االرتفاع بعد فترة  ,ويتحق التوازن مرة أخرى داخل االقتصاد عند مستوى عام لألسعار
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أعلى مما كان عليه الوضع قبل حدوث صدمة الطلب الكلي  ,وذلك ما لم تحدث زيادة في عرض النقود ,

فالتضخم تبعا) لصدمة الطلب الكلي هو ظاهرة مؤقتة لفترة من الزمن  ,أما في ظل الزيادة النقدية فان التضخم
سوف يستمر ويتواصل  ,والتغذية النقدية التي تصاحب الزيادة التلقائية في الطلب الكلي هي التي تسبب استمرار

الموجة التضخمية  ,وأنه كلما كانت التغذية النقدية أكبر كلما اشتدت حدة االرتفاع في األسعار على المدى

الطويل ( يسرى . ) 2111 ,

وعزته نظرية أخرى إلى دفع عوامل جانب العرض أو بسل ل ل ل ل للبب دفع التكاليف  ,حيث يحدث هذا النوع من

التضلخم بسلبب ارتفاع النفقات التي تؤدي إلى ارتفاع األسلعار ,وتضخم النفقة يكون على عكس حال التضخم

الطلبي  ،ففي حالة األخير يؤدى فائض الطلب إلى زيادة األسلعار  ,وبالتالي إلى زيادة األجور ،أما التسلسل
السللببي في حالة تضللخم النفقة فانه يسللير في اتجاه معاكس  ،ألن الدافع المبدئي في هذه الحالة يتحق نتيجة

للزيادة في األجور النقدية أو في أسل ل ل ل للعار باقي المدخالت األخرى  ،مؤديا) بالتالي إلى زيادة أسل ل ل ل للعار السل ل ل ل لللع
والخدمات النهائية لمواجهة هذه الزيادة في النفقات ( صالح . ) 2112 ,

الجانب التطبيقي :

 – 0تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي :

نظ ا)ر لتعقد وترابط مسببات التضخم فانه ال يمكن أن نعزو إرتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي إلى

عامل بعينه  ,بل أنها جاءت مدفوعة بمجموعة من العوامل على جانبي العرض والطلب  ,سواء في السو

السلعية أو السو النقدية  ,على الرغم من إكتساب التضخم للطابع النقدي في المحصلة  ,ويبين الشكل رقم

( )1تطور معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة ( , ) 2112- 1931ويتضح منه أن الظاهرة
التضخمية قد وسمت مسار االقتصاد الليبي خالل العقود األربعة الماضية  ,رغم حصول تطورات سعرية إيجابية

خاصة في سنوات النصف األول من العقد األول لأللفية الثالثة  ,إال أن تبدال) جوهريا أخذ يط أر على اتجاهات

المستوى العام لألسعار مع العام  , 2111ليضع االقتصاد الليبي مجددا) في مواجهة الضغوط التضخمية .
شكل رقم ()0

تطور معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 2016-0791

المصدر  :مخرجات برنامج  SPSSإعتماداً على  /النشرة اإلقتصادية  ,مصرف ليبيا المركزي  ,سنوات مختلفة .
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 -2أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد الليبي:

 0-6اختبار السالسل الزمنية لتقدير دالة التضخم في األجل الطويل :

تواجه دراسة العالقة في المدى الطويل مشكلة تتمثل في أن معظم السالسل الزمنية  ,خاصة تلك التي

تمثل متغيرات إقتصادية كلية هي غير مستقرة  ,وفي حال غياب صفة االستقرار فان االنحدار المتحصل
عليه بين المتغيرات قد يكون زائفا)  ,لذا فانه يتوجب دراسة إستق اررية السالسل  ,والجدول رقم ( )1يبين

نتائج إختبار استقرارية السالسل الزمنية  ,الخاصة بقياس أثر العوامل الممثلة لمصادر التضخم في
االقتصاد الليبي .

جدول رقم ()1

نتائج إختبار إستقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة في المستوى العام والمستوى األول
جذر الوحدة في

جذر الوحدة في المستوى العام
حالة

المستوى األول

حالة

TVALU
E

Critic
al
value
: 5%
level

-6.09

-2.93

ساكن

-

-

-

-11.82

-2.95

ساكن

-

-

-

-

-

المتغير

الرمز

TVALUE

Critica
l value
: 5%
level

معدل التضخم

𝑃̅t

-2.42

-2.93

معدل نمو كمية النقود

𝑡̅
𝑀

-5.18

-2.93

𝑡𝑃 ̅
𝐷𝐺

-1.87

-2.93

𝑃𝐴

-6.09

-2.93

ساكن

-5.95

-2.93

ساكن

-

̅̅̅̅̅
𝐿𝑊

-3.29

-2.93

ساكن

-

-

̅̅̅̅
𝐿𝑃

-2.90

-2.95

-6.87

-2.95

ساكن

̅̅̅̅̅
𝑚𝑃

-2.09

-2.94

ساكن

-8.41

-2.95

ساكن

-2.73

-2.93

ساكن

-5.97

-2.94

ساكن

-2.94

ساكن

-

-

-

-2.94

ساكن

-

-

-

معدل نمو الناتج
المحلي الحقيقي
تكلفة اإلحتفاظ بالنقود

معدل نمو فائض الطلب
̅̅̅̅
𝐷𝑇(
𝑡)̅𝑆 −
الكلي
معدل نمو متوسط أجر
العامل

معدل نمو إنتاجية
العامل الحقيقية
معدل نمو أسعار
الواردات

معدل نمو سعر الصرف

1
𝑈
̅̅̅̅
𝑅𝐸

-4.37

معدل أسعار الصادرات

𝑥̅𝑃

-6.42

مقلوب معدل البطالة
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المتغير

غير
ساكن
ساكن
غير

ساكن

غير

ساكن
غير
غير

المتغير

معدل نمو الدخل
العالمي
األسعار النسبية بين
المنتجات الغذائية

والمنتجات غير الغذائية
نسبة عجز الموازنة
العامة إلى اإلنفاق
الحكومي

كسر الناتج الزراعي إلى
الناتج الغير زراعي

̅̅̅̅̅
YW

-4.83

-2.94

ساكن

𝑓̅𝑃
𝑓𝑛̅𝑃

-4.73

-2.94

ساكن

𝑔𝐵
𝐺
𝐹𝑆
𝐹𝑆𝑁

-2.73

-3.00

-2.94

-2.94

غير

ساكن
ساكن

-

-6.52

-

-

-

-2.94

ساكن

-

-

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

 6-6أسباب ذات عالقة بالتقلبات الحادثة في العوامل النقدية :
 0-6-6تمهيد :

يعتقد النقوديون أن الهياكل االقتصادية في الدول النامية قادرة وحدها على تحقي االستقرار والنمو االقتصادي
 ,أما التضخم فهو ناتج عن إنتهاج سياسات اقتصادية خاطئة  ,فبعض هذه الدول غالبا) ما تلجأ إلى اتخاذ

معدالت استثمارية مرتفعة تمول بواسطة عجز الموازنة العامة للدولة أو عن طري االقتراض  ,وبالنظر إلى

غياب االدخار القومي الكافي وعدم وجود نظام ضريبي فعال  ,فانه عادة ما تركن هذه الدول إلى اتباع أنماط

تمويلية تضخمية  ,تؤدي حتما) إلصدار كميات كبيرة من النقود  ,وحسب هذا التحليل يعتبر العرض النقدي

متغي ار خارجيا) ينجم عن ق اررات السياسات النقدية النشطة  ,وما يرافقها من توسع في عرض النقود  ,يؤدي إلى
ظهور طلب كلي متزايد يؤثر بدوره في دفع معدل التضخم نحو االرتفاع .

 2-2-2قياس أثر العوامل النقدية على معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :

يمكن قياس أثر التقلبات في العوامل النقدية على معدل التضخم في االقتصاد الليبي من خالل استخدام

النموذج النقدي الذي وضعه هاربرجر عام  3691وطبقه على شيلي  ,وقد اشتقه من دالة الطلب على

النقود الذي افترض استقرارها في األمد الطويل  ,ومن خالل هذا النموذج فانه يمكن التعبير عن التضخم
من وجهة النظر النقدية تلك في الدالة اآلتية ( العموص  ,وأخرون : ) 1891 ,
)𝑃𝐴 ̅𝑡 , 𝑌̅𝑡 ,
()1
𝑀(𝑓 = 𝑡̅𝑃

حيث أن  )𝑃̅𝑡 ( :معدل التضخم ويعبر عنه هنا بمعدل نمو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ̅𝑡 ( ,
𝑀)

معدل نمو كمية النقود ويعبر عنها بالمفهوم الواسع (  )𝑀2ويتناسب طرديا) مع معدل التضخم أي أن
̅
 )𝑌̅𝑡 ( , 𝜕𝑃 > 0معدل نمو الناتج ويعبر عنه بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي )̅ P
 (GDباألسعار
̅
𝑀𝜕
2

̅𝑃𝜕

الحقيقية ويتناسب عكسيا) مع معدل التضخم أي أن  )𝐴𝑃( , 𝜕𝐺𝐷̅𝑃 < 0تكلفة االحتفاظ باألرصدة
الحقيقية ويعبر عنها بالفر بين معدل التضخم في السنة الجارية والسابقة أي أن 𝐴𝑃 = 𝑃̅𝑡 − 𝑃̅𝑡−1
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ويدل ذلك على أن األسعار تتعدل بتغير كمية النقود على فترتين وتتناسب طرديا) مع معدل التضخم ,

ذلك أنه كلما زادت تكلفة االحتفاظ باألرصدة النقدية سارع أصحاب هذه األرصدة بالتخلص منها وبالتالي

يزداد عرض النقود وترتفع على أثرها األسعار  ,وعليه يتوقع أن تكون > 0

̅𝑃𝜕
𝑃𝐴𝜕

هذا مع مالحظة أن

العالمة ( )−تعبر عن معدل النمو  ,ويمكن وضع الدالة السابقة في المعادلة الخطية اآلتية :
̅2 − 𝛽2 GD
𝑡𝑈 ̅ P𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑃 +
()2
𝑀 𝑃̅𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1
𝑡

حيث  𝛽0 :مصطلح ثابت  𝛽3 , 𝛽2 , 𝛽1 ,معامالت  𝑈𝑡 ,يعبر عن حد الخطأ .
وبتطبي المعادلة رقم ( )2أمكن الحصول على الصورة التالية :
̅2 − 0.04GD
𝑃𝐴 ̅ P𝑡 + 0.48
𝑀𝑃̅𝑡 = 0.22 + 0.06
𝑡

() 3

()0.42
()2.11
()-1.75
()6.32
𝑆𝐸𝑅 = 3.25 𝐹 = 18.4
𝐷𝑊 = 1.26
𝑅 = 0.61
𝑅 = 0.57
وقد بينت نتائج هذه المعادلة مطابقة أشارات معلماتها للفروض النظرية  ,كما جاءت معلمتي العرض
̅2

2

النقدي وتكلفة اإلحتفاظ بالنقود ذات معنوية  ,أما معلمة معدل النمو في الناتج المحلي القومي فلم تكن

ذات معنوية كما بينته اختبارات (𝑇)  ,كما تبين من اختبار ( )Fمعنوية انحدار المعادلة ككل  ,أما قيمة

معامل التحديد ( )𝑅 2فقد أوضحت معقولية التفسير النقدي للتضخم لهذه المعادلة  ,حيث شرحت نحو
 %93من التغير في مستوى األسعار  ,إضافة إلى عدم معنوية معلمة العرض النقدي وضعف تفسيره إذ

لم يجاوز  , %9كما تشير إحصاءة (𝑊𝐷) إلى عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء .

وفي محاولة لتحسين نتائج المعادلة السابقة  ,فقد تم استخدام فترة إبطاء واحدة لكل من معدل نمو

العرض النقدي ومعدل نمو الناتج الحقيقي  ,فتم الحصول على النتائج التالية :
𝑀̅2 + 0.04
̅2 − 0.05GD
̅ P𝑡 − 0.03GD
𝑃𝐴 ̅ P𝑡−1 + 0.48
𝑀𝑃̅𝑡 = 0.19 + 0.08
𝑡
𝑡−1
()0.93

()-1.74
()-0.81
))5.29( (4
𝑅 2 = 0.58
𝑅̅ 2 = 0.51
(𝑆𝐸R = 3.33 𝐹 =)0.37
9.08 𝐷𝑊 = 1.26
ومن المعادلة رقم ( ,)1يتضح اآلتي :

()2.34

أ – وجود عالقة طردية بين معدل التضخم ومعدل نمو العرض النقدي في السنة الجارية  ,وكذلك السنة

السابقة  ,إال أن كليهما يؤكدان ضعف تفسير النقود للتغيرات في معدل التضخم  ,رغم تحسنه مقارنة

بالمعادلة رقم ( , )3حيث لم يفسر معدل نمو النقود في السنة الجارية سوى  ,%8وفي السنة السابقة %4
من التغيرات في معدل التضخم في السنة الجارية  ,هذا مع مالحظة أن معلمة نمو العرض النقدي في

السنة الجارية ذات داللة معنوية  ,أما معلمة العرض النقدي في السنة السابقة فلم تكن ذات داللة معنوية.
ب – وجود عالقة عكسية بين معدل نمو التضخم ومعدل نمو الناتج الحقيقي في السنتين الجارية والسابقة
 ,بما يتف والفرضيات التي قامت عليها الدالة  ,إال أن تفسيرهما للتغير في التضخم كان ضعيفا  ,حيث

بلغ  %5للسنة الجارية  ,في حين بلغ  %3للسنة السابقة  ,مع عدم وجود داللة معنوية لهما .
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جـ – وجود عالقة طردية بين معدل نمو التضخم وتكلفة االحتفاظ بالنقود  ,بما يتف والفروض النظرية
لهذه الدالة  ,مع وجود داللة معنوية قوية بينهما ,بما يؤكد وجود أثر التوقعات على معدل التضخم .

د – على الرغم من تحسن تفسير معلمتي العرض النقدي والناتج المحلي مقارنة بالمعادلة رقم ( )3إال أن

ذلك جاء على حساب نسبة شرح هذه المعادلة للتغير في معدل التضخم  ,إذ بلغت نحو  , % 58وقد

ثبتت معنوية هذه العالقة باختبار ( 𝐹) عند مستوى معنوية  , % 5أما إحصاءة (𝑊𝐷) فلم تتغير مقارنة
بالمعادلة ( , )3هذا ومما يجدر ذكره أن هذه العالقة رغم تحقيقها لصحة الفروض النظرية  ,إال أنها أثبتت

ضعف تفسير النقود للتغيرات الحاصلة في األسعار ,بما يدعو إلى تتبع عدد من المتغيرات األخرى التي

تشارك في تفسيرها وف وجهات النظر المختلفة  ,وهو ما تتناوله الفقرات الخاصة بذلك في حينها .
جدول رقم ()2

نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()4
Prob
0.000

T . Statistic
-6.085
-3.610
-2.938
-2.607

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم

( )2إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة  %5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف  ,من

هنا يمكن القول أن هذه العالقة قد حققت صحة الفروض النظرية  ,كما أثبتت أهمية وأثر كمية النقود في

تفسير التغيرات الحاصلة في األسعار  ,األمر الذي يؤكد أن أخطاء التحكم في متغير العرض النقود يعد

أحد األسباب المسئولة عن االستقرار النقدي المحلي ( االستقرار السعري ) في االقتصاد الليبي  ,األمر

الذي يتطلب من السلطة النقدية ضرورة ضبط ومراقبة العرض النقدي بما ويتواف واحتياجات النشاط
االقتصادي .

