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 افتتاحية

الرحيمبسم اهلل الرحمن   

 
 وم كمين ةا علمي وا لجنة وبعد تكاثف جهود كبيرة من اسررررررررة ا ت رير ،من اهلل بتوفيق
بو لي  ا قره وا تجارةإلصرررررردار ا عدد ا ول من ا مجلة ا علمية  كلية ا  تصرررررراد  توصرررررلنا

علمية م كمة نصررررررررف سرررررررررنوية تهتي با علوي ا  تصرررررررررادية  وهي مجلة بجامعة ا مر ب،
 هي اكل ا با ثين ا متخصرررصرررين  ن رررر  ور نتهز ا فرصرررة  دعوة ا هذه .واإلدارية وا ما ية
 ادل ا معلوماتوتبا معرفة  وذ ك إلثراءبا مجلة  وانتاجهي ا علي ا صيلا ب ثية ا رصينة 

 وا معو اتا علمي  مسرررررررراعدة صرررررررررانعي ا قرار في  ل بع  ا م رررررررررك ت  وتقديي ا ر ي
  . وا ما ية واإلدارية ا  تصادية

 على يةوعميد ا كلجامعة ا مر ب  رئيس  لسررررررريدوا تقدير ا  ررررررركر بخا ص ،  تقدي وأخيرا  
ت اإلدارية إلصدار ا عدد اإلجراءتسهيل  يث من وذ ك  دعي ا مجلة  هي ا متميزةجهود

 . ا ول من هذه ا مجلة 
    

 واهلل ولي التوفيق

 المشرف العام        

 د.عبدالرزاق محمد التالوي
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 تقديـــــــــــــــم

 

الرحيمبسم اهلل الرحمن   

 
ي فعنردمرا   ردي ا عردد ا ول من هذه ا مجلة  لقراء ا عزاء وا مهتمين ا كراي ف نني  إنني

 ا وا ع   دي ع مة مضررريئة و فزة نوعية  ققتهاهذه ا كلية ا  ديثة ا ن ررروء بفل تضرررافر
ا وطلبة. هؤ ء ا عاملين ا ذين آ و جهود كل ا عاملين بهذه ا كلية من  سررررررررراتذة وموففين 

علي  نفسرررهي ت قيذ هذه ا تطورات وا رفع من مسرررتوي و داء ا كلية في و ت  صرررير في 
مختلف ا مجا ت فهي  ًقا يسرت قون ا  ركر وا تقدير وا ثناء. سرتتواصل ا مجلة اصدار 

ي ف اعدادها بعون اهلل  تسررراهي في ن رررر ا ب وث وا دراسرررات وا تي من  رررةنها ا مسررراعدة
تقديي ا  لول ا مناسرربة في  ل لة بع  ا م ررك ت ا  تصررادية وا سررياسررية ا تي يعاني 
منها ا  تصرررررررررراد ا ليبي خاصررررررررررة وا بلدان ا خر  عامة. ختاًمال مًعا ن و ا بناء وا ر ي 
بكليتنا ومجلتنا وا تي اآلن بين  يديكي  تفسرررررررررآ ا مجال آماي ا با ثين وا مهتمين  ن رررررررررر 

ثراء ا معرفة وتبادل ا معلومات، و  يفوتني بتقديي ا  رررررررركر ا جزيل ا ب وث ا رصررررررررينة وا
م مد ا ت وي خاصرررررررررررة  ذ كل ا قائمين على ا مجلة عامة و ل ررررررررررراب ا دكتور عبد ا رزا

 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.

 

   تمنياتنا  لجميع با توفيذمع 
    ومًعا على طريذ ا علي خدمة  لعباد وا ب د

 
 رئيس التحرير                                                 

 أ.مصطفي حسين الباوندي                                                  





 
 
 
 
 

 رؤية ورسالة وأهداف المجلة

 

 الرؤية

 .جهاداخل  يبيا وخار تطمآ ا مجلة  ن تكون رائدة في ن ر ا ب وث وا دراسات ا علمية 

 

 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 

 مطلوب.متاح وما هو 

 

 األهداف

تا ة ا فرصة  هي  ن ر دراس  تي تؤدي ا تهي وب وثهيااستقطاب وت جيع ا با ثين وا 
 .إ ى اثراء ا معرفة وا ب ث ا علمي داخل  يبيا وخارجها

 

 

 

 
 

 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول،  جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ل المجلة العلمية



 

 

 



 
 
 
 

كلية االقتصاد والتجارة لقواعد النشر وشروطه بالمجلة العلمية 
 القره بوللي

 الشروط الفنية أوال :
 ا فنية ا تا ية عند تسليي ا ب ثل طتوافر ا  رو يجب 

( عبر ا بريد  Microsoft Word) باسررررررتخداي م رر ا وردتقديي ا ب وث ا كترونيًا و مطبوعة  يتي-1
 . esa.journal@elmergib.edu.ly ا  كتروني  لمجلة  و رئيس ا ت رير

سرررري( من جميع ا جهات  2سرررري ا طول( وهوامص ا صررررف ة )22سرررري ا عر   11 جي ا صررررف ة )-2
 .وان يكون تر يي ا صف ات في ا صى ا يسار بةسفل ا صف ة سي(، 2.2عدا ا يمين )

 (Time New Romans)يررة و  لب ررث ا معررد بررا لرررة ا عرب (Simplified Arabic)نوع ا خط -3
  لب ث ا معد با لرة اإلنجليزية.

ا عناوين  ا ب ث، و متن  سررود عادي  11 لعنوان ا رئيسرري و  Bold سررود غامذ  11 جي ا خط -2
 سررررود  12 لمؤ فين و  Bold سررررود غامذ  12و  Bold سررررود غامذ  12ا فرعية بمتن ا ب ث ب جي 

،  3،  2،  1و ن تسرررررررتخدي ا ر اي ا عربية سررررررري(،  1ر )عادي  عنوان ا مؤ فين ويكون تباعد ا سرررررررط
 ............ في جميع ثنايا ا ب ث ، 

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

 .وا لرة ا نجليزية(نموذج ملخص ا ب ث با لرة ا عربية وا م  ذ )
وا جامعة   ا مؤسرررسرررة ا تي ينتمي إ يها وعنوان  ا با ثين،واسررري ا با ث    ا ب ث، ن يكون عنوان -1

ا صرررررف ة بدءًا ب ا ب ث،ثي تتبع بصرررررف ات  ا ب ث.على صرررررف ة مسرررررتقلة  بل ا صرررررف ات  ا مراسرررررلة،
 ا ب ث.كامل ب وملخص ا ب ث با لرتين ا عربية وا نجليزية متبوعاً  ب ث ا و ى  يث يكتب عنوان ا

 ان يتكون ا ب ث من ا عناصر ا تا يةل-7
 اإلطار ا دراسررة،ثي مصررطل ات  ا  دود، ا فرضرريات، ا هداف، ا م رركلة، ا مقدمة،ملخص ا دراسررة، 

جراءات ا دراسررةل وتتضرر ؟، تةتي بعد ذ ك ا طريقة معًا(دمجهما  )يتي وا دراسررات ا سررابقةا نفري  من وا 
 دوات ا دراسررة لا صرردذ وا ثباتل  ةا سرريكو متريا خصررائص  ا دراسررة، دوات  ا عينة، ا دراسررة، )منهج

جراءات    سا يب اإل صائية(.او  ا دراسة،وا 
وا  ررررركال  وا جداولبعد ذ ك تةتي نتائج ا دراسرررررة ومنا  رررررتها وي رررررتمل هذا ا قسررررري على نتائج ا ت ليل 

 ، ثي ا توصيات ا منبثقة عنها.ليهاوا تعليذ ع
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ار اإلصدددددددددد، نظام جمعية علم النفس االمريكيةا توثيذ ا معتمد في ا مجلة هو  ب سررررررررررررررلو  ....وأخيرا  
  السادس

 ( th6-APA -ssociationAsychological Pmerican AED  . ) 
  قب ا مؤ ف، سرنة ا ن رر، ر ي ا صف ة( في) يث تتي اإل رارة إ ي ا مراجع داخل ا نص بين  وسرين 

  قب) ا ة ا  تباس ا مبا ررررررررررر، اما ماعدا ذ ك يتي اإل رررررررررررارة إ ي ا مراجع داخل ا نص بين  وسرررررررررررين 
ا مراجع في نهاية ا ب ث  سرررب تسرررلسرررلها ابجديا ب يث تبد  با مراجع  با مؤ ف، سرررنة ا ن رررر(. وتكت

 ا عربية  و  تليها ا مراجع ا جنبية.
امذ وب جي بخط  سود غمتسرلسر  وتكتب عناوينها با على  وتر ي تر يماً  جداول في ا نص تدرج ا-0

وفيما  (،12وا على  0ا دنى )، و  يتي تقسيي ا جدول على صف تين و جي ا خط داخل ا جدول 12
  .11با سفل باستخداي خط  جي  وا  كال فتكتبيخص ا م  فات ا توضي ية 

ا صررررور   يتجاوز  جمها نصررررف صررررف ة من صررررف ات ا مجلة و ها ر ي ا  رررركال وا رسررررومات و -9
 غامذ يكتب فو ها. 12تسلسلي وعنوان ب جي 

تكتب ا رموز وا معاد ت ا رياضرية سرواء داخل ا نص  و في ا معاد ت ا مستقلة با رموز اإلنجليزية فقط -12
ويعطي  كل معاد ة ر ي  مع تقديي وصرررررررررف  لرموز ا مسرررررررررتعملة Math Typeوباسرررررررررتخداي م رر ا معاد ت 

 تسلسلي بين ه  ين.
 ا ضرورة.في آخر ا صف ة عند  وم  فات وتوضي ات ا با ثتذكر ا هوامص -11
  لن ر. و رفضه   هليته، هيئة ا ت رير  ذ ا ف ص ا و ى  لب ث وتقرير -12
يًا و  يجوز ن ررره في  ي منفذ ن رررًا آخر ور  لمجلة، في  ا ة  بول ا ب ث  لن ررر تؤول كل  قوذ ا ن ررر -13
في  را رة رف  ا ب رث سررررررررررررريتي  خطرار ا برا ث  و  اا ت رير. آمرإذن كترابي من رئيس هيئرة  ا كترونيرًا دوناو 

 مجموعة ا با ثين عن  سباب ا رف  دون ا  ارة إ ي  سماء ا مقيمين. 
 ور ية من ا مجلة. نسخة وا د( 1 ا ة ن ر ا ب ث يعطي ا با ث عدد ) في-12
ي كمررا  ن ترتيررب ا ب وث ف ا مجلررة،عن ر ي  و  تعبرا واردة في ا مجلررة تعبر عن  راء ا بررا ثين  اآلراء-12

  ا با ث.ا مجلة   يخضع  همية ا ب ث و  مكانة 
 ثانيا : شروط إدارية للنشر 

يفيد بةن ا با ث  ي يسرررررررربذ ن ررررررررر  وجدوا( )إن ا با ثين ا م رررررررراركينيو ع ا با ث نموذج إ رار ومن جميع -1
 .ا مجلةون ره في  ت كيمه،و نه غير مقدي  لن ر في جهة  خر   تى تنتهي إجراءات  ب ثه،

 ا علمية بكلية ا  تصرررررررراد مجلةا بعد إ رار ن ررررررررره في  آخر،يجوز ن ررررررررر ا ب ث  و  جزاء منه في مكان   -2
 ا ت رير.ذ ك من رئيس إ  بعد ا  صول على إذن كتابي ب وا تجارة ا قره بو لي،

ذا رغبت ا مجلة في إعادة ن ر ا ب ث ف ن عليها  ا مجلة،كافة ا ى   قوذ ا ن رموافقة ا با ث على نقل -3 وا 
 صا به.على موافقة مكتوبة من  تت صلان 
  يتي ن رررررر ا ب ث بعد  بو ه من  جنة ا ت كيي مهما تكون ا سرررررباب ما  ي يتي دفع رسررررروي ا ن رررررر ا م ددة -2
 دينار  يبي( من  بل ا با ث  و مجموعة ا با ثين. 222)
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 ت.ص
اسم المؤلف/ 

 المؤلفين
ت الموضوع

 1 افتتا ية المشرف العام ز

 2 تقديي رئيس التحرير ط

1-11  
 د.عبدالرزاق محمد التالوي

 أ.مصطفي حسين الباوندي

   ثر ا تضخي على سعر صرف ا دينار ا ليبي مقابل ا دو ر
 (2217-1912)دراسة تطبيقية خ ل ا فترة 

3 

11-33  
 د.يوسف فرج األصفر

 د.مخلوف مفتاح محمد

  سباب ا تضخي في ا  تصاد ا ليبي 
 2219رر  2211 خ ل ا فترة

3 

33-31  
 د.مفتاح الحسوني الجمل

 أ.محسن رمضان جابر
 3 ا تن ئة ا سياسية كمدخل  بناء ا ثقافة ا ديمقراطية )دراسة نفرية(

31-91  
 .صالح علي األشقرأ

 سالم د.عبدالرزاق عمران

 ا مزيج ا تسويقي اإل كتروني و ثره على جودة ا خدمات ا مصرفية
 )دراسة  ا ة على مصرف ا جمهورية فرع ا علوص(

6 

01-210  

 .عبد ا س ي م مد ا تونسي 
 أ. طارق عبد هللا محمد

 أ. خالد مصطفى بن جمعة

بع  ا ت ديات ا تي تواجه ا ط ب في إعداد ب وث ا تخرج من 
خريجي  سمي إدارة ا عمال وا تمويل وا مصارف خريف  وجهة نفر
 كلية ا  تصاد وا تجارة جامعة ا مر ب 2219-2210ربيع 

9 

310-012  
 .حسن محمد الشريفد

 أ.يوسف محمد أبوختالة

 ا جمهوريةفي مصرف  مد  توفر مقومات م اسبة ا مسؤو ية
(فروع مصرف ا جمهورية ا عاملة في مدينة مصراتة علىدراسة ميدانية ) 
1 

112-613  .عمر فرج القيزانيد 
 مصادر وم ددات ا تضخي في ا  تصاد ا ليبي  هي 

 2211_1972خ ل ا فترة  ا قياسية دراسة ت ليلية
1 

913-316  
 .المهدي عبدالعظيم المحموديد

 أ.علي محمد العماري

مد  ا تزاي ا مراجع ا خارجي بقواعد ا سلوك ا مهني و ثرها على جودة 
خدمات ا مراجعة )من منفور ا مراجعين ا خارجيين بمنطقة طرابلس 

 وا مقيدين بمصرف  يبيا ا مركزي(
10 
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 المجلة العلمية
  مجلة علمية محكمة نصف سنوية

 جامعة المرقب –تصدر عن كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي 
 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول، 

 المحتويات





 أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر

 1122-2691دراسة تطبيقية خالل الفترة 

  2أ.مصطفي حسين الباوندي                        1عبدالرزاق محمد التالويد.

 الدراسة: مستخلص 
والتحقق من مدي وجود  إلى تحديد أثر معدل التضخم على سعر الصرفالدراسة  هذهتهدف   

الدراسة على  . اعتمدت6097إلى  9126في ليبيا خالل الفترة من عالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف 
 وعلى نموذج تصحيح( (ARDLبطريقة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة منهجية التكامل المشترك 

عالقة توازنيه طويلة اآلجل  دهذه الدراسة على مجموعة من النتائج وكان أهمها وجو . وتوصلت (ECM)الخطأ
بين متغيري الدراسة وتأثر معدل الصرف سلبًيا بمعدل التضخم، وكذلك وجود عالقة سلبية بين التضخم ومعدل 

 .الصرف في األجل القصير
، ((ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ، االقتصاد الليبيمعدل الصرف، التضخم،  مفتاح الكلمات:

    (ECM)نموذج تصحيح الخطأ
 المقدمة: 

يعتبر كبح جماح التضخم و استقرار العملة الوطنية أحد أهم السياسات االقتصادية التي تسعي إليها مختلف 
 وجود عالقة تبادلية بين معدالت التضخم واقتصاديات العالم و من المعروف  بين االقتصاديين علي تأكيد 

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 

دية  و ما نتج عنها من تقلبات و أثار علي العمالت المحلية من جراء تدفق رؤوس ظل ظهور العولمة االقتصا
االجنبية والذي قد يؤثر علي  معدالت التضخم وحجم الواردات و االنتاج و من ثم  تاالموال و االستثمارا

القتصاد درة اينعكس أثره علي معدالت الصرف وهذا االثر يشمل كل البلدان النامية أو المتقدمة مع اختالف ق
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 

م عبارة عن االنخفاض الحقيقي في قيمة النقود او انخفاض القوة في مختلف دول العالم. يمكن القول بأن التضخ
لى سعر الصرف اثار ع مالشرائية للعملة والتي يكون لها االثر في االقتصاد الكلي. وبالتالي فقد يكون للتضخ

في االقتصاد الليبي وخاصة في ظل ارتفاع معدالت التضخم واالزمات التي يمر بها االقتصاد الليبي في 
 وات األخيرة من الدراسة الحالية.السن
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  :الدراسة مشكلة
تعتبر ليبيا أحد أعضاء منظمة االوبك وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في دعم االقتصاد الليبي. 

ترة في ليبيا خالل الف النفطيوحساب االهالك  في دراستهم لالستدامة (Etelawi et al.,2017)توصل كل من
 %19الي يمثل حو احتياطي النفط الليبي يقدر بثماني وأربعون مليار برميل وأن النفط  بأن 6001- 9110

من الناتج المحلي  %00من دخل الحكومة الليبية و ما يقارب من  %11من إجمالي الصادرات الليبية و 
الضرورية  عوبالتالي تعتمد معظم الصادرات الليبية على سلعة النفط وبالمقابل تستورد معظم السل.االجمالي

قد تكون عرضه للتضخم المستورد و الذي بدوره قد يؤثر  والكمالية وهذا بدوره ينعكس على حجم الواردات والتي
ومعدل  بين التضخميمكن التساؤل عن طبيعة العالقة  افي قيمة العملة المحلية و من ثم معدل الصرف. وهن

 يبيا خالل فترة الدراسة؟أثر التضخم على معدل الصرف في ل وما .الصرف في ليبيا
 الدراسة:  أهمية 

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

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

 .معدل الصرف
  الدراسة: ةفرضي 

 معدل الصرف في االقتصاد الليبي قيد الدراسة. معنوي علىأن للتضخم أثر بنيت الدراسة على فرضية مفادها
 :الدراسة هدف

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر واختبار العالقة بين  
 .م1122 – 2691ليبيا خالل الفترة في  متغيري الدراسة

 :منهجية الدراسة
 يالمنهج الكمي القياسي حيث استخدمت بعض أدوات التحليل القياسي و المتمثلة فاعتمدت الدراسة علي   

للتأكد من استقراريه السالسل الزمنية، (PP) ( و فيليبس بيرون(ADFجذر الوحدة: ديكي فللر الموسع اختبارات
وات الزمنية ( باستخدام طريقة االنحدار الذاتي للفجCo-integrationثم تطبيق منهجية التكامل المشترك) 

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

 امة لمنظمة أوبك واحصائيات البنك الدولي. بينوحيث أن سعر الصرف مقاًسا بالدوالر حسب التقارير السنوي
معدل التضخم بنسب مئوية وفًقا إلحصائيات مركز البحوث االقتصادية في ليبيا وبعض تقارير مصرف ليبيا 

 المركزي.
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على العديد من الدراسات التي تناولت طبيعة العالقة واالثر بين التضخم ومعدل الصرف وتباينت  عتم االطال
أثر وجود عالقة سلبية بين معدل الصرف والتضخم وت ينتائج هذه الدراسات، فهناك دراسات أظهرت نتائجها عل

عدل ري الدراسة وتأثر ممعدل الصرف سلبًيا بالتضخم، ودراسات أكدت على وجود عالقة إيجابية بين متغي
الصرف ايجابًيا بالتضخم، بينما دراسات أخري بينت على وجود عالقة ايجابية وسلبية بين المتغيرين وأخري لم 

هذا االختالف يرجع إلى اختالف  لتؤكد وجود هذه العالقة وأن التضخم ال يؤثر على معدل الصرف. ولع
بأن تم  رربما حتى أخطاء في تقدير القياس االقتصادي. ونذك، والفترة الزمنية، وأيضا، تطبيعة االقتصاديا

 العربية من قبل الباحث االول لهذه الدراسة. ىترجمة الدراسات األجنبية إل
( التي تناولت العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف 6092ومن بين هذه الدراسات، دراسة )شنبيش،

عالقة إيجابية بين  دانتهت بمجموعة من النتائج كان أهمها وجو  والتي 6000-9116في ليبيا خالل الفترة 
 دمعدل التضخم وعرض النقود بالمفهوم الضيق ووجود عالقة طردية بين معدل التضخم ومعدل الصرف. وق

يعزي وجود العالقة االيجابية بين معدل التضخم ومعدل الصرف في الدراسة السابقة إلى استقرار معدل التضخم 
( 6099المي،الجزائر، توصل )س يصرف خالل الفترة الزمنية للدراسة والتي تعتبر قصيرة نسبًيا. وفومعدل ال

-9170في دراسته الختبار عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة الزمنية 
ذلك ر ومعدل التضخم وكعلى عدم وجود عالقة تكاملية بين سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوال 6092

 إلى عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين في األجل القصير.
 وليبياة فالجزائر مختلف االمور وبنسبيالحظ أنهما يشتركان في كثير من  والليبيالقتصاد الجزائري لالمتتبع 

احتياطي زائر الج ط فيالنف يفوق احتياط ، بينماتصدير سلعة النفط ىواعتمادهما علأحد أعضاء منظمة االوبك 
 ربما يعزيو معدل التضخم في الجزائر فهو منخفض بكثير بالمقارنة بمعدل التضخم في ليبيا  النفط في ليبيا واما

في  أثيرهت واستقراره وبالتالي يكونالتضخم علي سعر الصرف نتيجة النخفاض معدل التضخم  أثرعدم وجود 
 معدل الصرف ضعيف.
( في دراسته ألثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل 6092ريبي، آما في العراق، أشار )د

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

 المالي وسعر الصرف إلى معدل التضخم.
عالقة ديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وقد  دوتعتبر الدراسة السابقة من الدراسات الداعمة لوجو 

يرجع وجود هذه العالقة نتيجة لتقلبات االقتصادية واالزمات االقتصادية التي تعرض لها االقتصاد العراقي 
وغيرها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدالت  راسة نتيجة للحصار االقتصادي وحروبخالل سنوات مختلفة من الد

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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 الدراسات السابقة:



تهما ألثر التضخم وسعر الصرف على أسعار في دراس (Ogboghro & Anuya, 2017)وتناول كل من 
والتي أظهرت نتائج دراستهما عدة نتائج  6096الي ديسمبر  6000في نيجيريا خالل الفترة من يناير  ماألسه

من أهمها عدم وجود عالقة تكاملية بين المتغيرات الثالثة بينما وجود عالقة سببية أحادية االتجاه من التضخم 
 لتضخم الي اسعار األسهم وعالقة ثنائية بين سعر الصرف وأسعار األسهم.الي سعر الصرف ومن ا

والجذير بالذكر أن دولة نيجيريا أحد أهم أعضاء منظمة أوبك واعتمادها بشكل كبير على سلعة النفط في حجم 
الصادرات  نتجارتها مع العالم الخارجي واما صادرتها النفطية فيقارب اثنان مليون برميل يومًيا وهو ما يزيد ع

النفطية في ليبيا وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة عن نيجيريا في اختالف سنوات الدراسة باإلضافة 
 الي عدد المتغيرات المستقلة.

في دراسته للتضخم المستهدف و سعر الصرف و التمويل العالمي لدول مختارة    (Tahir, 2011)توصل
رية البرازيل، تشيلي، المكسيك، تايالند، كوريا، جمهو  -ية و آسيا و ومركز أوروبا والتي تمثل أمريكيا الالتين

الي أن سعر الصرف عامل رئيسي لهذه االقتصاديات وذلك  2009Q4-1999Q1ـخالل الفترة الزمنية-التشيك
ي الخوف لالمركزية باإلضافة ا كيرجع لعدة أسباب منها ضعف النظام المالي و انخفاض مستوي مصداقية البنو 

من سعر الصرف العائم كما بينت النتائج  أكثر تفصياًل أن كل من البرازيل و تشيلي و المكسيك و تايالند 
لدراسة، لكل من كوريا و جمهورية التشيك خالل فترة ا ةتوجد استجاب استجابت الي تغيرات سعر الصرف بينما ال
 نو التي مفادها يجب ال تكو   theory of inflation targetingوهذا ما اظهرته نظرية التضخم المستهدف 

االستجابة لتغيرات سعر الصرف ولكن تطبيقيا ما يكون صالح لدولة متقدمة ليس بالضرورة يكون صالحًا لدولة 
 ساعية في النمو.

دف هلبحث العالقة بين سعر الصرف و التضخم المست (Lamia & Djelassim, 2017)انتهت دراسة كل من 
في البلدان الناشئة اقتصادًيا و المتمثلة في البرازيل،  6092الي يوليو 9112خالل الفترة الزمنية من يناير 

 Exchange (ERPT)هنغاريا، كوريا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا الي أن سعر الصرف المرن أو المار
rate pass-through-  9في االسعار المحلية ينتج منه تغير والذي يعرف بأنه النسبة المئوية لتغيرات% 

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

 .ERPTمن خالل االنخفاض في 
إحدى الدراسات لدراسة العالقة بين معدل (Abdurehman & Hacilar,2016)تناول كل من وفي تركيا ،

باستخدام طريقة المربعات الصغرى لكشف  6092ديسمبر-6009الصرف و التضخم خالل الفترة الزمنية يناير 
اذج نمالعالقة بين المتغيرين و التي انتهت علي عدم و جود عالقة بينهما و من ناحية أخري استخدمت 

 GARCH) و االنحدار الذاتي للمتوسط المتحرك ) (ARCH) االنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين 
غير عشوائية وتتبع عوامل محددة ( PPP)للكشف عن هذه العالقة  والتي أظهرت  أن تعادل القوي الشرائية 

 مثل تكلفة المعامالت و القيود الحكومية في االقتصاد التركي.
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في دراستهما ألثر سعر   (Berument & Pasaogullari, 2003)تركيا ايضا، استخلص كل من  وفي 
علي وجود عالقة طويلة اآلجل بين  III-1987:I:2001الصرف علي الناتج و التضخم خالل الفترة الزمنية 

خم  وذلك وفقًا لتضالمتغيرات الثالثة وعدم وجود عالقة سببية  معنوية إحصائيًا بين سعر الصرف و الناتج و ا
 الختبار سببية جرانجر.

( في دراستهما لسعر الصرف المرن واالسعار المحلية ومعدل (Choudhri & Hakura,2003وأكد كل من 
 6000- 9171خالل الفترة -ممثلة لكل االقاليم الرئيسية في االقتصاد العالمي-التضخم لواحد وسبعون دولة

ن كل من سعر الصرف المرن والتضخم وأن سعر الصرف يتأثر أكثر في على وجود عالقة ايجابية معنوية بي
في دراسته لمحددات تغيرات  ((Fosu, 2017وفي غانا، توصل  .حالة االقاليم ذات معدالت التضخم العالية

إلى أن الزيادة في كل من معدل التضخم واالنفتاح االقتصادي  6092-9170سعر الصرف خالل الفترة 
الدوالر  فهالك الحكومي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية لدولة غانا مقابل سعر صر ومشتريات االست

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

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

 في اآلجل الطويل.
( في دراستهما للعالقة بين معدالت الصرف  (Monfared & Akın, 2017في ايران، توصل كل من 

علي وجود عالقة مباشرة بين معدل الصرف و التضخم حيث  6096-9172والتضخم خالل الفترة الزمنية 
تؤدي الزيادة في معدالت الصرف االجنبي إلي الزيادة في التضخم، كما أكدت الدراسة علي وجود عالقة موجبة 

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

في دراستهما للعالقة بين معدل الصرف و التضخم خالل فترة زمنية     (Monfared & Akın,2012)من  
علي وجود عالقة قوية سببية ثنائية االتجاه بين المتغيرين  6000إلي يناير9110ة من يناير ذات بيانات شهري

 في الفترة قصيرة اآلجل.
( في دراستهم للعالقة بين التضخم وسعر الصرف الحقيقي خالل (Achsani et al.,2010خلص كل من 
 ونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايالند،في بعض الدول اآلسيوية والمتمثلة في إند 6009-9119الفترة الزمنية 

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 

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

واخلصت  م الي سعر الصرفالي التضخم، بينما في الدول غير اآلسيوية فان العالقة وحيدة االتجاه من التضخ

5



الدراسة على حساسية التغيرات في التضخم في سعر الصرف في البلدان اآلسيوية أكبر من نظيره في البلدان 
 غير اآلسيوية.
 1122-2691العالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة الجزء النظري: 

صفحته الرسمية بأن المصرف يقوم بمجموعة من اإلجراءات المتعلقة  ( في6060أظهر )مصرف ليبيا المركزي،
بسعر الصرف او القيمة التعادلية بالدينار الليبي التي من شأنها حل بعض المشاكل و الصعوبات االقتصادية 

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

تم تخفيض قيمة الجنيه اإلسترليني بحوالي  9127ثم في عام  دوالر امريكي، 6.0اإلسترليني او ما يعادل 
 9179في عام طقة اإلسترليني و و لكن ليبيا لم تقم بتخفيض قيمة الدينار الليبي رغم وقوعها تحت من 92.2%

دوالرات بسبب اعالن الواليات المتحدة االمريكية في  2.02ارتفع قيمة الدينار الليبي بما قيمته دينار لكل 
بالتزامها باستبدال الدوالر بالذهب. وتم تخفيض قيمة الدوالر األمريكي مرة ثانية بما نسبته  9179أغسطس 

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

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

بفك ارتباط الدينار الليبي  9102وباالستناد على نفس المرجع السابق، قام مصرف ليبيا المركزي في مارس 
وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار ليبي.  6.0بالدوالر وربطه بحقوق السحب الخاصة بسعر صرف يعادل 

انتهج مصرف ليبيا المركزي   6009، وفي يناير  6000-9111وبعد ذلك، تم الرفع التدريجي ما بين السنوات 
في قيمة الدينار الليبي وفٍقا لسعر الصرف الخاص المعلن مصحوًبا  بين الفترة و األخرى بتخفيض في قيمته 

تم تخفيض أسعار صرف الدينار الليبي وفًقا لسر الرسمي  6006وفقا للسعر الصرف الرسمي ويالح وفي يناير 
  0.9979يو تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي ليكون دينار لكل دوالر وفي يون 9.2ليكون دينار لكل 

وحدة حقوق سحب خاصة و ذلك الحتواء ضريبة النهر الصناعي و ال يزال  بشكل عام سعر صرف الدينار 
 مقابل الدوالر  مستمر حتي االن.