 3-2أسباب ذات عالقة بالتقلبات الحادثة في هيكل اإلنفاق القومي :
 0-3-2تمهيد :

تعد مقاييس الفجوة التضخمية ذات طبيعة تركيبية لقياس أبعاد عملية التضخم في االقتصاد ,وتماشيا)

مع هدف الدراسة في هذا الخصوص  ,فان قياس الفجوة التضخمية سيتم بداللة إجمالي فائض الطلب
المحلي  ,إذ أنه من المعروف أنه إذا زاد مجموع اإلنفا القومي ( باألسعار الجارية ) على الناتج المحلي

اإلجمالي ( باألسعار الثابتة )  ,فان الفر بينهما يتبلور في شكل فائض طلب إجمالي على الصعيد
المحلي  ,وهذا الفائض ينعكس بدوره في شكل ارتفاع في األسعار الجارية للسلع والخدمات المنتجة (
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الفضيل  , ) 1892 :ويمكننا أن نشير إلى هذا المقياس باستخدام الصيغة اآلتية ( معهد التخطيط القومي

: ) 1898 ,

𝑃𝐷𝐺 – ] 𝐸 𝐷x = [ 𝐶𝑃 + 𝐶𝑔 + 𝐼 +

حيث :

()5

 = 𝐷xإجمالي فائض الطلب .

 = 𝐶pاالستهالك الخاص باألسعار الجارية .

 = 𝐶gاالستهالك العام باألسعار الجارية .

 = Iاالستثمار باألسعار الجارية .

𝐸 = االستثمار في المخزون باألسعار الجارية .

𝑃𝐷𝐺 = الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة .

ومن المعادلة السابقة يتبين  ,أنه إذا زاد مجموع اإلنفا القومي باألسعار الجارية عن الناتج المحلي

اإلجمالي باألسعار الثابتة  ,فان الفر بينهما يتبلور في شكل فائض طلب إجمالي  ,وجزء من هذا الفائض
سوف يشبع عن طري التوسع في االستيراد  ,أما الجزء الباقي من فائض الطلب  ,فهو يمثل ضغطا

تضخميا يدفع األسعار نحو االرتفاع .

جدول رقم ()3
متوسطات فائض الطلب الكلي وأوجه التصرف فيه في االقتصاد الليبي
خالل الفترة 1106 – 0791

الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بأسعار سنة

القيمة
6799
..

معدل

االستهالك

االستهالك

االستثمار

الطلب

النمو%

الحكومي

الخاص

اإلجمالي

الكلي

3723.

9316.7

.323.22

020.1.1

0.2

نسبة فائض

اإلنفاق المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

األساس 0791

67

7

( بالمليون دينار )

فائض
الطلب

الطلب إلى

الناتج المحلي

معدل نمو

الفجوة %

اإلجمالي %
03221
.1

%799.2

%9.2

المصدر  :من أعداد الباحث إعتماداً على اآلتي :
-

صندو النقد العربي  :التقرير العربي الموحد . 2113– 1931 ,

-

مصرف ليبيا المركزي  :التقرير السنوي والنشرة االقتصادية  ,سنوات مختلفة .

-

مجلس التخطيط العام  :الحسابات القومية . 2112 – 1922

ويتضح من البيانات المتاحة عن االقتصاد الليبي والملخصة في الجدول رقم ( , )1كبر متوسط نسبة الفجوة

التضخمية إلى الناتج الحقيقي خالل فترة الدراسة  ,وهذا يعني أن هناك فائضا في الطلب الكلي سجل في الفترة

محل الدراسة  ,بلغ في المتوسط نحو  31931مليون دينار  ,مما يعني وجود فجوة تضخمية عامة بلغت في
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المتوسط نسبة) إلى الناتج المحلي اإلجمالي نحو  , %87773وترجع هذه الفجوة إلى زيادة مكونات اإلنفا
المحلي اإلجمالي موزعا على أنواعه الثالثة (جانب الطلب) عن الناتج المحلي اإلجمالي (جانب العرض) .

 2-3-2قياس أثر متغيرات اإلنفاق القومي على معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :

تعزو بعض نظريات التضخم بأن مصدر التضخم هو نتيجة وجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات

 ,أي نتيجة زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من األسعار  ,وكما تبين عند قياس الفجوة
التضخمية بداللة فائض الطلب في االقتصاد الليبي  ,فانه يمكن النظر إلى أن المستوى العام لألسعار باعتباره

دالة في فائض الطلب  ,وذلك باعتبار هذه الدالة انعكاسا لألسعار المحلية التي تعكسها متغيرات اإلنفا القومي
متمثلة في معدالت االستهالك واالستثمار واإلنفا

الحكومي  ,لذلك فان مستوى األسعار يمكن أن تظهره

العالقة المباشرة بين األسعار وفائض الطلب  ,في صورة معدالت نمو  ,وكما تعبر عنه المعادلة التالية :
𝑡𝑈 ̅̅̅̅ − 𝑆̅)𝑡 +
()6
𝐷𝑇( 𝑃̅𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1

̅̅̅̅) فتمثل
حيث (̅𝑃) يمثل معدل التض ل ل للخم معب ا)ر عنه بمعدل نمو األرقام القياس ل ل للية لنفقة المعيش ل ل للة  ,أما (𝐷𝑇

معلدل نمو فلائض الطللب الكلي ويعلادل معلدل نمو اإلنفلا القومي  ,مع مالحظلة أن اإلنفلا القومي يتمثلل في
إجمالي كل من  :االستهالك الخاص والحكومي واالستثمار اإلجمالي واإلنفا الحكومي  ,أما (̅𝑆) فيمثل معدل

نمو العرض الحقيقي ويعادل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي( باألسل للعار الثابتة )  ,أما ( 𝑡𝑈) فتعبر
عن األخطاء  ,كما أن )̅𝑆 ̅̅̅̅ −
𝐷𝑇( يمثل معدل نمو فائض الطلب الكلي .
وقد نتج عن تطبي المعادلة رقم ( )6الصورة التالية :
𝑡)̅𝑆 ̅̅̅̅ −
𝐷𝑇( 𝑃̅𝑡 = 6.01+ 0.14

()7

()5.55( )2.93
𝑅 = 0.18
𝑅 = 0.16 𝑆𝐸𝑅 = 6.57
𝐹 = 8.58
𝐷𝑊 = 0.89
وتوضللح هذه المعادلة وجود عالقة طردية بين معدل نمو الفجوة التضللخمية بداللة فائض الطلب المحلي في
̅2

2

االقتص للاد الليبي ومعدل التض للخم العام  ,إال أنها ال تش للرح س للوى  %18من التغيرات التي تحدث في المس للتوى

العام لألسلعار ,كما تدل قيمة إحصلاءة (𝑊𝐷) على وجود مشلكلة االرتباط الذاتي  ,وفي محاولة لتحسين نتائج
عمليلة التقلدير تم إدخلال فترة تبلاطؤ واحلدة على معلدل نمو الفللائض في الطللب  ,وكلذللك علاملل آخر يتمثلل في

تكلفة االحتفاظ بالنقود معب ا)ر عنه بل (  , )𝐴 = 𝑃𝑡 - 𝑃𝑡−1وبعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي تم الحصول

على النتائج اآلتية :

𝐷𝑇(̅̅̅̅ − 𝑆̅)𝑡 + 0.01
𝑃𝐴 ̅̅̅̅ − 𝑆̅)𝑡−1 + 0.54
𝐷𝑇( 𝑃̅𝑡 = 8.15 + 0.03

()8

( )2.24( )2.15
()0.02
()5.83
2
𝑅 = 0.79
𝑅̅ = 0.77 𝑆𝐸𝐸 = 3.35
𝐹 = 33.86
𝐷𝑊 = 1.32
ويتضلح من هذه المعادلة زيادة شرحها للتغيرات في معدل التضخم والتي بلغت نحو  , % 77كما أن إدخال
2

فترة التباطؤ قوى من قيمة اختبار ميكانيكية العالقة ( 𝐹) مقارنة بالمعادلة السل ل ل للابقة  ,إال أن إدخال فترة اإلبطاء
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أضعف معنوية معدل نمو فائض الطلب في السنة الحالية مقارنة بالمعادلة السابقة  ,إضافة إلى ضعف معنوية
تفسللير المتغير الذي يمثل إبطاء السللنة السللابقة لمتغير معدل نمو فائض الطلب للتغيرات التي تحدث في معدل

التضللخم  ,هذا وفسللر كال منهما على التوالي نحو  %1 , %3من التغير الذي يحدث في معدل التضللخم  ,كما

اتض للح وجود عالقة قوية لمعامل تكلفة االحتفاظ باألرص للدة الحقيقية للنقود  ,والتي فس للرت نحو , %54وللقبول
بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة .

جدول رقم ()4
نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()8
Prob
0.012

T . Statistic
-3.52
-3.610
-2.938
-2.607

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

حيث تش للير نتائج الجدول رقم ( )1إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار مس للتقرة عند مسل للتوى داللة  %5وبالتالي فان

اإلنحدار غير زائف  ,األمر الذي يتضلح منه أن للعوامل اإلنفاقية مشلاركة متواضلعة – بل وضعيفة – في رفع

مسل للتوى األسل للعار المحلية ,ويعزى ذلك إلى الدعم السل لللعي  ,الذي كان تأثيره هاما) في الحد من ارتفاع معدالت

التضخم في االقتصاد الليبي .

 7-6أسباب ذات عالقة بالتقلبات الحادثة في عوامل دفع التكاليف :

 1-4-2تمهيد :

قد ال يترتب التضخم على حدوث فائض في الطلب فحسب  ،وانما يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع النفقات

التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار ,ويرتبط تضخم النفقة عادة بكل من ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج  ,وارتفاع

أسعار الواردات  ,وارتفاع هامش الربح  ,والزيادة في معدالت األجور  ,كذلك فان انخفاض اإلنتاجية يعد أحد

األسباب الرئيسية في ارتفاع تكاليف اإلنتاج في كثير من القطاعات االقتصادية  ,ومن ثم سببا) قد يدفع باألسعار

نحو االرتفاع  ,ويمكن تبين إنتاجية المشتغل في القطاعات االقتصادية المختلفة في االقتصاد الليبي خالل فترة
الدراسة  ,من خالل محتوى الجدول رقم ( , )5حيث يتبين بشكل جلي مدى ضآلة معدالت نمو اإلنتاجية في

غالبية القطاعات االقتصادية .

كما جيعد االختالل الحادث بين معدل نمو متوسط أجر المشتغل ومعدل نمو متوسط إنتاجيته  ,من األسباب
الدافعة الرتفاع المستوى العام لألسعار في االقتصاد الليبي  ,حيث تشير بيانات الجدول رقم ( )6إلى أنه في
حين بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو أجر المشتغل نحو  % 9.9نتيجة لمعدالت التوظف المتزايدة في القطاع

الحكومي  ,فان المتوسط السنوي لمعدل نمو إنتاجية المشتغل بلغ نحو  % 2.9خالل فترة الدراسة األمر الذي
أدى إلى حدوث فجوة بين المعدلين قدرت بنحو  % 6.1خالل فترة الدراسة  ,ومما الشك فيه أن هذه الفجوة
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التي نتجت عن تجاوز متوسط معدل نمو األجر السنوي للمشتغل لمتوسط معدل النمو السنوي إلنتاجيته  ,قد

ساهمت بشكل إيجابي في تغذية موجة الضغوط التضخمية في االقتصاد الليبي .
جدول رقم ()5

متوسط إنتاجية المشتغل ومتوسط المعامل الحدي لرأس المال في االقتصاد الليبي
حسب نوع النشاط خالل الفترة 1106 – 0791
اإلنتاجية الحقيقية للمشتغل

القطاعات االقتصادية

ر .م

المعامل الحدي لرأس المال

القيمة

معدل النمو%

القيمة

إنتاجية رأس المال

0

قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك

333.22

2.2

3.5

1.29

6

قطاع الصناعات اإلستخراجية والتعدين

32222.19

1.2 -

1.42

2.4

3

قطاع الصناعات التحويلية

1433.21

2

111

1.11

7

قطاع الكهرباء والمياه

1129.24

3.2

11

1.11

.

قطاع التشييد والبناء

2293.19

14.9

2.13

1.42

2

قطاع الخدمات التوزيعية

923.39

1.4

4.5

1.22

9

قطاع الخدمات الحكومية

2923.22

11.2

2.2

1.32

2

االقتصاد القومي ككل

2924.53

2.3

3.25

1.22

المصدر  :من إعداد الباحث اعتمادا على المصادر اآلتية :ا

-

النشرة االقتصادية والتقرير السنوي ( سنوات مختلفة ) مصرف ليبيا المركزي .