تضخم ناولت أثر معدل الكثير من الدراسات ت حيثكما تم اإلشارة في جزء الدراسات السابقة من هذه الدراسة، 
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 

بوجود عالقة طويلة اآلجل وتأثر معدل  ن الدراسات انتهتسعر الصرف سلًبا بمعدل التضخم والبعض االخر م
التضخم على سعر الصرف أيجاًبا وهناك بعض الدراسات لم تثبت وجود أثر أو عالقة بين معدل التضخم 
وسعر الصرف. وبشكل عام فان التضخم أو االرتفاع العام في األسعار قد يؤثر على قيمة العملة ومن ثم على 

ء كانت المحلية أو العالمية ومن ثم تسعي السلطات النقدية والمالية في مختلف االقتصاديات حجم المعامالت سوا
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على كبح جماح التضخم باستخدام سياسات اقتصادية محددة لتحقيق اهداف اقتصادية معينة لتقليل او الحد 
على  تالبحجم المعاممن بعض االثار السلبية المتوقعة من جراء ارتفاع معدالت التضخم وخاصة فيما يتعلق 

 الصعيد المحلي والعالمي.
 1122-2691تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

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

نقطة ثم تراوح بين الزيادة والنقصان حتى بلغ اعلي قيمة له 9.62حيث بلغ  6000بداية الدراسة حتى سنة 
 . وترجع التقلبات بين الزيادة واالنخفاض في بعض سنوات6097نقطة في نهاية الدراسة سنة  2.69بحوالي 

بعة من االقتصادية المت تالدراسة لعدة اسباب منها عدم االستقرار االقتصادي واالزمات االقتصادية والسياسا
 قبل صناع القرار في االقتصاد الليبي. 

 
 1122-2691في االقتصاد الليبي خالل الفترة معدل التضخم ( تطور 2)شكل رقم 

 
 باالعتماد على إحصاءات مركز البحوث االقتصادية ومصرف ليبيا المركزي انداد الباحثإعالمصدر: 

 1122-2691تطور سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة 
( فإن المحور العمودي يمثل سعر الصرف والمحور االفقي يمثل 6) مكما هو موضح في الشكل البياني رق

استقرار المنحني الي حد ما مع زيادات طفيفة في سعر  سنوات الدراسة. من الشكل البياني يمكن مالحظة
الواحد. واستمر  ردينار مقابل الدوال 0.29الذي بلغ قيمته 6000الصرف من بداية فترة الدراسة حتى سنة 

سجل اعلي قيمة  ىدينار لكل دوالر حت 9.67الذي بلغ  6009المنحني بمعدالت متزايدة نسبًيا بداية من سنة 
، ويالحظ أن التغيرات التي 6097-6092دينار مقابل الدوالر الواحد وذلك خالل سنتي  9.21له بحوالي 
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حصلت اثناء الدراسة يرجع لمجموعة من اإلصالحات االقتصادية التي من شأنها حل بعض المعوقات والمشاكل 
 االقتصادية.

 1122-2691سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  رتطو  (1)شكل رقم 

 
 منظمة أوبك والبنك الدوليالمصدر: إحصاءات 

 الجزء التطبيقي:)قياس وتحليل النموذج القياسي(
يهتم هذا الجزء من الدراسة باختبار العالقة بين معدل الصرف والتضخم وتحديد أثر التضخم على معدل 

الدوالر ومعدل م باستخدام بيانات سنوية لسعر الصرف ب6097إلى 9126الصرف في ليبيا خالل الفترة من 
التضخم بأسعار نفقة المعيشة. وبناًء على بعض الدراسات السابقة التي تشبه حالة االقتصاد الليبي كالدراسة 

Osabuohien et al.,2018)صياغة العالقة بين معدل الصرف و التضخم في دالة، كالتالي: (، تم 
( ) ......................(1)Ex f Inf 

)على األرجح(  تكون العالقةومن المتوقع أن تشير إلي التضخم  Inf)تمثل معدل الصرف بينما) (Ex) حيث 
 عكسية بين المتغيرين.

تم  ،معدل الصرف كمتغير تابع ومعدل التضخم كمتغير مستقلبعد تحديد دالة للعالقة بين المتغيرين:        
 (Spurious) وذلك لتفادي الحصول على انحدار زائففحص درجة استقرار المتغيرين عن طريق جذر الوحدة 

 Dickey-Fuller Augmented (ADF)اختباري: ديكي فيللر المعدل  وذلك بتطبيقثم نتائج مضلله، ومن 
( والتي تم احتسابها 9وتشير النتائج المعروضة في الجدول رقم ) .Phillips and Perron(PP)فيليبس بيرونو 

مل من الدرجة االولي إلى أن المتغير التابع )معدل الصرف( متكا( (EViewsالبرنامج اإلحصائيباستخدام 
(9)I( متكامل في المستوي )(0، بينما المتغير المستقل )معدل التضخمI. 
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(9) (6) (2) (9) (6) (2) 
 -2.31 -3.99 -4.10 -2.62 -2.00  -4.11 التضخم
 -6.06 -6.34 -2.62 -6.07 -2.22 -6.23 الصرفمعدل 

 -9.19 -2.21 2.92- %9القيم الحرجة بمستوى 
 

6.16 2.21- 
 

9.19- 

 ( عشوائي.2( حد ثابت واتجاه زمن. )6( بحد ثابت. )9مالحظة: )
 معدل الصرف مستقر في الفرق االول ومعدل التضخم مستقر في المستوي         

سكون القيم االصلية للسلسة االصلية للمتغير التابع بعد أخذ الفرق االول أي  من الجدول السابق، يالحظ
.و من ثم يمكن تحديد I(0،آما المتغير المستقل فقد أستقر عند المستوي ) I(9متكامل من الدرجة االولي )

ي اآلجلين ف (ARDL)العالقة بين المتغيرين باستخدام طريقة االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة
 والذي يكون شكل المعادلة كاالتي: القصير و الطويل

( ) ( )( )0 1 -1 0 2 -11
qpD Ex InfExt t i ti

     
( ) ( )......(2)

-1 -11 13 4
p qD Ex D Inf

t ti i
    

 . ARDL( نتائج تقدير العالقة طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة باستخدام طريقة 6والجدول رقم )
 ( وباستخدام اختبار الحدودARDL( نتائج العالقة طويلة األجل بين متغيري الدراسة بطريقة)1جدول )

 المتغير المعامل الخطأ المعياري Tقيمة  مستوى المعنوية
 التضخم 0.43146- 0.175299 2.461- 0.0173
 الحد الثابت 0.048062 0.017787 2.702 0.0093

 / فرضية العدم: ال يوجد تكاملFاختبار الحدود      
I(0) I(1) اإلحصائية المحسوبة مستوي المعنوية 

     
  
  

 F (92.62222)إحصائية 
  
  

3.02 3.51 10% 
3.62 4.16 5% 

4.18 4.79 2.5% 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2( والملحق رقم )6المصدر: من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق رقم )
من الجدول السابق، يمكن الكشف علي وجود عالقة طويلة األجل بين معدل الصرف و التضخم و ذلك من 

( و التي أكبر من القيمة الحرجة أو الجدولية 92.62المحسوبة)F، حيث بلغت قيمة Fخالل اختبار احصائية 
. وهذا يؤكد رفض  %9( عند مستوي معنوية2.92( و )2.26للحد األدنى و الحد األعلى علي التوالي )

فرضية العدم والتي تكمن في عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرين وقبول الفرضية البديلة في قبول وجود 

9

 
 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيري الدراسة:ملخص  (:2جدول )

 (PPاختبار ) (ADFاختبار ) المتغيرات



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

المحسوبة أقل من  Fأو تكامل مشترك بين المتغيرين قيد الدراسة. والجدير بالذكر إذا كانت عالقة توازنيه 
المحسوبة واقعة Fالجدولية أو الحرجة فهذا يدل على عدم وجود تكامل بين المتغيرين، آما إذا كانت قيمة  Fقيمة

دم الحسم في إمكانية وجود تكامل الجدولية أو الحرجة فهذا يؤدي إلى ع Fبين الحد األدنى والحد األعلى لقيمة
من عدمه بين المتغيرين. وبعد التأكد من وجود عالقة طويلة بين معدل الصرف والتضخم، يتم االنتقال لي 

( يالحظ وجود عالقة سلبية أو 6تقدير معامالت عالقة األجل الطويل. وبالمالحظة في نتائج الجدول رقم )
 %9وية إحصائية مرتفعة وهذا يعني أن زيادة معدل التضخم بمقدار سالبة بين التضخم و معدل الصرف وبمعن

ويمكن تفسير ذلك إلي طبيعة االقتصاد الليبي كونه يعتمد  %22يؤدي إلي تخفيض معدل الصرف بمقدار 
شبه كليا علي الواردات الخارجية والتي تكون عرضه إلي ارتفاع االسعار و الذي بدوره يكون له آثار سلبية 

العملة المحلية و من ثم معدل الصرف أو قد يكون التفسير ناتج عن أسباب اخري مثال أسباب  علي قيمة
متعلقة ببيانات السلسة الزمنية  و طرق حصرها و جمعها من مصادرها االولية. وأخيًرا في مراحل طريقة 

( والتي تكمن في (ECM(، يتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 
تحديد العالقة قصيرة األجل المطلوبة للحفاظ على عالقة توازنيه في األجل الطويل، وكما هو معروض في 

وهو سالب االشارة وبمعنوية إحصائية مرتفعة تقدر  -0.19(، فإن معامل تصحيح الخطأ يساوي 2جدول رقم )
فسه باتجاه التوازن في األجل الطويل، وهذا يعني إلى سرعة النموذج في تعديل ن %19وتشير نسبة (.0.000)

أن عدم التوازن في السنوات السابقة ستتحقق في السنة الحالية من التوازن في األجل الطويل. ويالحظ أيضا 
من الجدول أن التضخم يؤثر سلبًا في سعر الصرف في اآلجل القصير خالل فترة الدراسة. ويالحظ أيًضا من 

وهذا ما يفسر أن المتغير المستقل )التضخم( يفسر  0.21قيمة معامل التحديد قد بلغت  ( أن2الجدول رقم )
 من التغير الحاصل في المتغير التابع )معدل الصرف(. %21ما يقارب من 

 ( وتقدير نموذج تصحيح الخطأ ARDL( العالقة قصيرة األجل باستخدام طريقة )3جدول )
 انحدار شرط تصحيح الخطأ

    المتغير المعامل الخطأ المعياري Tقيمة  ويةمستوى المعن

 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

 اتجاهالحالة الثانية: المقيد الثابت وبدون 
 (-9معامل تصحيح الخطأ)  0.91023- 0.127948 7.11406- 0.0000

 6.02ديرين واتسن =    0.21التحديد=معامل 

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

 ويمكن إعادة صياغة النموذج كالتالي: 
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( _ ) (0.432*inf 0.048)ECM D Exch Rate    حيث:  
ية والمتمثلة لتشخصوللتأكيد علي سالمة النتائج السابقة وجودة النموذج المستخدم تم إجراء بعض االختبارات ا

 Stability)استقراريه النموذج )واختبار   Serial Correlation LM)في اختبار مشكلة االرتباط الذاتي )
Test  واختبار فحص ثبات التباين واختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، ونذكر بأن االختبارات التشخيصية أوضحت

 كما هو موضح في صفحة المالحق. خلو التقدير السابق من مشاكل القياس المعروفة
 الخالصة: 

استهدفت الدراسة إلى كشف العالقة الديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وكذلك طبيعة تأثر سعر 
باستخدام بيانات سنوية لكل من التضخم  6097إلى  9126الصرف بمعدل التضخم في ليبيا خالل الفترة من 

اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل المشترك باستخدام طريقة االنحدار  ومعدل الصرف. ولتحقيق هذا الهدف،
وعلى نموذج تصحيح الخطأ  (Bound Test)و اختبار الحدود (ARDL)  الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة

ECM).)  وتوصلت الدراسة على وجود عالقة توازنيه طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة وأن معدل التضخم
سلًبا على معدل الصرف وكذلك وجود عالقة سالبة بين متغيري الدراسة في اآلجل القصير. وبلغت قيمة  يؤثر

واالشارة السالبة وذو معنوية إحصائية مرتفعة وهذا مؤشر على تأكيد  0.19-حواليمعامل تصحيح الخطأ
د عالقة ظهرتها النتائج بوجو العالقة طويلة اآلجل ومعرفة العالقة قصيرة االجل بين متغيري الدراسة والتي ا

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

المحلية و من ثم معدل الصرف ويمكن القول بأن معدل التضخم أحد العوامل الذي أن يؤثر علي العملة 
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 

و التي يكون للمحصلة النهائية لها تأثير ملحوظ علي معدل الصرف  مثل الميزان التجاري و النمو االقتصادي
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 

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

 الذي يكمن في الصادرات النفطية. القومي و
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-9170(، أثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل الفترة الزمنية 6092دريبي، حيدر )
 .62-1، ص2(2). مجلة المتني للعلوم االدارية واالقتصادية، 6092

عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم في الجزائر  ر(، اختبا6099سالمي، أحمد )
 .26-67(، ص7). مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، 6092-9170قية للفترة دراسة تطبي

(، دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي 6092امحمد ) شنبيش،
  .622-627، ص9(99).المجلة الجامعة، 6000-9116خالل الفترة 

 السياسات: سياسة سعر الصرف. (، هيكل6060مصرف ليبيا المركزي: الصفحة الرسمية )

https://cbl.gov.lyالصرف/-سعر-/سياسة  
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:المالحــق   
 (: نتيجة اختبار فترات اإلبطاء1ملحق 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) 

       
       

       

 (ARDLطريقة )باستخدام (: نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل 2ملحق 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 Prob.*   

     
     D(EXCH_RATE(-1)) 0.089774 0.132844 0.675785 0.5022 

INF -0.392729 0.158983 -2.470258 0.0169 

C 0.043748 0.016641 2.628906 0.0113 

     
     R-squared 0.125805     Mean dependent var 0.019200 

Adjusted R-squared 0.091523     S.D. dependent var 0.093860 

S.E. of regression 0.089461     Akaike info criterion -1.936066 

Sum squared resid 0.408171     Schwarz criterion -1.825567 

Log likelihood 55.27378     Hannan-Quinn criter. -1.893451 

F-statistic 3.669705     Durbin-Watson stat 2.069975 

Prob(F-statistic) 0.032435    

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

           

اختبار الحدود ( و ARDL)باستخدام طريقة (: نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل 3ملحق 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 0.043748 0.016641 2.628906 0.0113 

D(EXCH_RATE(-1))* -0.910226 0.132844 -6.851837 0.0000 

INF** -0.392729 0.158983 -2.470258 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 -0.431463 0.175299 -2.461298 0.0173 

C 0.048062 0.017787 2.702095 0.0093 
     
     

EC = D(EXCH_RATE) - (-0.4315*INF + 0.0481 )  
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     

   

Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  16.23333 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5%   4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

     

Actual Sample Size 54  

Finite Sample: 

n=55  

  10%   3.143 3.67 

  5%   3.79 4.393 

  1%   5.377 6.047 

     

   
Finite Sample: 

n=50  

  10%   3.177 3.653 

  5%   3.86 4.44 

  1%   5.503 6.24 

     
     

العالقة في إليجاد ((ARDLطريقة باستخدام (: نتيجة تقدير نموذج تصحيح الخطأ 4ملحق 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 0.488465     Mean dependent var 6.39E-05 

Adjusted R-squared 0.488465     S.D. dependent var 0.122700 

S.E. of regression 0.087757     Akaike info criterion -2.010140 

Sum squared resid 0.408171     Schwarz criterion -1.973307 

Log likelihood 55.27378     Hannan-Quinn criter. -1.995935 

Durbin-Watson stat 2.069975    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     F-statistic  16.23333 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5%   4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

     
     
 

 

 

   

 

 

 

 

 

اختبار التوزيع الطبيعي (: نتيجة5ملحق رقم )  
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Series: Residuals

Sample 1962 2017

Observations 56

Mean      -2.97e-14

Median   0.101181

Maximum  0.531774

Minimum -0.500373

Std. Dev.  0.261146  

Skewness 0.118651

Kurtosis   2.463036

Jarque-Bera  3.960574

Probabil ity  0.138030  

(Serial Correlation LM Test) (: نتيجة اختبار مشكلة االرتباط الذاتي9ملحق رقم )   

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag 

     
     F-statistic 0.915295     Prob. F(1,50) 0.3433 

Obs*R-squared 0.970749     Prob. Chi-Square(1) 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)) 0.393541 0.432300 0.910340 0.3670 

INF 0.062877 0.172154 0.365237 0.7165 

C -0.012302 0.021041 -0.584666 0.5614 

RESID(-1) -0.438888 0.458747 -0.956711 0.3433 
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     R-squared 0.017977     Mean dependent var -3.08E-18 

Adjusted R-squared -0.040945     S.D. dependent var 0.087757 

S.E. of regression 0.089536     Akaike info criterion -1.917169 

Sum squared resid 0.400833     Schwarz criterion -1.769837 

Log likelihood 55.76357     Hannan-Quinn criter. -1.860349 

F-statistic 0.305098     Durbin-Watson stat 1.987216 

Prob(F-statistic) 0.821565    

     
     

اختبار فحص ثبات التباين (: نتيجة2ملحق رقم )  
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 2.542679     Prob. F(2,51) 0.0886 

Obs*R-squared 4.896275     Prob. Chi-Square(2) 0.0865 

Scaled explained SS 75.67985     Prob. Chi-Square(2) 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 0.017351 0.008122 2.136363 0.0375 

D(EXCH_RATE(-1)) 0.039802 0.064837 0.613875 0.5420 

INF -0.157813 0.077595 -2.033822 0.0472 

     
     R-squared 0.090672     Mean dependent var 0.007559 

Adjusted R-squared 0.055012     S.D. dependent var 0.044916 

S.E. of regression 0.043663     Akaike info criterion -3.370668 

Sum squared resid 0.097230     Schwarz criterion -3.260169 

Log likelihood 94.00804     Hannan-Quinn criter. -3.328053 

F-statistic 2.542679     Durbin-Watson stat 2.345317 

Prob(F-statistic) 0.088588    
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باستخدام المجموع التراكمي Stability Test اختبار استقراريه النموذج  (: نتيجة8ملحق رقم)

 Cumulative Sum (CUSUM) للبواقي
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    (م1129ـــــ 1122الفترة)خالل التضخم في االقتصاد الليبي  أسباب
 

 2د/ مخلوف مفتاح محمد              1يوسف فرج األصفرد/ 
 

 :المستخلص
استخدمت المنهج كما  .(م9021ــ  1102الفترة )ب في االقتصاد الليبي لتضخم اأسباب الدراسة تناولت هذه 

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، 

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

تؤثر في  ملكون هذه العواضبط نمو مستوى عرض النقود و  ترشيد سياسات اإلنفاق العام، الدراسة بضرورة 
 األسعار في االقتصاد الليبي.

 ) التضخم ــ االقتصاد الليبي ـــ سعر الصرف ( :الكلمات المفتاحية
 

 :ـــةـــــــــمقدمال
يتصف و  ،عادة تكون سنة واحدة عينةخالل فترة زمنية م في أسعار السلع والخدماتيقصد بالتضخم االرتفاع 

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

ضارة بالمواطن فهو يخفض من قيمة دخله خاصة إذا كان هذا الدخل محدود، االقتصادي. والتضخم ظاهرة 
محبطا لقرارات المستثمرين، بل أن أثاره السلبية تنعكس على أداء االقتصاد  وأيضان قيمة مدخراته، ويخفض م

عموما، إذ يترتب عن التضخم اختالل في كل من اإلنتاج والطلب على السلع والخدمات، واختالل في توزيع 
قتصادية اال الدخل، وكذلك، الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات. لذلك، يعد استقرار األسعار أحد األهداف

ــــــــــ إن لم يكن أولها ــــ ألي مجتمع. ومما سبق تناولت هذه الدراسة   أسباب التضخم في االقتصاد الليبي خالل 
 ( 1122ـــــ1122الفترة ) 

يتعرض االقتصاد الليبي في الوقت الراهن إلى االرتفاع في األسعار، بدأ هذا االرتفاع في  المشكلة البحثية:
( ارتفع مؤشر أسعار 0211كنتيجة للظروف التي تولدت عن أحداث فبراير. ففي هذه السنة) م0211 سنة

 ةمــــــ وبالرغم من انخفاض مؤشر األسعار في السن0212عن المتوسط السنوي لعام  %11المستهلكين بنحو 
لى نحو %1م إلى حوالي0210التالية  سنة  ، فقد أخذ يرتفع وبشكل كبير في0212في سنة  %0.1، وا 

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

صبح االقتصاد الليبي يعيش ، وأ0219و 0212حيث تضاعفت أسعار اغلب السلع بين العامين بشكل كبير ب
في أزمة تضخم لمسها كل مواطن. وعليه،  تتخلص المشكلة البحثية في التساؤل األتي: ما هو السبب األساسي 

 م(؟ 0219م ـــ 0211لهذه الموجة التضخمية التي حدثت في االقتصاد الليبي خالل الفترة )
 فرضية الدراسة:

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

يتمثل هدف الدراسة في تشخيص األسباب الرئيسية التي تقف وراء االرتفاع المستمر في األسعار هدف الدراسة:
 الحالية.في ظل الظروف بليبيا 

 الحدود الزمنية والمكانية:
 م. 1122وحتى سنة  1122االقتصاد الليبي خالل الفترة من سنة 

 :دراسةمنهجية ال
لمجمعة عن ا البيانات، إذ سوف يتم استعراض وتحليل تقوم المنهجية في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

النشرة خاصة و  الرسميةم. اعتمدت الدراسة على البيانات  1122ـــــــــ 1122ظاهرة التضخم خالل سنوات األزمة
ترة هذه ف ونشير إلى أنه تم تجنب التحليل القياسي بسبب قصراالقتصادية التي يصدرها المصرف المركزي.

 ، فعادة ما تكون الفترة القصيرة تسبب عدم دقة التحليل القياسي.الدراسة
 أجزاء الدراسة:
لنظري، على الدراسات السابقة واإلطار ا يالقسم الثانيحتوي  :بما في ذلك المقدمة أقسام أربعة منتتكون الدراسة 

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.

 واإلطار النظري الدراسات السابقة
االقتصادية بالدراسات التي تناولت ظاهرة التضخم من حيث أسبابها وطرق تزخر األدبيات  :الدراسات السابقة

 إلطالعا. ومن بين هذه الدراسات التي تسنى للباحثين ، واالقتصاد عموماقياسها،ومدى أثرها علي المستهلك
 عليها مايلي:

د التضخم في االقتصاظاهرة الدراسة  تناولت ، (M.SEMUDRA.TANEU.CHYE,1988)دراسةـ ـــــ
وسع التن أ، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  وهي 1991 ـــــــ 1912الماليزي خالل الفترة 

 كان عامال مؤثرا في زيادة مستوى التضخم خالل الفترة قيد البحث. النقدي
( بعنوان: االقتصاد الليبي دراسة متأنية والحلول الالزمة، 2221) االقتصاد الليبي، بنغازي، صيف  ــــــ دراسة

 (2221ــــــ  2291خالل الفترة ) 
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ــــ جملة من المعضالت  2221و  2291برزت في االقتصاد الليبي على مدى عقدين من الزمن ـــــ الفترة ما بين 
لواقع االقتصادي في ليبيا. وقد تطور بعضها األخر حتى اكتسب صفة والمشاكل أصبح بعضها سمة مميزة ل

 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. •
 مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين وتدهور مستويات المعيشة. تدني •

مشكلة التضخم في االقتصاد الليبي يكمن في إعادة هيكلة االقتصاد وفق خطوات مدروسة وبرنامج وللحد من 
ضفاء المصداقية والجدية على الجهود  زمني محدد، ووضع سياسات اقتصادية واضحة المعالم واألهداف، وا 

عادة الثقة لدى المواطن في المؤسسات المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسات المبذولة ن حو اإلصالح االقتصادي، وا 
الالزمة لتصحيح المشاكل التي يواجهها االقتصاد الوطني ولبرنامج العملي المقترح لتنفيذها. ومن  ،االقتصادية

ولما كانت المحافظة علي استقرار  ضمن هذه السياسات المطلوبة للخروج من األزمة وهي السياسة النقدية.
األسعار ، وقيمة الدينار الليبي من المهام الرئيسية للسياسة النقدية، فإن ما نلمسه اآلن يعتبر مغايرًا تماما لما 
ينبغي أن تكون عليه هذه السياسة. ونرى أن المصرف المركزي يمالي الخزانة، إن لم يكن تحث تأثيرها، بإتباع 

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

ـــ ينبغي أن يتمتع المصرف المركزي بقدر كافي من االستقاللية ليتمكن من ممارسة السياسة النقدية وفقا لما 2
سبًا ــــ كأعلى سلطة نقدية في البالد ـــ بحيث تحقق األهداف االقتصادية المرغوبة، ومنها المحافظة على يراه منا

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

يسمح لعرض النقود بأن ينمو إال بمعدل يتناسب مع معدل نمو الناتج  ـــ ينبغي ضبط التوسع النقدي بحيث ال 1
 القومي الحقيقي.

، ناقشت الدراسة أثر السياسات الكلية وخاصة النقدية DHANESHWAR GHURA,1995)) دراسةــــــ 
عدل نمو مالدخل النقدي، و  والمالية )كال على حده( على ثالثة متغيرات اقتصادية كلية) التضخم، معدل نمو

اعتمدت  .1999ـــــــــ1992( دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة 22الدخل الحقيقي ( في اقتصاد)
مع األخذ في االعتبار عنصر اإلبطاء الزمني. وتوصلت  طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين الدراسة على

دي الحالي والمبطئ هو العنصر المؤثر الرئيسي في الدراسة إلى أن االستقرار في معدل نمو المعروض النق
 عملية التضخم، ويأتي بعده نمو عجز الموازنة)السياسة المالية( في المرتبة الثانية.
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بحث وتحليل أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد  حول(، 0229لمجموعة من الخبراء الليبيين، ) دراسةـــــ 
 ،معدل التضخم(، وقد توصلت إلى مجموعة من العوامل ساهمت في زيادة 9022ـــــــ 1992الليبي خالل الفترة )

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

ي جزء فالدراسة أن التضخم في ليبيا يرجع نتائج باإلضافة إلى فائض الطلب على السلع والخدمات. كما تفيد 
لعجز في االواردات لسد إلى التضخم المستورد من األسواق العالمية نتيجة اعتماد االقتصاد الليبي على منه 

الدراسة بعض اإلجراءات التي يمكن أن تخفف من السلع والخدمات. قد اقترحت المحلي المعروض الحقيقي 
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 

 من قيمته خالل فترة الدراسة.  %99فقد نحو  الذي يبيقيمة الدينار الل
(، عرضت الهيئة في هذه الدراسة تقريرا حول التضخم في 0212)الهيئة العامة للمعلومات، ليبيا،  ـــــــــــ دراسة

ا: أن مههأ (. وقد تضمن هذا التقرير جملة من النتائج من0229ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 0222االقتصاد الليبي خالل الفترة ) 
ناك زيادة موجبة ومســــتمرة في األســــعار خالل الفترة المدروســــة، وأن التضــــخم المســــتورد ال يســــاهم في هذه ه

ـــــــ وهنا نالحظ أن هذه الدراسة تناقض الدراسة السابقة والتي أوضحت أن التضخم  الزيادة إال بقدر ضئيل ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ
عرض  إلى التوسع فيترجع في مستوى األسعار الزيادة أن و  ــــــــــــــــــــــــــــ.المستورد يساهم في زيادة التضخم المحلي

 النقود.
على جملة من التوصيات كان من أهمها: تصحيح الهيكل البنيوي الذي عرضته الدراسة هذا. وأشتمل التقرير 

في االقتصاد الليبي، وكذلك، االستخدام الفعال للواردات للتأثير على مستوى العرض الكلي لمواجهة فائض 
 لتقرير بمراجعة سعر الصرف للدينار الليبي. الطلب، كما أوصى ا

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

 هي المحددات الرئيسية لعملية التضخم في ليبيا. وكذلك، كانت فترة العقوبات الدوليةالدراسة أن هذه العوامل 
( من العوامل المهمة التي تسببت في ارتفاع األسعار. فيما لم تفيد النتائج أن لفجوة الناتج 1999ــــــــــــــ1992)

 تأثرا على مستوى األسعار.
لة هي العوامل الهيك أنالقياسي إلى  يها الباحث باستخدام األسلوبوالتي توصل ف(، 0212)القيزاني، دراسة ــــــ

 (م 0211ـــــــــــ1992خالل الفترة) في ليبيا للتضخم األولالمسبب 
 اإلطار النظري:التضخم:مفهومه، وطرق قياسه، وأنواعه:

االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية محددة، والتي عادة تكون سنة  يقصد بالتضخم
واحدة أو أكثر. ومن هذا المفهوم، يتضح أنه ليس كل ارتفاع في األسعار يعد تضخما، فمفهوم التضخم يتصف 
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أو أكثر  رة مستمرة  لسنةبحيث يشمل كل السلع والخدمات تقريبا، والزيادة تكون ظاهوالشمول االستمرارية ب
 وألسباب اقتصادية كلية.

قارنة هذا األهم، لكن م وفي اقتصاد مفتوح على المبادالت الخارجية ليس معدل التضخم الداخلي بالضرورة هو
نافس في السوق الوطني للت بمثيله في االقتصاديات الشريكة هو الذي يفسر قابلية االقتصاد)التضخم( المؤشر

 (.0212،99،الدولية)مخلوف
قياس التضخم، وهو نسبي ومعقد، يتم باستخدام مؤشرات األسعار، وبخاصة مؤشر األسعار لالستهالك و  
(CPI )Consumer Price Index  الذي يسجل حركة التغير في مستوى أسعار بنود اإلنفاق المختلفة

)المخفض ،ومؤشر أسعار الجملة، ومؤشر السعر الضمنيللمستهلك خالل فترة زمنية معينة
.برنييه ب(.فجميع هذه الطرق تهدف إلى تحديد حجم التّغير)الصاعد( في المستوى العام لألسعار)IGDالضمني

 (. 1999،091و إ.سيمون،
والشائع من بين هذه المقاييس، وعلى الرغم من أخطائها وعدم كفاءتها، هو الرقم القياسي لألسعار وذلك لسهولة 

تمع من سنة في مستوى معيشة أفراد المج قصيرة، كما أنه يعكس التغيرات التي تطرأاحتسابه وانجازه في فترة 
 .(1992،11) العناني،إلى أخرى عبر الزمن

 (أن الرقم القياسي ألسعار المستهلك1990،212مان،جانظر في ذلك، مايكل ابديرى)من هذا، وأن كان هناك    
مني للناتج الض )المخفض(قد يبالغ في التضخم، لذلك، فأن المكمشــــــــ ـــ ونتيجة القتصاره على سلع محددةــــــــــــ 

 للتضخم.هو مقياسا مناسبا  اإلجمالي
والواقع هناك عدة أنواع من التضخم وهي ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل هي مرتبطة ومتشابكة،       

هذه األنواع ربما يؤدي إلى حدوث  فقد يتضمن نوع من التضخم نوعا أو أنواعا أخرى. كما أن حدوث أحد
هذه والتي سنقدم أهمها الحقا تستند إلى عدة معايير: كمعيار القطاع الذي  ماألنواع األخرى. وأنواع التضخ

يحدث فيه التضخم، ومعيار درجة التشغيل في االقتصاد، ومعيار درجة إشراف الدولة على األسعار، ومعيار 
 . مصدر التضخم، ومعيار حدة التضخم

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

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

ظاهرة ضارة  بالمواطن فهو يخفض من قيمة دخله يظل  مالتضخإال أن  (، 1991،20ترجمة، محمد عزيز،
ل محدود، ويخفض من قيمة مدخراته، وهو،أي التضخم، عاماًل محبطا لقرارات خاصة إذا كان هذا الدخ

المستثمرين، بل أن أثاره السلبية تنعكس على أداء االقتصاد عموما، إذ يترتب عن التضخم االختالل في كل 
ميزان  زمن اإلنتاج والطلب على السلع والخدمات، وتوزيع الدخل، وكذلك، اختالل الميزان التجاري ومن ثم عج
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المدفوعات. لذلك، يعد استقرار األسعار أحد األهداف االقتصادية ــــــــــ إن لم يكن أولها ــــ التي يسعى إلى تحقيقها 
 أي مجتمع.

وأشتمل الفكر االقتصادي على عدة تفسيرات ألسباب التضخم، فقد يكون التضخم ناتجا بسبب زيادة في الطلب 
الكلي، وعندها فائض الطلب سيؤدي إلى الزيادة في األسعار. وقد يكون اإلجمالي بحيث يزيد عن العرض 

التضخم ناتجا من دفع العرض، أي التكاليف. فمؤيدي نظرية دفع التكاليف يرون أن مصدر التضخم يرجع إلى 
 تنقالت دالة العرض الكلي.

ود حينما تنمو كمية النقثم جاء التحليل النقدي الحديث، وأوضح أن التضخم ظاهرة نقدية، فهو يحدث     
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
الذي ـــــــ كما و  مستهلكالرقم القياسي ألسعار المناقشة تطور مستوى األسعار في هذه الدراسة ستتم من خالل 

عن حركة التغير في مستوى أسعار بنود اإلنفاق المختلفة للمستهلك خالل فترة زمنية  هو معروف ـــــــــ يعبر
مجموعة من هذه المجموعات  لكل.سلعية وخدمية ( مجموعات9تتكون هذه البنود في االقتصاد الليبي من). معينة

 ( الذي يليه.1التالي، والشكل رقم) (1الجدول رقم)كما هو مبين ب وزن نسبي معين.
األوزان النسبية للمجموعات السلعية والخدمية المكونة للرقم القياسي لتكاليف  (2الجدول رقم )

 المعيشة باالقتصاد الليبي.
 الوزن النسبي  اسم المجموعة السلعية رقم البند

 %21.1 المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 1
 %3<7 المالبس واألقمشة واألحذية 0
 %02.2 المسكن ومستلزماته 2

 %2.9 أثاث المسكن 2

 %2.2 العناية الصحي 2

 %11.0 النقل والمواصالت 1
 %1.2 التعليم والثقافة والتسلية 9

 %2.2 سلع وخدمات 9
والنشرة االقتصادية الهيئة العامة لتوثيق المعلومات من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات:المصدر

 0212للمركزي لعام 
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 النسبية ن( األوزا1شكل رقم )

 
ة بالملحق بالتحليل وذلك باالستعانة باإلحصائيات الوارد الفترة المستهدفةينتقل الحديث عن  ،حبعد هذا التوضي

فبراير، حيث ارتفع مؤشر  ثارتفاعا ملحوظا متأثرة بأحدا 0211سجلت األسعار في سنة (. حيث 1رقم )
لى نحو %11أسعار المستهلكين في هذه السنة بنحو  م قياسا بالمتوسط السنوي لعام 0210سنة  %00، وا 

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

الصراع السياسي ليتحول إلى صراع مسلح، وكذلك، التي بدأ فيها سعر الصرف الدينار الليبي في السوق 
( في الربع األخير قياسا بما %1.2نقاط ) التضخم بستاالرتفاع المستمر. فقد ارتفع معدل الموازية يأخذا في 

االرتفاع بوتيرة  تغيره( في ومعدل)القياسي م. وأخذا الرقم  0212سنة العليه في الربع األول من هذه كان 
في الربع األخير من هذه السنة،  %19م إلى نحو0212في الربع األول من سنة  %9.1متزايدة فارتفع من 

في الربع  %02بلغ نحو    (، وان كان قد تراجع قليال حيث0211في الربع الثالث من سنة ) %22وبلغ نحو 
م وقد  0211م مقارنة بالعام  0219في العام  %09التضخم بأكثر من  ارتفع معدلثم  األخير من هذه السنة.

ارتفع في الربع الثالث إلى  %02كان هذا االرتفاع متواصل في هذه السنة ففي حين بلغ في الربع األول نحو 
م ولكن بمعدل 0219هذه السنة، ويظل يتزايد في العام  الرابع من. في الربع %02، ونحو  %22نحو 

م،  0219فقط. ولقد كان هذا التراجع واضحا خالل العام التالي  %12متناقص، فسجل في المتوسط نحو 
 م. 0219حيث سجل معدل التضخم تراجعا كبيرا قياسا بما كان عليه في عام 

 في سنة  %22وفي المجمل، نجد أن مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك  قد ارتفع بنحو 
 ةم. وعند مقارن0212م /وذلك بالمقارنة بالربع األول من سنة  0219في سنة  %11م، وبحوالي 0211

حن أنه قد نل ،0212بما كان عليه في سنة  0219الرقم القياسي العام لألسعار في نهاية الربع األخير عام 

والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ المالبس واألقمشة واألحذية

المسكن وملحقاته أثاث المسكن

العناية الصحية النقل والمواصالت

التعليم والثقافة والخدمات الترفيهية سلع وخدمات متفرقة
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. وكان 0219و 0212. أي أن مستوى األسعار قد زاد بأكبر من الضعف بين العامين %129ارتفع بنحو
هذا االرتفاع شامال كل المجموعات السلعية الفرعية المكونة للرقم القياسي العام،بل كان قياسيا بالنسبة لمعظم 

ة ت نسبة الزيادة في األرقام القياسية لبقيهذه المجموعات الفرعية. فباستثناء السكن والمواصالت تراوح
 بالمائة. 022و 121السلعية المكونة للرقم القياسي بين  تالمجموعا

(  0219ــ0211معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة )  ) 0الشكل البياني رقم )  كما يوضح
م ثم أخد في 0212في  %0.2كان عندما  %12.9م إلي 0211حيث نالحظ ارتفاع معدل التضخم في العام 

 %02.9و  %02.9 إليوعاود معدل التضخم في االرتفاع حتى وصل 0212ــ0210االنخفاض في السنوات 
أنة انخفض بمعدل سالب  إالم 0219عام  %12.1 إليعلى التوالي ثم انخفض  0219و0211في عامي 
 . 9.9م حيث سجل هذا المعدل 0219في سنة 

 (2112ـــ2111م في االقتصاد الليبي خالل الفترة ) ( معدل التضخ 2شكل ) 

 
خالل فترة هذه الدراسة البد من البحث عن سبب)أو أسباب(  العام لألسعارلتسارع المستوى  حبعد هذا التوضي

، ففي 0211هذا االرتفاع في األسعار في هذه الفترة الوجيزة.من المنطقي، بل البد وان ترتفع األسعار في سنة
هذه السنة ونتيجة ألحداث فبراير والتي تطورت إلى مواجهة مسلحة ليتدخل المجتمع الدولي ويصدر قانون 

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

لنسبي في عامي بعد االستقرار السياسي ا فارتفعت األسعار.وبعودة الوضع االقتصادي إلى حالته الطبيعية تقريبا
م وبالرغم من التوسع في اإلنفاق الحكومي، وأيضا التوسع في عرض النقود فأن معدل التضخم 0212و  0210

 %0.1م، وسجل حوالي 0210في عام  %1.1ــــــــــ  حقق معدالت مقبولة ، فبلغ نحو حــــــ وكما سبق التوضي
م. ونذكر بأن سعر صرف الدينار مقابل الدوالر في السوق 0212في سنة  %0,2م. ثم إلى 0212في عام 

كان اقل من دينارين لكل دوالر أمريكي، حيث كان هناك  0212وحتى منتصف  0210الموازي من سنة 
عرض مناسب من العملة الصعبة متاح في السوق، بل أن البنك المركزي قام ببيع كميات كبيرة من الدوالر 

معدل التضخم

26

 
 
 

 
 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول،  جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ل المجلة العلمية 



تقريبا( الستعادة السيولة النقدية في المصارف إلى وضعها  1.21م ) وبالسعر الرسمي 0210نة للجمهور في س
 الطبيعي حيث كانت قد شحت نسبيا آنذاك بسبب األحداث.

 %1.1غير انه بعد هذا التطور المقبول اخذ معدل التضخم يرتفع بوتيرة سريعة في الفترة الالحقة. فمن نحو 
لى نحو 0211في الربع الثالث من عام  %22م ارتفع إلى حوالي 0212في الربع الرابع العام  في  %01م، وا 
م. ثم سجل انخفاضا كبيرا في العام 0219في عام  %12م، و بلغ حوالي 0219المتوسط في سنة 

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

أقل من  0211. وبلغ هذا اإلنفاق في العام 0210قياسا بما كان عليه في عام  %22انخفض بنحو 0212
بين التضخم (. وهنا يمكن استبعاد الصلة أو االرتباط 2. انظر الجدول رقم)0212نصف حجمه في عام 

 والتوسع في النفقات العامة.فاتجاه المتغيرين بعكس ما تفترضه النظرية االقتصادية.
 االقتصادية المتعلقة بهذه الدراسة ت(: تطور أهم المؤشرا3الجدول رقم)

 
 السنة

سعر الصرف 
 الموازي)مقدر(

 
 اإلنفاق العام

 عرض النقود
M1 
 

 الرقم القياسي معدل التضخم
CPI 

ــ 21201.0 22299.9 1.22 0212  109.9 ــــــــــــــــــــــــ
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 12099.2 9.1 112.9 
0212 2.2 22910.0 66,732.7 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* 

  من أعداد الباحثين باالعتماد على النشرة االقتصادية للمصرف المركزي اإلعداد الثالثة المصدر:      
 .(*بيانات الربع الرابع غير متوفر بالنشرة االقتصادية األخيرة.
مليار دينار في  19.9مقابل انخفاض اإلنفاق العام، حدث تطور في العرض النقود، إذ ارتفع من نحو         

 0219م، وبلغ أكثر مئة مليار دينار في األعوام)0211مليار دينار في عام  92إلى ما يزيد عن  0212سنة 
ير لسبب األسعار. لكننا نقلل من هذا التأث م(. وفقا للنظرية االقتصادية تتسبب هذه الزيادة في ارتفاع0219ـــ 
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وجيه يتعلق بالحالة الليبية الراهنة، هو النقص الشديد في السيولة النقدية، فنتيجة لهذا النقص لم يعد بمقدر 
األفراد ـــــــ خاصة أن أغلب القوى العاملة تتقاضى مرتباتها عن طريق المصارف ـــــــــــ التصرف في أرصدتهم. 

 مر الذي بكل تأكد يقلل أن لم يلغي تأثير زيادة عرض النقود على األسعار.وهو األ
يبقى العامل المؤثر في األسعار في ليبيا خالل هذه الفترة هو سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية 

ستوردة تشكل الم ، فالسلعتالليبي يعتمد بشكل كبير على الواردا دوخاصة ) دوالر، يورو، إسترليني(. فاالقتصا
من سلة مؤشر أسعار المستهلك. وخالل هذه الفترة  قيد البحث لم يستطيع المصرف المركزي  %92أكثر من 

تلبية احتياجات السوق من العملة األجنبية عند السعر الرسمي وذلك نتيجة لتدني عائدات النفط المصدر 
ال اتجه ف الموازي في االرتفاع، وبطبيعة الحاألساسي للعملة الصعبة في ليبيا. وكنتيجة لذلك اخذ سعر الصر 
 الموردون إلى هذه السوق الموازية للعملة لتلبية احتياجاتهم منها. 

ونظرا لالرتباط الوثيق بين مستوى األسعار وسعر الصرف ـــــــــــ فارتفاع سعر الصرف ينتج عنه ارتفاع         
ان لالرتفاع المستمر في سعر الصرف ) انخفاض قيمة العملة السلع المستوردة، كما هو معروف ـــــــــ فقد ك

الليبية( أثر بالغا ـــ من دون شك ــــ على المستوى العام لألسعار وهكذا، نعتقد أن أغلب الزيادة في األسعار في 
 م إنما ترجع إلى انخفاض قيمة0212هذه الفترة قيد البحث والتي كانت واضحة منذ الربع األخير من العام 

العملة الليبية أمام العمالت األجنبية أكثر من أي عامل أخر من تلك العوامل المؤثرة على األسعار في ليبيا 
 في قيمة الدينار الليبي أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة التي يعتمد عليها ضفي الوقت الراهن.فاالنخفا

مة العملة السوق الليبي. وكلما زاد هذا االنخفاض في قيالسوق الليبي بدرجة كبيرة.وبالتالي ترتفع األسعار في 
( حيث يظهر في الجدول أن 2الليبية زادت األسعار ارتفاعا، ويمكن مالحظة هذه العالقة من الجدول رقم)

 الزيادة في سعر الصرف تصاحبها زيادة في المستوى العام لألسعار.
والخدمات الصحية في األغلب تقدها المؤسسات العامة. كما ال ننسى أن هناك العديد من السلع كانت مدعومة، 

وغياب هذا األمر من دون شك عامال إضافيا ساهم في رفع األسعار خالل هذه الفترة وخاصة في قفزتها 
م بسبب انحسار 0211األولى.فمن غير المرجح أن تعود األسعار إلى ذلك المستوى الذي كانت عليه قبل العام 

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

 تتمثل في األتي:
م  0212ـــــ ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي )انخفاض قيمة الدينار( والذي أصبح يرتفع باستمرار منذ العام 

 ا. في السوق الموازنة نتيجة لألسباب التي سبق توضيحه
ـــــ 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 

 ذائية الرئيسية. بشكله المعتاد للعديد من السلع خاصة األساسية منها كالمواد الغ
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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
أنواع ففي الواقع أن دراسة التضخم والبحث في أسبابه تعد مهمة صعبة نظرا ألن هذه الظاهرة مركبة ومتعددة ، 

التضخم ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل هي مرتبطة ومتشابكة، ثم أن مقاييس هذه الظاهرة متعددة 
ي تتسبب في هذه ظاهرة هي أيضا ولكل من هذه المقاييس ما له وما عليه. كذلك، األسباب أو العوامل الت

 متعددة ومتداخلة.
م ( من أجل الوقوف 0219ــــــ  0211وحاولت هذه الورقة البحثية دراسة ظاهرة التضخم في ليبيا خالل الفترة )

 على األسباب األساسية لهذه الموجة التصاعدية في األسعار. وقد توصلت إلى االستنتاجات التالية:
نسبيا تعود إلى  قديمةفي ليبيا  أن هذه الظاهرة فية التاريخية للتضخم في ليبيا يمكن القول من خالل الخلـــــ 1

 الثمانينات من القرن الماضي.
تطور كبيرا، حيث تسارع مؤشر أسعار  (0219ـ ـــــ0211الفترة المستهدفة)شهد مستوى األسعار في ليبيا بـــــ 0

 %1.1م، سجل نحو 0211في عام  %11قق زيادة قدرها حواليالمستهلك محققا أرقاما قياسية، فبعد أن ح
في المتوسط  %01م،ونحو 0211في الربع الثالث من عام  %22، ثم تجاوز 0212بالربع الرابع من العام 

م نجد أن معدل األسعار قد زاد  0212م. وبالمقارنة بسنة 0219في عام  %12م، وحوالي 0219في سنة 
 م.0219سنة بأكثر من الضعف في نهاية  

ا ترتبط بدرجة هيمكن القول أنونمط تطورها،في االقتصاد الليبي  التضخمية ةالموج هذه النظر إلى توقيتـــــب 2
ــو معروف كما ه ـــــــــــ هاسعر الصرف وذلك العتماد االقتصاد الليبي على الواردات والتي تتزايد أسعار كبيرة ب ـ ــــــــــ

 بانخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية. 
هكذا، نخلص ـــــــ كما يعتقد الباحثان ــــــــ أن العامل األساسي المسبب في الموجة التضخمية خالل الفترة       

 .قيد الدراسة إنما هو انخفاض قيمة العملة الليبية المستمر في السوق الموازية
 :   تتمثل في األتي ، يكمن ابدأ مجموعة من المقترحات،تنتاجات بناءا على هذه االس

ألولى بالتالي، فأن النقطة ا. الحكومةسياسة اقتصادية كلية تتخذها تطلب ين حل أي مشكلة اقتصادية ــــــ إ 2
اتخاذ  لديها القدرة علىاألساسية هي ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي تنبثق عنه حكومة توافقية واحدة 

غالب ناتجة عن في ال التي هيفال يمكن أن تحل المشاكل االقتصادية في ليبيا القرارات والقدرة على تنفيذها.
 متأزم دون الوصول إلى حل لهذا المشكل السياسي. مشكل سياسي

 من خالل زيادة المعروض منالتي تتعرض النخفاض مستمر، وذلك العملة الليبية  قيمة المحافظة على  1
 في السوق الليبي خاصة أن كميات وأسعار النفط حاليا في تحسن. المقبولة دوليا  ألجنبيةالعملة ا
ندوق موازنة ) أو ص تفعيل الشركة العامة للسلعيمكن في إطار سياسة رفع قيمة العملة الليبية العمل على      

هو األمر الذي و  ،االستهالكيةالسلع الغذائية األساسية وتوزيعها عبر الجمعيات يتم استيراد األسعار( بحيث 
 بدوره سوف ينعكس ايجابيا على أسعار السلع الضرورية) ينخفض ثمنها( ومن ثم مستوى األسعار بشكل عام.

من لحد وا مراقبة األسعارالحرس البلدي ( لدور األجهزة الحكومية )كجهاز ـــ نعتقد بضرورة دعم ـ 1
حدود وتهريبها خارج ال احتكار السلع والخدماتي يمكنها منع ارتفاعها,أيضا، األجهزة الحكومية األخرى الت

 . للمواطن السلع والخدمات في المكان والزمان المناسبينهذه تأمين وكذلك، المساعدة في 
ود ضبط نمو مستوى عرض النقو ترشيد سياسات اإلنفاق العام، ــــــ النقطة األخيرة، التي نرى األخذ بها هي1

 ر في األسعار وان كنا حاليا في ليبيا نراها في مرتبة اقل من مرتبة سعر الصرف.كون هذه العوامل تؤث
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 : مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، أعداد مختلفة.المصدر

 غير متوفر بالنشرة االقتصادية. 1122*بيانات الربع الرابع / 
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 التنشئة السياسية كمدخل لبناء الثقافة الديمقراطية )دراسة نظرية(
 2جابر رمضان محسن.  أ                               1 الجمل الحسوني مفتاح. د

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

نمط  جة مهمة لتغيرفي حاغيير سياسي تمر بمرحلة ت فالمجتمعات التيوتنميته وتغير نمط ثقافته السياسية ، 
يمقراطية ترسخ حتاج الى ثقافة سياسية دت فهيبما يتماشى مع متطلبات االنتقال الديمقراطي،  ثقافتها السياسية

ل ، وغرس القيم السياسية الحضارية ، لذا فإن البحث تناو ي الحياة السياسية للمواطنالدور الفاعل واإليجابي ف
 طي .لسياسي والديمقراعملية التنشئة السياسية كمدخل رئيسي في تغيير المجتمع وتنميته وتقدمه ا

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

ة لتنشئفة السياسية هي انعكاس لنوعية افجملة القيم والتوجهات والمعارف وأنماط السلوك التي تتضمنها الثقا
ن فعملية التنشئة السياسية تعتبر عملية تعليمية ، وتمثل عامل مؤثر في تكوي، التي يتعرض لها أفراد المجتمع

 نوع ومضمون الثقافة السياسية التي تمتل احد المتطلبات المهمة لعملية التحول الديمقراطي .
ورات حدوث انتفاضات وث تي شهدتمؤخرا ، ال تعيشها بعض المجتمعاتوفي ظل التطورات السياسية التي 

بسبب  في تحقيقه بعضهاوسقوط انظمة حكم دكتاتورية ، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الذي فشلت 
ة يقيقح يتضح أن هناك أزمة، حيث  التحديات والمعوقات التي برزت وحالت دون الدخول فيه وترسيخ مبادئه

ة وهي الحاجة إلى تجديد الثقافة السياسية وتحقيق التنمي لعملية التجول الديمقراطيه التحديات تمثل احد هذ
، تحتاج ول الديمقراطيتحالسياسية وبناء ثقافة ديمقراطية ، فعملية تجديد الثقافة السياسية بما يتالءم مع عملية ال

ستثمار في الرأس ا، كالنسان والتقدم الحضارية وحقوق اإلى عملية تنشئة سياسية ترسخ قيم الثقافة الديمقراطي
فبناء ثقافة سياسية ديمقراطية يحتاج إلى عملية تنشئة سياسية تغرس القيم واالتجاهات الديمقراطية ، المال البشري 
 في المجتمع .

 

                                                           
 uftahhassn@yahoo.commمحاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقب   1
 mu.jaber@asmarya.edu.lyمحاضر بكلية االقتصاد والتجارة بالجامعة األسمرية اإلسالمية    2
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 مشكلة الدراسة :
ائل التعليم باعتبارها احد وستتمحور إشكالية الدراسة بشكل عام حول  ))  ما هو تأثير عملية التنشئة السياسية 

 السياسي في بناء ثقافة سياسية ديمقراطية في المجتمع ((.
 اما التساؤالت الفرعية فإنها تتمحور في االتي :

 ماهي التنشئة السياسية . .1
 ماهي الثقافة السياسية الديمقراطية . .2
 ماهي وسائل وقنوات التنشئة السياسية . .3
 لية بناء الثقافة السياسية الديمقراطية.كيف تؤثر التنشئة السياسية في عم .4

 أهمية الدراسة :
 من خالل النقاط التالية : الدراسة أهميتهاتستمد  

عيق ي د من المجتمعات التي تواجه نمط من الثقافة السياسية الواقع السياسي الذي تعيشه العديأن  .1
 لدراسة كيفية تكوين نمط من الثقافة السياسية يكونعطي أهمية التحول والبناء الديمقراطي ي عملية

 .  له دور في تحقيق التحول الديمقراطي 
قراطية تكون بناء ثقافة سياسية ديموضح دور عملية التنشئة السياسية في تقديم دراسة علمية نظرية ت .2

 أساس بناء نظام سياسي ديمقراطي في أي مجتمع.
 فرضية الدراسة :
 ة وتحليل الفرضيات اآلتية :تتناول الدراسة دراس

 ) تعتبر التنشئة السياسية بأدواتها المختلفة عملية مؤثرة في تكوين الثقافة السياسية الديمقراطية (.
 هداف الدراسة :أ

 النقاط التالية :تهدف الدراسة إلى توضيح 
 .مفهوم ووسائل التنشئة السياسية ،  وتوضيح مفهوم وأنواع الثقافة السياسية توضيح  .1
 . لديمقراطيةا الثقافة السياسية بناء وتأسيستأثير عملية التنشئة السياسية  في كيفية توضيح  .2

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

 والعالقة التفاعلية بينهما. 
 تقسيمات الدراسة :

 . السياسية التنشئة مفهوم .1
 مفهوم الثقافة السياسية . .2
 . الديمقراطية السياسية الثقافة بناء في السياسية التنشئة تأثير .3
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 مفهوم التنشئة السياسية . .1
، فقد أهتم أفالطون وأرسطو ومفكرو العلوم االجتماعية من بعدهم ام بظاهرة التنشئة لم يكون حديثاأن االهتم

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

134) . 
ين األفراد، بعملية التنشئة لها بعد اجتماعي ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع ألنها تقوم على التفاعل االجتماعي 

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 

يصبح متدربا على أشغال مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه ومقاييس ومفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه بحيث 
. يتضمن التعريف السابق عملية تأهيل الفرد اجتماعيا ليتكيف مع المجتمع (11، ص 2111)الطبيب،  اليومي

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

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

تفاعل االجتماعي في محيطه الى تفاعالت . ويتنوع ال(211، ص 1411)العيسوي، يؤمن به ويتمسك بمحتواه " 
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 : 
 من خاللها المعارف والمهارات التي تمكنهم منعرفت التنشئة السياسية أنها العملية التي يكتسب االفراد 

المشاركة كأعضاء فعالين في مجتمعاتهم ويتم من خاللها تحويل الدوافع الخاصة والشخصية إلى اهتمامات 
. يركز هذا التعريف على البعد  (314، ص 1411)سعد،  عامة تساعدهم على التكيف مع البناء المعياري

 االهتمام بالشأن العام .  االجتماعي من خالل ترسيخ مبدأ
بأنها" عملية من عمليات التنشئة االجتماعية والتي تقوم فيها قنوات ومصادر التنشئة السياسية  أيضا وعرفت

بزرع القيم والمبادئ السياسية السائدة في المجتمع لدى الفرد لكي يصبح مواطنا صالحا ، مترجما تلك القيم 
خالله على تنمية المجتمع الذي يعيش فيه محافظا على إطاره السياسي والمبادئ إلى سلوك يومي يساعد من 

، 2111الطبيب، )، لذا فان التنشئة السياسية تختلف من مجتمع آلخر تبعا للبيئة السياسية لتلك المجتمعات" 
 .(13ص

شئة السياسية نوهنا يشار إلى تأثير البيئة السياسية في مضمون التنشئة السياسية ، فيمكن أن تختلف وسائل الت
 في طبيعة المضمون الذي تعمل على ترسيخه في المجتمع .

كائنا  –وعرفت ايضا بأنها ذلك المجال من مجاالت التنشئة الذي يتم عن طريقه تأهيل الفرد ليصبح مواطنا  
يمتلك المقدرة على التفاعل اإليجابي ضمن نسق سياسي معين ومن خالل الدور الذي يتقلده في  –سياسي 
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 طار ذلك النسق ، ويتم ذلك في إطار التدرج االجتماعي السائد وطبيعته ومعاييره ودرجة المرونة واالنفتاح فيهإ
. ويرى  فريد جبرينشتين أن التنشئة السياسية هي التلقين الرسمي وغير (12،13، ص ص 2111)الطبيب، 

وخصائص الشخصية ذات الداللة  الرسمي، المخطط وغير المخطط للمعارف والقيم والسلوكيات السياسية ،
 .(22، ص 2111)قوي وآخرون،  السياسية واالجتماعية الموجودة داخل المجتمع

وعرفت التنشئة السياسية من طرف علماء النفس االجتماعي بأنها " تلك العملية التي يكتسب من خاللها أنماط 
 ، قيم ، مهارات اجتماعية( أثناء تفاعله معمعينة من الخبرات والسلوك االجتماعي والسياسي المالئم ) معرفة 

عبدالحليم، )اآلخرين، بهدف جعل الشخصية المعيارية التي يرتضيها المجتمع هي الشخصية األكثر شيوعا" 
.  ويعرفها كمال المنوفي بأنها " عملية اكتساب الثقافة السياسية ، كما أنها عملية مستمرة (12، ص 1411

ياته  بدرجات متفاوتة وتضلع بها جملة من مؤسسات اجتماعية وسياسية مثل : يتعرض لها اإلنسان طيلة ح
، ص 1411)المنوفي، األسرة ، والمدرسة ، وجماعة الرفاق ، والحزب السياسي، ووسائل االعالم .... الخ" 

 .(41،41ص 
تتغير ، ولدى كل نظام و  ويرى جابرييل الموند أن التنشئة السياسية هي العملية التي تتشكل بها الثقافة السياسية

سياسي هياكل أساسية تتوالها ، لتلقين المبادئ السياسية التي تحتوي على قيم سياسية ، وتوجه المهارات 
 .(31، ص 2111)داود،  السياسية للمواطن والنخب السياسية

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 

ياسية تي يمكن ان نطلق عليها مضمون الثقافة السالمحيطة به. وهي تساهم في تكوين الذات السياسية للفرد ال
 :(23، ص 1441)داوسن واخرون، التي تتحدد من خالل ثالثة عوامل 

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

 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 

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

بلورة قيم العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة : وتعني بناء الجماعة السياسية وتنظيم الوالء للسلطة  .1
 .أهدافها ومنع الجماعة من التفكك رادة الجماعة السياسية وااليمان بوحدةوالطاعة إل
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توسيع المشاركة السياسية : تنمي التنشئة السياسية دوافع الفرد للمشاركة في الحياة السياسية وتقلل  .2
في  ةمن االنعزالية والسلبية في الحياة السياسية ، فالشخص الذي يتعرض لتنشئة مضمونها الحوار والمشارك
 اتخاذ القرار يكون اكثر ميال للمشاركة السياسية من الشخص الذي تعرض لتنشئة اجتماعية سلطوية .

تأمين االستقرار السياسي : وهي تتمثل ي قدرة التنشئة على تعميق احترام قواعد الدستور والقوانين  .3
 النافذة والنظام العام لدى افراد المجتمع .