-

و ازرة التخطيط  :المؤشرات االقتصادية واالجتماعية . 1133 – 3691

جدول ()6
متوسط إنتاجية المشتغل ومتوسط أجره
ومتوسط مقدار التجاوز بين معدل نمو متوسط أجر المشتغل وانتاجيته الحقيقية
خالل الفترة 1106 – 0791

متوسط إنتاجية

معدل النمو%

متوسط أجر

معدل النمو %

مقدار التجاوز %

المشتغل بالدينار

()0

المشتغل بالدينار

()1

()0( – )1

1764652

169

4066614

المصدر  :من إعداد الباحث اعتمادا عل المصادر اآلتية :
-

و ازرة التخطيط  :الحسابات القومية . 3666 – 3671 :

و ازرة التخطيط  :المؤشرات االقتصادية واالجتماعية . 1133 – 3691

مصرف ليبيا المركزي  :النشرة االقتصادية والتقرير السنوي  ,سنوات مختلفة
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 2-4-2قياس أثر متغيرات عوامل دفع النفقة على معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :

كما أتضح فيما سب تفو معدالت نمو األجور على معدل نمو اإلنتاجية  ,لذلك فان العالقة بين

المتغيرات الخاصة بعناصر التكلفة الرئيسية والمستوى العام لألسعار تظهر من خالل العالقة التالية
( الزبيدي : ) 3661 ,
𝐿𝑃 ̅̅̅̅̅ −
)̅̅̅̅
()9
𝐿𝑊(𝑓 = ̅𝑃

̅̅̅̅̅ تمثل معدل نمو
حيث أن  𝑃̅ :يمثل معدل نمو الرقم القياسي ألسعار المستهلك ( معدل التضخم ) 𝑊𝐿 ,
متوسط أجر العامل ̅̅̅̅( ,
𝐿𝑃) تمثل معدل نمو متوسط إنتاجية العامل الحقيقية .
وتوضح هذه الدالة أن معدل التضخم يتوقف على الفر بين معدل نمو متوسط األجر – معب ا)ر عن تكلفة

وحدة العمل – ومعدل نمو متوسط اإلنتاجية  ,وبادخال عامل التضخم المستورد (معدل نمو الرقم القياسي

ألسعار الواردات ) تصبح الدالة في الصورة الخطية التالية (:( Hagger , 3677
̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅ − a2
()10
𝐿𝑊 𝑃̅ = a0 + a1
̅̅̅̅̅ 𝑃𝐿 + a3
𝑚𝑃
̅̅̅̅̅ تمثل معدل نمو أسعار الواردات  ,وتفترض هذه العالقة أن :
حيث أن 𝑃𝑚 :

 a1 ,a3 <0 , a2 >0أي أن معدل نمو متوسط األجر ومعدل نمو أسعار الواردات تتناسب طرديا) مع معدل

التضخم  ,بينما يتناسب معدل نمو اإلنتاجية عكسيا) مع معدل التضخم  ,كما تقوم هذه المعادلة على افتراض

نظري يقر بأن األسعار يتم تحديدها بواسطة المنتجين  ,آخذين في االعتبار تكلفة اإلنتاج للسلعة الواحدة
مضيفين إليها هامشا) محددا) للربح  ,وتعكس المعلمات  a1 ,a2 ,a3إسهام هذه العوامل في تكلفة اإلنتاج .

ويمكن معرفة أثر كل من األجور واإلنتاجية واألسعار العالمية للواردات على السعر المحلي عن طري إيجاد

المعامل التفاضلي للمعادلة السابقة بالنسبة للمتغيرات المذكورة  ,وبالتالي يمكن الحصول على المعادالت اآلتية :
a1
a2
a3

̅𝑃∂
= ̅̅̅̅̅
∂WL
̅𝑃∂
= ̅̅̅̅
∂PL
̅𝑃∂
=
̅̅̅̅̅
𝑚𝑃∂

()11
()12
()13

وهذه تعبر عن التغير في األسعار نتيجة لتغير هامشي األجور واإلنتاجية واألسعار العالمية للواردات على

المدى القصير .

وفي سبيل معرفة األثر الدائر بين مستوى األجور والمستوى العام لألسعار  ,يمكن االستعانة بمعادلة أخرى

تحدد سعر العمالة ( األجور ) بفرض أنها سلعة يتحدد سعرها وف العرض والطلب  ,وبالتالي فان فائض
الطلب على العمالة ( البطالة ) يعمل على تحديد مستوى األجر ,كما يمكن افتراض أن متوسط األجر يتأثر

بمعدل التضخم الجاري  ,وبالتالي تكون معادلة األجور كالتالي ) : (Ackley : 1978
̅𝑃 ̅̅̅̅̅= 𝛽0 + 𝛽1 ( 1 ) + 𝛽2
𝐿𝑊
𝑈
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()14

ومن المعادلتين السل ل ل ل للابقتين ( )38( , )31يمكن معرفة األثر اللولبي لألسل ل ل ل للعار واألجور ,وتأثر مسل ل ل ل للتوى
̅̅̅̅̅) بقيمتها من
األس للعار بعناص للر التكلفة الرئيس للية على المدى الطويل  ,وذلك عن طري التعويض عن (𝐿𝑊

المعادلة رقم ( )38في المعادلة رقم ( , )31واجراء المعامل التفاضلللي بالنس للبة لمقلوب معدل البطالة  ,وكذلك
اإلنتاجية  ,واألسعار العالمية للواردات  ,وذلك على النحو اآلتي:
̅𝑃∂
a1 𝛽1
= 1
) (1−a1 𝛽2
∂(U
)
̅𝑃∂
a2
=
) ̅̅̅̅ (1−a1 β2
𝐿𝑃∂
̅𝑃∂
a3
=
) ̅̅̅̅̅ (1−a1 β2
𝑚𝑃∂

()15
()16
()17

والمعادالت الثالث األخيرة توضح أن األثر على المدى الطويل نتيجة التفاعل الدائر بين األجور واألسعار

يعتمد على (  )𝛽2أثر التغير في األسل للعار على األجور و(  )a1أثر التغير في األجور على األس ل للعار و ( )𝛽1
أثر البطالة على األجور .

وتبين (  )a2أثر التغير في اإلنتلاجيلة على األسل ل ل ل ل ل لعلار  ,كملا تبين(  )a3أثر التغير في األسل ل ل ل ل ل لعلار العالمية

للواردات على األسعار المحلية  ,ومتى كانت  a1 β2>1فان األثر في المدى الطويل يكون أكبر من األثر في
المدى القصير  ,إال أنه ال يكون إنفجاريا) ( زكي . )1896 ,

وبالتطبي على الحالة موضع الدراسة  ,كانت المعادلة رقم ( )1في الصورة اآلتية :
𝑚𝑃 ̅̅̅̅ + 0.17
̅̅̅̅̅
()18
̅̅̅̅̅ 𝑃̅ = − 0.45 + 010
𝐿𝑃 𝑊𝐿 − 0.03

()-0.53( )2.44
()-1.28
()2.33
2
̅
𝑆𝐸𝑅 = 4.37 𝐹 = 4.83
𝐷𝑊 = 1.84
𝑅 = 0.29
𝑅 = 0.23
وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم ( )9إلى
أن بواقي معادلة اإلنحدار مسل ل للتقرة عند مسل ل للتوى داللة  ,%5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف  ,ويالحظ على
هذه المعادلة انسل للجامها مع الفروض النظرية  ,وثبوت معنوية معلمة نمو متوسل للط األجر ,ومعدل نمو أسل للعار
الواردات  ,بينما لم تثبت معنوية معلمة معدل نمو متوس ل ل ل ل ل للط اإلنتاجية  ,وذلك باس ل ل ل ل ل للتخدام اختبار (𝑇) عند
مسل ل ل للتوى معنوية  , ,%5كما أن وجود داللة قوية للعوامل الخارجية ممثلة في معدل نمو أسل ل ل للعار الواردات ,
يؤكد فعالية التضللخم المسللتورد  ,ذلك أن طائفة كبيرة من السلللع االسللتهالكية إضللافة إلى مسللتلزمات اإلنتاج ,
مسل ل للتوردة من الخارج  ,هذا وقد فسل ل للرت هذه المعادلة نحو  %16من التغيرات في معدل التض ل ل للخم  ,بما يدل
على تواضع تفسيره عن طري عوامل النفقة  ,كما ثبتت معنوية المعادلة ككل باستخدام اختبار ( 𝐹).
2

جدول رقم ()7

نتائج إختبار سلسلة بواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()88
Prob
0.000

Augmented Dickey – Fuller Test Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

T . Statistic
-6.130
-3.610
-2.938
-2.607

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS
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ويمكن توضيح أثر عوامل التكلفة المحلية في االقتصاد الليبي على مستوى السعر المحلي في األجلين القصير

والطويل على النحو اآلتي :

أ  -في األجل القصير :
ويتضح ذلك عند تطبي المعادلة رقم ( )11لمعرفة أثر األجور على األسعار  ,حيث :
= 0.10

̅𝑃∂
̅̅̅̅̅
∂WL

()19

وهو ما يعني أن ارتفاع متوسط األجر بنسبة  , %311يؤدي إلى زيادة األسعار المحلية بمقدار . %10
أيضا) من المعادلة رقم ( )12يمكن معرفة أثر اإلنتاجية على األسعار حيث :
= − 0.03

̅𝑃∂
̅̅̅̅
∂PL

()20

وهو ما يعني أن زيادة اإلنتاجية بنحو  %311سوف تعمل على خفض مستوى األسعار بنحو  %3وذلك على

المدى القصير.

كذلك من المعادلة ( )13يمكن معرفة أثر األسعار العالمية للواردات على األسعار المحلية  ,حيث:
= 0.17

̅𝑃∂
̅̅̅̅̅
𝑚𝑃∂

()21

وهو ما يعني أن ارتفاع األسعار العالمية للواردات بنحو  %311سوف يعمل على رفع مستوى األسعار

المحلية بنحو  , % 17وذلك على المدى القصير .

ب  -في المدى الطويل :

ولتتبع األثر الدائر بين األجور واألسعار لمعرفة تأثر األسعار على المدى الطويل بعناصر التكلفة  ,يمكن

تطبي المعادلة رقم ( )11الخاصة باألجور  ,حيث أخذت الصورة التالية :
̅̅̅̅̅= 8.04 + 32.9 ( 1 ) + 1.07 ̅𝑃 + 0.26 𝑃̅𝑡−1
𝐿𝑊
𝑈

()22

()3.08( )2401
()2411( )1.48
𝑅 = 0.17
𝑅 = 0.11
𝑆𝐸𝑅 = 16.3 𝐹 = 2.55
𝐷𝑊 = 2.50
وهذه المعادلة تشرح حوالي  %17من التغير في متوسط األجر  ,ويعود هذا االنخفاض في النسبة التفسيرية
̅2

2

 ,إلى أن نسبة ال يستهان بها من إجمالي األجور والمرتبات  ,هي مرتبات حكومية نتيجة للتوجه االشتراكي

للدولة – حتى أواخر تسعينيات القرن العشرين -تحكمها عوامل أخرى -أيديولوجية وسياسية – غير المذكورة
في المعادلة السابقة  .هذا وثبتت معنوية معلمات المعادلة ( باستثناء معلمة إبطاء معدل التضخم ) ,كما ثبتت

معنوية انحدار المعادلة ككل باستخدام اختبار ( 𝐹) وذلك عند مستوى معنوية  , %5هذا مع مالحظة أن إدخال
إبطاء التضخم (  )𝑃̅𝑡−1الممثل لعامل التوقعات أدى إلى تحسين تواف إشارة معلمة التضخم مع ما هو متوقع

نظريا)  ,ذلك أن إدخال التضخم لوحده أعطى إشارة مخالفة لما هو متوقع نظريا)  ,وللقبول بهذه النتيجة يتوجب
أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم ( )9إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار

مستقرة عند مستوى داللة  ,%5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .
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جدول رقم ()8
نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()22
Prob
0.000

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

T . Statistic
--8.063
-3.610
-2.938
-2.607

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

ويمكن عن طري كل من المعادالت ( )15و ( )16و ( )19بيان أثر التغير في األجور معب ا)ر عنه بمقلوب معدل
البطالة  ,وكذلك اإلنتاجية  ,واألسعار العالمية للواردات على مستوى األسعار المحلية في المدى الطويل حيث :
3.29

0.10𝛸 32.9

= (1−0.10𝛸1.07) = (1−0.107) = 3.7

̅𝑃∂

()23

1
∂(U
)

وهذا يعني أن أي تغير في مقلوب معدل البطالة بمقدار  %111يمكن أن يحدث تغير في األسللعار بمقدار

 , %370بما يعني أن أي تغير في معدل البطالة بمقدار  %111سلليؤدي إلى إحداث تغير في األسللعار في
االتجاه المعاكس بمقدار .% 27
وكذلك :

= − 0.03

− 0.03
)(1−0.107

=

−0.03
)(1−0.10Χ1.07

=

̅𝑃∂
̅̅̅̅
𝐿𝑃∂

()24

وهذا يدل على أن اإلنتاجية إذا ازدادت بمقدار  %311فان األسعار ستنخفض بمقدار . %3

كذلك :

0.17

0.17

= (1−0.10Χ1.07) = (1−0.107) = 0.19

̅𝑃∂
̅̅̅̅̅
𝑚𝑃∂

()25

وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار الواردات بمقدار  , % 311فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع األسعار المحلية في
األجل الطويل بمعدل . % 19

مما سل ل للب يتضل ل للح لنا أن عناصل ل للر التكلفة المحلية – باسل ل للتثناء عنصل ل للر التكلفة الخارجية – كان لها تأثير

متواضلع على مسللتوى األسللعار في المدى القصللير  ,أما عنصللر التكلفة الخارجية فقد كان تأثيره أعلى نسللبيا) ,

كذلك فان تأثير معدل البطالة على األسل للعار في المدى الطويل كان أعلى نسل للبيا)  ,بما يعني أن األثر اللولبي
لألسللعار واألجور يشللكل القدر األكبر في تزايد الضللغوط التضللخمية وارتفاع األسللعار المحلية  ,وبالتالي على

االستقرار السعري .

 5-2أسباب ذات عالقة بالعوامل الخارجية ( التضخم المستورد ) :
 1-5-2تمهيد :

إذا كان التضخم في الدول الرأسمالية المتقدمة هو المصدر األساسي للتضخم في االقتصاد الدولي  ,إذ

يجري نقله من بلد إلى آخر داخل مجموعة الدول المتقدمة نفسها من خالل دورة األعمال الدولية – المسيطرة

على أكثر من  %75من التجارة العالمية – فانه يتم تصديره إلى دول الجنوب التي تتعامل مع الدول الرأسمالية
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في أكثر من  %91من تجارتها الخارجية من خالل قنوات التجارة الخارجية خاصة عن طري االستيراد,
ويتوقف مدى تأثر الدولة المنقول إليها التضخم بحسب اعتمادها في دخلها القومي على التصدير  ,ومدى

اعتمادها على االستيراد في تلبية حاجاتها  ,وكذلك بحسب مكانة الدولة التي ظهر فيها التضخم ومدى تأثيرها
في التجارة الدولية ( التكريتي . )2111 ,

 1-5-1قياس أثر العوامل الخارجية على معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :

لتقدير مساهمة العوامل الخارجية في التضخم المحلي في االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة  ,وذلك عن

طري استخدام عدد من المتغيرات الممثلة للعوامل الخارجية  ,والتي تمثلت في كل من  :معدل نمو أسعار
̅̅̅̅)  ,وأسعار الصادرات الليبية ( 𝑥̅𝑃)  ,ومستوى الدخل العالمي
الواردات( 𝑚̅𝑃)  ,ومعدل نمو سعر صرف (𝑅𝐸

̅̅̅̅̅)  ,وذلك من خالل المعادلة أذناه ) , (Krause & Salant ,1977وباجراء عملية التقدير تم الحصول
( 𝑊𝑌

على النتيجة اآلتية :

𝑊𝑌̅̅̅̅ + 0.01 𝑃̅𝑥 + 0.29
̅̅̅̅̅
𝑅𝐸𝑃̅ =0.11 + 0.23𝑃̅𝑚 + 0.17

()22

()0.078( )2.67
()2.08
()0.44
()0.68
2
𝑆𝐸𝑅 = 4.46 𝐹 = 3.38
𝐷𝑊 = 1.75
𝑅 = 0.27
𝑅̅ = 0.19
وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم ( )8إلى
2

أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة  ,%5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .
جدول رقم ()9
نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()22
Prob
0.000

T . Statistic
-5.66
-3.610
-2.938
-2.607

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

ويتضح من هذه المعادلة النتائج اآلتية :

أ  -أن النمو في أسعار الواردات ( 𝑚̅𝑃) احتل المركز األول في التأثير على التضخم المحلي – من حيث

قيمة المعلمة أو معنويتها – وأتخذ اإلشارة الموجبة المتوقعة مما يدل على وجود عالقة طردية بين معدل نمو
أسعار الواردات الليبية ومعدل التضخم  ,مما يؤكد أن للواردات ومن ثم التضخم المستورد دور ال يستهان به

في التأثير على معدالت التضخم المحلية  ,حيث تفسر معلمة أسعار الواردات نحو  %11من التغيرات التي

تحدث في التضخم المحلي .

̅̅̅̅) احتل المركز الثاني -من حيث قيمة المعلمة أو معنويتها –
ب  -أن النمو في سعر صرف الدينار(𝑅𝐸

كمتغير مؤثر في التضخم المحلي كما أتخذ اإلشارة الموجبة  ,مما يدل وجود عالقة طردية بين سعر الصرف
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الرسمي ومعدل التضخم  ,ويؤثر سعر الصرف بصورة غير مباشرة على المستوى العام لألسعار عن طري

تأثيره على فائض الطلب  ,حيث يؤدي ارتفاع سعر الصرف دوره في زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم

الواردات  ,بما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وتخفيض العرض الحقيقي الكلي  ,وبالتالي إيجاد فائض طلب

يدفع المستوى العام لألسعار نحو االرتفاع ( الشيبة  , )2111 ,أما نسبة ما فسرته معلمة سعر الصرف من

التغيرات التي تحدث في التضخم المحلي فقد بلغت نحو 7%19
جـ  -اتخذت إشارة معدل نمو أسعار الصاد ارت ( 𝑥̅𝑃) اإلشارة الموجبة المتوقعة نظريا)  ,وعلى الرغم من

عدم معنوية هذه المعلمة  ,إال أنه يمكن تفسير األثر الطردي الذي يحدثه ارتفاع أسعار الصادرات على السعر
المحلي  ,من خالل فائض الطلب المحلي الذي ينشأ نتيجة زيادة الدخول المتولدة من زيادة الصادرات  ,األمر

الذي ينعكس في ارتفاع مستوى األسعار المحلية .
د  -اتخذت إشارة معلمة نمو الدخل العالمي( ̅̅̅̅̅
𝑊𝑌) اإلشارة الموجبة المتوقعة نظريا)  ,وعلى الرغم من عدم
معنويتها  ,إال أن اتخاذها لهذه اإلشارة يمكن تفسيره من زاوية كون أن ارتفاع الدخل العالمي عادة ما يصاحبه
زيادة في الطلب على الصادرات الليبية ( النفطية )  ,وما يصاحب ذلك من عوائد نفطية  ,األمر الذي يؤدي

إلى التوسع في السيولة المحلية  ,بما يؤدي إلى وزيادة معدالت التضخم المحلية .

هـ  -شرحت هذه المعادلة نحو  % 17من التغيرات التي تحدث في المستوى العام لألسعار في االقتصاد

الليبي  ,كما ثبتت معنويتها باستخدام اختبار ( 𝐹) عند مستوى معنوية  % 5بما يدعو لقبولها عند تفسير العوامل

الخارجية المؤثرة على مستوى األسعار المحلية.

 6-2أسباب ذات عالقة باالختالالت الهيكلية في االقتصاد الليبي :
 0-6-1تمهيد :

يرى الهيكليون اللذين تناولوا تحليل التضخم بالدول النامية  ,بأن عملية تحليل هذه الظاهرة يجب أن
تستند على كشف الخلل الهيكلي الموجود في البنيان االقتصادي واالجتماعي لهذه الدول  ,أما القضايا النقدية
والمالية فهي ال تلعب إال دو ا)ر ثانويا) في العملية التضخمية  ,ومن هنا يعتقد الهيكليون أن التضخم ال يجب
تفسيره على أنه زيادة غير طبيعية في كمية النقود  ,أو أنه نتيجة لإلدارة النقدية أو المالية السيئة في هذه الدول
 ,ألن العوامل الهيكلية االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي التي تربض وراء زيادة كمية النقود  ,ووراء اإلدارة
النقدية والمالية السيئة في تلك الدول( زكي  , )1893 ,ويعد االختالل الحادث بين نمو القطاعات االقتصادية
المختلفة أحد أهم اإلختالالت الهيكلية المسببة للضغوط التضخمية في هذه الدول  ,ذلك أن هذا االختالل
ينعكس في النهاية في االختالل الحادث بين التدفقات السلعية والتدفقات النقدية  ,أي بين العرض الحقيقي للسلع
والخدمات  ,وبين الطلب الكلي عليها  ,وفي هذا الصدد فان اإلقتصاد الليبي يتسم بارتفاع واضح في نسبة
مساهمة قطاعات الخدمات وقطاعات التوزيع في الناتج المحلي اإلجمالي  ,وبارتفاع معدالت نمو هذه القطاعات
بشكل يفو معدالت النمو في القطاعات السلعية  ,كما يبينه الجدول رقم ( , )11فان ذلك يؤدي إلى إحداث
نمو في قوى الطلب أكبر من النمو الذي يحدث في قوى العرض الحقيقي للسلع والخدمات  ,مما يدفع المستوى
العام لألسعار إلى االرتفاع .
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جدول رقم ()10

األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي الليبي

11.9

معدل النمو %

قطاع الزراعة
األهمية النسبية%
4.3

14.3

معدل النمو%

 24.1األهمية النسبية %

قطاع الصناعات

اإلستخراجية والتعدين

قطاع الصناعات
13.2

4.3

14.5

1.3

12.3

2.2

معدل النمو %

األهمية النسبية%

معدل النمو %

األهمية النسبية%

معدل النمو %

األهمية النسبية%

التحويلية

قطاع الكهرباء

قطاع التشييد والبناء

12

قطاع الخدمات
معدل النمو %

 12.3األهمية النسبية%

19

الحكومية

قطاع الخدمات
معدل النمو%

 12.2األهمية النسبية %

التوزيعية

ومعدالت نموها في المتوسط خالل الفترة 6102– 0791

حسبت من قبل الباحث اعتمادا على المصادر اآلتية :
-

و ازرة التخطيط  ,المؤشرات االقتصادية واالجتماعية .2666 – 2691

مصرف ليبيا المركزي  :النشرة االقتصادية  ,والتقرير السنوي ,سنوات مختلفة .
صندو النقد العربي  :الحسابات القومية للدول العربية . 1791 – 1793

 1-6-1قياس أثر االختالالت الهيكلية على معدل التضخم في االقتصاد الليبي :

تعرض اإلقتصاد الليبي الختالالت هيكلية  ,والتي كان لتنفيذ البرامج التنموية أثر في تزايدها  ,وقد أمكن

استخدام عدد من المتغيرات  -المعبرة عن االختالالت الهيكلية في االقتصاد الليبي  -في عدد من االختبارات
التجريبية  ,بغرض الحصول على أفضل عالقة معبرة ألثر هذه العوامل على معدل التضخم في االقتصاد

الليبي  ,حيث تم التوصل إلى المعادلة اآلتية :
𝑔𝑅

𝐹𝑆

𝐹𝑆𝑁 +𝐺𝑁𝑃 +

𝐼
𝑌∆

+

𝑔𝐵
𝐺

+

𝑓̅𝑃
𝑓𝑛̅𝑃

=̅𝑃

()27

حيث (̅𝑃) معدل نمو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة  )𝑃̅𝑓 ( ,معدل نمو الرقم القياسي ألسعار الغذاء )𝑃̅𝑛𝑓 ( ,

معدل نمو الرقم القياسي ألسعار السلع غير الغذائية  )𝐺 ( ,اإلنفا الحكومي اإلجمالي  )𝐵𝑔( ,العجز في
الموازنة العامة الممول عن طري الجهاز المصرفي ,
𝐹𝑆

𝑔𝑅
(
𝑃𝑁𝐺

) نسبة فجوة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي

اإلجمالي  )𝑁𝑆𝐹( ,كسر الناتج الزراعي إلى الناتج الغير زراعي .

حيث :

)𝑂𝑅 𝐵𝑔 = 𝐺 – (𝑅𝑇 +
𝑆 𝑅𝑔 = 𝐼 −

()28

()29

وتمثل (𝑇𝑅) اإليرادات السل ل ل ل لليادية ( الض ل ل ل ل لرائب ) و (𝑂𝑅) تمثل اإليرادات الجارية األخرى غير الض ل ل ل ل لرائب

واإليرادات ال أرسللمالية  ,و (𝑆) إجمالي المدخرات المحلية  .أما ( 𝐼) فتمثل االسللتثمار اإلجمالي  )∆𝑌( ,فتمثل
التغير في الناتج المحلي اإلجمالي .
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ويرتبط معدل التضخم في هذه العالقة ارتباطا طرديا) مع النسب المذكورة – باستثناء كسر المواد الغذائية -

ففي الحالة التي يزداد فيها ارتفاع كل من 𝐺 و 𝐼 و 𝑓𝑃 والداخلة في حسابه  ,حيث بارتفاعها يزداد امتصاصها
للناتج المحلي والممكن تغطيته  ,إما بزيادة اإلنتاج أو االستيراد من جهة  ,أو بارتفاع مستوى األسعار ( التضخم

) من جهة أخرى  ,أو من الجهتين معا  ,أما إذا تزايد انخفاض أي من هذه المتغيرات فان العالقة االرتباطية
تكون عكسية  ,أما كسر المواد الغذائية فيتناسب عكسيا مع معدل التضخم  ,فكلما زادت قيمة هذا الكسر دل

ذلك على زيادة الناتج الغذائي  ,فيزاد العرض منه فتنخفض األسعار  ,ويقل االعتماد على االستيراد المرتبط

بالتضخم المستورد  ,والعكس بالعكس تماما) .

وكانت نتائج المعادلة السابقة على النحو اآلتي :
𝐹𝑆
𝐹𝑆𝑁

– 6.7

𝑔𝑅
𝑃𝑁𝐺

+0.11

𝐼
𝑌∆

+ 0.001

𝑔𝐵
𝐺

+ 0.02

̅𝑃
𝑓 ̅ 0.5
𝑓𝑛𝑃

()30

𝑃̅ = 33.12 +

()7.04( )2.31
()0.63
()0.47
()142
()-5.57
2
̅
𝑆𝐸𝑅 = 5.21 𝐹 = 7.21
𝐷𝑊 = 1.30
𝑅 = 0.51
𝑅 = 0.44
وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم ( )11إلى
2

أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة  ,%5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .
جدول رقم ()11

نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()03
Prob
0.003

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

T . Statistic
-4.13
-3.610
-2.938
-2.607

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

وتوضح هذه العالقة ما يلي :

أ – أن هناك عالقة إرتباطية طردية مع جميع المتغيرات باستثناء كسر المواد الغذائية .

ب – ثبات معنوية كسر األسعار النسبية بين المنتجات الزراعية والمنتجات غير الزراعية  ,مما يعني أنه بزيادة
الناتج الزراعي بحيث أوضح أثره في حدود %51على معدل التضخم ,مما يعني أن ارتفاع أسعار المنتجات
الزراعية النسبية ,تشكل عامال مهما من العوامل الدافعة الرتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي.

جـ – ثبات معنوية كسر المواد الغذائية  ,وارتباطه بعالقة عكسية مع معدل التضخم  ,تعكس االنخفاض الذي

سيحدث في المستوى العام لألسعار عند ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي .

د – سجلت معلمة نسبة العجز ( أو الفائض) في الموازنة الحكومية إلى إجمالي اإلنفا الحكومي قيمة متدنية
 ,إضافة إلى عدم معنوية هذه المعلمة باستخدام اختبار (𝑇)  ,ويعزى ذلك إلى ضخامة فوائض الموازنة

الحكومية المسجلة في أغلب سنوات األلفية الثالثة  ,وانعدام الدين المحلي المصرفي في تلك السنوات – نتيجة
للطفرة النفطية التي شهدتها األسوا النفطية  ,وما رافقها من فوائض واحتياطيات مالية للدولة – األمر الذي
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انعكس في تدني معلمة كسر العجز في الموازنة إلى إجمالي اإلنفا الحكومي  ,وعدم ثبات معنويته  ,على

الرغم من العجز المسجل في موازنة الحكومة في أكثر من نصف سنوات الدارسة موضع البحث  ,وما رافقه

من نمو مطرد للدين المحلي المصرفي في تلك السنوات .

ه – تدني معلمة كسر إجمالي االستثمار إلى التغير في الناتج المحلي وانعدام معنويته  ,ويعود ذلك إلى سب

معدل الناتج المحلي اإلجمالي لمعدل نمو إجمالي االستثمار ,وضخامة الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة

باالستثمار اإلجمالي خاصة في سنوات األلفية الثالثة  ,لنفس السبب المذكور في الفقرة السابقة .

و – انخفاض معنوية فجوة الموارد المحلية  ,يعود إلى ضخامة المدخرات الحكومية في جل سنوات األلفية

الثالثة  ,لنفس السبب المذكور في الفقرتين السابقتين  ,على الرغم من وجود هذه الفجوة في أكثر من نصف

سنوات الدراسة موضع البحث .