 ناء نمط مشترك من التفكير .نشر القيم واالتجاهات بغرض ب .4
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 

ن يكون مضمون التنشئة السياسية غير الرسمية أهداف تتعارض مع توجهات السياسي القائم ، مع ذلك ال يمنع أ
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 

 .    (31، ص 2112)العقيدي،  لمواطنين من أن يكون لهم دور فاعل في الحياة السياسيةا
 مستويات التنشئة السياسية :

إن عملية التنشئة السياسية عملية مركبة من جوانب معرفية ووجدانية وقيمية ويتم في إطارها إكساب الفرد 
كن لعامة وطرق صنع القرار السياسي في المجتمع ، ويمالشعور بالهوية القومية واإلنسانية واألفكار السياسية ا

 :(22، ص 2112)أبوركبة،  تحديد ثالث مستويات للتنشئة السياسية
التنشئة المعرفية : وتعني اكتساب المعلومات والبيانات المتعلقة بالنظام السياسي وقواعد التفاعالت  .1

 والعملية السياسية التي تشكل الوعي السياسي .
 القيمية : وهي العملية التي يستمد من خاللها الفرد أحكامه ، وآراؤه حول النظام السياسي .التنشئة  .2
ويقصد بها الطريقة التي يكون ويطور بها الفرد مشاعر التأييد والرفض للرمز  : التنشئة الوجدانية .3

 السياسي أو الحكومة أو النظام السياسي .
ال" هي " عملية تكوين الثقافة السياسية ونقلها وتغيرها عبر األجيونشير هنا إلى أن عملية التنشئة السياسية 

 .(214،211، ص ص 2113)البرعصي، 
 أبعاد التنشئة السياسية : 

 نتناولها في ما يلي :المهاراتي و  ،والقيمي ،تتمثل أبعاد التنشئة السياسية في البعد المعرفي
 المعارف السياسية :  .1

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

ياسي وفق لوكه السوسيؤدي به إلى اتخاذ الموقف المناسب تجاه األحداث السياسية التي يعيشها ، ويتحدد س
 . (41، ص 2112)العقيدي،  لخبراته المتراكمة
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 القيم السياسية : .2
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" 

 السمو ، فهي تضفي الكرامة والقوة ، وتفرض الهيبة واالرتقاءوهي تتضمن نوعاً من أنواع العلو و . (.ع .بدوي م (
. ومن القيم (2، ص 1411)ربيع،  ، فهي اطار فكري يضفي على األهداف المباشرة سموا وتقديسا معينا

ربيع، ) السياسية العليا على سبيل المثال ) الديمقراطية ، والسيادة ، واالنتماء ، والوحدة الوطنية ، والوطنية (
 . (44،41، ص ص 1411

 المهارات السياسية : .3
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 
 ( .11، ص 1411)ربيع،  ة تشمل المواطن السياسي والنسق السياسيثنائية مقصود

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 ، 

، )فرج و عبداهلل ؤسسات المجتمع المدني ، و وسال اإلعالم ، واألحزاب السياسية ، والسلطة السياسيةوم
 وسنتناول بعض منها الحقا.  (4-1، ص ص2111

فهذه الوسائل التي تؤدي عملية التنشئة السياسية تسعى إلى تأهيل المواطن لكي يصبح له دور ايجابي وفعال 
اين هذه الوسائل في مستوى تأثيرها على المواطن وفقا العتبارات مختلفة : كالعمر في الحياة السياسية ، وتتب

والبيئة االجتماعية ، طبيعة النظام الحاكم ، إضافة الى أنها قد تختلف أو تتفق في المبادئ و القيم التي تسعى 
، 2111ن، )قوي وآخرو  الى زرعها وترسيخها في المواطن ، وهي تتداخل وتتفاعل في تأثيرها على المواطنين

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

للمجتمع ، ومن هذه الوسائل ماهي وسائل رسمية والمصادر التي يقع على عاتقها وظيفة النتشة السياسية 
 واخرى غير رسمية نذكر منها ما يلي :

  األسرة : -أ
لألسرة دورا مهما في عملية التنشئة االجتماعية السياسية ففي داخلها يبدأ الفرد اكتساب االتجاهات والمعتقدات 

تحديد رات في تشكيل شخصية الطفل و السائدة في المجتمع ، " حيث تعتبر فترة ما قبل المدرسة من اهم الفت
 . (13، ص 2113)البرعصي،  معالم سلوكه االجتماعي الذي يؤثر على سلوكه السياسي مستقبال

  المدرسة : -ب
تبدأ المؤسسات التعليمية ممارسة دورها في التنشئة السياسية بدءا من مرحلة الحضانة فلدور الحضانة دور مهم 

ية تنمية روح المشاركة واالنتماء واالستقاللية في الطفل ، فالمبادئ الديمقراطفي تنشئة الطفل سياسيا عن طريق 
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عندما تسود البيئة المدرسية سيكون لها تأثير ايجابي على عملية التنشئة السياسية ، فهناك عالقة ترابطية بين 
 جيال ديمقراطيةنشئ األطبيعة االساليب التعليمية وبين التنشئة فاذا كانت هذه االساليب ديمقراطية فإنها ست

 .(13، ص 2113)البرعصي، 
  :جماعة الرفاق -ت

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

 .(11-14، ص ص 2111
 وسال االعالم: -ث
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 
ت يؤكد ئيسية لوسائل االعالم ، حيعلى قيم سياسية جديدة . " ويعتبر البعض أن التنشئة هي من الوظائف الر 

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

 .  (221، ص 2113)البرعصي،  من بعد "
  :المؤسسات الدينية -ج

يتركز دور المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية في عملية التنشئة السياسية حول المؤسسات واألشخاص 
، 2112العقيدي، ) الذين يوظفون الدين لتلقين األفراد قيما وأفكارا سياسية ، أو قيما وأفكارا ذات مدلوالت سياسية

 . (12ص 
أن عملية التنشئة السياسية تتم بتأثير مجموعة من الوسائل المختلفة المتباينة والمتداخلة في ما نستخلصه هو 

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

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

 مفهوم الثقافة السياسية   .2
( أول من استخدم مفهوم الثقافة السياسية في مقالة   ALMONDيعتبر عالم السياسة االمريكي جبرئيل الموند )

حيث عرفها بأنها:  ) مجموعة التوجهات السياسية ، واالتجاهات واالنماط السلوكية ، التي م  1412كتبها عام 
، 1414مغيربي، )ال يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ، ومكوناته المختلفة ، وتجاه دوره في النظام السياسي (

 .(214ص 
اسية، التي تعطي نظاما ومعنى للعملية السي وعرفها لوسيان باي )) بأنها مجموع االتجاهات والمعتقدات والمشاعر

 .)اإلدريسي( وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات االفراد داخل النظام السياسي ((
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ويعرف الدكتور غازي فيصل حسين الثقافة السياسية بأنها ) مجموعة القيم واألفكار والمعتقدات، التي تتبلور 
مجتمعات االخرى ، وهي العامل الذي يؤثر في االفراد من خالل القيم في المجتمع، يتميز في ضوئها عن ال

، ص 2114صل، )في تجاه السلطة السياسية مع التأثير في اتجاهات السلطة اتجاه االفراد( لبناء سلوك سياسي
114) . 

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

ي كل مرحلة من مراحل حياة الفرد، وهي انعكاس لنوعية الرسمي وغير الرسمي ، والمخطط وغير المخطط ، ف
 .(222، ص1414)المغيربي،  هذه التنشئة السياسية التي يتعرض لها افراد المجتمع

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

 : وهي
 الثقافة السياسية الضيقة او المحلية . .1

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 

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

ير محدود وغومعارفه ضيقة جدا وفي اطار مجتمعه المحلي، أما إدراكه ووعيه بنظامه السياسي ككل فهو 
أداراك  هو –المدخالت والمخرجات ودور الذات  –واضح وضعيف، ولذلك فإن إدراكه للجوانب المختلفة للنظام 

، 1414بي، )المغير  بسيط ومشوش ، ويقوم على التعصب للعائلة والقرية والجماعة االثنية والمنطقة والقبيلة
سية محدود وضيق من حيث أبعادها المعرفية . وهذا يعطي مؤشرا على أن مضمون التنشئة السيا(221ص 

 والقيمية والمهاراتية .
 الثقافة السياسية التابعة او الرعوية . .2

تظهر هذه الثقافة عندما يكون هناك إدراك لدى االفراد بالنظام ككل وبجانب المخرجات، مع غياب أو تذبذب 
د لتأثير على النظام السياسي. اما شعور الفر اإلدراك بجانب المدخالت ودور الذات في العملية السياسية وفي ا

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

درته على التأثير على النظام ، ولذا يخضع للقرارات التي تتخذها السلطات ويعتبرها إلزامية و إلحساسه بعدم ق
ال يمكن تحديها . ويفسر دوره على أنه قبول للسلطة ولقرارتها المختلفة دونما تحدي او اية محاولة لتغييرها 

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

ير هم الخدمات ويخشون عقوباته، ولكنهم ال يفكرون بأنهم يستطيعون تغياليهم وهم ينتظرون من جانبه ان يقدم ل
 .(111، ص 2113-2112)الخزرجي، عمليات النظام على نحو ملموس(    

 الثقافة السياسية المشاركة ) الديمقراطية (. .3
المدخالت و في مثل هذه الثقافة يكون الفرد عادة مدركا للجوانب السياسية المتعلقة بالنظام السياسي ككل 

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 

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

 .(222، ص 1414)المغيربي،  المختلفة يكون بين القبول الكامل والرفض التام
قيق مجموعة من الوظائف في المجتمع وهي: التعرف على طبيعة النظم و تساهم الثقافة السياسية في تح

السياسية ، و تحليل العالقة بين المواطنين والسلطة السياسية ، و دراسة عملية المشاركة السياسية وكيفية 
، 2114/2113)زريفه،  تحديدها ، و خلق الشخصية الوطنية ، و خلق الوعي بحقوق المواطنة لدى المواطنين

 .(42ص 
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 .
 .تأثير التنشئة السياسية في بناء الثقافة السياسية الديمقراطية  .3

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

 الديمقراطية .
قيم  لق توجه أيدلوجي لدى األفراد بما يتماشى معفالتنشئة السياسية تعمل على ترسيخ الروح الوطنية ، وتخ

ومبادئ مجتمعهم بما يحقق طموحهم في تحقيق التنمية ، كذلك تعمل التنشئة على التصدي لألفكار والمعتقدات 
 . (11، ص 2111)الطبيب،  التي تشكل خطر على ثقافة المجتمع

لى بناء القيم مجتمع المستقرة سياسيا و تعمل عوهي ترتبط بعملية تكوين وتأسيس الوعي السياسي للفرد ، في ال
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 

التي يمكن ان تؤسس لثقافة ديمقراطية هي أن تكون عملية التنشئة السياسية من خالل قنواتها المختلفة  اآلليات 
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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 نشئة السياسية في اكتساب الوعي السياسي اإليجابي : دور الت .1
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 

. فالوعي السياسي يمثل الرؤية (21-21،  ص ص2111)قوي وآخرون،  االنضمام لحزب سياسي العامة أو
الشاملة بما تتضمنه من معارف وقيم واتجاهات سياسية تتيح لإلنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه ويحللها ، 

لإلبقاء على  اويحكم عليها ويحدد موقفه منها والتي تدفعه للتحرك من أجل تغييرها وتطويرها والحفاظ عليه
. ومن خالل هذا الدور تتبلور الثقافة السياسية (113، ص2111)أحمد و ابوالقاسم،  أحسن األوضاع المتطورة

الديمقراطية من خالل الوعي السياسي الذي يرسخ المفاهيم المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي المتمثلة في: 
ية ، والنظام التمثيلي ، والتداول السلمي على السلطة ، ونزاهة الدستور ، والحريات العامة ، و التعددية السياس

. فالتنشئة السياسية (212،211، ص ص 2111)قوي وآخرون،  العملية االنتخابية والفصل بين السلطات
عندما تغذي المجتمع بتعليم المواطنة والتربية الوطنية التي يكون فيها التعليم السياسي داعما لكيفية مشاركة 

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

 . (114، ص 2111)أحمد و ابوالقاسم،  تبرير وقبول نظام حكم معين
 .دور التنشئة السياسية في تعزبز المشاركة السياسية  .2

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 

السياسية ، ومن ثم هناك عالقة وثيقة بين إتاحة الفرصة للفرد ليكون له دورا فعاال داخل مؤسسات التنشئة  و
المبكرة ، كاألسرة والمدرسة وبين قدرة الفرد على أن يشارك بفاعلية في الحياة السياسية ، فمن خالل المشاركة 

البهم اكها ومعرفتها والى انتهاج سلوك واقعي في مطالسياسية يتعلم المواطنون حقوقهم ووجباتهم ويؤدي إلى إدر 
، فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى اتساع المشاركة 

 . (4، ص 2111)فرج و عبداهلل،  وجعلها حقوقا يتمتع بها كل إنسان في المجتمع
ن عدمها وايجابية هذه المشاركة داخل المجتمع ، حيث فهي تعتبر محدد أساسي لمشاركة المواطن سياسيا م

 .(21، ص 2111)قوي وآخرون،  هي الي توجه وتقود تصرفاته وردود أفعاله في الحقل السياسي
فالمشاركة السياسية تعتبر هي انعكاس لعملية التنشئة السياسية من خالل إبراز والتأكيد على  دور المواطن في 

 الحياة السياسية  .
 التنشئة السياسية في بناء القيم السياسية الديمقراطية .دور  .3

تعتبر الديمقراطية قيمة سياسية كبرى وتمثل منظومة من القيم السياسية والثقافية ، فهي ليست مجرد مؤسسات 
جراءات فقط بل هي مرتبطة بنمط الثقافة السياسية في المجتمع والتي تمثل القيم السياسية جزء منها .  "   وا 

ديمقراطية تعني جميع األفكار والقيم والتوجهات المتعلقة بحكم الدستور والقانون ودولة المؤسسات ، وتنص فال
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على احترام الحريات العامة والخاصة، وفصل السلطات ، وتعدد األحزاب السياسية ، ودورية االنتخابات ، 
حق ية الرأي والتعبير ، ووجود الصحافة و فالتداول السلطة على السلطة، عبر االنتخابات الحرة والدورية ، وحر 

. وبناء هذه القيم يكون من خالل مؤسسات التنشئة (31، ص1421)كرانستون، المشاركة في االنتخابات" 
السياسية بأساليب مختلفة لتغرس في ثقافتهم اهمية واحتراما لهذه القيم لغرض بناء نظام سياسي ديمقراطي فهي 

لوك السياسي بالنسبة للمواطن ، فليست الديمقراطية مجرد إجراء شكلي فقط بل تمثل مثل عليا و معايير للس
 هي قيم يؤمن بها المجتمع  .

نستخلص مما سبق أن عملية التنشئة السياسية تمثل مدخال رئيسيا لبناء ثقافة سياسية ديمقراطية من خالل 
ي الشأن ى المعرفي واإلدراكي للفرد فالمضمون الذي ترسخه ، والمتمثل في الوعي السياسي المرتبط بالمستو 

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.

البة بالتغيير وبناء دول على أسس ديمقراطية بعد ومن خالل مالحظة الواقع الذي تعيشه المجتمعات المط
حقيق هذه التي شكلت عائقا أمام ت -الثورات التي اسقطت حكاما كانوا رمزا لالستبداد والديكتاتورية والتحديات 

ة المرتبطة بواقع التخلف السياسي ونمط الثقافة السياسي -المطالب والطموحات وبناء نظم سياسية ديمقراطية 
ي اساليب حتاج إلى تغيير فنا نسياسية الذي رسخ هذه الثقافة فإندية ، ومضمون ومحتوى التنشئة الاالستبدا

ومضمون التنشئة السياسية لتكون على اسس ترسخ الثقافة السياسية الديمقراطية كركيزة أساسية في النظام 
 السياسي الديمقراطي . 

سية جديدة في حاجة إلى ثقافة سيا فيكون المجتمع عائقا امام التحول الديمقراطي  قد تكونإن الثقافة السياسية 
لترسيخ مقومات النظام الديمقراطي في المجتمع من مالمحها غرس القيم السياسية الديمقراطية وتغيير نمط 

منها في النقاط  بعضالثقافة السياسية السائد من خالل عملية التنشئة السياسية لمبادئ وقيم جديدة يمكن إبراز 
 :)محفوظ( التالية

  تكوين الوعي االجتماعي والسياسي على أسس العدالة والمساواة وحقوق االنسان وتجاوز ونبذ الوعي
 السياسي السلبي الذي يبرر العنف والقهر واالستبداد .

 شأن العام لالديمقراطية ترتكز على المشاركة السياسية الفاعلة بشكل ايجابي للناس ، واهتمامهم با
 بدافع اإلرادة الحرة وتحمل المسئولية الوطنية .

  أن ترسيخ قيم التسامح والحرية وسيادة القانون وقيم حقوق االنسان كتجديد لنمط الثقافة السياسية هو
 عالج وحل لكثير من التوترات والتناقضات السياسية . 

 ية دة تعيد صياغة االوليات السياسإن االصالح السياسي يحتاج الى إلى بلورة ثقافة سياسية جدي
 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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.   وهذا ال يكون اال من خالل قنوات التنشئة السياسية المختلفة بتبني )الزياني( ت ، ودمقرطة المجتمعالمؤسسا
التوجه الديمقراطي لبناء القيم والمبادئ الديمقراطية  فهي تحتاج إلى مجموعة قنوات يمكن من خاللها زرع 

 ت  .وترسيخ وتنمية االفكار والممارسات السياسية عند األفراد والجماعا
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 

مع قيم  ة لغرس القيم والتوجهات واألفكار السياسية التي تتفقالسياسية تحاول أن توظف عملية التنشئة السياسي
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 

. الزياني()ات ال تخضع لسيطرة السلطة وبالتالي فإن الفرد يكتسب قيمه وتوجهاته السياسية من خاللها قنو 
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  . 
المصادر والجهات والمؤسسات التي تقوم بهذه العملية في المجتمع من الفرد من خالل عالقاته مع وتتعدد 

االخرين إلى المؤسسات بمختلف أنواعها سوء كانت رسمية تحت سيطرة السلطة الحكامة أو غير رسمية ال 
ة لتحافظ على سة القائمتتحكم الدولة في مضمون تنشئتها السياسية التي احيانا تكرس نوع من الثقافة السيا

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

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

 :دراسته نستعرض النتائج التالية
تعتبر عملية التنشئة السياسية هي المسئول الرئيسي على عملية بناء نوع معين من الثقافة السياسية،  .1

 .لفةالذي يتحدد وفقا لمحتوى عملية التنشئة السياسية التي تتم عبر أدواتها المخت
مستوى وطبيعة الوعي السياسي للمجتمع ، وطبيعة القيم يتمحور محتوى التنشئة السياسية حول  .2

 السياسية ، ومدى تعزيز دور المواطن في المشاركة السياسية .
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بناء الثقافة السياسية الديمقراطية يحتاج إلى عملية تنشئة سياسية ترفع من مستوى الوعي السياسي  .3
اركة زز الممارسة الديمقراطية من خالل وسائل المشاإليجابي ، وترسخ المبادئ والقيم السياسية الديمقراطية ، وتع

 السياسية المختلفة .
العديد من المجتمعات بعد الثورات التي أطاحت بأنظمة حكم دكتاتوريه ، اصطدمت بنمط من الثقافة  .4

السياسية شكل عائقا لعملية التحول الديمقراطي ، لذلك يفرض الواقع تجديد محتوى التنشئة السياسية كمدخل 
 ناء ثقافة سياسية ديمقراطية ترسخ عملية بناء نظام سياسي ديمقراطي .  لب

 التوصيات :
تحتاج المجتمعات التي تسعى إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي إلى ترسيخ الثقافة السياسية  الديمقراطية  .1

 أدوات التنشئة السياسية المختلفة التي تعمل على بناء وترسيخ القيم الديمقراطية . توظيف من خالل
سية في يحتاج إلى عملية التنشئة السيا بناء نظام سياسي ديمقراطيأن التغيير السياسي الذي يهدف إلى  .2

ؤدي  إلى تتأهيل وتهيئة كافة أفراد المجتمع لمتطلبات التغيير السياسي وتجنب الدخول في صراعات قد 
 اندالع العنف.

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

 .والدكتاتورية
 قائمة المراجع :

 الكتب.اوال : 
 بيروت: مطابع دار النهضة العربية. أصول علم االجتماع السياسي.(. 1411إسماعيل علي سعد. )
ة عمان: دار الراي االنتخابات وعملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية.(. 2111بوحنية قوي وآخرون. )

 للنشر والتوزيع.
الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في النظم السياسية (. 2113-2112ثامر كامل الخزرجي. )

 (. عمان: دار مجدوالي للتشر والتوزيع .1)المجلد ط استراتيجية إدارة السلطة
القاهرة: دار العربي للنشر  كيفية صناعة التطرف...التنشة السياسية ودورها.(. 2112حازم العقيدي. )

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

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

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

 (. اإلسكندرية: مطبعة الجالل.1)المجلد ط التنشئة السياسية للطفل(. 2111عبدالباري محمد داود. )
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 االسكندرية: دار الفكر الجامعي. سيكولوجية التنشئة االجتماعية.(. 1411عبدالرحمن العيسوي. )
 (. بنغازي: دار الكتب الوطنية.2جلد ط)الم مبادىء العلوم السياسية(. 2113عمر حمد البرعصي. )
 عمان: دار الراية للنشر والتوزيع. التنمية السياسية في بلدان العالم الثالث.(. 2114غازي حسين فيصل. )

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

بداع األبناء.(. 1411محمود السيد عبدالحليم. )  القاهرة: دار المعارف. األسرة وا 
 بيروت: دار النهار لللنشر والتوزيع. المصطلحات السياسية.(. 1421موريس كرانستون. )
 المؤسسة العربية الدولية للنشر. عمان: التنشئة االجتملعية.(. 2111مولود زايد الطبيب. )

 .ثانيا : الرسائل الجامعية 
(. أبعاد التنشئة السياسية وعالقتها باالتنماء الوطني لدى طلبة الجامعات 2112أسامة عبدالرؤوف أبوركبة. )

 الفلسطينية بمحافزة غزة، رسالة ماجستير. غزة: جامعة األزهر كلية التربية قسم غلم النفس.
سية على أداء النظام السياسي دراسة حالة الجزائر (. أثر الثقافة السيا2114/2113روابحي زريفه. )

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

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

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

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

 .رابعا: شبكة المعلومات الدولية " االنترنت "
 .2114, 11 11. تاريخ االسترداد www.maghress.comرشيد اإلدريسي. )بال تاريخ(. 
 ، من الجزيرة.2114, 12 31. تاريخ االسترداد www.aljazeera.netعثمان الزياني. )بال تاريخ(. 

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

 .2114, 12 12. تاريخ االسترداد www.alriyadh.comمحمد محفوظ. )بال تاريخ(. 
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 المزيج التسويقي اإللكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية
 (دراسة حالة على مصرف الجمهورية فرع العلوص)

                                           2سعدعمران سالم  د. عبدالرزاق                                   1. صالح علي علي االشقرأ
 المستخلص : 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية وذلك من 
ا الغرض، تم تصميمها لهذ ةوجهة نظر العاملين بالمصرف قيد الدراسة، حيث تم جمع البيانات من خالل اسـتبان

( استمارة استبيان على عينة الدراسة والمتمثلة في العاملين بالمصرف قيد الدراسة وثم 32تم توزيع عدد )و 
اختبار حصائي و إجاباتهم تم إجراء التحليل اإل وبناء على( استمارة قابلة للتحليل اإلحصائي. 91استرجاع )

دت نتائج وصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وأكلى النتائج والتوصيات. وتم استخدام المنهج الإالفرضيات والوصول 
 على:الدراسة 

جودة الخدمات المصرفية( والمتغير المستقل المزيج )التابع وجود عالقة ذات داللــة إحصــائية بين المتغير  ـــ
قيد  إللكتروني(ااإللكتروني، التوزيع اإللكتروني، الترويج  اإللكترونية، السعر )الخدمةالتسويقي اإللكتروني 

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

مات اإللكتروني( على جودة الخد اإللكترونية، السعرقيد الدراسة. بينمـا ال يوجد أثر ذو داللة معنوية )للخدمة 
 المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. 

 ت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها:وتوصل
 ( في أماكن مدروسة على مستوى المدينة.ATMالحرص على توزيع أجهزة )ــ 
أجهزة الصراف و  كاألنترنتالعمل على اتباع المصرف الوسائل والطرق الحديثة في توزيع المنتجات والخدمات ـــ 

 اآللي.
 ء بسهولة تامة في الوقت والمكان المناسبين.العمل على تقديم الخدمات والمنتجات للعمال ــ

  .جودة الخدمات المصرفية المصرفية،التسويق اإللكتروني، الخدمة الكلمات المفتاحية: 
 مقدمة: 
م إدخالها تقنيـات حديثـة تضمن لها تقدي اللإن المصارف تسعى جاهدة إلى تحسين خدماتها المصرفية من خ 

 .خدمات ذات جودة عالية ودقة وسرعة في األداء كما أنها تحقق رضا المتعاملين وتحول رضـاهم إلى والء دائم
 وتقليل للعمالء بالنسبة السريع واالتصال المصرفية المعامالت نجازإ عملية يسهل الكبير التكنولوجي فالتطور
 انتشرت كما المصرفية، الخدمات تقديم في الحديثة لكترونيةاإل األساليب اعتمادًا على العناء و الوقت الجهد و
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 العمليات و للنقود االلكتروني التحويل نظام و اآللي الصرف كخدمات المصرفية الخدمة توزيع قنوات من العديد
 المتزايد اهتمامهم خالل من العمالء سلوك نمط على طرأت التي التغيرات إلى باإلضافة المنزلية، المصرفية

 تدريجياً  تستجيب المعاصرة المصارف جعل ما هذا المصرفية، الخدمة فيه يقدم الذي والمكان الزمان من بكل
 سوقية حصة لكسب والسعي السوقية حصتها على المحافظة لضمان المستهلكين أنماط في الحاصلة للتغيرات

 .أكبر
 مواكبة المقدمة من أجل الخدمات المصرفية فى جودة االساليب هذه أحد اإللكتروني التسويقي وقد كان المزيج
سواق والمصارف، المتغيرات الجديدة في ظل نمو األ بعيدة عن اإللكترونية لئال تبقى المصارف ظاهرة التجارة

ريد اإللكتروني، لي والبعمال التسويقية كخدمة الصراف اآلوذلك من خالل استخدام التقنيات المتطورة في تنفيذ األ
والتحويل اإللكتروني للنقود، ودفع الفواتير عن طريق الصراف اآللي، هذا يجعل تلك المصارف تقدم خدمات 

عميل ورغباته وتلبي حاجات ال خريناآلمتطورة بجودة عالية وبسعر مناسب، وتتمتع بميزات تنافسية تميزها عن 
ة مرور الزمن تقديم خدمات بتكلفة أقل وبتنوع شامل وبطريقة سهلبشكل يمكنها من كسب رضاه، ويتيح لها مع 

 ( 3192ومناسبة.)محمود،
 األداة تعتبر الوقت نفس في العميل أو للمصرف بالنسبة سواء المصرفية الخدمات بجودة االهتمام تزايد إن

 المصرفية الخدمات جودة قياس ن  إ حيث الخدمة، عمليات أوجه لجميع المستمر التحسين لتحقيق الفعالة
 هذه مستوى لرفع واالنطالق بيئتها في التنافسي موقعها معرفة من إداراتها المصرف يمكن طرف من المقدمة
 مستوى معرفة من التي تمكنها الضرورية بالمعلومات وتزويدها السوقية حصتها زيادة خالل من الخدمات
 النقص لتدارك ضروري هو ما كل اتخاذ من تمكينها ثم ومن العمالء، من المتوقعة و المقدمة الخدمات
لتحسين  جدد عمالء واجتذاب الحاليين بالعمالء لالحتفاظ الخدمات نوعية تحسين خالل من الخلل ومعالجة

  المصرف. أداء
ة الخدمات المصرفي وأثره في جودةاإللكتروني  المزيج التسويقيولذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على 

                                  بالمصرف قيد الدراسة.                                    
 الدراســــــــة:مشـــــــكلة 

بينها فقد لجأت  وفي ظل زيادة حدة المنافسة في المصارف بالنمطية، المصرفية المقدمة الخدمات تمتاز
جودة خدماتها المصرفية التي تقدمها للعمالء، ولعل  في من خالل العمل بينها فيما خلق التمايز إلى المصارف

 الدراسات من العديد الوسيلة التي أسهمت في ذلك هي تبنيها للتسويق اإللكتروني في عملها المصرفي. وُأجريت
دراسة  الدراسات هذه أهمية المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ومن على أكدت التي

 التكنولوجيا استخدام إلى جاهدة تسعى المؤسسة أن   الدراسة هذه نتائج (، والتي أظهرت3192)بن حوة، مويسي،
 أظهرت حين والمال. في والجهد الوقت وتقليل المطلوب خدماتها بالشكل تقديم إلى الوصول أجل من الحديثة
الدراسة أن المصرف التجاري السوري يستخدم التسويق  هذه نتائج (، والتي أظهرت3192دراسة )محمود،  نتائج

للتسويق  ا(، أن هناك تأثيرً 3191دراسة )فضيلة،  نتائج أظهرت اإللكتروني بشكل كفء وفعال. وكذلك
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اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ببعض البنوك في الجزائر. وهذا ما دعى الى تبني فكرة البحث التي 
المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص  تتمحور حول تأثير

ما توفره ، و واالتصاالتل ثورة المعلومات العناصر التي تساهم في جودة الخدمات المصرفية في ظ وماهي أهم
 مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: صياغة يمكنمن تقنيات حديثة. ومن خالل ما سبق 

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

 أهمية الدراسة:  
 اآلتية:تستمد الدراسة أهميتها الموضوعية والتطبيقية في االعتبارات 

 التسويق استخدامخالل  من وذلك سواق العالمية،لالنفتاح على األ المصرف يلعبه . أهمية الدور الذي9
 .للعمالء المصرفية التي يتم تقديمها خدماتهجودة لضمان  وفعالية خدماته بكفاءة تقديم في اإللكتروني

 العمالء الخدمات المصرفية إلرضاء . معرفة التقنيات والبرمجيات الحديثة والعمل على إدخالها بهدف تنويع3
 التنافسية. المزايا تحقيق على ساعدت بيانات قاعدة اإللكتروني وتوفير التسويق تقنيات باستخدام وذلك

. أهمية تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وسهولة الحصول عليها من خالل استخدام قنوات جديدة لمواجهة 2
 .والتغير المستمر ةبالديناميكيسوق تتصف 

 فرضيات الدراسة:  
  التالية:تتمثل في الفرضية الرئيسية 

 ثر ذو داللة معنوية للمزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. أيوجد 
 :اآلتيةويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية 

 ثر ذو داللة معنوية للخدمة اإللكترونية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. أـ يوجد 
 عنوية للسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.ثر ذو داللة مأـ يوجد 
 ثر ذو داللة معنوية للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. أـ يوجد 

 .ثر ذو داللة معنوية للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسةأـ يوجد  
 أهدف الدراسة:

 :اآلتيةتهدف هذه الدراسة لتحقيق االهداف 
 ،وزيع اإللكترونيالت اإللكتروني،الخدمة اإللكترونية، السعر )اإللكتروني . التعرف على أثر المزيج التسويقي 9

 الترويج اإللكتروني( على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. 
 . التعرف على أثر الخدمة اإللكترونية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. 3
 على أثر السعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. . التعرف2
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 . التعرف على أثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.4
 عرف على أثر الترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.الت.5
 . تقديم التوصيات التي تساهم في االستفادة من المزيج التسويقي اإللكتروني بالمصرف قيد الدراسة.2

 منهجية الدراسة:
ات لمراجع والدوريات والدراساعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي في وصف المشكلة محل الدراسة من خالل ا

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

 مجتمع الدراسة : 
( 32في مصرف الجمهورية فرع العلوص والبالغ عددهم ) العاملينجميع األفراد يتكون مجتمع الدراسة من 

( استمارة 32، ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة تم استخدم أسلوب المسح الشامل، حيث تم توزيع عدد )عامالً 
 .( استمارة صالحة للتحليل اإلحصائي91سترد منها )ااستبيان، 
 اآلتية:الحدود تتمثل في  :الدراســــــةحـــــدود 

 المصرفية. جودة الخدمات علىو المزيج التسويقي اإللكتروني وأثره  تناولت الدراسة موضوعالحدود الموضوعية: 
 انحصرت هذه الحدود في مدينة العلوص وبالتحديد في مصرف الجمهورية.  المكانية:الحدود 

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

 التعريفات اإلجرائية:
نشطة التسويقية التي تعتمد على الوسائط اإللكترونية وشبكات الحاسبات هو مجموعة األ اإللكتروني:التسويق 

 اآللية وشبكة االنترنت. 
الفاعليات التي يقدمها المصرف لغرض تلبية حاجات العمالء مجموعة االنشطة و  هي المصرفية:الخدمات 
  ورغباتهم.