ز– بلغت نسبة شرح هذه المعادلة للتغير في معدل التضخم نحو  %51وهي نسبة يعتد بها  ,عند تفسيرنا

للظاهرة التضخمية في االقتصاد الوطني من وجهة النظر الهيكلية فقط  ,ذلك أن التضخم في أي اقتصاد تحكمه

عوامل متعددة غير العوامل الهيكلية  ,كما ثبتت معنوية هذه العالقة  ,باختبار ( 𝐹) عند مستوى معنوية . %5

 -3محددات التضخم في االقتصاد الليبي :

بغرض الحصول على الدالة التضخمية العامة المعبرة عن كافة المتغيرات الممثلة لكافة محددات التضخم

في االقتصاد الليبي  ,تم استخدم المتغيرات المفسرة للظاهرة التضخمية  ,والتي تم استيفاءها من النماذج السابقة

 ,وباجراء عدد من االختبارات التجريبية  ,تم التوصل إلى المعادلة الممثلة لمحددات التضخم في االقتصاد
الليبي اآلتية :
𝑔𝑅

𝑃𝑁𝐺 +0.09

𝐹𝑆
𝐹𝑆𝑁 4.11

– ̅̅̅̅
𝑅𝐸+ 0.36

̅𝑃
𝑓 ̅ 0.06
𝑓𝑛𝑃

𝑃̅ =20.25 + 0.22𝑃̅𝑚 + 5.73𝐷 +

()31

()4.43( )2.43( )3.72( )3.13
()4.16( )-3.83( )2.03
2
𝑅 = 0.72
𝑅̅ = 0.66
𝑆𝐸𝐸 = 4.03 𝐹13.99
𝐷𝑊 = 1.30
حيث  )𝑃̅𝑚 ( :يمثل معدل النمو في الرقم القياسي ألسعار الواردات  )𝐷( ,يمثل متغير كيفي يمثل األزمات
2

̅𝑃

االقتصادية والسياسية  )𝑃̅ 𝑓 ( ,يمثل كسر معدل نمو أسعار الغذاء إلى معدل نمو أسعار السلع غير الغذائية
𝑓𝑛

̅̅̅̅) معدل نمو سعر الصرف ,
𝐸𝑅( ,

𝐹𝑆
(𝐹𝑆𝑁)

يمثل كسر الناتج الزراعي إلى الناتج الغير زراعي ,

يمثل فجوة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي .

𝑔𝑅
(𝑃𝑁𝐺)

كسر

وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة  ,حيث تشير نتائج الجدول رقم ( )12إلى

أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة  ,%5وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .
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جدول رقم ()82

نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم ()08
Prob
0.0004

T . Statistic
-4.750
-3.610
-2.938
-2.607

Augmented Dickey – Fuller Test
Statistic
Test Critical Values
1 % Level
5 % Level
10 % Level

المصدر :من إعداد الباحث إعتماداً على مخرجات برنامج EVIEWS

هذا ويمكن سرد بعض المالحظات والحقائ على معادلة التضخم العامة  ,وذلك على النحو اآلتي بيانه :
أ – لقد تمت العديد من المحاوالت إلدخال المتغيرات األخرى التي لم ترد في المعادلة السابقة  ,والتي كانت لها
قوة تفسيرية أو معنوية يعتد بها في النماذج السابقة  ,مثل تكلفة االحتفاظ بالنقود أو إبطاء معدل التضخم

المحلي أو معدل نمو ا لناتج المحلي اإلجمالي أو معدل البطالة  ,وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات التفسيرية
األخرى األقل تفسيرية أو األقل معنوية مثل معدل نمو السيولة المحلية  ,أو معدل نمو األجر أو معدل نمو

اإلنتاجية للمشتغل أو العوامل اإلنفاقية المتمثلة في معدل نمو فائض الطلب الكلي  ,أو بعض العوامل الهيكلية
أو الخارجية األخرى  ,إال أن إدخال مثل هذه المتغيرات إلى المعادلة السابقة قد أثر على معنوية متغيراتها ,

وفي أحيان كثيرة تحولت إشارة المتغير المدخل إلى اإلشارة المخالفة لتوقعات النظرية االقتصادية وعدم معنويته

 ,وفي أحيان أخرى فان إدخال مثل هذه المتغيرات لم يزد من القوة التفسيرية للنموذج .

ب – بلغت النسبة التفسيرية للتضخم الحادث في االقتصاد الليبي نحو  %71للعوامل الخارجية والعوامل الهيكلية
 ,في حين النسبة المتبقية تمثل العوامل األخرى (العوامل النقدية اإلنفاقية وعوامل دفع التكلفة ) كما ثبتت معنوية

جميع متغيراتها باستخدام اختبار(𝑇)  ,كما ثبتت معنوية انحدار المعادلة ككل باستخدام اختبار( 𝐹)  ,كما جاءت
جميع إشارات معلماتها مطابقة للنظرية االقتصادية .

جـ – بسبب استبعاد العامل النقدي لضآلة داللته المعنوية واتخاذه اإلشارة السالبة  ,إضافة إلى عدم معنوية
العوامل اإلنفاقية وبعض عوامل دفع النفقة وضعف تفسيرها خالل االختبارات التجريبية  ,برزت العوامل الهيكلية
والخارجية كعوامل مهمة في تفسير التضخم الحاصل في االقتصاد الليبي  ,بما يؤكد أن االختناقات التي تظهر

بسبب عملية التنمية باإلضافة إلى األخطاء التي تشوب هذه العملية تخطيطا) وتنفيذا)  ,مع عدم تجاوب الهيكل
اإلنتاجي لمجاراة الطلب المتزايد  ,األمر الذي أدى إلى االلتجاء للعالم الخارجي بشكل متزايد لسد العجز
الحاصل  ,وما أدى ذلك من تأثير التضخم العالمي على مستوى األسعار المحلية .

النتائج والتوصيات :

-1النتائج :
1-1

أظهرت عملية القياس ضل ل للعف العامل النقدي في تفسل ل للير التغيرات التي تحدث في المسل ل للتوى العام

لألس ل ل للعار  ,مع أن ذلك ال يمنع من أخذ العامل النقدي في الحس ل ل للبان  ,ذلك أن البيانات المنش ل ل للورة
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يشللوبها الكثير من القصللور والتضللارب  ,هذا فض لال) عن تأثره بالسللياسللات النقدية اإلنكماشللية التي
إتخذتها السللطات النفدية في أغلب سنوات العقد األول من األلفية الثالثة بغرض إمتصاص السيولة

المحلية الفائضة .
2-1

أظهرت عملية القياس للنموذج اإلنفاقي الذي عرض العالقة بين فائض الطلب ومعدل التضخم ,

تواضع مشاركة هذه العوامل في دفع مستوى األسعار نحو اإلرتفاع  ,ويعزى ذلك إلى الدعم السلعي
الذي أخذت به الدولة طيلة سنوات الفترة موضع الدراسة .

3-1

أظهرت عملية القياس كذلك قوة تفسير العوامل الهيكلية والخارجية للتضخم في اإلقتصاد الليبي .

 –6التوصيات :

 1-2في إطار مواجهة التضخم من جانب الطلب  ,فان ذلك يتم من خالل التحكم في الطلب على السلع

والخدمات في اتجاهين  ,أحدهما التحكم في المعروض النقدي بمفهومه الواسع  ,عن طري التأثير على مكوناته
باستخدام السياسة النقدية الفعالة  ,واآلخر يتجه نحو تضيي الفجوة التضخمية عن طري التأثير على مكونات

الطلب الكلي  ,متمثلة في أوجه اإلنفا المختلفة باستخدام السياسات المالية اإلنفاقية .
2-2

بغرض القضاء على الفجوة التضخمية الناتجة عن فائض الطلب  ,يتطلب األمر إستخدام أدوات

السياسة المالية واإلنفاقية  ,كضرورة ضغط وترشيد اإلنفا اإلستهالكي الخاص والحكومي  ,واعادة النظر في

أولويات اإلنفا العام  ,والعمل على زيادة الجهد الضريبي  ,مع ضرورة دراسة اآلثار المباشرة وغير المباشرة

لكل وجه من أوجه الدعم الحكومي  ,ومن ثم تقويمه من حيث مدى ضرورته ومدى كفايته  ,كما ال يجوز أن
تبتعد اعتبارات الدعم الحكومي ومعايير تخصيصه لكافة أنشطة اإلنتاج السلعي والخدمي  ,بالشكل الذي جي َم ِّكن
هذه األنشطة من أن تكون دعامة للقاعدة االقتصادية  ,ومرتك ا)ز للبناء االقتصادي من أجل توفير االحتياجات
الضرورية للسكان .

 3-2جيعد رفع مستوى اإلنتاجية أحد الوسائل لتخفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة العرض الحقيقي من السلع
والخدمات  ,لذلك فان مجال زيادة اإلنتاجية كوسيلة من وسائل مكافحة التضخم يتم من خالل تحسين وتغيير
الطر التنظيمية والفنية واإلدارية لإلنتاج  ,إضافة إلى ربط الحوافز والمكافآت والترقيات بزيادة اإلنتاج .

 4-2ترشيد وضغط الواردات وقصرها على الضروري  ,ومحاولة التقليل من الواردات الترفية والكمالية باستخدام

السياسات الضريبية والجمركية المناسبة  ,كما يمكن تخفيض التضخم المستورد من خالل تنويع خريطة الواردات
 ,والعمل على تخفيف تركيزها في الدول التي تتسم بمعدالت التضخم العالية  ,إضافة إلى

تشجيع عمليات

اإلحالل في مجاالت اإلنتاج واالستهالك للسلع المحلية محل السلع المستوردة  ,وذلك عن طري إدخال نظم
جديدة للحوافز االستهالكية واالستثمارية تشجع استخدام البدائل المحلية من السلع االستهالكية والوسيطة

واإلنتاجية .

 5-2إتباع إستراتيجية تنموية من شأنها مواجهة االختالل الحاصل في عالقات النمو بين القطاعات االقتصادية
 ,والتي تتم باتباع سياسات النمو المتوازن التي يمكن إقامتها في قطاعات اإلنتاج للسلع األساسية والتي من
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أهمها القطاع الزراعي  ,وذلك من خالل رصد حد معين من االستثمارات على مشروعات مختارة تكون أقطابا)
قائدة إلى إقامة مشروعات مستقبلية  ,على أن يتم ربطها بمشروعات أخرى مستقبلية  ,وعلى أن يتم ربطها
بمشروعات أخرى تتكامل معها من حيث تزويدها بمستلزمات اإلنتاج  ,وهو ما يدعو إلى أن يكون التكامل

رأسيا) .
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1.
2.
3.

مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني وأثرها على جودة

خدمات المراجعة (من منظور المراجعين الخارجيين بمنطقة طرابلس والمقيدين
بمصرف ليبيا المركزي)

د.المهدي عبد العظيم المهدي حمودة

أ.على محمد على العمارى

1

مستخلص الدراسة:

2

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى التزام المراجعين الخارجيين بقواعد السلوك

المهني ،ثم اختبار مدي تأثيرها على جودة خدمات المراجعة ،وذلك من منظور المراجعين الخارجيين
بمنطقة طرابلس والمقيدين بمصرف ليبيا المركزي ،ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدم
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مستخدمين استمارة استبيان تتكون من ثالثة محاور ،كأداة لتجميع
البيانات وذلك باالعتماد علي الدراسات السابقة ،وقد تم توزيع واسترداد عدد ( )64استبانة ،وبتحليل
اإلجابات المجمعة بواسطة االستبانة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( .(SPSSوتوصلت الدراسة

إلى أن هنالك التزام من قبل المراجعين الخارجيين العاملين في مكاتب المراجعة عينة الدراسة بقواعد
السلوك المهني بليبيا ،وكذلك أثبتت الدراسة أن االلتزام بقواعد السلوك المهني يؤثر إيجاباً على جودة

خدمات المراجعة .واختتمت الدراسة ببعض التوصيات الموجهة للمراجعين الخارجيين العاملين في

مكاتب المراجعة وذلك لالسترشاد بها في مجال عملهم.
مفتاح الكلمات :السلوك المهني ،جودة المراجعة.

المقدمة:

يعتبر مفهوم جودة خدمات المراجعة التي يقدمها المراجع من الموضوعات التي تلقي اهتماما متزايداً في الوقت
الحالي ،نظ اًر لتعدد اإلطراف التي تستفيد منها في المجتمع ،وذلك بسبب التقرير الذي يعده المراجع حول مدى

مصداقية وعدالة القوائم المالية التي يقوم المراجع بفحصها ومراجعتها ،بهدف المساعدة في اتخاذ الق اررات ورسم
السياسات الحالية والمستقبلية .ولهذا كان من المتوقع من هذه المهنة أن تقدم خدمات ذات جودة عالية من

الكفاءة وطبقاً لمتطلبات معايير الرقابة علي جودة األداء المهني المتفق عليها ،والصادرة عن المجمع األمريكي
للمحاسبين القانونيين واالتحاد الدولي للمحاسبة لضمان تحسين المصداقية لهذه المهنة ،ومواكبة التطورات التي

تشهدها هذه المهنة وما تتركه من أثر إيجابي علي المستفيدين من خدماتها (حمودة.)11:2:66،

1
2

أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقبalmahdihamoda@gmail.com ،
مساعد محاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقبaliamari76@yahoo.com ،
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غير أن انهيار كبري شركات المراجعة في العالم "آرثر اندرسون" وثبوت تورطها في حدوث العديد من االزمات
للشركات العالمية الكبرى وانهيارها في بيئة االعمال الحديثة .طرح العديد من التساؤالت السلبية حول قصور

دور مهنة المحاسبة والمراجعة في معالجة تلك االزمات من قبل االطراف المستفيدة من خدماتها ،وفقد الثقة في

دور المراجع الخارجي بضمان تدعيم عنصر الشفافية واإلفصاح في كافة معامالت الشركات ،واصدار قوائم

مالية تتصف بالدقة والمصداقية تحظى بقبول ودعم ثقة مستخدميها .وبالتالي أصبح إعادة ثقة المجتمع في

المراجع الخارجي وجودة خدماته ال تتعزز إال بوجود أسس وقواعد تحكم تصرفات وسلوكيات أعضاء المهنة

وآدابها .ويعتبر غير الملتزم بها مخالفاً ألحكام المهنة ويتعرض للعقوبات التي تضعها المهنة بالخصوص.

ولذلك قامت العديد من المنظمات المهنية على المستوى الدولي بوضع معايير وأسس يتم من خاللها ترجمة

اإلخالق المهنية في أنحاء العالم كدليل لمبادئ وقواعد السلوك المهني والتي يجب ان يتصف بها مراجعو

الحسابات وهي( قواعد عامة ،قواعد تتعلق بتعزيز استقاللية المراجع قواعد تتعلق بعالقة المراجع مع عمالئه،
قواعد تتعلق بعالقة المراجع مع زمالئه  ،وقواعد تتعلق بالمحافظة على األداء المهني للمراجع)

أما على الصعيد المحلي ،فقد بينت بعض الدراسات (القاجيجي )2::2،بأنه ال يوجد دليل مكتوب لقواعد
السلوك المهني في ليبيا .

ولهذا أصبح هناك حاجة ماسة لوجود ضوابط ومعايير محاسبة ومراجعة محلية يلتزم بها المراجع الخارجي

لكي تحكم أخالقياته وسلوكه وتصرفاته أثناء قيامه بعمله المهني و بما يؤدي الى تحسين جودة خدمات
المراجعة بصفة خاصة ،ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام.

مشكلة الدراسة:

تكمن أهمية المراجعة في جودة الخدمات التي يقدمها المراجع الخارجي لعمالئه بكل موضوعية ونزاهة عند

تنفيذه لعملية المراجعة ،من أجل دعم الثقة والمصداقية في المعلومات المالية في القوائم المالية حتى تصبح
ذات جودة عالية تفي باحتياجات مستخدميها .غير أن عدم التزام المراجع بآداب وسلوكيات المهنة وبمعايير

المراجعة المقبولة عموماً سوف يحمله المسئولية القانونية والمهنية الكاملة أمام الجهات المستفيدة من خدماته.
خاصة إذا تبين عدم بدله العناية المهنية الالزمة عند قيامه بعملية المراجعة.

وفي ليبيا وفي ظل غياب معايير وطنية تساعد على وضع دليل لقواعد السلوك المهني وكذلك عدم وجود

تشريع يطالب المراجع بتنفيذ برنامج رقابة الجودة وااللتزام به.

إجريت العديد من الدراسات لتحديد مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني الصادرة عن

معهد المحاسبين األمريكي أو االتحاد الدولي للمحاسبين .حيث أجمعت هذه الدراسات على الحاجة للمزيد من
الدراسات لوضع دليل لقواعد السلوك المهني وتحديد تأثيرها المحتمل على جودة خدمات المراجعة.

ولهذا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على مدى التزام المراجع الخارجي في بيئة اإلعمال الليبية بقواعد السلوك

المهني وقياس تأثيرها على جودة المراجعة من منظور المراجعين الخارجيين بمدينة طرابلس .وعليه فإن مشكلة

الدراسة تتمثل في اإلجابة على السؤالين التاليين:
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 -1ما مدى التزام المراجع الخارجي في بيئة اإلعمال الليبية بقواعد السلوك المهني.
 -2هل يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني في جودة المراجعة.

أهمية الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة امتداداً للدراسات السابقة وتستمد أهميتها من خالل دراسة مدى التزام المراجع الخارجي بليبيا

بقواعد السلوك المهني ،والتي تعد مطلباً أساسياً لقيام المراجع بتنفيذ عملية المراجعة بكل كفاءة وفاعلية ،ثم
اختبار مدى تأثيرها علي جودة خدمات المراجعة باعتبارها أداة استراتيجية لتحقيق ميزة تنافسية في سوق الخدمة،

ووسيلة لتحسين وتحقيق رضاء ووالء العمالء.

فرضية الدراسة:

وتتمثل الفرضيات الرئيسية للدراسة في االتي:

 -1هل يلتزم المراجع الخارجي في ليبيا بقواعد السلوك المهني .

 -2ال يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني على جودة خدمات المراجعة.

أهداف الدراسة:

تسعي هذه الدراسة الي التعرف على مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني بليبيا واختبار أثرها

على جودة خدمات المراجعة من خالل تحقيق االهداف التالية:

 - 1التعريف بقواعد السلوك المهني الواجب االلتزام بها.
 - 2التعريف بمفهوم وأهمية جودة خدمات المراجعة.

 -3التعرف على مدى التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني وبيان أثرها علي جودة المراجعة.

حدود الدراسة :

ستقتصر هذه الدراسة على دراسة قواعد السلوك المهني الصادرة عن المنظمات المهنية واختبار مدى تأثيرها

على جودة خدمات المراجعة ،كما سيقتصر على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية بمدينة طرابلس
وذلك خالل شهري اكتوبر ونوفمبر من سنة 2112م.

الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات موضوع آداب وسلوك مهنة المراجعة والتي من أهمها:

 -6دراسة ( بن غريب وبالخير )6811،بعنوان :معايير المراجعة وقواعد السلوك المهني في ليبيا.

استهدفت هذه الدراسة حصر وتقييم معايير المراجعة وقواعد السلوك  ،ومن خالل عملية الحصر والتقييم

توصلت الدراسة إلي وجود نقص في التشريعات المنظمة لمهنة المراجعة فيما يتعلق بمعايير المراجعة وقواعد

السلوك المهني ،ووجود تطبيق جزئي للموجود منها مع بعض المخالفات في التطبيق العملي لبعض المعايير

والقواعد المتعارف عليها مهنيا  ،وخاصة تلك المتعلقة باالستقاللية وتقرير المراجع وتجميع أدلة اإلثبات والتأهيل

العلمي والعملي للمراجع.
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 -2دراسة (القاجيجي  )2::2 ،بعنوان  :قواعد السلوك المهني لمراجعي الحسابات ،دراسة مقارنة
بين التطبيقات الليبية والعربية والدولية.

قامت هذه الدراسة بتقييم واقع قواعد السلوك المهني على المستوى المحلي والعربي والدولي وتوصلت إلى عدة

نتائج منها :وجود فهم لدى أغلبية المراجعين في ليبيا لطبيعة ومضمون قواعد السلوك المهني ،رغم عدم وجود
دليل واضح لهذه القواعد بالرغم من اعتقاد بعض المراجعين بأن وجود القانون رقم ( )114لسنة 1793وبعض

القوانين األخرى يعني وجود دليل مكتوب لقواعد السلوك المهني .كذلك بينت الدراسة أنه في الوقت الذي يدرك

فيه غالبية المراجعين الليبيين فائدة وجود قواعد للسلوك المهني فإن شريحة منهم ليس لها إدراك أو معرفة أو

لم تطلع أصال على هذه القواعد.

 -3دراسة (صيام وابو حميد )2::1،بعنوان :مدى التزام مراجعي الحسابات في االردن بقواعد
السلوك المهني .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي مدى التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد السلوك المهني ،ولتحقيق

هذا الهدف قام الباحثان بتصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك

التزاما من قبل مراجعي الحسابات بقواعد السلوك المهني المتعلقة بالمحافظة على األداء المهني للمراجع وبتعزيز
استقاللية المراجع .وبعالقة المراجع مع عمالئه .وبالقواعد العامة للسلوك المهني .وبعالقة المراجع مع زمالئه.

 -4دراسة (الزناتي )2::1 ،بعنوان  :إطار شامل آلداب سلوك مهنة المراجعة في البيئة الليبية

حاولت هذه الدراسة تقديم إطار شامل آلداب سلوك مهنة المراجعة بما يتالءم مع الظروف المحيطة بالمهنة

في ليبيا  ،واختبار مدى قبول عناصر اإلطار المقترح في الواقع العملي ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد إطار

لقواعد السلوك المهني اشتمل على :األمانة واالستقامة الموضوعية ،االستقالل ،االلتزام بالسرية في ممارسة

المهنة ،الحلول محل المراجع السابق الحصول على العمل المهني بطريقة ال تتنافى مع آداب المهنة ،الخدمات

االستشارية ،االلتزام بالمعايير ،االتعاب المشروطة والمنافسة عليها ،وقام بعرض هذا اإلطار على مكاتب

المحاسبة في ليبيا الختبار مدى قبول المراجعين في ليبيا لهذا اإلطار المقترح ،وبعد تحليل الباحث للبيانات

الواردة من مكاتب المراجعة محل الدراسة توصل إلي نتيجة مفادها قبول مجتمع الدراسة لهذا اإلطار المقترح.

 -6دراسة (العماري )2::1 ،بعنوان  :مدى التزام مراجعي الحسابات بقواعد السلوك المهني
دراسة ميدانية بمدينة طرابلس

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مدى التزام المراجعين في ليبيا بقواعد السلوك المهني والتي تم تصنيفها
إلي قواعد عامة  ،وقواعد تتعلق بعالقة المراجع مع زمالئه وقواعد تتعلق بتعزيز استقاللية الم ارجع ،وقواعد

تتعلق بمحافظة المراجع على أدائه المهني ،وهدفت الدراسة كذلك إلي التعرف على مدى تأثير القوانين المتعلقة

بالمهنة على التزام المراجع بتلك القواعد ،وكذلك اثر التطورات االقتصادية المعاصرة المترتبة على انضمام ليبيا

إلي منظمة التجارة العالمية والعولمة واالتجاه نحو الخصخصة ومعايير الجودة العالمية على أخالقيات المراجع.
وتوصلت الدراسة إلى التزام المراجعين في ليبيا بقواعد السلوك المهني سواء العامة أو تلك المتعلقة بعالقة
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المراجع مع زمالءه أو المتعلقة بتعزيز استقالله أو تلك المتعلقة بالمحافظة على جودة أدائه ،كذلك توصلت
الدراسة إلي وجود التزام من قبل المراجعين في ليبيا بقواعد السلوك المهني في ظل التطورات االقتصادية التي

قد تترتب على انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية ومحاولة الوفاء بمتطلبات العولمة واالتجاه نحو

الخصخصة والوفاء بمتطلبات الجودة العالمية.

الجزء النظري للدراسة
المبحث االول :جودة مراجعة الحسابات

أوالً :مفهوم جودة مراجعة الحسابات :على الرغم من أهمية مفهوم جودة المراجعة ،إال أنه لم يرد تعريف

واضح وشامل ومتفق عليه من قبل الباحثين والدارسين ،ويرجع ذلك إلى النظر إليها من وجهات نظر متعددة

ومختلفة .حيث أوضح المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين في معيار رقابة الجودة بأن مفهومها يتمثل في

االلتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية والتي تتضمن القواعد االخالقية آلداب السلوك المهني
والتي تمثل المستويات المقبولة للسلوكيات التي يجب ان يتصف بها مراجعي الحسابات.

ويعتبر( ) DaAngeloمن أوائل الباحثين الذين عملوا على وضع تعريف لجودة المرجعة وعرفها بأنها :احتمالية

شرط قيام المحاسب القانوني باكتشاف األخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل ،والقيام بتسجيل ذلك في

التقرير الذي يصدره(حميدات.)2::6،

ثانياً :أهمية جودة مراجعة الحسابات :تكمن أهمية جودة المراجعة والتدقيق في كون المستخدمين الخارجيين
للقوائم المالية يتوقعون من مخرجات عملية المراجعة ،والمتمثلة في تقرير مراجع الحسابات ،الجودة التامة ألنهم

يعتمدون في إتخاذ ق ارراتهم ورسم سياساتهم على تلك القوائم ،وبالتالي فإن جودة المراجعة تحقق مصلحة مشتركة
لجميع األطراف المستفيدة من عملية المراجعة وهي (مراجع الحسابات ،إدارة الشركة ،المصارف ،الدائنون،
الهيئات واألجهزة الحكومية ،الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة).

كما أوضح (لطفي )51:2::6،بأن إتباع نظام لتحقيق جودة أعمال المراجعة يحقق العديد من المزايا
والخصائص لمكتب المراجعة نفسه يمكن بيانها فيما يلي:

 -6إعطاء تأكيدات معقولة بأن الخدمات واألعمال التي يؤديها مكتب المراجعة تتماشى مع المتطلبات المهنية

ومعايير المراجعة المتعارف عليها ،مع تقليل فرص ارتكاب األخطاء في عملية المراجعة.

 -2تحسين برنامج عمل مراجعي الحسابات ،وذلك من خالل اتباعه اإلرشادات والمعايير الصادرة من الجمعيات

المهنية بخصوص الرقابة على جودة عملية المراجعة.

 -3يعتبر إتباع أساليب الجودة في المراجعة من الوسائل المقنعة في اكتساب عمالء جدد لمكتب المراجعة،
والمحافظة عليهم ،وخاصة في ظل المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة.

 -4إن ارتفاع مستوى المصداقية في المراجعة يعني خلو القوائم المالية من األخطاء الجوهرية ،وذلك لن يكون

إال من خالل مستويات عالية لجودة المراجعة.
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هاما من نظام رقابة أصحاب المنشأة وخاصة في
 -6إن المراجعة ذات الجودة العالية يمكن اعتبارها جزًءا ً
حالة عدم مقدرتهم على الرقابة المباشرة على تصرفات اإلدارة في إدارة المنشأة.

ثالثاً :ضوابط الجودة حسب معيار المراجعة الدولي رقم (  ) 22:عن الرقابة على جودة عملية
المراجعة (:االتحاد الدولي للمحاسبين) 6881 ،

صدر المعيار الدولي رقم ( )22:عن الرقابة على جودة عملية المراجعة في شهر يونيو ، 1776 ،وهو من

معايير المراجعة الدولية  ،ويهدف هذا المعيار إلي توفير إرشادات عن رقابة الجودة لمكاتب المراجعة أثناء

تنفيذها لعملية المراجعة من خالل السياسات واإلجراءات التي يتبعها مكتب المراجعة أو اإلجراءات المتعلقة

بتفويض األعمال للمساعدين ألداء عملية المراجعة.

وقد بين هذا المعيار أن أهداف سياسات رقابة الجودة والتي تمثل عناصر الرقابة على جودة المراجعة تتمثل

في:

 - 6المتطلبات المهنية :يقصد بها التزام العاملين بمكتب المراجعة بمبادئ االستقالل ،واألمانة ،والموضوعية،
والحفاظ على السرية وأخالقيات المهنة.

 -2المهارات والكفاءة :يجب علي مكاتب المراجعة أن تعين أشخاصاً لديهم التأهيل العلمي والعملي الالزم
ألداء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة.

 -3توزيع مهام عملية المراجعة :يقصد بها إسناد عملية المراجعة إلى فريق عمل متمكن في عملية
المراجعة ،ويمتلك مستويات من التدريب المهني والكفاءة المهنية في ضوء الظروف المحيطة بعملية المراجعة.

 -4اإلشراف :يقصد به اإلشراف والمتابعة لألعمال على كافة المستويات ،وذلك لتوفير تأكيد مناسب بأن
العمل الذي يتم إنجازه يستوفي معايير الجودة المالئمة.

 -6التشاور :يقصد بهذا العنصر من عناصر الرقابة ضرورة إجراء التشاور مع اآلخرين من ذوى الخبرة

المناسبة داخل أو خارج المنشأة عندما يتطلب األمر ذلك ،وأن تكون هناك اجتماعات دورية مع فريق العمل

من قبل الشريك المدير المسئول في مكتب المراجعة.

 - 1قبول أو إنهاء العمل مع العمالء :يجب على مكتب المراجعة وضع اإلجراءات لتقييم العميل الجديد

قبل قبول المهمة ،ومتابعة العالقات مع العمالء الحاليين بصفة مستمرة ،كما يجب على مكتب المراجعة أن

يأخذ بعين االعتبار استقالليته وقدرته على خدمة العميل بشكل مالئم.

 -5الرقابة :يجب على مكتب المراجعة أن يراقب باستمرار مدى مالءمة وفعالية سياسات واجراءات رقابة

الجودة بغرض تقييم مدى فعالية نظام رقابة الجودة لمكتب المراجعة ،ومدى تطبيقه عند تنفيذ عملية المراجعة
وأداء العمل المرتبط بالوظائف المتعلقة برقابة الجودة.