لمقدمة للعمالء اإليها مستوى تقديم الخدمات المصرفية  قيتير مقياس للدرجة التي  هي: جودة الخدمات المصرفية
 ليقابل توقعاتهم

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

 :لبعض هذه الدراسات
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   أواًل: الدراسات العربية
 هدفت هذه الدراسة "تمكين العاملين وأثره على جودة الخدمات المصرفية( بعنوان: " 1029،السحاتيـ دراسة )

الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية العامة في إلى التعرف على أثر تمكين العاملين على جودة 

جارية في المصارف الت الدراسةالعاملين قيد  إن   . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةمدينة بنغازي

 .اإلداريالعامة بمدينة بنغازي يتمتعون بدرجة مرتفعة من التمكين 
هدفت  الخدمات" جودة تحسين على اإللكتروني التسويق ر( بعنوان: " أث1022ـ دراسة )بن حوة، مويسي،

 التسويق يلعبه الذي الخدمات والدور وجودة اإللكتروني التسويق بين الوطيدة العالقة هذه الدراسة إلى إبراز
تبسة. ومن أهم النتائج التي توصلت  وكالة الجزائر اتصاالت مؤسسة في جودة الخدمات تحسين في اإللكتروني

خدماتها  تقديم إلى الوصول أجل من الحديثة التكنولوجيا استخدام إلى جاهدة تسعى الدراسة أن المؤسسةإليها 
 .والمال والجهد الوقت وتقليل المطلوب بالشكل

 دراسة ،الزبائن رضا على اإللكترونية المصرفية الخدمات جودة ( بعنوان: " أثر1022،الباهيـ دراسة )
 جودة أثر التعرف على إلى األردن " هدفت هذه الدراسة – عمان في األردني اإلسالمي البنك على ميدانية

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

 األردني. اإلسالمي البنك في الزبائن رضا على) األمان السرية، توفير الوقت، االستخدام، سهولة
هدفت هذه  الخدمات المصرفية" جودة على اإللكتروني التسويق ( بعنوان: " أثر1022،بزخاميـ دراسة )

 والتنمية الفالحة المصرفية، حالة بنك الخدمات جودة على االلكتروني التسويق الدراسة الى التعرف على أثر
ألهمية  الريفية والتنمية الفالحة بنك مسؤولي اقتناع رغم نَّهتائج التي توصلت إليها الدراسة أالريفية. ومن أهم الن

 لتسويق خاصة مصلحة وجود عدم بدليل كافية أهمية بدرجة له تول   لم البنك إدارة أن إال االلكترونية التسويق
 .الوكالة مستوى على

( بعنوان: " تقويم فرص تطبيق التسويق اإللكتروني وتأثيره على تحسين جودة 1022ـ دراسة )محمود، 
مستخدم ، التسعير، الترويج، التوزيع( ال)المنتج" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من الخدمات المصرفية

من أهم النتائج و  السوري.لمصرفية في المصرف التجاري في التسويق اإللكتروني على تحسين جودة الخدمات ا
التي توصلت إليها الدراسة أن المصرف التجاري السوري يستخدم التسويق اإللكتروني بشكل كفء وفعال. 
وأيضًا وجود تأثر معنوي للتسويق اإللكتروني بجميع عناصر مزيجه التسويقي على جودة الخدمات المصرفية 

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

، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق التسويق اإللكتروني لدى وجهة نظر المستويات اإلدارية" غزة من
ا لى معرفة الواقع الممارس ومإمن وجهة نظر المستويات اإلدارية، التي تهدف  البنوك العاملة في قطاع غزة،

الصعوبات التي تواجه كل من )موظفي  وماهييحقق من مزايا بالنسبة )للبنك، للكادر الوظيفي، العمالء(، 
دارة إلمن توفر قاعدة البيانات، والثقة واآلمان والخصوصية والسرية، دعم ا قوما يحقالمصرف والعمالء(، 
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عند استخدام التسويق اإللكتروني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك  ،والتطويرالعليا، البحث 
 لعليا.اتطبيق واضح وملموس لدى البنوك العاملة في قطاع غزة للتسويق اإللكتروني من وجهة نظر المستويات 

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

" هدفت هذه ( بعنوان: " أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية1020ــ دراسة )فضيلة، 
الدراسة إلى إبراز دور التسويق اإللكتروني الذي أصبح ضرورة إليصال البنوك ببيئتها وتسهيل المعامالت 

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

 ثانيًا: الدراسات األجنبية: 
المصرفي في غانا"  القطاع الخدمة في  في جودة  اإلنترنت دور" بعنوان:Alfred, 2012 ) ) ــ دراسة

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

سبب المصرفية في غانا، وما هو الالعمالء في القطاع المصرفي في غانا، وتحديد دور اإلنترنت في الصناعة 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن غالبية العمالء  ومن أهموراء إدخال اإلنترنت في الصناعة المصرفية. 

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، 

ي تحسين الخدمات المصرفية من خالل زيادة السرعة واالعتمادية كما أنه يضمن الثقة واالهتمام كما يساهم ف
 بالعمالء.

بعنوان: "جودة الخدمة المصرفية من وجهة نظر العمالء في  ) Sohail & Shaikh, 2008  (ــ دراسة
من  ن قادرة على المنافسةوقد ناقشت هذه العبارة كيف يمكن للمصارف أن تكو المملكة العربية السعودية، 

خالل توفر خدمات ذات نوعية جيدة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك ثالثة عوامل تؤثر في 
. ستجابةاالتقييم العمالء لجودة الخدمات المصرفية المقدمة عن طريق اإلنترنت وهي الكفاءة واألمان، الوفاء، 

يتعلق بالخصوصية والسرية وضمان أمن المدفوعات المصرفية اإللكترونية له فتوفر درجة األمان والحماية فيما 
بين لى متطلبات العميل في المكان والزمان المناسإاستجابة المصرف  أثر بالغ في والء العميل للمصرف، كما أن  

 له تعد من المتطلبات األساسية لتحقيق جودة الخدمات المصرفية.

 .اإللكتروني( بعنوان: "مدى رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه Khalid et al, 2006ــ دراسة )
هذه الدراسة الى دراسة مدى رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه اإللكتروني وذلك من خالل  تهدف

أهم النتائج  مندراسة بعض المؤشرات: األمن، السرية، التعامل التجاري، الدفع اإللكتروني، اإلبداع والتطوير. و 
التي توصلت إليها الدراسة ضعف رضا عمالء البنك العربي في األردن عن موقعه اإللكتروني إذا ثم دراسة 
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، أما عند دراسة المؤشرات مجتمعة فينتج عن ذلك أن هناك رضا للعمالء عن الموقع حديكل مؤشر على 
 اإللكتروني للبنك.

جودة الخدمات المصرفية، وأقرت كلها   موضوع أبعادسابقة تناولت الدراسات ال، فإن ـ تأسيسًا على ما تقدم
على أهمية تطبيقها واالهتمام بها بغرض تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء وصوالً إلى أعلى معدالت 

لمعرفي االرضا لديهم. وتحاول الدراسة الحالية التواصل مع الجهود البحثية السابقة في اإلثراء الفكري والتراكم 
في مجال جودة الخدمة، وذلك من خالل التعرف على أثر المزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات 

الدراسة الحالية جمعت بين أغلب المحددات االساسية المصرفية في مصرف الجمهورية فرع العلوص، حيث أن  
تطبيقي بعضها واختالفها أيضًا في المجال اللى أنها قد أجريت في بيئة مختلفة عن إلمتغيرات الدراسة، إضافة 

 والتركيز المباشر لها المصارف الليبية وبالتحديد مصرف الجمهورية.

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

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

ال يوجد اتفاق محدد وتقسيم موحد لعناصر المزيج التسويقي االلكتروني بين العلماء والباحثين في ميدان األعمال 
 .فهناك من يرى أن تتكون من نفس العناصر التقليدية األربعة مع اختالفات في الممارسة والتطبيق ،اإللكترونية

 :يونلكتر اضحا وشامال لعناصر المزيج التسويقي اإل" تقسيما و " merlyre and Kalanam فقد قدم الباحثان  
إن المنتج االلكتروني هو المنتج الذي يمكن تبادله بشكل آلي تمامًا، : E -productالمنتج اإللكتروني  أ.

ومن ثم فهو ال يحتاج إلى توزيع مادي، بمعنى أنه يمكن إتمام عملية البيع والشراء كاملة من المنزل أو المنظمة، 
تداول هذا المنتج عبر شبكة االنترنت دون ثأير للحدود الجغرافية عليه، فعلى سبيل المثال يمكن شراء  ويتم

استشارات طبية من طبيب في الخارج أو الداخل دون وجود أدنى فرق بينهما سوى في لغة التعامل أحيًا 
 ( .924:3112)الصيرفي،

 المصرفي التقليدي التسويق في سواء ثابت للسعر هريالجو  المفهوم يبقى : E- pricingالسعر اإللكترونيب. 
 المدفوع المبلغ النقدي هو أو الخدمات من الفرد عليها يحصل التي للمنافع القيمة المحددة أن إذ اإللكتروني أو

نما السعر تحديد في ليست تطرح التي واإلشكالية معينة، خدمة مصرفية على للحصول  تسديد كيفية في وا 
 بطاقة في تتمثل المدفوعات اإللكترونية لتسوية الطرق من العديد توفر أصبحت نجد المصارف إذ الخدمة قيمة

ويرتبط التسعير بحقيقة افتراضية  .نترنتاإل طريق عن والدفع اإللكترونية النقود الشيك اإللكتروني، االئتمان،
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العالم من خالل ضغطة زر تقول إن العميل يستطيع معرفة األسعار المنافسة للمنتجات والخدمات حول 
 (.313: 3115)نصير،

لكتروني باختصار القنوات التقليدية وهذا راجع إلى يتميز التسويق اإل : E- PLACEالتوزيع اإللكترونيج. 
نترنت التي تساعد على تخفيض القنوت التسويقية وتعمل على إيصال السلعة للمستهلك بالزمان والمكان شبكة اإل

ى تطبيق قاعدة من المنتج إلى المستهلك مباشرة.  كما أن التوزيع عبر االنترنت ساهم المناسبين وتؤدي إل
نترنت مباشرة مثل: الكتب اإل بإيجاد بدائل للنقل وخصوصا عندما يكون المنتج رقميا بحيث يتم نقله عبر شبكة

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

 خالل من المصرفية بالخدمة التعريف السياسة هذه خالل من : ويتمE-promotin  الترويج اإللكترونيد.
 تستخدمها أصبحت وسيلة أهم المختلفة مواقعه خالل من اإلنترنت وسائل االتصال ويعتبر أحدث استعمال

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

لومات للترويج نات المعالى استخدام تقإشطة التسويقية المختلفة مما دفع بالعديد من المنظمات تتفاعل فيه األن
 (.3: 3112كمدخل هام من مدخالت المزيج التسويقي) أل ربيعة، 

 ـ :المصرفية الخدمة جودة
  ـالمصرفية: مفهوم جودة الخدمة 

أبعاد ك    مل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي ت(على أنها: "تلك الجودة التي تش3110فقد عرفها )الدراركة ،
 Lewis and(. بينما أكد كُل من )92:  3110مهمة في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية" ) الدراركة،

Booms مفهوم يعكس مدى مالئمة الخدمة المقدمة بالفعل لتوقعات المستفيد الخدمة:( بأن جودة"
 Association) ، (AFNOR ) الجمعية الفرنسية للمعيارية فتعر  (.  كما319:  3110منها")ادريس،

Françoise de Normalisation)2004 المستعملين رغبات إلشباع منتوج قابلية"بأنها الجودة, P.73) 
,EIGLIER Pالحديث للجودة وفقًا للمواصفة ( وفي التعريف ISO 9000 بأنها عرفت ، فقد 2000إصدار 

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

ة التي ز التفوق عليها. فمن خالل الجودة تسعى المصارف لدعم قدراتها التنافسية من خالل تقديم الخدمة الممتا
 تعزز موقع المصرف ومكانته في السوق المستهدفة.
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 ـالمصرفية: أبعاد جودة الخدمة 
لقد تناولت معظم الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية األبعاد التي يبني عليهـا الزبـائن توقعـاتهم وبالتـالي 

ن المعـايير التـي يعتمـد عليهـا فـي تقيـيم جـودة أحكمهـم على جودة الخدمات المقدمة من قبل المصارف. إال 
ن مـن الصـعب 342: 3111الخدمـة، هـي تلـك التـي يحددها المستفيد من الخدمـة ) الطـائي و العـالق ، (. وا 

وضـع معـايير موحـدة لجـودة الخـدمات لما لها من خصائص تميزها عن المنتجات المادية الملموسة، لذلك 
( جـودة الخـدمات المصـرفية. ولجأ العديـد مـن البـاحثين والكتـاب إلـى دمـج وتوحيـد معـايير )معـايير تعـددت أبعـاد

 Zeithaml et.al ) ن جـودة الخدمـة فـي ضوئها ومنهمقـيم الزبـو الجـودة بخمسـة معـايير تمثـل معـايير يُ 
 وهي :(  2006:116,

 يطلبها الذي الوقت في الخدمة تقديم على العمالء نظر وجهة من المصرف قدرة عن وتعبر ـ: االعتمادية
: 3131)الوادي وآخرون،العميل تجاه التزاماتهب البنك وفاء مدى عن تعبر كذلك طموحه ترضي وبدقة العميل
43.) 

يقصـد باالستجابة الرغبـة فـي المسـاعدة، واالستجابة هـي وجـود اإلرادة لمسـاعدة الزبـائن وتزويـدهم  ـ االستجابة:
فورًا بالخدمـة ويركز هذا البعد على المجاملة واللطف واألصل في التعامل مع طلبات الزبون من األسئلة، 

 ستجابة واإلحداث التـي ترافقهـا والتـي يمكـنوالشكاوى والمشكالت، وفي خدمـة المواجهة حيـث الموازنـة بـين اال
إن تـؤدي إلـى التكيفيـة، فهنـاك تشـابه قـوي بـين سلوك الزبون في خدمة المواجهة الحاسمة وبعد االستجابة لجودة 
ة لالخدمـة، وتصـل االستجابة للزبـون مـن خالل طـول الوقـت الـذي ينتظـره لتلقـي المسـاعدة )اإلجابة علـى األسئ

 3112واالهتمام بالمشـاكل وكـذلك المرونـة والقـدرة علـى تقـديم الخدمـة الجيـدة الحتياجات الزبون( )الديوه جي،
:31.) 

جميـــع المنظمـــات المصـــرفية لكســـب قناعـــة الزبـــون وذلـــك بقـــدرة المصـــرف علـــى كســـب  تســـعىواألمان: الثقة 
بالمعلومات ولطف القائمين على تقديم الخدمة، وقدرتهم على استلهام  )  Kotler،2000:59 ن  )ثقـــة الزبــــائ

بأنهـا المصـداقية و األمانة المميـزة التـي يعتقـد بهـا الزبـون فـي ( Davis) حمد( ويـرىأ ،3119:991الثقة )
للخدمات التي يدركها الزبون  ويميل هذا البعد إلى أهمية واضحة Davis et. al ) ، 3112: 331المصـرف)

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

 ووكاالت التأمين.
وأن يتسم بالمعاملة الودية مع الزبون،  ،واألدبقدرة مقدم الخدمة على أن يكون على قدر من االحترام التعاطف: 
(. 39: 3113هذا المعيار يشير إلى المودة واالحترام بين مقدم الخدمة والزبون )العالق وآخرون،  ن  إومن ثم ف

جاد رض لها في المصرف والعمل على أيوالتعاطف يعني العناية بالزبون واالهتمام بالمشكالت التي قد يتع
 (.999: 3119حلولها ) أحمد ،

57



تعني الدليل المادي للخدمة ويتم التعرف على الملموسية بسهولة من خالل الزي الرسمي لموظفي الملموسية: 
 :331المصرف، وتوفير المكان المناسب للموظفين حتى يتمكنوا من تقديم خدمة جيدة للزبون في الوقت الالزم )

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

 .الحالين والمتوقعين

 الدراسة الميدانية
  :للدراسةأداة جمع البيانات الالزمة 

استخدم الباحثان االستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقاما بتصميم استمارة استبيان واشتملت على جزأين، 
 الجنس، العمر، المؤهل العلمي، وهيستخدم الجزء األول في جمع البيانات الشخصية عن المبحوثين احيث 

تسويقي أثر المزيج ال أما الجزء الثاني من االستمارة فتكون من متغيرين لبيان. الوظيفة، وعدد سنوات الخدمة
 .لكتروني على جودة الخدمات المصرفيةاإل

 -ويشمل:  ،لكترونياإل التسويقي  المستقل: المزيجالمتغير 
 ( فقرات.5المحور األول: محور الخدمة اإللكترونية، وتكون المحور من )

 ( فقرات.4وتكون المحور من ) اإللكتروني،المحور الثاني: محور السعر 
 ( فقرات.4وتكون المحور من ) اإللكتروني،المحور الثالث: محور التوزيع 
 ( فقرات.4وتكون المحور من ) اإللكتروني،المحور الرابع: محور الترويج 

 -ويشمل:  ،جودة الخدمات المصرفيةالمتغير التابع: 
 ( فقرات.4األول: محور االستجابة، وتكون المحور من )المحور 

 ( فقرات.4وتكون المحور من ) التعاطف،المحور الثاني: محور 
 ( فقرات.5وتكون المحور من ) األمان،المحور الثالث: محور 
 .( فقرات5وتكون المحور من ) الملموسية،المحور الرابع: محور 

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

  Statistical Package for Social Sciencesالبرنامج اإلحصائي، الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ث يكرت الخماسي في أسئلة االستبيان، حيالنسخة الثانية والعشرون وتم استخدام مقياس ل SPSS( ومختصره 

 .( لإلجابات الخمسة.5، 4، 2،  3،  9( وهو متوسط القيم )2ا إلى )كان متوسط القياس مساويً 
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 جابة( ترميز بدائل اإل2جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة اإلجابة

 5 4 2 3 9 الترميز

 للبيانات:أساليب التحليل اإلحصائي 
 ي :توقد تم استخدام األ
لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى  :التوزيعات التكرارية

إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة 
 على العبارات المختلفة
المبحوثين عن كل محور ، حول درجات المقياس،  : يستعمل لتحديد درجة تمركز إجاباتالمتوسط الحسابي

 وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من محاور الدراسة.
 لتحديد اتجاه اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي. المتوسط الحسابي المرجح:

 ي.ات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابيستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجاب االنحراف المعياري:
لتحديد جوهرية الفروق بين متوسط استجابة أفراد المجتمع ومتوسط  :( One Sample T – test)اختبار تي 
 ( في المقياس الخماسي.2القياس )

جمالي االستبيان. معامل االرتباط  : لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان وا 
غير التابع لكتروني( على المت: لتحديد أثر المتغيرات المستقلة )المزيج التسويقي اإلطي والمتعدداالنحدار الخ

 )جودة الخدمات المصرفية(
 :وتم ذلك من خالل:  صدق فقرات االستبيان

 صدق المحكمين .2
لى ع حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس والصدق يدل

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 ظاهريًا من 

نظر االعتبار جميع  خالل عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وقد تم األخذ في
 .المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة .3
جمالي االستبيان( معامل االرتباط بين 1جدول )  محاور الدراسة وا 

 قيمة الداللة اإلحصائية معامل االرتباط عدد الفقرات العـبــــــــــارات ت

 1.111 1.29 92 نيلكترو المزيج التسويقي اإل  2

 1.111 1.214 92 جودة الخدمات المصرفية 1

( أن قيمة معامل االرتباط بين إجمالي االستبيان ومتغير )المزيج التسويقي( 3لقد بينت النتائج في الجدول )
(، وكانت قيم 1.214(، وبين إجمالي االستبيان ومتغير )جودة الخدمات المصرفية( تساوي )1.29تساوي )
حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل  1.15اإلحصائية دالة إحصائيًا عند مستوى المعنوية الداللة 
 (. 1.15من ) 
:  وهو االتســــــاق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفســــــها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الثبات
 اخ:نفسهم، وتم حساب الثبات بطريقة معامل ألفا كرونبأاألفراد 

إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة  معامل ) ألفا ( لالتساق الداخلي:
( وأقل من 1.0ن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت )ا  على اتساق أداء الفرد من  فقرة إلى أخرى، و 

 ذلك تكون منخفضة
Uma Sekaran, 2003, p311)الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها  (، والستخراج

( ولمحور "السعر 1.212الخدمة اإللكترونية " ) ( استمارة، وقد كانت قيمة معامل ألفا لثبات المحور "94)
(، 1.221(، ولمحور " الترويج االلكتروني " )1.240(، ولمحور " التوزيع االلكتروني " )1.202االلكتروني " )

(، ولمحور " 1.222(، ولمحور " األمان " )1.134(، ولمحور " التعاطف " )1.122محور " االستجابة " )ول
(، وبالتالي يمكن القول 1.134(، وبلغ معامل الثبات إلجمالي االستبيان بهذه الطريقة )1.092الملموسية " )

 تعميم النتائج. ها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها فين  إ
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 ( يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات2الجدول رقم )

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

ستمارة صالحة للتحليل ا( 91منها ) استردا( استمارة ، 32بتوزيع ) ااستخدم الباحثان أسلوب المسح الشامل، فقام
 (.%23.09وبنسبة بلغت )

 ( االستمارات الموزعة على مجتمع البحث4جدول )

االستمارات 
 الموزعة

االستمارات 
 المفقودة

نسبة االستمارات 
 المفقودة

االستمارات المستردة 
 الصالحة 

نسبة االستمارات 
 الصالحة للتحليل

32 4 23.29 29 21.22 

 

 

 

 

عدد  العـبــــــــــارات ت
 معامل ألفا الفقرات

 1.212 5 الخدمة االلكترونية 2
 1.202 4 السعر اإللكتروني 1
 1.240 4 التوزيع اإللكتروني 2
 1.221 4 الترويج اإللكتروني 4
 1.122 4 االستجابة 5
 1.134 4 التعاطف 2
 1.222 5 األمان 3
 1.092 5 الملموسية 2

 1.134 25 إجمالي االستبيان         
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 عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة:
 :الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 

 ( توزيع أفراد المجتمع حسب بياناتهم الشخصية2جدول )

 الجنس
 المجموع أنثى ذكر 
 24 2 22 العدد

 %200 12.4 32.2 النسبة%

 العمر
 

سنة  11
إلى أقل من 

 سنة 20

إلى أقل من  20
 سنة 22

سنة إلى أقل  22
 سنة 42من 

سنة  42
 المجموع فأكثر

 24 4 1 2 1 العدد
 %200 12.2 24.2 41.9 24.2 النسبة%

المؤهل 
 العلمي

 
دبلوم 
 متوسط

شهادة  دبلوم عالي
 المجموع جامعية 

 24 2 4 2 العدد
 %200 22.3 12.2 22.3 النسبة%

 الوظيفة
موظف حسابات  محاسب 

 جارية
مدقق  إداري

 شرعي
مسوق 
 مبيعات

 المجموع

 24 2 2 2 2 2 العدد
 %200 3.2 3.2 3.2 41.9 22.3 النسبة%

سنوات 
 الخدمة

 سنوات20من قل أ سنوات 2أقل من  
 20أكثر من 
 المجموع سنوات

 24 20 2 2 العدد
 %200 32.4 3.2 12.4 النسبة%

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

 21سنة إلى أقل من  33أعمارهم من تراوحت ( %94.2كما أظهرت النتائج أن مبحوثين اثنين وما نسبته )
مبحوثين سنة و  25سنة إلى أقل من  21( كانت أعمارهم ما بين %43.1ه )( مبحوثين وما نسبت0و ) سنة
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( مبحوثين وما نسبته 4و) سنة 45سنة إلى أقل من  25أعمارهم من تراوحت ( %94.2اثنين وما نسبته )
 سنة فأكثر.  45( كانت أعمارهم 32.0%)

( يحملون مؤهل الدبلوم المتوسط %25.2( مبحوثين وما نسبته )5وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي فقد تبين أن )
( من %25.2( مبحوثين وما نسبته )5( يحملون مؤهل الدبلوم العالي و)%32.0ما نسبته ) ( مبحوثين و4و)

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

من الموظفين التابعين لقسم الحسابات الجارية في المصرف ومبحوثًا واحدًا وما نسبته ( %43.1وما نسبته )
(  يشغل منصب إداري ومبحوثًا آخرًا وبنفس النسبة يعمل كمدقق شرعي ومبحوثًا آخرًا وبنفس النسبة 2.9%)

 يعمل كمسوق للمبيعات.
( كانت لهم خبرة %29.4) مع وبنسبة بلغتغالبية أفراد المجتأما فيما يخص عدد سنوات الخدمة فقد تبين أن 

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

 
  الوصف اإلحصائي إلجابات أفراد مجتمع البحث حسب محاور البحث:

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

(، فإذا T-Testلتحديد درجة االتفاق على كل فقرة وكل محور من محاور االستبيان، تم استخدام االختبار )
( وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي الفقرة أو إلجمالي المحور 1.15) كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من

ذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من 2أكبر من قيمة متوسط القياس ) (، تكون درجة الموافقة مرتفعة، وا 
(، تكون درجة 2( وقيمة متوسط االستجابة للفقرة أو إلجمالي المحور أقل من قيمة متوسط القياس )1.15)
 ، فإن درجة الموافقة تكون متوسطة.1.15لموافقة منخفضة، و إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من ا
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 :محور الخدمة اإللكترونية
 لكترونيةالخدمة اإل لفقرات محور ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية2جدول رقم )

 الفقرة ت

سبة
والن
رار 

لتك
ا

شدة 
ق ب

مواف
ير 
غ

 

فق
موا
ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

سط
متو

ال
 

جح
مر
ال

 

ف 
حرا
االن

ري
عيا
الم

لة  
دال
ة ال

قيم
ئية
صا
إلح
ا

رجة 
الد

 

2 

 بتقديم المصرف يقوم
المصرفية  الخدمات

 المطلوبة اإللكترونية
 العمالء. من

 0 9 4 1 0 ك
فعة 1.110 1.040 2.52

مرت
 % 0 7.1 28.6 64.3 0 

1 

 المصرف بتقديم يقوم
 بطاقات خدمات

 السحب االلي
(ATM) توفر التي 

حاالت  في النقود
 المصرف مغلقاً 

 0 9 1 3 1 ك

2.31 9.101 1.220 

طة
وس
مت

 % 7.1 21.4 7.1 64.3 0 

2 

 يرسل المصرف
 حسابات كشوفات
 من خالل العمالء
 اإللكتروني بريدهم

 1 6 1 4 2 ك

2.11 9.219 9.111 

طة
وس
مت

 % 14.3 28.6 7.1 42.9 7.1 

4 

بتقديم  المصرف يقوم
خدمات دفع الفواتير 

الكهرباء ـ الهاتف ـ (
 )المياه

 2 8 1 3 0 ك
فعة 1.122 9.112 2.04

مرت
 % 0 21.4 7.1 57.1 14.3 

2 

 يقوم المصرف
 خدمات بتقديم

 البطاقة التي
 اعتماد يفتح بموجبها
لمصلحة  معين بمبلغ
 لكي البطاقة حامل
لدى  بمشترياته يفي

 التجارية المحالت
 بالتعامل المرتبطة

 مصدر البطاقة مع

 3 8 3 0 0 ك

فعة 1.111 1.021 4.11
مرت

 

% 0 0 21.4 57.1 21.4 

رتفع 0.024 0.220 2.20 الخدمة االلكترونيةجمالي محور إ
م

 ة
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الخدمة  محور( فقرات من فقرات   2ن درجة الموافقة كانت مرتفعة على )أ( 0لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
لكترونية في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على فقرتين من فقرات هذا المحور، وتبين أن متوسط اإل

(، 1.5( وأن الفروق تساوي )2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.51االستجابة إلجمالي المحور يساوي )
وتشير  1.15( وهي أقل من 1.194عنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )ولتحديد م

 ًا.وهذا يدل على أن مستوى الخدمة االلكترونية كان مرتفعإلى معنوية الفروق، 
 :محور السعر اإللكتروني

 السعر اإللكترونمحور لفقرات ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية7جدول رقم )

 الفقرة ت

سبة
والن
رار 

لتك
ا

شدة 
ق ب

مواف
ير 
غ

 

فق
موا
ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

سط
متو

ال
 

جح
مر
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

ئية 
صا
إلح
ة ا
دالل

ة ال
قيم

 

رجة
الد

 

2 

 يحدد المصرف
 لخدماته سعرًا أقل

المصرفية 
مقارنة  اإللكترونية

 بالمصارف
لجذب   المنافسة
 جدد عمالء

 1 10 3 0 0 ك

فعة 0.000 0.222 2.22
مرت

 % 0 0 21.4 71.4 7.1 

1 
يحدد المصرف 
أسعار منتجاته 

 وخدماته وفقا لجودتها

 1 9 3 1 0 ك
فعة 0.002 0.312 2.32

مرت
 % 0 7.1 21.4 64.3 7.1 

2 

يقوم المصرف 
بتقديم أسعار مقابل 
خدمات مناسبة 
على الخدمات 
 المقدمة للعمالء

 1 9 4 0 0 ك

فعة 0.000 0.239 2.39
مرت

 % 0 0 28.6 64.3 7.1 

4 

يقوم المصرف 
بتعديل أسعار 

خدماته ومنتجاته 
 باستمرار

 1 9 3 1 0 ك

فعة 0.002 0.312 2.32
مرت

 % 0 7.1 21.4 64.3 7.1 

رت 0.000 0.492 2.33 جمالي محور السعر اإللكترونيإ
م  فع
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ن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات محور السعر اإللكتروني، أ( 2لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
وأن الفروق  (2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.22وتبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 1.22تساوي )
 .مرتفعاً كان  وهذا يدل على أن مستوى السعر اإللكترونيوتشير إلى معنوية الفروق،  1.15

 :محور التوزيع اإللكتروني
 لفقرات محور التوزيع اإللكترونيونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية8جدول رقم )

 الفقرة ت

سبة
والن
رار 

لتك
ا

شدة 
ق ب

مواف
ير 
غ

 

فق
موا
ير 
غ

 

ايد
مح

فق 
موا

شدة 
ق ب

مواف
 

سط
متو

ال
 

جح
مر
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

ئية 
صا
إلح
ة ا
دالل

ة ال
قيم

 

رجة
الد

 

2 

 ( ATM ) أجهزة
أماكن  في منتشرة

 مدروسة على
 المدينة مستوى

 2 5 4 1 2 ك

2.19 2.123 0.424 

طة
وس
مت

 % 14.3 7.1 28.6 35.7 14.3 

1 

يقدم المصرف 
منتجاته وخدماته 

لعمالئه بسهولة تامة 
وفي الوقت والمكان 

 المناسبين

 1 9 3 0 1 ك

فعة 0.011 0.919 2.24
مرت

 % 7.1 0 21.4 64.3 7.1 

2 

يهتم المصرف 
باختيار مواقع فروع 
مميزة تسهل وصول 
العمالء إليها وتجذب 

 المزيد منهم

 0 11 2 1 0 ك

فعة 0.002 0.222 2.32
مرت

 % 0 7.1 14.3 78.6 0 

4 

يتبع المصرف 
الطرق الحديثة في 
توزيع منتجاته 
وخدماته 

)االنترنت،أجهزة 
الصراف 
 اآللي...الخ(

 2 6 3 1 2 ك

2.22 2.133 0.222 

طة
وس
من

 % 14.3 7.1 21.4 42.9 14.3 

م 0.022 0.393 2.20 إجمالي محور التوزيع اإللكتروني ر ت ف  ع
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 توزيع( إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرتين من فقرات محور ال2النتائج في الجدول رقم ) بينتلقد 
، في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور، وقد تبين أن متوسط االستجابة اإللكتروني

(، ولتحديد معنوية 1.5( وأن الفروق تساوي )2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.5إلجمالي المحور يساوي )
وتشير إلى معنوية  1.15( وهي أقل من 1.125هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )

 ًا.كان مرتفعتوزيع اإللكتروني وهذا يدل على أن مستوى الالفروق، 
 :محور الترويج اإللكتروني
z  لفقرات محور الترويج اإللكترونيونتائج التحليل الوصفي 
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ا
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9 

المصرف  يضع
 استراتيجية 

تستهدف  ترويجية
 التوجيه إلى
العمالء  احتياجات
 عليها والتركيز

 0 7 5 1 1 ك

2.19 0.924 0.122 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 35.7 50.0 0 

1 

المصرف يقوم  إن
بإعداد مزيج 

ترويجي خاص 
 وجذاب ومكثف

 لخدماته اإللكترونية

 2 6 4 1 1 ك
2.20 2.091 0.220 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 28.6 42.9 14.3 

2 

يوفر المصرف لعمالئه 
مختلف المعلومات 
الضرورية عن كافة 
منتجاته وخدماته 
 الحالية والجديدة

 2 9 1 2 0 ك

فعة 0.002 0.292 2.39
مرت

 % 0 14.3 7.1 64.3 14.3 

4 

المصرف أساليب يتبع 
لف لمخت حديثة في الترويج

منتجاته وخدماته )الوسائل 
السمعية والبصرية، مواقع 

 التواصل
االجتماعي،اللوحات 
 االلكترونية..الخ(.