152

المبحث الثاني :قواعد السلوك المهني

أوالً :مفهوم قواعد السلوك المهني :إن مبدأ السلوك المهني يلزم المراجعين بالتقيد باألنظمة والقوانين ذات

الصلة باإلضافة لتجنب أي عمل قد يسيء إلى سمعة المهنة ،لذلك ينبغي على المراجعين عند تسويق وترويج

أنفسهم وأعمالهم بأال يسيئوا إلى سمعة المهنة بل يجب أن يتمتعوا بالصدق واألمانة ،وأال يقوموا بإبداء ادعاءات

مبالغ فيها حول الخدمات التي يمكن تقديمها وكذلك المؤهالت التي يملكونها والخبرات التي اكتسبوها ،وكذلك

عدم إبداء أية إشارات مسيئة أو مقارنات غير مؤكدة مع أعمال االخرين كذلك إن االلتزام والتقيد بالقوانين
واللوائح واألنظمة ذات الصلة يعتبر بمثابة وقاية من عمليات التالعب والغش المحاسبي الذي يضر بالمصلحة

العامة لحساب المصلحة الشخصية (االتحاد الدولي للمحاسبين.)2::5 ،

ثانياً :تعريف قواعد السلوك المهني:

تناول العديد من الباحثين عدة تعريفات لقواعد السلوك المهني وكالتالي:
حيث عرفها (راجي )6884،326:بأنها :القيود الذاتية التي تفرضها المهنة على نفسها ،حيث يتوقع الجمهور

اتباعها من قبل أعضاء المهنة.

وعرفها (صيام،ابوحميد )2::1،2:6:بأنها :مجموعة األسس والقواعد التي يجب على المهني التمسك
بها والعمل بمقتضاها ،ليكون ناجحا في تعامله مع الناس  ،وناجحا في مهنته ،وقاد ار على كسب عمالئه

وزمالئه ورؤسائه.

وقد عرفها (الذنيبات )6::2:6:،بأنها :مجموعة من المبادئ والقيم األخالقية التي تلزم جميع الفئات واألفراد
الذين يتفاعلون في المجتمع خالل أدائهم لواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم ومختلف أعمالهم من أخذ وعطاء

وبيع وشراء وغيرها.

ثالثاً :أهمية قواعد السلوك المهني:

ترجع أهمية وجود قواعد السلوك المهني هو الحصول على ثقة الجمهور والحاجة إلى رفع مستوى المهنة أسوة

بالمهن األخرى وكذلك تنمية روح التعاون بين أعضاء المهنة وهو ما ذهب إليه (جربوع )حيث أكد أن قواعد
السلوك المهني تهدف إلى تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمراجعين ورعاية مصالحهم المعنوية والمادية
واألدبية ،وكذلك تدعيم األحكام والنصوص القانونية التي وضعها المشرع لتوفير الكفاية في التأهيل المهني

والعلمي للمراجعين ،كذلك طمأنة األطراف ذوي العالقة بأنه سيتم االلتزام بالمعايير الفنية والمهنية في االعمال

والخدمات التي يحتاجونها (جربوع.)681 :2::3،
رابعاً :أهداف قواعد السلوك المهني:

وتهدف قواعد السلوك المهني إلى تحقيق عدة أغراض ،منها (عبداهلل:)54:2::5،

 -1رفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزته

بين غيرها من المهن الحرة.
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 -2تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمراجعين ورعاية مصالحهم المادية واألدبية والمعنوية.

 -3تدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام التي وضعها المشرع لتوفير الكفاية في التأهيل العلمي والعملي
للمراجع وحياده في عمله والشروط التي يسنها المشرع إلمكان االشتغال بالمهنة.

 -6بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المعنيين بخدمات المحاسبين والمراجعين من العمالء وغيرهم من

الفئات المتعددة بأنهم سيحافظون فيما يقدمونه من خدمات وما يؤدونه من أعمال توكل إليهم على االلتزام

بمعايير فنية ،ومستويات علمية ومهنية رفيعة.

خامساً :أنواع قواعد السلوك المهني :

وتقسم لعدة أنواع تبعاً للزاوية التي ينظر منها إلي هذه القواعد ومن أهمها (اآللوسي)665:2::3،

 -6من حيث السلطة أو الجهة التي وضعتها:

أ -قواعد قانونية :والمقصود بها تلك القواعد التي يضعها المشرع ،والتي تنص عليها القوانين والتشريعات

المنظمة للمهنة ،أو التي تحكم الرقابة الخارجية علي حسابات الشركات

ب -قواعد تنظيمية :والمقصود بها تلك المبادئ واألحكام التي تصدرها المنظمات المهنية من نقابات وجمعيات
ومعاهد ،لحث أعضائها علي التمسك بآداب وقواعد السلوك المهني.

 -2من حيث شكل صدورها ووسيلة إثباتها:

أ -قواعد مكتوبة :وهي القواعد المثبتة بشكل تحريري سواء كانت الوثيقة المكتوبة صادرة عن السلطة
التشريعية أو التنفيذية في البلد المعني ،أو تعليمات ونشرات صادرة من المنظمة المهنية المعنية.

ب -قواعد غير مكتوبة :وهي المبادئ المتعارف عليها بين المحاسبين والمراجعين والتي يعتبرونها دستو اًر
أخالقياً من اآلداب والتقاليد التي يجب االلتزام بها واإلبقاء عليها ،والتي يعمل علي توفيرها الوعي المهني بين
أعضاء المهنة دونما حاجة الي إصدارها في وثيقة كتابية.

سادساً :القواعد العامة للسلوك المهني الصادرة عن المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين:

تضمن أخر إصدار من قواعد السلوك المهني الصادر عن المعهد األمريكي أربعة أجزاء هي (المبادئ ،قواعد

السلوك ،التفسيرات ،األحكام األخالقية) ،حيث إن المبادئ هي عبارة عن معايير مثالية للسلوك األخالقي تم

صياغتها على شكل مصطلحات فلسفية غير إلزامية ،أما قواعد السلوك فهي عبارة عن معايير الحد األدنى

للسلوك األخالقي تم صياغتها على شكل قواعد محددة إلزامية ،بينما التفسيرات فهي عبارة عن تفسيرات لقواعد
السلوك تم إعدادها من قبل قسم األخالق المهنية في المعهد ،وهذه التفسيرات ال تحمل صفة اإلل ازمية لكن

يتوجب على ممارس المهنة أن يبرر االنحراف عنها ،أما بالنسبة لألحكام األخالقية فهي عبارة عن توضيحات

منشورة إجابات ألسئلة تتعلق بقواعد السلوك قدمها ممارسي المهنة والمهتمين بالمتطلبات األخالقية للمعهد

األمريكي كما أنها ال تحمل صفة اإللزامية لكن يتوجب على الممارس أن يبرر االنحراف عنها

(الصوري.)26 :2:63،
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وقد صنف المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين في سنة 2113م ميثاق قواعد السلوك المهني في أربعة

عناصر وهي.

 .6الكفاءة المهنية  :تقتضي بأن يباشر ممارسي المهنة تقديم الخدمات المهنية فقط التي يكونوا قادرين على
استكمالها بكفاءة مهنية.

 .2بذل العناية المهنية الكافية :يجب على المهنيين بذل العناية المهنية الكافية أثناء تأديتهم للخدمات
المهنية

 -3التخطيط واإلشراف :يجب أن يكون لدى المهنيين تخطيط على نحو كاف وكذلك يجب أن يكون هناك
إشراف على تأدية الخدمات المهنية المقدمة.

 -4بيانات كافية ومالئمة :يجب أن تكون البيانات التي يحصل عليها المهنيون مالئمة وعلى نحو كاف،

بحيث يمكن استخدامها واالستفادة منها عند الوصول لالستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالخدمات المهنية
المقدمة.

الجزء التطبيقي:

يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضاً مفصالً للمنهجية واإلجراءات التي تم االعتماد عليها في تنفيذ

الدراسة الميدانية وفقاً لألهداف المحددة لها كالتالي:

أوال  :منهجية الدراسة :تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  ،والذي يعتبر منهجاً مناسباً

للدراسة ،حيث يتيح دراسة ووصف األحداث والظواهر والمواقف واآلراء  ،وتحليلها ومناقشتها بهدف الوصول

الي النتائج المتعلقة بها.

ثانيا :أداة جمع البيانات  :اعتمد الباحثان علي االستبانة كوسيلة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة،

مستخدماً مقياس ليكرت الخماسي عند تصميم هذه االستبانة ،كما قام الباحثان بإعطاء الدرجة من ()5 -1

باالعتماد علي مقياس ليكرت ذي االبعاد الخمسة ألسئلة القسم الثاني من االستبانة ،كما اعتمد عليه في
اختبار الفرضيات ،وهو يمثل معيار لإلجابة ،حيث ستكون الفرضية مقبولة عندما تكون درجة اإلجابة أكثر

من( )3عن األسئلة وذلك كي يسترشد به المستجيب عند قيامه بتعبئة أسئلة االستبيان ووفقاً للجدول رقم ()1
التالي :

الجدول رقم ( )6يبين مقياس ليكرت الخماسي
االجابة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

6

5

طول الفئة

1.97 – 1

2.57 – 1.2

3.37 – 2.4

6.17 – 3.6

5 - 6.2
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ثالثا :مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من مكاتب المحاسبة والمراجعة في مدينة طرابلس والمقيدين في سجل مصرف ليبيا
المركزي بطرابلس ،أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة العينة (العشوائية البسيطة) وهي احدي العينات
العشوائية .فكانت من المراجعين التابعين لهذه المكاتب بمختلف صفاتهم الوظيفية ومؤهالتهم العلمية وسنوات

الخبرة لكل منهم ،وتم توزيع واسترجاع عدد ( )64استبانة وبنسبة ( .)%111وكما هو موضح بالجدول رقم

( )2وكما يلي:

الجدول رقم ( )2يبين عدد االستبانات الموزعة والمرجعة
عدد االستبانات الموزعة

عدد االستبانات المستبعدة

عدد االستبانات المرجعة

64

1

64

نسبة االستبانات
المسترجعة
%111

رابعا :صدق وثبات االستبانة

اختبار صدق وثبات أداة الدراسة  :تم التأكد من صدق وثبات عبارات االستبانة بطريقتين:

 -6الصدق الظاهري لفقرات االستبانة :قام الباحثان بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة

من المحكمين من المراجعين الخارجيين وأعضاء هيئة التدريس في مجال المحاسبة والمراجعة واإلحصاء ،وذلك

قبل الصياغة النهائية لبنودها للتأكد من مدي مالءمتها لقياس أهداف الدراسة ،وقد تم االستفادة من آرائهم

بتعديل بعض البنود التي أتفق عليها معظم المحكمين.

 -2اختبار ثبات فقرات االستبانة :والختبار مصداقية إجابات مفردات العينة علي عبارات االستبيان فقد تم
استخدام معامل ألفا كرونباخ فوجد أن قيم معامل ألفا كرونباخ لكل مجموعة من العبارات ولجميع العبارات معا
ولكل محور علي حده كما بالجدول رقم (: )3

يبين الجدول رقم ( )3نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
ت
1
2

المحاور
ال يلتزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
ال يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني
على جودة خدمات المراجعة.
قيمة الفا كرونباخ الكلية

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الثبات

19

1.922

1.955

7

1.572

1.925

21

:.185

:.543

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )3أن قيمة معامل كرونباخ ألفا يعتبر جيد لجميع محاور االستبانة حيث كانت

( .،)1.479وبذلك يكون الباحثان قد تأكدا من صدق االستبانة و مقدار ثبات استبانة الدراسة هو ()1.963

مما يجعل الباحثين على ثقة كبيرة من صحة عبارات االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة
الدراسة واختبار فرضياتها.
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خامساً  :تحليل خصائص عينة الدراسة:

بعد االطالع علي الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ،تم االستفادة منها في تحديد المحاور

الرئيسية التي شملتها االستبانة وكذلك في صياغة العبارات لكل محور .وبذلك فقد اشتملت قائمة االستبانة علي

ثالثة أجزاء رئيسية ،تضمن الجزء االول معلومات شخصية من خالل أربعة متغيرات ،أما الجزء الثاني فقد

اشتمل علي مجموعة من العبارات الخاصة بالمتغير المستقل والتي بلغ عددها ( )19متغيرات مستقلة .والجزء

الثالث فقد تضمن ( )7متغيرات مستقلة .وقد أمكن توصيف وتحليل خصائص ومكونات عينة الدراسة التي
وصلت ردودها طبقاً للعوامل الديمغرافية وذلك كما هو موضح بالجدول رقم (: )6

الجدول رقم ( )4يبين التوزيع التكراري و النسب المئوية الفراد العينة

الرقم

المتغير

-1

المؤهل العلمي

-2

سنوات الخبرة

-3

صفة المشارك

-6

التخصص العلمي

الفئة

التكرار

النسبة

دكتوراه

7

%17.5

ماجستير

12

%24

بكالوريوس

25

%56.5

أخري

1

%1

المجموع

64

%111

أقل من ( ) 5سنوات

2

%6

من ( )5إلي أقل من ()11

11

%26

من ()11إلي أقل من ()15

17

%61

من ( )15سنة وأكثر

16

%31

المجموع

64

%111

مدير مكتب المراجعة

32

%91

مراجع رئيسي

11

%22

شريك

6

%2

المجموع

64

%111

محاسبة

66

%74

تمويل ومصارف

2

%6

اقتصاد

1

%1

االدارة

1

%1

41

%6::

المجموع

يتبين لنا من الجدول رقم ( )6أن غالبية عينة الدراسة مستواهم التعليمي بكالوريوس محاسبة حيث بلغت نسبتهم

( ،)%56وأن سنوات خبرتهم أكثر من ( )11سنة وبنسبة ( ،)%92كما أنهم اغلبهم مدراء مكاتب المراجعة

ونسبتهم (. )%91وبهذا يمكن القول بأن أفراد عينة الدراسة تتوافر فيهم الخلفية العلمية والخبرة العملية المطلوبة
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لفهم وادراك عبارات االستبانة واإلجابة عليها بشكل يحقق أهداف الدراسة ويضفي علي نتائجها نوعاً من الثقة
والمصداقية .

تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة:

فبعد جمع بيانات الدراسة قام الباحثان بمراجعتها تمهيداً إلدخالها للحاسوب ،وقد تم إدخالهاً وفقاً لمقياس

ليكرت المشار إليه سابقاً .بهدف استخالص النتائج من خالل تحليل هذه المدخالت ،وقد تم إحصائياً

احتساب المتوسطات واالنحراف المعياري ،وأستخدم الباحثان اختبار ) (Tللعينة الواحدة ( One Sample
 )T – Testوذلك الختبار كل عبارة من عبارات االستبانة  ،ومعرفة معنوية (داللة) آراء المشاركين في

الدراسة علي محتوي كل عبارة من عبارة االستبانة .

 -1التحليل اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية االولى :

يبين الجدول رقم ( )5المتوسط الحسابي المرجح لكل فقرة من فقرات المجال واالنحراف المعياري لها ،وكذلك
نتائج اختبار ( (Tوالذي يمثل قيمة االختبار والداللة اإلحصائية .وذلك لمعرفة هل يلتزم المراجع الخارجي

بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة بليبيا .والتي يمكن تلخيصها كما في الجدول رقم ( )5التالي:

الجدول رقم ( )6يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالفرضية

التي تنظم مهنة المراجعة.

4.01

1.412

0.000

2

للعمالء فقط في حال كان فريق مراجعة الحسابات

3.98

0.633

0.000

مؤهالً للقيام بأداء هذه الخدمات.
3

يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح ومن ثم

4.25

0.674

1.111

تجنب الوقوع بتأدية مهام تؤدي إلى ذلك .
الصعب أداء عملية المراجعة وفقاً للمعايير الفنية

4.35

0.802

0.000

والمهنية مقابل تلك اإلتعاب.

5

والتي من ضمنها األساس الذي يتم وفق ًا له تحميل

األتعاب وكذلك الخدمات.
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4.66

0.652

0.000

موافق بشدة

يقوم المراجع بإطالع العمالء على الشروط التعاقدية

موافق

6

ال يقبل المراجع بأتعاب متدنية جداً بحيث يكون من

موافق بشدة

يتخذ المراجع خطوات معقولة لتحديد الظروف التي

موافق

يقوم المراجع بالموافقة على تقديم خدمات مهنية

موافق

1

يلتزم المراجع أثناء أداء العمل بالقوانين والتشريعات

الحسابي

المعياري

الداللة

القرار

ت

العبارات

المتوسط

االنحراف

مستوى

4

4.88

غير مهنية ومبالغ فيها وكذلك يتجنب إجراء أية

0.872

0.000

مقارنات غير موثقة باألدلة مع أعمال اآلخرين.
9

قد تسيء لسمعته أو سمعة المهنة والقته بزمالئه في

4.83

0.624

0.000

المهنة.
2

أتعابه من العمالء والتي قد تؤثر على موضوعيته

4.50

0.765

0.000

أثناء تأديته لمهامه .
7

لمهامه سواء كانت عمليات مراجعة الحسابات أو

4.90

0.679

0.000

خدمات التأكد األخرى.

موافق

4.56

0.597

0.000

موافق بشدة

4.62

0.687

0.000

موافق بشدة

6.57

0.723

0.000

موافق بشدة

11

الحسابات القيام بأي عالقات محددة مع مدراء

0.000

4.82

0.458

0.000

موافق بشدة

تحظر شركات المراجعة على فريق مراجعة
3.65

0.567

ومسئولي وموظفي العمالء
11

12

13

16

يحرص المراجع على ممارسة عمله بصورة تؤدي
إلى رفع شأن المهنة وقدرتها على خدمة الجمهور.
يحرص المراجع على ممارسة عمله بصورة تؤدي
إلى زيادة ثقة الجمهور برأيه  .تكوين سمعة طيبة له.
يلتزم المراجع أثناء أداء العمل بمبادئ المحاسبة
المتعارف عليها وبمعايير المراجعة المقبولة .
يهتم المراجع من خالل المؤتمرات والندوات بإبراز
دور مهنة المراجعة للمحافظة على أموال المجتمع.

موافق بشدة

15

4.87

0.785

0.000

0.000

موافق بشدة

يتجنب المراجع اإلعالن عن نفسه والخدمات التي
يقدمها بصورة تلحق الضرر بالمهنة وتسيء إلى
اآلخرين.
14

يمتنع المراجع عن دفع عمولة أو نسبة من أتعابه
لوسطاء مقابل حصوله على عملية مهنية.
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موافق بشدة

يحافظ المراجع على أستقالليته التامة أثناء تأديته

موافق بشدة

ال يقبل المراجع الهدايا أو مزايا مالية أخرى بخالف

موافق بشدة

يتجنب المراجع أثناء تأديته لمهامه القيام بأية أعمال

موافق بشدة

يتجنب المراجع التسويق للخدمات المهنية بطريقة

4.80

0.635
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غسيل االموال ) أو عدم االمانة أو ممارسات إعداد

موافق بشدة

19

تورط هذا العميل في أنشطة غير قانونية (مثل

6.72

0.611

0.000

:.:::

موافق بشدة

يمتنع المراجع عن قبول عالقة عميل جديد في حال

تقارير مالية مشكوك فيها.
4.64

االجمالي

:.615

اظهرت نتائج التحليل االحصائي في الجدول رقم ( )5والخاصة بإجابات المشاركين في الدراسة حول( مدى
التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا) .بأنها تختلف عن الحياد،

حيث كانت محددة بالموافق والموافق بشدة ،و تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)6.72 -3.45وبانحراف

معياري تراوح بين ( .)1.292 -1.612وبما أن المتوسط الحسابي لعبارات المحور بلغت ( )6.561وهو أكبر

من المتوسط الفرضي ( )3وبمستوي داللة معنوية أقل من ( .)1.15وهذا يدل علي أن إجابات جميع أفراد

عينة الدراسة إيجابية ويوافقون علي إن المراجع الخارجي ملتزم بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة
في ليبيا.

 - 2اختبار الفرضية األولي :والتي صياغتها كالتالي:

 :H0ال يلتزم المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا.
 :H1يلتزم المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا.

والختبار هذه الفرضية استخدم الباحثان اختبار( )Tللعينة الواحدة ( )One Sample T- Testوذلك للتحقق

من صحة هذه الفرضية ،ومعرفة معنوية (داللة) آراء أفراد عينة الدراسة في هذه الفرضية ،والجدول التالي رقم

( )4يبين المتوسط الحسابي المرجح للفرضية واالنحراف المعياري لها ،وكذلك نتائج اختبار ( )Tوالذي يمثل
( قيمة االختبار والداللة اإلحصائية ) .

الجدول رقم ( )1يبين نتائج اختبار ( )Tللفرضية األولي
القرار
البديل

6.561

1.549

11.529

2.97

0.000

الفرض

الحسابي

المعياري

المحسوبة

االحتمالية

قبول

المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار ))T

القيمة الجدولية

القيمة

نالحظ من خالل بيانات الجدول رقم ( )4أن المتوسط الحسابي المرجح هو ( )6.561بانحراف معياري مناظر

له ( ،) 1.549وأن قيمة اختبار ( )Tكانت ( )4.625وهي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي ()2.97
وبداللة إحصائية ( )1.111أصغر من مستوي المعنوية ( )1.15وبما أن قيمة المتوسط الحسابي المرجح أكبر

160

من ( .)3فأن ذلك يشير الي رفض الفرضية الصفرية  ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي (:يلتزم
المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا).

 - 3تحليل اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية :

يوضح الجدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والداللة االحصائية للعبارات المتعلق بمدي
تأثير قواعد السلوك المهني علي جودة المراجعة.

جدول رقم ()5
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالفرضية الثانية

تحسين أداء عملية المراجعة.

6.652

1.925

1.111

-2

3.297

تقديم اعمال المراجعة في الوقت المناسب

1.216

0.000

ودون تأخير.
-3

6.352

جعل المعلومات المقدمة من المراجع تتصف

1.421

0.001

بالشمولية والفاعلية والكفاءة.
-6

6.125

تحسين وتطوير نوعية المعلومات المقدمة

1.435

0.000

موافق

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

موافق يشدة

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

موافق

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

موافق بشدة

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

الحسابي

المعياري

االحصائية

الداللة

ت

-1

العبارات

المتوسط

االنحراف

الدالة

لمتخذي القرار.
-5

6.66

تقديم المعلومات الصادقة والمحايدة والخالية

1.542

0.000

من التحيز.
-4

3.729

جعل تقارير المراجع تفي بمتطلبات العميل

1.464

0.001

والمجتمع.
-9

3.965

زيادة الثقة في المعلومات المعروضة في
التقارير و القوائم المالية.
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1.472

0.000

موافق

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

موافق

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

موافق يشدة

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في
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تحسين جودة التقارير المالية للشركة.
االجمالي

موافق

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

3.634

1.964

0.000

موافق

-7

تحسين جودة المعلومات المستخدمة.

4.:41

:.113

0.000

موافق

-2

تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في

6.112

1.911

0.000

من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )9والخاصة بالتحليل اإلحصائي إلجابات المشاركين في الدراسة
حول(يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة) .وبما أن

المتوسط الحسابي يختلف عن الحياد وكان محدد بالموافق والموافق بشدة ،واكبر من الوسط الفرضي حيث

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)6.652 -3.634وبانحراف معياري تراوح بين ()1.216 -1.542
وبمستوي داللة معنوية أقل من ( )1.15لجميع العبارات بالمحور .وهذا يدل علي أن اجابات جميع أفراد عينة

الدراسة ايجابية ويوافقون علي أن التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني يؤثر علي جودة خدمات

المراجعة

 - 4اختبار الفرضية الثانية :والتي صياغتها كالتالي:

 :H0ال يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة.
 :H1يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة.

والختبار هذه الفرضية استخدم الباحثان اختبار( )Tللعينة الواحدة ( )One Sample T- Testوذلك للتحقق

من صحة هذه الفرضية ،ومعرفة معنوية (داللة) آراء أفراد عينة الدراسة في هذه الفرضية ،والجدول التالي رقم

( )2يبين المتوسط الحسابي المرجح للفرضية واالنحراف المعياري لها ،وكذلك نتائج اختبار ( )Tوالذي يمثل
( قيمة االختبار والداللة اإلحصائية).

الجدول رقم ( )1يبين نتائج اختبار ( )Tللفرضية الثانية
القرار

6.162

1.623

7.165

2.97

0.000

البديل

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

االحتمالية

قبول الفرض

المتوسط

االنحراف

القيمة

القيمة

القيمة

نالحظ من خالل بيانات الجدول رقم ( )2أن المتوسط الحسابي المرجح هو ( )6.162بانحراف معياري مناظر

له ( ،) 1.423وان قيمة اختبار ( )Tكانت ( )7.165وهي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي ()2.97
وبداللة إحصائية ( ،)1.111وبما أن هذه القيمة أصغر من مستوي المعنوية ( )1.15وقيمة المتوسط الحسابي
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أكبر من ( .)3فأن ذلك يشير الي رفض الفرضية الصفرية  ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي أنه(:يؤثر
التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة ).

النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج

يمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم تجميعها

بواسطة االستبانة في النقاط التالية:

 -6بالنسبة للفرضية االولي :والتي تقيس مدي التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني في مهنة
المراجعة بليبيا .فقد تم إثباتها باعتماد االسئلة من (،)19-1حيث بينت الدراسة أن إجابات المراجعين الخارجيين
العاملين بالمكاتب عينة الدراسة بمنطقة طرابلس والتي تقدم خدمات المراجعة ،أنهم يتمتعون باالستقاللية التامة
وملتزمون بالضوابط المهنية وبمعايير المحاسبة المقبولة عموماً ومعايير المراجعة الموضوعة ،وبالقوانين
والتشريعات التي تنظم مهنة المراجعة.

ويحرصون على أداء وممارسة عملهم بصورة تؤدي إلى تكوين سمعة طيبة له و زيادة ثقة الجمهور برأيه .مما

ستؤدي إلى رفع شأن مهنة المراجعة لدى الجمهور بليبيا .

 -2أما بالنسبة للفرضية الثانية :والتي تقيس مدي تأثير التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني

علي جودة خدمات المراجعة .فقد تم إثباتها باعتماد األسئلة من ( ،)29-12وتبين أن هناك عالقة ذات داللة
إحصائية بين التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني ودرجة تأثيرها علي جودة خدمات المراجعة .حيث

بينت الدراسة أن إجابات المراجعين الخارجيين بالمكاتب عينة الدراسة التي تقدم خدمات المراجعة ،أن التزامهم

بقواعد السلوك المهني سيؤدى الي تقديم معلومات تتصف بالشمولية والفاعلية والكفاءة وفي الوقت المناسب

ودون تأخير ومحايدة وخالية من التحيز ،مما سيزيد من الثقة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المقدمة

في التقارير والقوائم المالية ،وهذا سينعكس إيجاباً علي جودة خدمات المراجعة بليبيا.

تانيا :التوصيات

استناداً على النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الميدانية يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات:

 -1وضع دليل يوضح قواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة بليبيا من قبل جهات االختصاص.

 -2ضرورة االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية الى أن يتم وضع معايير محلية للمحاسبة
والمراجعة  ،وكذلك التقيد بالقوانين والتشريعات التي تنظم مهنة المراجعة بليبيا.

 -3ضرورة تجنب واالبتعاد عن تقديم اإلعمال والخدمات التي قد تلحق الضرر بزمالء المهنة أو العمالء أو

بالمهنة ككل.

 -6ضرورة قيام المراجعين بأداء وممارسة عملهم بصورة تؤدي الي اكتساب ثقة الجمهور ورفع شأن مهنة
المراجعة.
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 -5ضرورة أن يحرص المراجع علي استقالليته التامة أثناء تأديته لمهامه سواء كانت عمليات مراجعة
الحسابات أو تقديم الخدمات االستشارية أو خدمات التأكيد األخرى.

المرجع
ا

االلوسي ،حازم هاشم ،)2113( ،الطريق الي علم المراجعة والتدقيق ،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابلس،

ليبيا.

الحمود تركي راجي ،)1776( ،قواعد السلوك لمهنة تدقيق الحسابات في األردن بين الحاضر والمستقبل،

المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة قطر ،مجلد . 5

الذنيبات ،علي عبد القادر )2111( ،تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية :نظرية وتطبيق الطبعة الثالثة

عمان :دار وائل للنشر والتوزيع.

الصوري ،محمد ،أحمد ،)2113( ،دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من المحاسبة اإلبداعية في القوائم
المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية غزة-فلسطين.

حمودة ،المهدي عبد العظيم ،العوامل المؤثرة على مستوي جودة خدمات المراجعة ،مجلة العلوم االقتصادية

والسياسية بني وليد ،السنة الثانية ،العدد ( )6سبتمير 2116م.

حميدات ،محمد محمود" )2111( ،تقييم جودة تدقيق الحسابات في االردن ،والعوامل المحددة لها " :دراسة
ميدانية ،جامعة اليرموك ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،قسم المحاسبة ،عمان ،االردن.

صيام ،وأبو حميد ،محمود ، )2114( ،مدي التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد السلوك المهني ،مجلة

جامعة الملك عبد العزيز ،االقتصاد واإلدارة.

عبد اهلل ،خالد أمين ،)2119( ،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية ،دار وائل للنشر والتوزيع،

عمان االردن.

لطفي ،أمين السيد أحمد( ،)2115مراجعة وتدقيق المعلومات ،االسكندرية ،الدار الجامعية.
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