 0 7 2 3 2 ك
2.00 2.233 2.000 

طة
وس
مت

 

% 14.3 21.4 14.3 50.0 0 

سط 0.204 0.241 2.29 أجمالي محور ترويج الخدمة المصرفية اإللكترونية
متو
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( إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرة واحدة فقط من فقرات محور 1لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
الترويج االلكتروني، في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور، وقد تبين أن متوسط 

(، 1.21( وأن الفروق تساوي )2) ( وهو أكبر من متوسط القياس2.21االستجابة إلجمالي المحور يساوي )
 1.15( وهي أكبر من 1.914ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )

 ًا.وهذا يدل على أن مستوى الترويج اإللكتروني كان متوسطوتشير إلى عدم معنوية الفروق، 

 :لكترونيإجمالي المزيج التسويقي اإل 
 إلجمالي محور المزيج التسويقي االلكتروني (One Sample T- test)( نتائج اختبار 20جدول )

 المحــــــــــــور
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ي 
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المزيج التسويقي 
 مرتفع معنوي 1.112 2.022 1.552 1.54 2.54 االلكتروني

( أظهرت أن متوسط االستجابة 91ولتحديد مستوى المزيج التسويق االلكتروني، فإن النتائج في الجدول رقم )
(، ولتحديد 1.54( وأن الفروق تساوي )2( وهو أكبر من متوسط القياس ) 2.54إلجمالي المحور يساوي ) 

وتشير إلى  1.15وهي أقل من  (1.112معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )
 لكتروني كان مرتفعًا.وهذا يدل على أن مستوى المزيج التسويق اإل معنوية الفروق، 

 المتغير التابع )جودة الخدمات المصرفية( ويشمل )االستجابة، التعاطف، األمان، الملموسية(
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  :محور االستجابة
 االستجابةلفقرات محور ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية22جدول رقم )

، االستجابة( إن درجة الموافقة كانت متوسطة على جميع فقرات محور 99لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
( وأن الفروق 2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.5فقد تبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

( وهي أكبر 1.930(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )1.5تساوي )
 ًا.كان متوسطستجابة االوهذا يدل على أن مستوى وتشير إلى عدم معنوية الفروق،  1.15من 

 

 

 

 

 الفقرة ت
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لتك
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فق
موا
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ا

رجة 
الد

 

2 
 هناك استجابة

 لشكاوي سريعة
 واستفساراتهم العمالء

 1 7 4 1 1 ك
2.42 2.022 0.229 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 28.6 50.0 7.1 

1 

 كبيرة هناك سرعة
حصول  عملية في

على  العميل
 احتياجاته من

 المتعلقة المعلومات
 المصرفية بمعامالته

 2 9 1 0 2 ك

2.24 2.122 0.029 

طة
وس
مت

 % 14.3 0 7.1 64.3 14.3 

2 

هناك سرعة كبيرة في 
عملية التحويالت 

 المصرفية التي
 يحتاجها العميل

 1 9 1 1 2 ك

2.42 2.111 0.121 

طة
وس
مت

 % 14.3 7.1 7.1 64.3 7.1 

4 

هناك سرعة كبيرة في 
عملية تسليم العميل 
للخدمة المصرفية 

 المطلوبة

 2 8 1 1 2 ك

2.20 2.122 0.229 

طة
وس
مت

 % 14.3 7.1 7.1 57.1 14.3 

م 0.212 2.244 2.20 االستجابةجمالي محور إ ت و س  ط
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 :محور التعاطف
 التعاطفلفقرات محور ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية21جدول رقم )

 الفقرة ت
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ا
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2 
اإلدارة  إظهار

 بالعمالء اهتمامها
 مستمر وبشكل

 0 10 3 0 1 ك
فعة 0.012 0.221 2.23

مرت
 % 7.1 0 21.4 71.4 0 

1 

 المصرف يحرص
 معرفة على

 العميل احتياجات
 لتحقيق رضاه

 1 8 4 0 1 ك

فعة 0.040 0.922 2.23
مرت

 % 7.1 0 28.6 57.1 7.1 

2 
دوام  ساعات مالئمة
المصرف عمل 
 العمالء لجميع

 3 8 2 0 1 ك
فعة 0.002 2.013 2.22

مرت
 % 7.1 0 14.3 57.1 21.4 

4 

من السمات 
األساسية للعاملين 

في المصرف اللباقة 
واالبتسامة عند 

استقبالهم للعمالء 
 للتعامل معهم

 1 9 3 0 1 ك

فعة 0.011 0.919 2.24
مرت

 % 7.1 0 21.4 64.3 7.1 

تفع 0.021 0.243 2.22 التعاطفجمالي محور إ
مر

 

د ، فقالتعاطف( إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على جميع فقرات محور 93لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
( وأن الفروق 2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.00تبين أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )

( وهي أقل 1.193(، ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )1.5تساوي )
 .اً كان مرتفعف التعاطوهذا يدل على أن مستوى وتشير إلى معنوية الفروق،  1.15من 
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 :محور األمان
 األمانلفقرات محور ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية22جدول رقم )

 الفقرة ت
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9 

هناك شعور 
باألمان لدى عمالء 
 المصرف في أثناء
 إجراء معامالتهم

 عبر المصرفية
 اإللكتروني المواقع

 1 5 6 1 1 ك

2.19 0.994 0.201 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 42.9 35.7 7.1 

1 

هناك أنظمة متطورة 
في المصرف تفيد 

الدخول الى الخدمة 
المصرفية بعدد 

المرات من محاولة 
 ادخال غير ناجحة

 2 6 4 1 1 ك

2.20 2.091 0.220 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 28.6 42.9 14.3 

2 

هناك أنظمة متطورة 
للتأكد من هوية 
العميل قبل البدء 

بإتمام الصفقة بهدف 
تحقيق المنفعة 

 للعميل والمصرف

 3 4 4 3 0 ك

2.20 2.091 0.220 

طة
وس
مت

 % 0 
21.
4 28.6 28.6 21.4 

4 

هناك أنظمة لألمان 
العميل من تمكن 

إجراء معامالته 
المصرفية بخصوصية 

 وسرية تامة

 2 8 4 0 0 ك

فعة 0.000 0.222 2.22
مرت

 % 0 0 28.6 57.1 14.3 

2 

المستوى المتقدم 
في تقديم الخدمة 
اإللكترونية كان 
سببًا في تعزيز 

 األمان لدى العمالء

 3 6 3 1 1 ك

2.24 2.222 0.023 

طة
وس
مت

 % 7.1 7.1 21.4 42.9 21.4 

تفع 0.022 0.342 2.22 األمانجمالي محور إ
مر
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ن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرة واحدة فقط من فقرات أ( 92لقد بينت النتائج في الجدول رقم )
محور األمان، في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور، وقد تبين أن 

( وأن الفروق 2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.50متوسط االستجابة إلجمالي المحور يساوي )
( 1.195الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ) (، ولتحديد معنوية هذه1.50تساوي )

 ًا.وهذا يدل على أن مستوى األمان كان مرتفعوتشير إلى معنوية الفروق،  1.15وهي أقل من 
 :محور الملموسية

 ةالملموسيلفقرات محور ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية24جدول رقم )
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2 

 محتوى هيكل
 موقع وتنظيم

المصرف من 
 تتبعه السهل

 0 7 2 4 1 ك

2.03 2.031 0.203 

طة
وس
مت

 % 7.1 28.6 14.3 50.0 0 

1 
 المصرف موقع

 تصميماً مصمم 
 جمياًل وجذاباً 

 1 4 3 3 3 ك
1.39 2.222 0.222 

طة
وس
مت

 % 21.4 21.4 21.4 28.6 7.1 

2 

يقوم المصرف 
 الحواسيب بتحديث

لتخزين البيانات 
 واسترجاعها بسهولة

 2 9 2 0 1 ك
فعة 0.020 0.932 2.39

مرت
 % 7.1 0 14.3 64.3 

14.
3 

4 

 يقدم المصرف
ATM) في أماكن ) 
في جميع  مدروسة

 وتعمل أنحاء المدينة
 ساعة 24 مدار على

 1 6 4 0 3 ك

2.24 2.191 0.222 

طة
وس
مت

 % 21.4 0 28.6 42.9 7.1 

2 
المصرف  يقوم

 المعلومات بتحديث
 موقعه المتوفرة على
 اإللكتروني

 1 10 2 1 0 ك

فعة 0.002 0.299 2.39
مرت

 % 0 7.1 14.3 71.4 7.1 

سط 0.222 0.223 2.22 الملموسيةجمالي محور إ
متو
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( إن درجة الموافقة كانت مرتفعة على فقرتين فقط من فقرات محور 94لقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ) 
الملموسية، في حين كانت درجة االتفاق متوسطة على باقي فقرات هذا المحور، وقد تبين أن متوسط االستجابة 

(، ولتحديد 1.29لفروق تساوي )( وأن ا2( وهو أكبر من متوسط القياس )2.29إلجمالي المحور يساوي )
وتشير إلى  1.15( وهي أكبر من 1.999معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )

 ًا.وهذا يدل على أن مستوى الملموسية كان متوسطعدم معنوية الفروق، 
 :إجمالي جودة الخدمات المصرفية 

 إلجمالي محور جودة الخدمات المصرفية (One Sample T- test)(: نتائج اختبار 22جدول )
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جودة الخدمات 
 المصرفية

 مرتفع معنوي 1.192 3.222 1.022 1.5 2.5

( أظهرت أن متوسط االستجابة 95ولتحديد مستوى جودة الخدمات المصرفية، فإن النتائج في الجدول رقم )
(، ولتحديد معنوية 1.5( وأن الفروق تساوي )2( وهو أكبر من متوسط القياس ) 2.5إلجمالي المحور يساوي ) 

وتشير إلى معنوية  1.15قل من ( وهي أ1.192هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي )
 .وهذا يدل على أن مستوى جودة الخدمات المصرفية كان مرتفعاً الفروق، 

 ختبار الفرضياتا
الختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون الختبار جوهرية العالقة بين المزيج التسويقي 

طردية إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة وتكون لكتروني وجودة الخدمات المصرفية، فتكون العالقة اإل
عكسية إذا كانت قيمة معامل االرتباط سالبة، وتكون العالقة معنوية )ذات داللة إحصائية( إذا كانت قيمة 

 .1.15، وتكون غير معنوية اذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 1.15الداللة اإلحصائية أقل من 
لكتروني على جودة الخدمات المصرفية، سيتم استخدام تباين االنحدار لبيان التسويقي اإل ولتحديد أثر المزيج

نسبة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع عن طريق معامل التحديد، وسيتم تأكيد نسبة األثر عن طريق 
 (.Bath analysis version 22البرنامج اإلحصائي المرئي )

لكترونــــــي علــــــى جــــــودة الخــــــدمات أثــــــر معنــــــوي للمــــــزيج التســــــويقي اإل  الفرضــــــية الرئيســــــية: يوجــــــد 
 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.

 لكترونية على جودة الخدمات المصرفية المصرفية اإل (: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر الخدمة 22جدول )

 4.343الجدولية =   F(   ،   قيمة 21،  2درجات الحرية )   0.013المحسوبة =   Fقيمة 
( عدم وجود عالقة معنوية بين الخدمة االلكترونية وجودة الخدمات 90أظهرت النتائج في الجدول رقم )

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 1.142المصرفية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط ضعيفة وتساوي )
المحسوبة  Fد ذلك قيمة وتشير إلى عدم معنوية العالقة بين المتغيرين، ويؤك 1.15( وهي أكبر من 1.223)
ية الفرعية األولى " يوجد أثر ض(. لذا يتم رفض الفر 4.2423( والتي هي أقل من القيمة الجدولية )1.132)

لكترونية على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص" وقبول الفرضية معنوي للخدمة اإل
 البديله لها.

ر معنوي للسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الفرضية الفرعية الثانية: يوجد أث
 الجمهورية فرع العلوص.
 ( تباين االنحدار ألثر السعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية 23جدول )

معامل 
 االرتباط

معامل التحديد 
(2R) 

قيمة الداللة 
 نسبة األثر اإلحصائية

 معامالت االنحدار

 اإللكترونيالسعر  الثابت

1.102 1.114 1.22 1.4% 2.929 1.122 

 4.343الجدولية =   F(   ،   قيمة 21،  2درجات الحرية )   0.042المحسوبة =   Fقيمة 
( عدم وجود عالقة معنوية بين السعر اإللكتروني وجودة الخدمات المصرفية، 92أظهرت النتائج في الجدول رقم )

( وهي 1.22(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي )1.102حيث كانت قيمة معامل االرتباط ضعيفة وتساوي )
( والتي 1.142المحسوبة ) Fلك قيمة وتشير إلى عدم معنوية العالقة بين المتغيرين، ويؤكد ذ 1.15أكبر من 

ية الفرعية الثانية " يوجد أثر معنوي للسعر ض(. لذا يتم رفض الفر 4.2423هي أقل من القيمة الجدولية )
 على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص" وقبول الفرضية البديله لها. ياإللكترون

 عاملم
 االرتباط

معامل 
التحديد 

(2R) 

قيمة الداللة 
 نسبة األثر اإلحصائية

 معامالت االنحدار

 الثابت
الخدمة المصرفية 

 االلكترونية

1.142 1.113 1.223 1.3% 2.023 - 1.141 
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نوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر مع
 .الجمهورية فرع العلوص
 (: تباين االنحدار ألثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية 22جدول )

معامل 
 االرتباط

معامل التحديد 
(2R) 

قيمة الداللة 
 نسبة األثر اإلحصائية

 معامالت االنحدار

 التوزيع اإللكتروني الثابت

1.005 1.442 1.111 44.2% 9.512 1.529 

 4.343الجدولية =   F(   ،   قيمة 21،  2درجات الحرية )   9.222المحسوبة =   Fقيمة 
( وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين التوزيع اإللكتروني وجودة 92أظهرت النتائج في الجدول رقم )

( 1.111(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي )1.005الخدمات المصرفية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط )
 جودة الخدمات المصرفية. على لتوزيع اإللكترونيلوجود أثر معنوي وهذا يدل على ،  1.15وهي أقل من 

( وهي قيمة 1.522تساوي ) Fولتحديد أثر التوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ، فإن قيمة 
 ،  1.15(، وهي أقل من 1.111(، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية )4.2423مرتفعة قياسًا بالقيمة الجدولية )

 وكانت قيمة معامل  إللكتروني على جودة الخدمات المصرفية ،وجود أثر معنوي للتوزيع اوهذا يدل على 
 جودة الخدمات المصرفية يعود ( من التغيرات في %44.2( وهي تشير إلى أن ما نسبته )1.442التحديد  )

 ني على يوجد أثر معنوي للتوزيع اإللكترو  " لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثةإلى التوزيع اإللكتروني ، 
 .الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص " جودة

الفرضية الفرعية الرابعة: يوجد أثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية بمصرف 
 الجمهورية فرع العلوص.

 (: تباين االنحدار ألثر الترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية29جدول )

 
 

معامل 
 االرتباط

مل معا
التحديد 

(2R) 

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 نسبة األثر
 معامالت االنحدار

 الترويج اإللكتروني الثابت

1.005 1.443 1.111 44.3% 9.001 1.54 
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 2.2222الجدولية =   F(   ،   قيمة 9،  4درجات الحرية )  2.322المحسوبة =   Fقيمة 

روني لكت( وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين المزيج التسويقي اإل31أظهرت النتائج في الجدول رقم )
(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 1.213وجودة الخدمات المصرفية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط )

ات جودة الخدم على له أثر، وهذا يشير إلى أن المزيج التسويقي االلكتروني  1.15( وهي أقل من 1.145)
 المصرفية.

 4.3431الجدولية =   Fقيمة (، 21،  2درجات الحرية )   9.221المحسوبة =   Fقيمة 
معنوية ذات داللة إحصائية بين ترويج الخدمة المصرفية ( وجود عالقة 91أظهرت النتائج في الجدول رقم )

(، وقيمة الداللة اإلحصائية 1.005االلكترونية وجودة الخدمات المصرفية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط )
وتشير معنوية العالقة بين المتغيرين، وهذا يشير إلى أن الترويج  1.15( وهي أقل من 1.111تساوي )

 من مستوى جودة الخدمات المصرفية.اإللكتروني يرفع 
( 1.593تساوي ) Fولتحديد أثر ترويج الخدمة المصرفية االلكترونية على جودة الخدمات المصرفية ، فإن قيمة 

(، وهي أقل من 1.111(، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية )4.2423وهي قيمة مرتفعة قياسًا بالقيمة الجدولية )
مة وكانت قيثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية، وجود أ، وهذا يدل على  1.15

جودة الخدمات المصرفية ( من التغيرات في %44.3( وهي تشير إلى أن ما نسبته )1.443معامل التحديد  )
روني لكتيوجد أثر معنوي للترويج اإل  " لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الرابعةيعود إلى الترويج اإللكتروني، 

 .على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع العلوص "
ـــى جـــودة الخـــدمات المصـــرفية  الفرضـــية الرئيســـية: يوجـــد أثـــر معنـــوي للمـــزيج التســـويقي االلكترونـــي عل

 بمصرف الجمهورية فرع العلوص.

 أثر المزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية لتحديد (: تباين االنحدار10جدول )

 معامل 

 االرتباط

معامل 
التحديد 

(2R) 

قيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

نسبة 
 معامالت االنحدار األثر

 الثابت   
الخدمة 
المصرفية 

 لكترونيةاإل 

سعر 
الخدمة 
المصرفية 

 لكترونيةاإل 

توزيع 
الخدمة 
المصرفية 

 لكترونيةاإل 

ترويج 
الخدمة 
المصرفية 

 لكترونيةاإل 

0.391 0.213 0.042 21.3% 1.222 - 0.422 -0.02 0.26 0.495 
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( وهي 2.222تساوي ) Fدمات المصرفية، فإن قيمة ولتحديد أثر المزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخ
(، وهي أقل من 1.145(، وكانت قيمة الداللة اإلحصائية )2.0029قيمة مرتفعة قياسًا بالقيمة الجدولية )

وكانت   ،وجود أثر معنوي للمزيج التسويقي اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية، وهذا يدل على  1.15
التحديات في جودة ( من التغيرات في %03.2( وهي تشير إلى أن ما نسبته )1.032قيمة معامل التحديد  )

يوجد أثر معنوي  " لذا يتم قبول الفرضية الرئيسيةالخدمات المصرفية يعود إلى المزيج التسويقي االلكتروني ، 
 بمصرف الجمهورية فرع العلوص" لكتروني على جودة الخدمات المصرفيةللمزيج التسويقي اإل 

 :ستنتاجات الدراسة الميدانية وتوصياتهاا
 النتائج أواًل.

 بعد تحليل البيانات التي تم جمعها فإن الدراسة توصلت إلى اآلتي:
عدم وجود أثر معنوي للخدمة اإللكترونية والسعر اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية في مصرف  .9

 الجمهورية فرع العلوص.
وجود أثر معنوي للتوزيع اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية، فقد تبين أن التوزيع اإللكتروني يؤثر   .3

 ( على جودة الخدمات المصرفية.%44.2بنسبة )
وجود أثر معنوي للترويج اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية، فقد تبين أن الترويج اإللكتروني يؤثر   .2

 جودة الخدمات المصرفية.( على %44.3بنسبة )
وجود أثر معنوي للمزيج التسويقي االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية، فقد تبين أن المزيج التسويقي  .4

 ( على جودة الخدمات المصرفية.%03.2اإللكتروني يؤثر بنسبة )
اس التدرج الخماسي، ( وفق مقي2.5ارتفاع مستوى الخدمة اإللكترونية، فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ) .5

ويرى الباحثان أن هذا االرتفاع يعزى إلى قيام المصرف بتقديم الخدمة اإللكترونية المطلوبة من قبل العمالء 
لكي يتمكن من  البطاقة لمصلحة حامل معين بمبلغ اعتماد يفتح بموجبها البطاقة التي وقيامه بتقديم خدمة

مصدر البطاقة إضافة إلى قيام  مع بالتعامل المرتبطة التجارية من المحالت الحصول على مشترياته
 المصرف بتقديم خدمات كدفع الفواتير المتمثلة بفواتير الكهرباء والمياه وفواتير الهاتف.

( وفق مقياس التدرج الخماسي، 2.22جودة مستوى الخدمة اإللكترونية، فقد تبين إن قيمة متوسط االستجابة ) .0
مقارنة  اإللكترونية فاع يعزى إلى أن المصرف يحدد سعرًا منخفضًا لخدماتهويرى الباحثان أن هذا االرت

الجدد، وتحديده أسعار منتجاته وفقاً لجودتها إضافة إلى تقديم المصرف  لجذب العمالء  المنافسة بالمصارف
 مقابل الخدمات المقدمة للعمالء وكذلك تعديل المصرف ألسعار الخدمات والمنتجات مناسبةً  اأسعارً 

 باستمرار.
( وفق مقياس التدرج الخماسي، 2.5ارتفاع مستوى التوزيع اإللكتروني، فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ) .2

ويعزى الباحث ذلك إلى تقديم المصرف لمنتجاته وخدماته بسهولة تامة في الوقت والمكان المناسبيين وكذلك 
 لعمالء إليها وتجذب المزيد منهم.اهتمام المصرف باختيار مواقع فروع مميزة تسهل وصول ا
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( وفق مقياس 2.21مستوى الترويج اإللكتروني، كان متوسطًا، فقد تبين أن قيمة متوسط االستجابة ) .2
الباحثان ذلك إلى اتباع المصرف ألساليب حديثة إلى حد ما لترويج مختلف  يرىالتدرج الخماسي، و 

عداد المصرف لمزيج ترويجي محدو   ية.لكتروند المستوى من أجل جذب الخدمات اإلمنتجاته وخدماته وا 
( وفق مقياس 2.54قيمة متوسط االستجابة ) ن  ألكتروني، فقد تبين ارتفاع مستوى المزيج التسويقي اإل .1

عر لكترونية وجودة سالباحثان ذلك إلى ارتفاع مستوى الخدمات المصرفية اإل يرىالتدرج الخماسي، و 
 لكترونيةمستوى توزيع الخدمة المصرفية اإل الخدمة المصرفية إضافة إلى ارتفاع

( وفق مقياس التدرج 2.5ارتفاع مستوى جودة الخدمات المصرفية، فقد تبين إن قيمة متوسط االستجابة ) .91
 الباحثان ذلك إلى ارتفاع مستوى األمان والتعاطف. ويرىالخماسي، 

 التوصياتثانيًا.   
 ن يوصيان باآلتي:يالباحث إليها، فإن  استنادًا لالستنتاجات التي تم التوصل   
 ( في أماكن مدروسة على مستوى المدينة.ATMالحرص على توزيع أجهزة ) .9
زة الصراف نترنت وأجهضرورة اتباع المصرف الوسائل والطرق الحديثة في توزيع المنتجات والخدمات كاإل .3

 اآللي.
 الوقت والمكان المناسبين.العمل على تقديم الخدمات والمنتجات للعمالء بسهولة تامة في  .2
 العمل على اختيار مواقع الفروع لضمان سهولة الوصول إليها من قبل العمالء ولجذب المزيد منهم. .4
 العمالء والتركيز احتياجات تهدف إلى التوجيه إلى الحرص على وضع المصرف الستراتيجية ترويجية .5

 عليها.
 دمات اإللكترونية.للخ وجذاب العمل على إعداد مزيج ترويجي خاص ومكثف .0
الحرص على اتباع األساليب الحديثة في الترويج لمختلف منتجاته وخدماته كالوسائل السمعية والبصرية  .2

 لكترونية..الخ.ومواقع التواصل االجتماعي واللوحات اإل
الحرص على االستجابة السريعة لشكاوي العمالء واستفساراتهم، من أجل ضمان حصول العمالء على  .2

 المصرفية. بالمعامالت المتعلقة تهم من المعلوماتاحتياجا
العمل على توفير أنظمة متطورة للتأكد من هوية العميل قبل البدء بإتمام الصفقة بهدف تحقيق المنفعة  .1

 للعميل والمصرف.
 الحرص على أن يكون موقع المصرف مصمم تصميمًا جمياًل وجذابًا. .91
 اإللكتروني. بريدهم من خالل العمالء اتحساب لكشوفات العمل على مراسلة المصرف. 99
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 بعض التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج 
خريف ربيع  من وجهة  نظر خريجي قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف

2019-2018 
 كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب

 3أ. خالد مصطفى بن جمعة       2أ. طارق عبد اهلل محمد       1التونسيأ.عبد السالم محمد 
 : مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على بعض التحديات المتعلقة بإعداد بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد 
ي التساؤل ف والتجارة من وجهة نظر خريجي قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف حيث تتبلور مشكلة البحث

ذا وقد اعتمد ه ،الذي ينص على " ما هي أهم التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج؟ "
البحث على فرضيتين مفادهما الفرضية األولى توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة 

 كلية االقتصاد والتجارة( في متوسط وجهات نظر طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف ب 0.0%.
بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج تعزى لمتغير الجانب األكاديمي ، أما الفرضية الثانية فتنص 

( في متوسط وجهات نظر طلبة %0.0.على : توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة 
 التخرج بحوث تحديات حول المرقب جامعةب والتجارة االقتصاد بكلية اإلدارة والتمويل والمصارف قسمي
المنظمات محل البحث ، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي وهو ُيعد أنسب المناهج  لمتغير تعزى

لمثل هذه األبحاث حيث وصف الواقع الراهن لمجال البحث وتصميم واعتماد استبانة بالخصوص  وزعت 
ب المسح الشامل نظًرا لصغر حجم مجتمع البحث ، وكان والذي تم فيه اتباع أسلو  ،على مجتمع البحث

 %0.0. الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند ،من أهم النتائج التي توصل إليها البحث
المرقب  معةبجا والتجارة االقتصاد بكلية اإلدارة والتمويل والمصارف قسمي طلبة نظر وجهات متوسط في

 لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث(0 تعزى التخرج بحوث تحديات حول
 ، الجانب األكاديمي الكلمات المفتاحية ، بحوث التخرج ، المنظمات
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 اإلطار العام للبحث -1
 مــقــدمــة: 1.1

شاكل ، المو  يعتبر البحث العلمي وسيلة منهجية لالكتشاف والتفسير العلمي والمنطقي للظواهر  واالتجاهات
 ظريًا تفسيرًياسواء كان هذا البحث ن ،إلى نتائج تحقق رغبات الباحث أو الجهة المتبينة للبحث وصوالً ويستهدف 

د يكون البحث فق ،أم تحليليًا، وتتعدد األهداف بتعدد البحوث، وتختلف البحوث باختالف مواضيعها وأهدافها
 يكون إثراء لما هو قائم أو أنه تجديد وابتكار0 الهدف منه تصحيح أخطاء ومالبسات علمية سابقة،أو قد

 ،نمية األفرادت في كافة الجوانب المتعلقة بها والتي منها تطوير المؤسووسووات  وللوصووول إلى مسووتوى مقبول من
جراءات وأسووووووواليبالهيكل الوتطوير  ،وتدريبهم شووووووووكل هذا يتطلب دراسووووووووتها وتحليلها بالفإن ،  العمل تنظيمي وا 

ان مع مراعاة التقليل قدر اإلمك ،الوصوووول إلى أفضووول النتائج ،بحاث ودراسوووات علمية بغيةالعلمي في صوووورة أ
 (360،  2..2من جوانب االنحراف والقصور ) اللوزي ، 

إن من أهم األسوباب وراء القيام بهذا البحث ما تم مالمسوته من تحديات تواجه الطلبة في أبحاث التخرج سوواء 
يا و الدقيقة وبين كيفية االسووووووتفادة من هذه األبحاث في الجهات و المؤسووووووسووووووات أم العل ،في المرحلة الجامعية

دت والتي في غالب األحيان تكون االسوووتفادة ضوووئيلة إن وج ،التي تم دراسوووتها كممثله للجانب العملي التطبيقي
 (20،ص5990أصاًل 0) عقيل،

حث وتوفير متطلبات الب ،وتأهيله باحث،المهم في صوووووووقل شوووووووخصوووووووية ال نب األكاديميومن هنا يأتي دور الجا
 (2590:  0..2العلمي المادية وغير الملموسة ) كريبات ، 

ط لذا فإن هذا البحث جاء لتسووليوحيث أن عملية إعداد البحوث العلمية تواجه العديد من المشوواكل والمعوقات، 
إجراء  لقة بالمنظمات التي تمالضوووء حول أهم التحديات التي تواجه الطالب من الناحية األكاديمية وتلا المتع

قدم هذا يمعنية بهذه البحوث ، على أمل أن الجانب العملي فيها ، بغية حصوووووول النفع والفائدة لكل األطراف ال
 البحث الفائدة المرجوة منه دفعًا بالعملية التعليمية والبحثية إلى مزيد من التقدم والرقي 0

 البحث : إشكالية 2.1
بحث التحديات والمشاكل في انجاز المن  على اختالف مستوياتهم وتخصصاتهم العديديواجه معظم الباحثين 

العلمي، على الرغم من التباين النسبي بين هذه المشاكل تتعلق بأسباب مختلفة منها ،الفترة الزمنية أثناء القيام 
األفراد،  لمرتبطة باإلمكانات أوباألبحاث، أو مكان إجراء البحث الميداني، أو تلا المتعلقة باألسباب الفنية أو ا

ونظًرا لألهمية القصوى التي تمثلها األبحاث العلمية سواء على مستوى الباحثين أو المؤسسات العلمية أو 
لعلمي ا المنظمات المعنية بإجراء الجانب الميداني فيها، فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على واقع البحث

 ي إعداد بحوث التخرج بكلية االقتصاد والتجارة0والتحديات التي تواجه الطالب ف
 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 
 والتجارة الخمس0م بكلية االقتصاد 2.59-2.52والتمويل والمصارف لفصلي خريف ربيع 
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 فرضيات البحث: 3.1
( في متوسط وجهات نظر  %0.0.توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة  الفرضية األولى :

طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج 
 تعزى لمتغير الجانب األكاديمي 0

( في متوسط  %0.0.توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة  : فتنص علىفرضية الثانية ال
 حدياتت حول، المرقب بجامعة والتجارة االقتصاد بكلية اإلدارة والتمويل والمصارف وجهات نظر طلبة قسمي

 المنظمات محل البحث0 لمتغير تعزى التخرج بحوث
 أهداف البحث : 4.1
 البحث إلى:يهدف 
 التعرف على طبيعة البحوث المقدمة من قبل خريجي قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف0 - 50405
التعرف على التحديات التي تواجه الطلبة في إعداد بحوث التخرج والمتمثلة في الجانب األكاديمي  - 20405

 وتلا المتعلقة بالمنظمات محل البحث 0

م والحرص على متابعة ما ت ،في المؤسسات بأهمية مثل هذه البحوثيفيد هذا البحث المسئولين  – 60405
 التوصل إليه من نتائج تساهم في تطوير المؤسسات0

 أهمية البحث : 5.1
 تكمن أهمية هذا البحث في:

 حاجة الحقل العلمي لمثل هذه الدراسات 0  - 50005
 األكاديمي والجانب العلمي0بيان أهمية الربط بين الجانب  - 20005
 ،الباحثين حسب علم بدراسة مثل هذه المواضيعالتي تعني السيما في البيئة المحلية،نذرة البحوث  - 60005

 حيث يمثل إضافة يمكن االستفادة منها وتطويرها 0
 منهجية البحث: 6.1

 تتمثل منهجية البحث في اآلتي:
 منهج البحث : - 1.6.1

هرة كًما وكيًفا ، حيث وصف الظا لمثل هذه األبحاث المنهج الوصفي والتحليلي باعتباره أنسب المناهج إتباعتم 
 بالدراسة والتحليل المناسبين وصواًل إلى نتائج تخدم أغراض وأهداف هذا البحث0

 مجتمع وعينة البحث:  - 2.6.1
ل مجتمع البحث في خريجي قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة جامعة تمثي

حجم  أسلوب المسح الشامل نظًرا لصغر عإتباوقد تم  .6البالغ عددهم  2.59المرقب لفصلي خريف وربيع 
 مجتمع البحث0
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 مصادر البيانات : – 3.6.1
يانات الكتب والدوريات وكل ما يتعلق بجمع البالتي من بينها تتمثل في المصادر المصادر الثانوية :  -

 الباحثين0 إمكانياتوالمعلومات لتغطية أدبيات البحث في حدود 
عداد استمارة استبيان بالخصوص وقد تم تحكيمها من قبل أساتذة  - المصادر األولية : تم تصميم وا 

 كافة محاور البحث 0متخصصين وصواًل للصورة النهائية لضمان شموليته وتغطيته ل
 حدود البحث : 1.1

 الحدود الموضوعية : بعض التحديات التي تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج0 -
 م0 2.59،  2.52الحدود الزمنية : خريف ، ربيع  -
 الحدود المكانية : كلية االقتصاد والتجارة الخمس0 -
 والتمويل والمصارف0الحدود البشرية : الطلبة الخريجين بقسمي اإلدارة  -

 مصطلحات البحث : 1.1
والتي يمكن عن طريقها الوصول إلى حل لمشكلة محددة عن  ،يقصد به وسيلة الدراسةالبحث العلمي :  - 1

الدقيق لجميع الشواهد واألدلة، التي يمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة طريق االستقصاء الشامل 
 (90..2المحددة )عقيلي ، 

 من أجل جمع البيانات والمعلومات حول يقصد بها كل األفراد الذين يسخرون كافة اإلمكانياتالباحثون : – 2
 موضوع معين، وصواًل للحقائق لالستفادة منها في الجانب العلمي ) تعريف الباحثين اإلجرائي (0 

يعني مدى توفر اإلمكانات والعناصر المتعلقة بالجانب اإلداري والعلمي بالكلية، سواء المتغير األكاديمي : – 3
تلا المادية أم البشرية أو اإلجراءات، ومدى توفر التسهيالت للطلبة بإعداد بحوث التخرج ) تعريف الباحثين 

 اإلجرائي (0 
ت في إجراءات الجانب العملي، تعني بهذا المتغير مدى توفر التسهيالمتغير المنظمة محل البحث : – 4

والمعنية بكيفية الوصول والحصول على البيانات والمعلومات التي تخدم البحث العلمي بكل دقة وموضوعية ) 
 تعريف الباحثين اإلجرائي (0 

 الدراسات السابقة : 9.1
ات الجامعبعنوان مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كليات االقتصاد في  2115دراسة كريبات  - 1.9.1

 الليبية من وجهة نظر الخريجين.
 دراسة حالة في كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب0

هذه الدراسة إلى التعرف على مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد والتجارة جامعة  تهدف
 والفروق في هذه المشكالت والتي تعزى لمتغيري التخصص العلمي والمعدل التراكمي0 ،المرقب

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن أبرز المسببات لمشكالت بحوث التخرج 
إضافة إلى األسباب المنهجية في كتابة البحث العلمي،  ،واألكاديميةتتمثل في المشكالت اإلدارية 

83



في المجاالت النوعية لمشكالت  0.0.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كذلا 
بحث التخرج ) اإلدارية ، األكاديمية ، كتابة البحث ( تعزى لمتغيري التخصص العلمي والمعدل 

 التراكمي0
داد في إعبعنوان المشكالت التي يواجهها طلبة الجامعات الفلسطنية  2113دراسة منصور  - 2.9.1

 بحث التخرج وسبل مواجهاتها 
وكان الهدف الرئيس لهذه الدراسة التعرف على أهم المشكالت التي يواجهها الطالب عند إعداد بحث 

 0التخرج
كذلا  ،وأظهرت الدراسة عدد من المشكالت منها قلة النشاطات البحثية المتعلقة بكيفية إعداد البحوث

 أيًضا ضعف الخبرة في إعداد البحوث 0 ،ةضعف األساليب اإلحصائية المستخدم
واقع  البحث العلمي من وجهة نظر طلبة البكالوريس  Ghanem et.al 2011دراسة  - 3.9.1

 جامعة مؤتة وأربد
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البحث العلمي في جامعة مؤتة وأربد وعالقتها ببعض 

 المتغيرات 0
 ،الدراسة ) توظيف البحث العلمي في المؤسسات التعليمية والمراكز البحثيةوأظهرت النتائج أن مجالي 

كما أظهرت  ،على التوالي 2020، ..60وممارسة الطلبة في البحث العلمي  جاءت متوسطة) 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع البحث العلمية في الجامعتين من جهة نظر الطلبة 

 لكلية " الشهادة الثانوية المعدل التراكمي0تعزى المتغيرات : "ا
 بعنوان مشاكل البحث العلمي في العالم العربي  2116دراسة البرغوتي وأبو سمرة  4.9.1

 ،حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع المشاكل المتعلقة بالبحث العلمي في العالم العربي
 مًيا وتكنولوجًيا0ومقارنتها بالبحث العلمي في بعض الدول المتقدمة عل

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هناا فجوة بين األبحاث العلمية والجوانب التطبيقية 
 كذلا تأخر األبحاث العلمية في كثير من العالم العربي عنها في البلدان المتقدمة 0 ،لها

 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة موقع : 
حديات التي التعرف على الت حول الدراسة هذه في التركيز تم فقد السابقة للدراسات مكملة الدراسة هذه تعتبر

 أن إال، ةالدراس وبيئة مجتمع في كريبات دراسة مع تشابهت تواجه الطالب في إعداد بحوث التخرج ، حيث
 تعزى لتخرجا بحوث إعداد في الطلبة يواجهها التي المشكالت على ركزت كريبات دراسة كون في معها اختلفت
خرج بدراسة بعض التحديات لبحوث الت اهتمت الدراسة هذه أما التراكمي، والمعدل العلمي التخصص لمتغيري

 .الجانب األكاديمي  والمنظمات محل البحث في

84

 
 
 

 
 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول،  جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ل المجلة العلمية 



وبالنظر إلى دراسة منصور فأنها استخدمت أداة المقابلة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات إضافًة إلى اختالف 
ع الدراسة باعتبارها بيئة خارجية وتشابهت معها في البحث عن المشاكل والتحديات التي تواجه الطلبة مجتم

 عند إعدادهم لبحوث التخرج0
 تأثر ومدى باألردن مؤتة جامعة في العلمي البحث واقع معرفة لىإفقد هدفت  Ghanem et.al دراسة أما

 الدراسة عينة يف معها تشابهت حيث البحثية والمراكز العلمي البحث توظيف ومنها المتغيرات ببعض البحوث
 . والفرضيات والمشكلة األهداف في معها واختلفت

 اإلطار النظري  -2
 ماهية البحث العلمي :  1.2

البحث العلمي عملية منظمة هدفها معرفة الحقيقة عن موضوع معين ، حيث يسعى الباحث عادة إلمكانية 
والبراهين لتفسير العديد من القضايا والمشاكل الغامضة التي تصادفه ، وبذلا يستطيع أن الوصول إلى األدلة 

يكون شخصيته العلمية بأن يحلل ويقيم بعض الحقائق التي توصل إليها عن طريق التفكير السليم باستعمال 
 (50،ص2..2العقل والمنطق وانتهاج االسلوب الموضوعي 0)الصمد،

جراء  تجارب وله قيمته العلمية ، وال يستحق البحث أن يكون بحثًا إال  والبحث مجهود منظم ألخذ مالحظات وا 
إذا ساهم لحل مشكلة معينة سواء كانت أكاديمية أم تطبيقية متخًذا المنهج العلمي أسلوًبا لبحثه ، والباحث يكون 

 باحثًا علمًيا إذا كانت المعارف التي يتبادلها وطريقته في البحث تكون علمية0
( البحث العلمي في كتابة " البحث في األعمال االجتماعية" بأنه استقصاء N.polanskyبوالنسكي ) وعرف

منظم ودقيق يهدف إلى إضافة معارف يمكن الوصول إليها والتحقق من صحتها عن طريق االختبار العلمي0 
 (590، ص 5..2) المغربي، 

ة ي باعتباره الركيزة األساسية للتقدم، ولذلا اتسعت الدراسوقد أولت الدول المتقدمة رعاية فائقة للبحث العلم
بشكل ملحوظ  في مراحلها العليا ، وأصبحت طرق البحث ضمن المواد المعتمدة في المعاهد والجامعات 

عداده اإلعداد السليم0 ) مبارا ،  (50،ص3..2باعتبارها األساس لتكوين الباحث وا 
 مراحل البحث العلمي: 2.2

 (190-20، ص 5..2إلى تقسيم البحوث العلمية إلى الخطوات والمراحل التالية: ) المغربي،  يمكن اإلشارة
 تصميم البحث: -المرحلة األولى :

اختيار موضوع البحث ، تحديد مشكلة البحث ، تحديد الهدف من البحث ، تحديد المصطلحات  -
 تحديد مجاالت البحث 0 –والمفاهيم، االطالع على الدراسات السابقة 

 تحديد الفروض والتساؤالت التي يهدف البحث إلى اختبارها0 -
 تحديد العالقات التي يراد معرفة نوعها ودرجتها0 -
 تحديد المناهج العلمية المتبعة وفًقا لموضوع البحث0 -
 تحديد األدوات التي سيستخدمها الباحثون في الحصول على البيانات والمعلومات -
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 اختيارها 0تحديد مواصفات العينة وطرق  -
 المرحلة الثانية : تنفيذ البحث :

 الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية ) المكتبة (0 -
 الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر األولية 0 -
 استخدم األدوات والمقاييس التي صممت للبحث 0 -

 المرحلة الثالثة : استخالص النتائج:
 علومات في كشوفات خاصة 0تجميع البيانات والم -
 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 -

 الالزمة:المرحلة الرابعة : كتابة التقرير النهائي مع الفهرس والمالحق 
 خصائص البحث العلمي :3.2

 ( 20، 5990يتسم البحث العلمي بعدة خصائص تتمثل في : ) الهادي ، 
 التركيز حول المشكلة0 – 50602
 تضمين أعمال أصلية غير مزيفة 0 –20602
 على اتجاه عقلي يتسم بحب االستطالع واالستقصاء0 االرتكاز–60602
 متحيز0يتطلب بصيرة وعقل متفتح غير  –40602
 افتراض خضوع كل الظواهر لقوانين ونظم الحياة0 –00602
 اكتشاف القوانين والتعميمات0 –30602
 دراسة األسباب والمسببات0 –20602
 االعتماد على القياس واالختبار والتحقيق0 –20602
 طريقة علمية واعية ومنظمة لجمع الحقائق والبراهين0 إتباع –90602
 العلمي : معوقات إعداد البحث 4.2

 (2.56فعالية البحث العلمي أهمها: )أحمد، من توجد العديد من العوامل التي من شأنها أن تحد
 قلة المراجع والمصادر وضعف المنظومة المكتبية0 -5
 صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية للبحث0 -2
 واآلالت الحديثة 0 النقص في التجهيزات الضرورية الحديثة واألجهزة والمعدات -6
 ضعف التكوين المنهجي المتعلق بإعداد البحث العلمي0 -4
 عدم تناسب أعداد الطالب مع أعداد المشرفين0 -0
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 ضعف المنظومة التعليمية الجامعية واعتمادها على األساليب التقليدية0 -3
 نحو فهم أفضل للبحث العلمي 5.2

فقد أصبح  ،همية كبرى في أي مجال من مجاالت العلوم المختلفةيعتبر البحث العلمي في مؤسسات التعليم ذا أ
 معيار تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي يستند على مدى جودة البحث العلمي بها0

دارة داعمة  على و  ،إن البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى إستراتيجية علمية قابلة للتطبيق ا 
ة البحث العلمي في تقدم وتطور الدول والمجتمعات، كما يحتاج إلى إدارات مؤهلة أكاديمًيا وقيادًيا قناعة بأهمي

 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 

ط تمكنت فبهذه الشرو  ،لحديثة ، والمختبرات والمراكز العلمية المالئمة، والخدمات اإلدارية المساندةالتقنيات ا
البحوث العلمية في دول العالم األول من إدخال تغييرات جذرية على برامجها التعليمية، ونظمها اإلدارية 

 واالقتصادية واالجتماعية0
العربي بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، يالحظ أن هناا الكثير من لوضع البحث العلمي في العالم والمتابع 

التحديات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي وتحد من أدائه لدوره المناط به ، مما أدى إلى تأخر عملية 
 0السيما في وقتنا الحالي ،التنمية والتطور في هذا الجزء من العالم

لتعرف على أهم المشاكل التي تواجه استخدام التقنية الحديثة في البحث اإن االهتمام بالبحث العلمي يتيح   
العلمي وذلا من أجل اقتراح الحلول لها ، وكذلا التعريف بالفوائد التي يمكن أن يتحصل عليها الباحث عن 

 (2.50طريقها في إعداده البحث العلمي0)زكري، األربد ، 
 اإلطار العملي للبحث -3

 ع البحث :وصف خصائص مجتم 1.3
 منهجية البحث : 1.1.3

تم االعتماد في هذا البحث على المنهج الوصووفي التحليلي للوصووول إلى المعرفة الدقيقة والتفصوويلية  
حول مشووووووكلة البحث ولتحقيق فهم أفضوووووول وأدق للظواهر المتعلقة بها ، وباعتباره أنسووووووب المناهج في دراسووووووة 

الواقع أو الظاهرة كما هي على أرض الواقع ويصووووووفها بشووووووكل الظاهرة محل البحث ، ألنه يعتمد على دراسووووووة 
   0دقيق، ويعبر عنها كمًا وكيفاً 

 أداة البحث :  2.1.3
عداد االسووووووووتبيان بعدة مراحل ) االسووووووووتبيان ( أداة البحث على  دتماعاالتم  ، وقد مرت عملية تصووووووووميم وا 

 وخطوات كما يلي:
 تحديد األقسام الرئيسية التي شملها االستبيان0 50
 جمع وتحديد عبارات االستبيان0 20
 صياغة العبارات التي تقع تحت كل قسم0 60
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 إعداد االستبيان في صورته األولية 0 40
(  لتقدير درجة اإلجابة لعبارات Likert Scaleولقود تم اسوووووووووووووتخدام مقياس ليكارت الخماسوووووووووووووي  ) 

تفق، محايد، أتفق  ، أتفق ( ابتداء بالبدائل ) ال أتفق مطلقا، ال أ0-5االسوووووووووووووتبيوان، حيوث منح الودرجوات من )
لخماسي، ا مقياس ليكارت في الخاليا طول تحديد اإلجابات إلى خمس مستويات متساوية وتم وزعتتماًما( ثم 

 المقياس في ( ومن ثم تقسووووويمه على أكبر قيمة4=  5-0 المقياس  ) درجات بين المدى حسووووواب خالل من
المقياس  في قيمة أقل إلى هذه القيمة إضووافة تم ذلا ( وبعد.02.=  0÷ 4الخلية أي ) على طول للحصووول

 وهكذا أصووبح طول الخاليا كما هو الخلية، األعلى لهذه الحد لتحديد صووحيح( وذلا واحد وهي المقياس )بداية
 (50موضح بالجدول رقم )

 ( : يوضح ترميز بدائل اإلجابات وطول خاليا المقياس1جدول رقم )
اإلجابة علي 

 أتفق  بشدة أتفق محايد ال أتفق مطلقاال أتفق  األسئلة

 0 4 6 2 5 الترميز
 0 – .402 4059 – .604 6069 – 203 2009 – 502 5029 – 5 المتوسط المرجح
 % ..5 - %24 %26 - %32 % 32 - %02 % 05 - % 63 % 60 - %.2 الوزن النسبي
التقدير في 
 درجة عالية جدا عاليةدرجة  درجة متوسطة درجة ضعيفة درجة ضعيفة جدا التعليق

 مجتمع البحث :  3.1.3
يتكون مجتمع البحث من خريجين سابقين بقسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف تضمنت بحوث تخرجهم 

( مفردة، وتم استخدام أسلوب المسح الشامل  22دراسة عملية في عدد من المنظمات، وبلغ عددهم الفعلي ) 
 لصغر  حجم مجتمع البحث0

 ( عدد االستبيانات الموزعة على مجتمع البحث2) جدول

 والسمات الشخصية:البحث وفق الخصائص مجتمع الوصف اإلحصائي ل -4.1.3
 ( يبين الخصائص والسمات الشخصية لمجتمع البحث3جدول رقم )

 النوع
 
 

 المجموع إناث ذكور 
 22 9 59 العدد

 %..5 %6205 %3209 النسبة %

 العمر
 
 

 20أقل من  
 سنة

إلى أقل من  20
 المجموع سنة  فأكثر .6من  .6

 22 . 2 25 العدد
 %..5 %. %20 %20 النسبة %

االستبيانات  المجتمع
 الموزعة

االستبيانات 
 الغير مجابة

االستبيانات 
 المفقودة

االستبيانات التي 
 خضعت للتحليل

نسبة االستبيانات التي 
 خضعت للتحليل

6. 6. - 2 22 96066% 
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عدد الفصول 
 الدراسية

فصل دراسي  
 أكثر من فصلين فصلين دراسيين 5

 المجموع دراسيين

 22 5 4 26 العدد
 %..5 %603 %5406 %2205 النسبة %

 نوع المنظمة
 المجموع إنتاجية خدمية 
 22 52 53 العدد

 %..5 %4209 %0205 النسبة %
 

 -: يتبين أن الشخصية( وفق خصائص والسمات 6بالنظر إلى الجدول رقم )
من فئة (  6205 ) هم من فئة الذكور في حيث ما نسوووووووبته(  3209 ) ما يتعلق بمتغير النوع فإن ما نسوووووووبته

اإلناث وهذا يدل على طبيعة الثقافة المجتمعية السووووائدة من حيث ميل العنصوووور النسووووائي للدراسووووة في الكليات 
 العمر فوإنوه من المالحظ أن النسوووووووووووووبوة األكبر والتي بلغووتذات الطوابع التربوي والتعليمي أموا موا يخص متغير 

وهذا مؤشووووووووور على جانب من الجدية والمثابرة لدى طلبة هذا المرفق (  20 ) تمثل من دون السووووووووون (20%)
 والذي ينعكس على اإلجابات الواردة في االستبانة0

تمثل فصاًل دراسًيا واحًدا (  .2205 ) وبالنظر إلى المدة المستوفية في إعداد البحث المالحظ إن ما نسبته
البحوث في أقل مدة ممكنة ويعطي جانًبا من الجدية من  إتماموهذه داللة على مدى االهتمام والحرص على 

 قبل الباحث 0
 كمنظمات خدمية وما نسبته(  0205 ) وأخيًرا ما يخص نوع المنظمة التي أجرى فيها البحث فإنها تنوعت بين

 انتاجية وهذا مؤسسة على التنوع الواضح ما يثري هذه الدراسة ويعزز من نتائجها0منظمات (  4209 )

  صدق االتساق البنائي لالستبيان: 5.1.3
مدى   ذلاك حيث يقيس مدى تحقق األهداف التي تسعى األداة للوصول إليها ، ويبين صدق االتساق البنائي

 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:
 ( يوضح مدى االتساق البنائي  للمحور مع المجال الكلي للدراسة4جدول رقم )

 النتيجة P-Value معامل االرتباط  محاور االستبيان

محاور 
 االستبيان

المحور األول )التحديات المتعلقة بالجانب 
 األكاديمي(

 يوجد ارتباط ...0. 09.4.

المحور الثاني )التحديات المتعلقة بالمنظمات 
 محل البحث(

 يوجد ارتباط ...0. 0950.
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( α=0.0.يتبين أن معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (4رقم ) من خالل الجدول
 وبذلا تعتبر المحاور صادقة ومتناسقة لما وضعت  لقياسه0

 ثبات االستبيان : 6.1.3
 من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ  وذلا كما يلي: بحثتم التحقق من ثبات استبيان ال

 )ألفا كرو نباخ ( كانت النتائج كما هي مبينة بالجدول التالي:عند حساب قيمة معامل الثبات 
 ( يوضح نتائج اختبار ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة5جدول )

 معامل ألفاكرونباخ المحاور ت
 0244. الجانب األكاديمي -5
 0226. المنظمات محل البحث -2
 0952. جميع عبارات االستبيان -6

 ت = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ                                       ا
( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكال المحورينوهي على 0واضح من النتائج الموضحة في الجدول )

ألفا  لجميع فقرات  ( لكل محور من محاور االستبيان, كذلا كانت قيمة معامل 0226., 0244.الترتيب )
 0(0  مما يجعله على مقدار من الثقة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج 0952.االستبيان )

 : بحثاختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات ال 1.1.3
 Oneرنوف:  سم ، تم إخضاع هذه المتغيرات الختبار كولوموغروف بحثالختبار طبيعة التوزيع لمتغيرات ال

Sample Kolomgorov-Smirnov Test :وكان النتائج وفق الجدول التالي 
 ( يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي6جدول رقم )

 (Sig)المعنوية (Z) قيمة متغيرات الدراسة
 0.200 0526. المحور األول) التحديات المتعلقة بالجانب األكاديمي (

 ..0.2 0554. (البحثالمحور الثاني)التحديات المتعلقة بالمنظمات محل 
 ..02. 0.33. جميع عبارات االستبيان

 
الداللة  ىأكبر من مستو  بحث( لجميع محاور الSig( أن القيمة االحتمالية )3واضح من النتائج في جدول )

 لمعمليةا( وبذلا فإن توزيع البيانات لهذه المحاور يتبع التوزيع الطبيعي وعليه يتم استخدام االختبارات 0.0.)
 البحثالختبار فرضيات 

  ألساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:ا 1.1.3
 :التاليوهي ك( SPSSاختصارًا ) اي يعبر عنهتوالتم استخدام أساليب المعالجة اإلحصائية 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض تفيد في وصف عينة  -5
 الدراسة0

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانةCronbach's Alpha0اختبار ألفا كرونباخ ) -2
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المتغيرات, يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بين المتغيرات ومعرفة  واالرتباط بين تحليل االنحدار -6
 التأثيرات بينها0

 تحليل البيانات  واختبار الفرضيات 2.3
 بحوثين :الوصف اإلحصائي وفق إجابات الم 1.2.3
هنا يكون المجال إيجابيًا )أفراد العينة غير متفقين على فقرات المحور( إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية      

( ، ويكون 6(, وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أقل من قيمة المتوسط المعياري )0.0.أقل من )
(,  0.0.كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أقل من ) سلبيًا )أفراد العينة متفقين على فقرات المحور( إذا

(، ويكون المجال متوسطًا إذا 6وقيمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أكبر من قيمة المتوسط المعياري )
 (0.00.كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أكبر من )

 وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها:
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلجابات مجتمع البحث حول عبارات( 1جدول )

 المحور األول )التحديات المتعلقة بالجانب األكاديمي( 

اس العبارات ت
مقي
ال

طلقا 
ق م

 أتف
ال

 

فق
ال أت

حايد 
م

فق 
أت

شدة 
  ب
فق
أت

 

سط
متو

ال
سبي 

 الن
وزن

ال
ري 
عيا
 الم

راف
النح

ا
 

يب
لترت
ة وا

تيج
الن

 

5- 

يترا 
للطالب 
حرية 
اختيار 
عنوان 

البحث وفق 
الموضوع 
الذي 

يتماشى مع 
ميوله 
 وتوجهاته0

 18 9 1 0 0 التكرار

4.607 92054 0.562 
 

موافق 
 بشدة
 64.3 32.1 3.3 0 0 النسبة (5)

2- 

تشعر بأن 
هناا 
ارتباط 
وثيق بين 
مفردات 
مادة طرق 
البحث 
العلمي 

 11 14 3 0 0 التكرار

4.286 20022 0.659 
موافق 
 بشدة
(4) 

 39.3 50 10.7 0 0 النسبة
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وبين عملية 
إعداد بحث 
 التخرج0

6- 

يحتاج 
الطالب إلى 
مهارة وقدرة 
تتعلق 
بكيفية 
إعداد 
البحوث 
 العلمية0

 12 15 1 0 0 التكرار

4.393 22023 0.567 
موافق 
 بشدة
 42.9 53.6 3.6 0 0 النسبة (2)

4- 

يوجد 
اهتمام من 
جانب 
أعضاء 
هيئة 
التدريس 
يتعلق 
بتوعية 
ونصح 
وتبصير 
الطلبة 
الخريجين 
بكيفية 
إعداد 
البحوث 
 العلمية0

 11 11 5 1 0 التكرار

4.143 22023 0.848 
 موافق

(0) 

 39.3 39.3 17.9 3.6 0 النسبة

0- 

 يتم
 اختيار
 المشرف

 قبل من
 الطالب

 يتم وال
 توجيهه

 بناء بل
 على
 رغبته0

 12 12 2 0 2 التكرار

4.143 22023 1.079 
 

 موافق
 42.9 42.9 7.1 0 7.1 النسبة (3)

3- 

تتسم 
البحوث 
العلمية 
)بحوث 

 20022 4.286 10 16 2 0 0 التكرار
0.6 
 

موافق 
 بشدة
(6) 
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التخرج( 
بكونها 
تعالج 
مشاكل 
وظواهر 
تعاني منها 
المنظمات 
وتعايشها 
بشكل 
 مباشر0

 35.7 57.1 7.1 0 0 النسبة

2- 

يتمتع 
األستاذ 
المشرف 
بمهنية 

عالية وقدرة 
في توجيه 
الطالب 
وتذليل 
الصعاب 
 أمامهم0

 8 12 8 0 0 التكرار

 موافق 0.77 .2 4
(2) 

 28.6 42.9 28.6 0 0 النسبة

2- 

تقوم إدارة 
الكلية 
 بتقديم كافة
أنواع 

المساعدة 
والتسهيالت 
للطلبة 
الخريجين 
من النواحي 
اإلدارية 
 والفنية0

 6 13 3 0 0 التكرار

 موافق 0.667 .2 4
(2) 

 21.4 57.4 21.4 0 0 النسبة

9- 

يوجد نوع 
من 

التواصل 
بين إدارة 
الكلية 
وكافة 
منظمات 
المجتمع 
للوقوف 
على 

المشاكل 

 2 2 17 7 0 التكرار

2.964 09022 0.793 
 محايد

(54) 

 7.1 7.1 60.7 25 0 النسبة
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والمعوقات 
التي تحتاج 
إلى دراسة 
وتسليط 
الضوء 

عليها بغية 
تقديم 
الحلول 
للمشاكل 
والحيلولة 
دون 
 وقوعها0

5.- 

يقوم 
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

 5 13 7 3 0 التكرار

 موافق 0.897 24022 3.714
(55) 

 17.9 46.4 25 10.7 0 النسبة
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55- 

يتم اعتماد 
معايير 
علمية في 
إعداد 
البحوث 
ومناقشتها 
من قبل 
اللجان 
المشرفة 

قبل الشروع 
في البحث 
 وعند التقييم
 النهائي0

 4 17 7 0 0 التكرار

 موافق 0.629 22023 3.893
(9) 

 14.3 60.7 25 0 0 النسبة

52- 

 إدخال تم
 تعديالت

 عنوان على
 البحث
 ومشكلته

 آراء وفق
 ومقترحات
المسئولين 
 بالمؤسسة

 يتناسب بما
 الواقع0 مع

 1 7 12 8 0 التكرار

 محايد 0.838 3.022 3.036
(56) 

 3.6 25 42.9 28.6 0 النسبة

56- 

 البحث
 قمت الذي

 بإعداده
 يعتبر
 إضافة
 وأنه علمية
 في ساهم
 حلول تقديم

 ناجعة
 ومهمة
 للمنظمة
 تم التي

 إجراء
 البحث
 الميداني
 بها0

 3 15 10 0 0 التكرار

 موافق 0.646 20 3.75
(5.) 

 10.7 53.6 35.7 0 0 النسبة

95



54- 

 تتسم
 بحوث
 في التخرج
 الكلية
 بالحداثة
 في وتواكب

 معظمها
 المتغيرات
 الحديثة
 وليست
 تكرار
 البحوث
 سابقة

 4 12 9 2 1 التكرار

 موافق 0.96 25042 3.571
(12) 

 14.3 42.9 32.2 7.1 3.6 النسبة

 نتيجة المحور األول
 107 173 22 21 3 التكرار

 موافق 044. 22023 60956
 27.3 44.12 22.45 5.36 0.77 النسبة

 
 نوانع اختيار حرية للطالب أن على بشدة يوافقونبحث مجتمع ال أفراد أغلب أن( يتضح 2من الجدول رقم )

( وهو 4.607متوسط وبلغ ) أعلى متوسط هذه العبارة كان ولذلا وتوجهاته، ميوله حسب البحث وموضوع
 على التجانس, وبمالحظة ( وهي قيمة ضئيلة تدل0032.متوسط مرتفع بدرجة كبيرة، وبانحراف معياري قيمته )

 بشدة(، قأتف أو )أتفق إما كانت اإلجابات أغلب ألن مرتفعة جاءت المتوسط أن يتبين العبارات باقي نتائج
معدومة، ولذا كان المتوسط الحسابي للمحور مرتفع ويساوي  شبه مطلقا( كانت أتفق وال أتفق )بال واإلجابات

تجرى وفق معايير علمية، وهناا اهتمام من قبل الطالب بها (,وهذا يدل على أن بحوث التخرج 60956)
 0لتعطي نتائج دقيقة

 ( 60956وبالرجوع  لنتائج المحور األول المتعلق بإعداد بحث التخرج  يتبين أن متوسط هذا المحور بلغ )
قة، وأنها يوهذه النتيجة تدل على أن أفراد المجتمع  يرون أن بحوثهم أجريت وفق مقاييس ومعايير علمية دق

 أفادت المنظمة التي أجري الجانب العملي حولها، وقد قدمت حلوال لبعض المشاكل التي تعايشها هذه المنظمة0
 ( يتبين أن  ترتيب عبارات المحور األول المتعلقة بتحديات الجانب األكاديمي جاء كالتالي:2ومن الجدول )

 الذي يتماشى مع ميوله وتوجهاته0يترا للطالب حرية اختيار عنوان البحث وفق الموضوع  -5

 يحتاج الطالب إلى مهارة وقدرة تتعلق بكيفية إعداد البحوث العلمية0 -2
تتسم البحوث العلمية )بحوث التخرج( بكونها تعالج مشاكل وظواهر تعاني منها المنظمات وتعايشها  -6

 بشكل مباشر0
 خرج0بين عملية إعداد بحث التتشعر بأن هناا ارتباط وثيق بين مفردات مادة طرق البحث العلمي و  -4

96

 
 
 

 
 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول،  جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ل المجلة العلمية 



يوجد اهتمام من جانب أعضاء هيئة التدريس يتعلق بتوعية ونصح وتبصير الطلبة الخريجين بكيفية  -0
 إعداد البحوث العلمية0

 رغبته0 على بناء بل توجيهه يتم وال الطالب قبل من المشرف اختيار يتم -3
 نية0والتسهيالت للطلبة الخريجين من النواحي اإلدارية والفتقوم إدارة الكلية بتقديم كافة أنواع المساعدة  -2
 يتمتع األستاذ المشرف بمهنية عالية وقدرة في توجيه الطالب وتذليل الصعاب أمامهم0 -2
يتم اعتماد معايير علمية في إعداد البحوث ومناقشتها من قبل اللجان المشرفة قبل الشروع في البحث  -9

 وعند التقييم النهائي0
 التي منظمةلل ومهمة ناجعة حلول تقديم في ساهم وأنه علمية إضافة يعتبر بإعداده قمت ذيال البحث -.5

 بها0 الميداني البحث إجراء تم
يقوم الطالب قبل وأثناء إعداده لبحث التخرج بعدد من الزيارات للجهات ذات العالقة )الجهة المعنية  -55

لجوانب ومعرفة األبعاد التي يتطلب بالجانب العملي( كنوع من االنخراط من أجل الوقوف على ا
 دراستها وتحليلها0

 لبحوث تكرار وليست الحديثة معظمها المتغيرات في وتواكب بالحداثة الكلية في التخرج بحوث تتسم -52
 سابقة0

 يتناسب ماب بالمؤسسةالمسئولين  ومقترحات آراء وفق ومشكلته البحث عنوان على تعديالت إدخال تم -56
 الواقع0 مع

من التواصل بين إدارة الكلية وكافة منظمات المجتمع للوقوف على المشاكل والمعوقات يوجد نوع  -54
 التي تحتاج إلى دراسة وتسليط الضوء عليها بغية تقديم الحلول للمشاكل والحيلولة دون وقوعها0

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلجابات مجتمع الدراسة حول ( 1جدول رقم )
 ارات المحور الثاني  )التحديات المتعلقة بالمنظمات محل البحث (.عب

اس العبارات
مقي
ال

طلقا 
ق م

 أتف
ال

 

فق
ال أت

حايد 
م

فق 
أت

شدة 
  ب
فق
أت

 

سط
متو

ال
سبي 

 الن
وزن

ال
 

ف 
حرا
االن

ري
عيا
الم

يب 
لترت
ة وا

تيج
الن

 

 المعنية المنظمة تقوم
 بتقديم العملي بالجانب

 ين0للباحث التسهيالت كافة

 5 14 6 3 0 التكرار
6020 20 0.887 

 أتفق
 17.9 50 21.4 10.7 0 النسبة (6)

 اتالبيان على الحصول يتم
 تخص التي والمعلومات

 سهولة بكل البحث إعداد
 ويسر

 5 14 5 4 0 التكرار

60254 24022 0.937 
 أتفق
 17.9 50 17.9 14.3 0 النسبة (4)

 ينب المباشر التواصل يتم
 وبين الكلية إدارة

 عن المعنية المؤسسات

 2 2 13 10 1 التكرار
20223 00022 0.917 

 محايد
 7.1 7.1 46.4 35.7 3.6 النسبة (.5)

97



 مكلفين مندوبين طريق
 بالخصوص

 أو إدارة أو مكتب يوجد
 ةقاعد بتكوين يعنى قسم
 يالت المنظمات في بيانات

 الميداني البحث إجراء تم
 فيها

 1 3 13 11 0 التكرار

 محايد 0.787 0022 20223
 3.6 10.7 46.4 39.3 0 النسبة (9)

 مت الذين األفراد يتسم
 الزيارات في مقابلتهم

 بالوعي االستطالعية
 التطبيقية األهمية حول

 العلمية للبحوث

 2 10 12 4 0 التكرار

60602 32054 0.826 
 محايد

 7.1 35.7 42.8 14.3 0 النسبة (3)

 استمارات توزيع تم
 عينةال أفراد على االستبيان
 لتفادي مباشر بشكل
 في تقع قد التي األخطاء

 رالمباش غير التسليم حالة

 12 14 0 2 0 التكرار

40223 20022 0.81 
أتفق 
 بشدة
 42.9 50 0 7.1 0 النسبة (5)

 المعنية المؤسسات تقوم
 للدراسة العملي بالجانب
 والمعوقات المشاكل بتحديد
 الباحث يتطلع التي

 ودراستها فيها للخوض
 وموضوعيا0 تحديدا دقيقا

 6 7 12 3 0 التكرار

 أتفق 96. 25042 60025
 21.4 25 42.9 10.7 0 النسبة (0)

 بزيارات قمت وأن سبق
 على للوقوف استطالعية

 معالجة إلى تحتاج جوانب
 عنو  تحديد قبل تطوير أو

 بحثا0

 6 18 3 1 0 التكرار

 أتفق 0.693 2.022 40.63
 21.4 64.3 10.7 3.6 0 النسبة (2)

 عةبمتاب المؤسسة إدارة تقوم
 مت التي البحوث إتمام آلية

 فيها0 إجراؤها

 1 5 12 10 0 التكرار
20296 02023 0.832 

 محايد
 3.6 17.9 42.8 35.7 0 النسبة (2)

 على المؤسسة إدارة حرص
 والبحث الدراسة نتائج دقة

 وذلا فيها تمت التي
 التوصيات من لالستفادة
 جعةنا حلوال تعد باعتبارها

 تمت التي للمشاكل
 دراستها0

 2 3 10 13 0 التكرار

 محايد 0.917 00022 20223
 7.1 10.7 35.7 46.4 0 النسبة (55)

حث الب من نسخة تسليم يتم
إلكترونية(  أو ورقية )

 وذلا المعنية للمؤسسة

 3 2 12 10 1 التكرار
 محايد 1.01 02054 20202

(2) 
 10.7 7.1 42.9 35.7 3.6 النسبة
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 على المباشر للوقوف
 على واالطالع المشاكل
 المعالجة وسبل طرق

 منها0 لالستفادة

 الثاني نتيجة المحور
 45 92 98 71 2 التكرار

 14.6 29.9 31.8 23.1 0.65 النسبة محايد 0.593 33094 60642

ومن خالل تحليل ودراسة النتائج السابقة تبين أن المحور المتعلق بالمنظمات المعنية بالجانب العملي لبحوث 
الحظ أن ة لجميع العبارات نيالتخرج  يحتوي على إحدى عشرة عبارة لقياسه, وبالنظر إلى المتوسطات الحساب

تم توزيع " أغلب قيم المتوسطات كانت تدل حسب المقياس على )محايد(, ولذا كان المتوسط الحسابي للمحور 
استمارات االستبيان على أفراد العينة بشكل مباشر لتفادي األخطاء التي قد تقع في حالة التسليم غير المباشر"  

( وأغلبها 2دول )( وهي قيمة مرتفعة جدا, ومتوسطات باقي العبارات موضحة في الج40223وبلغت قيمته )
 0ذات قيمة متوسطة

 عبارات المحور الثاني المتعلقة بالمنظمات محل البحث  وهو كالتالي:( يتبين ترتيب 2ومن الجدول )
 حالة في قعت قد التي األخطاء لتفادي مباشر بشكل العينة أفراد على االستبيان استمارات توزيع تم -5

 المباشر0 غير التسليم
 نوع حديدت قبل تطوير أو معالجة إلى تحتاج جوانب على للوقوف استطالعية بزيارات قمت وأن سبق   -2

 بحثا0
 للباحثين0 التسهيالت كافة بتقديم العملي بالجانب المعنية المنظمة تقوم -6
 ويسر0 سهولة بكل البحث إعداد تخص التي والمعلومات البيانات على الحصول يتم -4
 للخوض لباحثا يتطلع التي والمعوقات المشاكل بتحديد للدراسة العملي بالجانب المعنية المؤسسات تقوم -0

 وموضوعيا0 دقيقا تحديدا ودراستها فيها
 العلمية0 للبحوث التطبيقية األهمية حول بالوعي االستطالعية الزيارات في مقابلتهم تم الذين األفراد يتسم -3
 فيها0 إجراؤها تم التي البحوث إتمام آلية بمتابعة المؤسسة إدارة تقوم -2
 المشاكل لىع المباشر للوقوف وذلا نيةالمع إلكترونية( للمؤسسة أو البحث )ورقية من نسخة تسليم يتم -2

 منها0 لالستفادة المعالجة وسبل طرق على واالطالع
 لميدانيا البحث إجراء تم التي المنظمات في بيانات قاعدة بتكوين يعنى قسم أو إدارة أو مكتب يوجد -9

 فيها0
 بالخصوص0 مكلفين مندوبين طريق عن المعنية المؤسسات وبين الكلية إدارة بين المباشر التواصل يتم -.5
 وصياتالت من لالستفادة وذلا فيها تمت التي والبحث الدراسة نتائج دقة على المؤسسة إدارة حرص -55

 دراستها0 تمت التي للمشاكل ناجعة حلوال تعد باعتبارها
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 اختبار فرضيات البحث : 2.2.3
( في متوسط وجهات نظر  %0.0.الفرضية األولى : توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة 

طلبة قسمي اإلدارة والتمويل والمصارف بكلية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب حول تحديات بحوث التخرج 
 تعزى لمتغير الجانب األكاديمي 0

( في متوسط  %0.0.الفرضية الثانية فتنص على : توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى الداللة 
 حدياتت حول المرقب بجامعة والتجارة االقتصاد بكلية اإلدارة والتمويل والمصارف قسميوجهات نظر طلبة 

 المنظمات محل البحث 0 لمتغير تعزى التخرج بحوث
لكمن عالقة بين المتغير األكاديمي و المنظمات محل البحث والتي تمثل بعض  هنا كان إذا ما على للتعرف

 كما النتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط وجاءت "  تم استخدامالتحديات التي تواجه البحوث العلمية  
 :التالي الجدول يوضحها

 ( نتائج تحليل االنحدار لبيان بعض التحديات التي تواجه الطالب إلعداد بحوث التخرج9جدول )
معامل االرتباط  المتغيرات المستقلة

(r ) 
اختبار التأثير  2معامل التحديد 

T-test  
 β Sigاالنحدارمعامل 

 الجانب األكاديمي 

 المنظمات محل البحث

.0306 .0422 404 .022. .0. 

 
بحوث لتشير النتائج بالجدول السابق وفقا آلراء أفراد مجتمع  الدراسة  على وجود فروق ذو  داللة إحصائية  

مستوى معنوية عند حول التحديات تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث   التخرج
(.0.0=α( 0 حيث يلغ  معامل االرتباط)R=0.653) وهذا يدل على وجود ارتباط قوي، أما معامل التحديد

𝑹𝟐 ( 50642( ،  كما بلغت قيمة درجة التأثير )0422.فقد بلغ =β( وقد بلغت قيمة  )404  =T بمستوى )
يمكن القول بوجود أثر ذو  داللة إحصائية ( وعليه 0.0.( وهي أصغر من مستوى المعنوية  ) 0.00داللة )

تعزى لمتغيري الجانب األكاديمي والمنظمات محل البحث عند مستوى معنوية  للتحديات المتعلقة ببحوث التخرج
(.0.0=α0) 

 :النتائج والتوصيات3.3
 النتائج : 1.3.3

 من خالل التحليل اإلحصائي تم التوصل  إلى النتائج التالية: 
جرائها وفق المعايير العلمية مرتفع, فقد بلغ متوسط  البحث ت نتائجأظهر  -5 أّن مستوى جودة بحوث التخرج وا 

 (0 60956االستجابة عن العبارات المتعلقة بهذا الخصوص )
عزى لمتغيري الجانب األكاديمي ت لبحوث التخرج وجود فروق ذو داللة إحصائية بحثأظهرت نتائج ال -2

 0%4202سبة األثرحيث كانت ن والمنظمات محل البحث
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يث حعلى تطوير المنظمات  لبحوث التخرجأن هناا أثر طردي ذو داللة إحصائية  بحثأظهرت نتائج ال -6
 ( وهي قيمة موجبة تشير إلى طردية العالقة بين المتغيرين03060.كانت قيمة معامل االرتباط )

ؤثر ت إلى أن هناا تحديات لبحوث التخرج في قسمي إدارة األعمال والتمويل والمصارف بحثتوصل ال -4
 على جودة البحوث 0

أن اهتمام المؤسسات والمنظمات بالبحوث التي تجرى حولها يعد متوسطا وال يرقى  بحثالنتائج أوضحت  -0
 للمستوى المطلوب0

غرض سسات التي تجرى حولها بحوث التخرج, لأنه ال يوجد تنسيق بين الكلية والمؤ  بحثالنتائج أوضحت  -3
 التسهيل على الطالب وتذليل الصعوبات التي تواجهه0

عن  لمسئوليناأن بحوث لتخرج تقدم حلوال للمشكالت التي تعترض المؤسسات, إال أن  بحثالنتائج بينت  -2
 البحوث ولما توصلت إليه من نتائج0    ههذه المؤسسات ال يلقون اهتماًما لهذ

 التوصيات  : 2.3.3
االهتمام بالبحوث العلمية التي تعنى بدراسة عملية لمشكلة من المشكالت  على إدارة الكليات الجامعية -5

؛ لما له ثاألبحاالتي تواجه المؤسسات الخدمية واإلنتاجية, وتشجيع الطلبة على اختيار هذا النوع من 
 من أثر في تطوير هذه المؤسسات0

بحوث التخرج وفق المعايير العلمية الدقيقة, والعمل على تطويرها وتقديمها على إجراء  زيادة التركيز -2
 في نسق علمي دقيق0

في الكلية باالهتمام ببحوث التخرج, ودعمهم  ماديًا ومعنويًا للطلبة لما لهذا الدعم من  المسئولينالتزام  -6
 أثر على المنظمات خاصة في المدى الطويل0

نتائج البحوث العلمية التي أجريت حولها, واالهتمام بتوصيات  مدراء المؤسسات على إطالعضرورة  -4
هذه البحوث, وعمل أرشيف خاص بالبحوث العلمية؛ لالحتفاظ بها؛ ولحل المشكالت التي تواجه هذه 

 المدى البعيد0 المؤسسات, و لتحقيق مستويات أفضل على
 أمكن0 ما لتطبيقها والسعي بها واألخذ الطلبة نم المقدمة بالمقترحات المؤسسات اهتمام زيادة -0
تخصيص قسم أو مكتب بالمؤسسات خاص بمساعدة الباحثين, وتقديم المعلومات الدقيقة والمساعدات  -3

 التي يحتاجونها0
 المصادر والمراجع :

 أواًل الكتب :
 لطباعةل الثقافة شموع دار0 الرياضي اإلحصاء وتطبيقات العلمي البحث0( 2..2جبار ) الستار عبد الحمد،– 5

 الزاوية0 والتوزيع والنشر
 والنشر،عمان،األردن0 للطباعة وائل دار ، 2ط0 اإلدارية التنمية0( 2..2اللوزي،موسى ) -2
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، دار الثقافة 4ط0 في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةأساليب البحث العلمي 0( 5..2المغربي ، كامل محمد )-6
 ن0للنشر والتوزيع ، عمان األرد

 القاهرة0 األكاديمية المكتبة0 العلمية البحوث وتوثيق اعداد أساليب0( 5990محمد ) الهادي،محمد-4
 االجتماعية 0 العلوم كلية طرابلس، ،جامعة 2ط  0 العلمي البحث مناهج فلسفة0( 5990حسن ) عقيل عقيل –0
 3..2األكاديمية  ،المكتبة 2ط0كتابته وطريقة أسسه العلمي البحث0( 3..2الصاوي ) محمد مبارا، -3

 القاهرة0
 سكندرية0اال المصرية، المكتبة0 والتطبيق النظرية بين العلمي البحث مناهج0( 4..2أنور ) محمد محروس، -2
  للنشر وائل دار0 الحديثة والتجارب والخصائص االبتكار : المفاهيم إدارة0( 6..2نجم ) عبود نجم، -2

 األردن0 عمان والتوزيع،
 : الدوريات :ثانًيا 

( 0العوامل المفسرة لتأخر الطلبة في مرحلة التعليم الدقيق في العلوم 2.56أحمد ، نصر صالح محمد ) -5
المحاسبية في ليبيا من وجهة نظر الخريجين0 دراسة حالة في كلية المحاسبة جامعة الجبل الغربي 0 مجلة 

 والتجارة زليتن الجامعة األسمرية0( بكلية االقتصاد 5العلوم االقتصادية والسياسية العدد )
ورقة عمل  المجتمعية في مجال البحث العلمي0 معوقات الشراكة0( 9..2عقيلي ، فاطمة عبد العزيز ) –2

مقدمة إلى منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي في المملكة السعودية ، جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية ، الرياض السعودية0

مشكالت بحوث التخرج لدى طلبة كلية االقتصاد في الجامعات الليبية 0( 2.50كريبات ، موسى محمد ) –6
 م2.500مجلة أفاق اقتصادية ، جامعة المرقب ، العدد الثاني يونيو  0من وجهة نظر الخريجين

االنترنت والبحث العلمي المحاسبي ألعضاء  (2.500)زكري ، محمد أبو القاسم واألربد ، أحمد خليفة  – 4
 2.500مجلة آفاق اقتصادية ، جامعة المرقب، العدد الثاني ، يونيو 0هيئة التدريس المحاسبية بالجامعات الليبية
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 مدى توفر مقومات محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية

 ميدانية على فروع مصرف الجمهورية العاملة بمدينة مصراتةدراسة 
  2يوسف محمد أبوختالةأ.                        1حسن محمد العربي الشريفد.

 

 الدراسة: مستخلص 
تهدف الدراسة للتعرف إلى أي مدى تتوفر فيها مقومات محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية، والتعرف   
الصعوبات التي تعترض تطبيقها، وبيان الفوائد التي تعود على المصرف نتيجة لتطبيقه لنظام محاسبة  على

األساسية لنظام محاسبة المسؤولية في األتي )الهيكل المسؤولية، ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد المقومات 
 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    
( من أفراد اإلدارة العليا والموظفين 13الدراسة المكون من ) عينةة، ووزعت على وتطبيق نظام محاسبة المسؤولي

 ((SPSSبمدينة مصراتة، وتم استخدام برنامج اإلحصائي  العاملةع مصرف الجمهورية و القياديين العاملين بفر 
 في تحليل البيانات واستخراج النتائج، والتأكد من صحة الفرضيات.

 :أهمهاوتم التوصل إلى النتائج 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي المعد جيدًا وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في  -
 مصرف الجمهورية.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام المعلومات المحاسبية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في  -
 مصرف الجمهورية.

إحصائية بين نظام الموازنات التخطيطية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في  يوجد أثر ذو داللة -
 مصرف الجمهورية.

نظام التقارير الرقابية المرتبط بكل مراكز المسؤولية وتطبيق نظام  يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين -
 محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 قومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.وتوصي الدراسة بزيادة االهتمام بتوفير م   
محاسبة المسؤولية، هيكل تنظيمي, نظام معلومات محاسبية, موازنات تخطيطية, نظام للتقارير  مفتاح الكلمات:

    الرقابية

                                                           
 edu.lyctsmi@hasanelarab.، مصراتة -العلوم التقنية محاضر بكلية  1
 yousefabokhatala@gmail.com،  مصراتة -العلوم التقنية محاضر بكلية مساعد  2
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 اإلطار العام للدراسة: .1

 مقدمة: 1.1

يعييييييا العيييييالم الييييييوم عصييييير المعلوميييييات وأنظمتهيييييا وتقنيتهيييييا والبحييييي  عييييين أفضيييييل اسيييييتخدام لهيييييا      
بأقيييييل تكلفييييية إلنتاجهيييييا، وذليييييك ألن المعلوميييييات السيييييليمة تيييييؤدي إليييييى قيييييرارات سيييييليمة، ومييييين ثيييييم تيييييؤثر 
إيجابييييًا علييييى مييييوارد المجتمعييييات وثرواتهييييا، وبالتبعييييية علييييى رفاهييييية أفرادهييييا، كمييييا تييييؤدي إلييييى الك ييييف 

 إلمكانيات الحقيقية لتقدم المجتمعات ونموها.عن ا
ويعتبييييير النظيييييام المحاسيييييبي ظيييييل الثيييييورة التقنيييييية التيييييي نعي يييييها أهيييييم األنظمييييية المنتجييييية للبيانيييييات      

والمعلومييييات السييييليمة والمفيييييدة فييييي اتخيييياذ قييييرارات اقتصييييادية تييييؤثر فييييي رفاهييييية األفييييراد والمجتمعييييات، 
المحاسييييبية فييييي مجييييال اتخيييياذ القييييرارات ظيييياهرة عملييييية ميييين كمييييا يعتبيييير اسييييتخدام البيانييييات والمعلومييييات 

 ظواهر الحياة في العصر الحدي .
ليييييييذلك يمكييييييين تطبييييييييق نظيييييييام محاسيييييييبة المسيييييييؤولية فيييييييي جمييييييييع التنظيميييييييات االقتصيييييييادية ب يييييييض      

النظييييييير عييييييين نوعهيييييييا أو حجمهيييييييا وأسيييييييلوب إدارتهيييييييا فييييييييمكن تطبيقهيييييييا فيييييييي الم يييييييروعات الصيييييييناعية 
 والزراعية والتجارية وم روع الخدمات كالمصارف و ركات التأمين واإلدارات الحكومية.

التجاريييييية تمثيييييل عصيييييب الحيييييياة االقتصيييييادية فيييييي المجتمعيييييات لميييييا  هيييييذا ولميييييا كانيييييت المصيييييارف     
تقدمييييه فييييي إسييييهامات فييييي خطييييط تمويلييييية وتنموييييية اقتصييييادية واجتماعييييية، وفييييي ظييييل التطييييور العلمييييي 
والتقييييييدم التقنييييييي الييييييذي يواكييييييب المصييييييارف فييييييي إدارتهييييييا لواجباتهييييييا وكبيييييير حجييييييم مهامهييييييا وعملياتهييييييا 

لييييييض، باإلضييييييافة إلييييييى تعييييييدد وتنييييييوع فروعهييييييا وأقسييييييامها المقدميييييية لوفييييييراد والمؤسسييييييات والحكومييييييات... إ
األميييير الييييذي أدى بييييدورإ إلييييى صييييعوبة إدارة كافيييية العلميييييات التييييي تنجييييز ب ييييكل يييييومي واتخيييياذ الحلييييول 

 المناسبة لها بصورة مركزية.

 مشكلة الدراسة: 1.1

تعتبيييييير محاسييييييبة المسييييييؤولية أداة قيييييييان مهميييييية تهييييييدف إلييييييى التحقييييييق ميييييين أن كييييييل ن يييييياط فييييييي      
المصييييرف يسييييير وفقييييا لمييييا هييييو مخطييييط لييييه، لييييذلك يتطلييييب تقييييييم األدا  الفعلييييي مييييع مييييا هييييو مخطييييط 
وتحليييييييل االنحرافييييييات ومعرفيييييية أسييييييباب حييييييدوثها، ووضييييييع أسيييييين العيييييي ج لهييييييا، بهييييييدف تييييييوفير نظييييييام 

لين، لكيييييي يسييييياعد عليييييى تحقييييييق أهيييييداف المصيييييرف المن يييييودة فيييييي ضيييييو  للمراقبييييية وتقيييييييم أدا  العيييييام
 التطورات التكنولوجية واإلدارية.

 وتتمثل م كلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:     
ميييييا ميييييدى تيييييوفر مقوميييييات تطبييييييق نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية فيييييي فيييييروع مصيييييرف الجمهوريييييية العاملييييية 

 بمدينة مصراتة ؟
 سي التساؤالت الفرعية التالية: ويتفرع من التساؤل الرئي
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  ميييييا ميييييدى وجيييييود هيكيييييل تنظيميييييي سيييييليم فيييييي مصيييييرف الجمهوريييييية وتيييييأثيرإ عليييييى تطبييييييق نظييييييام
 محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية ؟

  مييييييا مييييييدى وجييييييود نظييييييام محاسييييييبي ذو كفييييييا ة ومتطييييييور يسيييييياعد علييييييى تطبيييييييق نظييييييام محاسييييييبة
 المسؤولية في مصرف الجمهورية ؟

  تخطيطيييييية تهيييييدف لتطبييييييق نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية فيييييي مصيييييرف ميييييا ميييييدى وجيييييود موازنيييييات
 الجمهورية ؟

  ميييييا ميييييدى وجيييييود نظيييييام للتقيييييارير الرقابيييييية وتيييييأثيرإ عليييييى تطبييييييق نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية فيييييي
 مصرف الجمهورية ؟

 فرضيات الدراسة: 1.1

 لية:في ضو  م كلة الدراسة وأهدافها وبعد اإلط ع على الدراسات تم صياغة الفرضيات التا 

  يوجيييييد أثيييييير ذو داللييييية إحصييييييائية بيييييين الهيكييييييل التنظيميييييي المعييييييد جييييييدًا وتطبيييييييق نظيييييام محاسييييييبة
 المسؤولية في مصرف الجمهورية.

  يوجييييييد أثيييييير ذو دالليييييية إحصييييييائية بييييييين نظييييييام المعلومييييييات المحاسييييييبية وتطبيييييييق نظييييييام محاسييييييبة
 المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 ات التخطيطييييييية وتطبيييييييق نظييييييام محاسييييييبة يوجييييييد أثيييييير ذو دالليييييية إحصييييييائية بييييييين نظييييييام الموازنيييييي
 المسؤولية في مصرف الجمهورية.

  يوجيييييد أثييييير ذو داللييييية إحصيييييائية بيييييين نظيييييام التقيييييارير الرقابيييييية المرتبطييييية بكيييييل مراكيييييز المسيييييؤولية
 وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية.

 أهمية الدراسة: 1.1

تناولييييه البيييياحثين، والتييييي تعتبيييير ميييين الدراسييييات تييييأتي أهمييييية الدراسيييية ميييين أهمييييية الموضييييوع الييييذي      
التيييييي تتنييييياول مفهيييييوم نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية وميييييدى تطبيقيييييه عليييييى مصيييييرف الجمهوريييييية باعتبيييييارإ 
أكبيييير المصييييارف العامليييية فييييي ليبيييييا، كمييييا تسييييعى لبيييييان الفوائييييد التييييي ميييين الممكيييين تحقيقهييييا ميييين واقييييع 

تقييييف حييييائً  أمييييام تطبيييييق ذلييييك النظييييام، تطبيييييق نظييييام محاسييييبة المسييييؤولية، ومييييا هييييي المعوقييييات التييييي 
والعمييييل علييييى وضييييع الحلييييول ال زميييية لمعالجتهييييا وتطويرهييييا، كمييييا تسيييياعد أهمييييية محاسييييبة المسييييؤولية 
عليييييى التخطييييييط والرقابييييية، واتخييييياذ القيييييرارات، وتقيييييويم األدا ، واالسيييييت  ل األمثيييييل للميييييوارد االقتصيييييادية 

 المتاحة.

 أهداف الدراسة: 1.1

هيكيييييل تنظيميييييي معيييييد جييييييدًا فيييييي مصيييييرف الجمهوريييييية وتيييييأثيرإ عليييييى التعيييييرف عليييييى ميييييدى تيييييوفر  .3
 تطبيق نظام محاسبة المسؤولية.
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التأكييييييد ميييييين وجييييييود نظييييييام محاسييييييبي ذو كفييييييا ة ومتطييييييور يسيييييياعد علييييييى تطبيييييييق نظييييييام محاسييييييبة  .2
 المسؤولية في مصرف الجمهورية.

الوقيييييييوف عليييييييى ميييييييدى تيييييييوفر نظيييييييام للموازنيييييييات التخطيطيييييييية تهيييييييدف لتطبييييييييق نظيييييييام محاسيييييييبة  .1
 لية.المسؤو 

اسييييييتط ع مييييييدى تييييييوفر نظييييييام للتقييييييارير الرقابييييييية واإلدارييييييية يسيييييياعد فييييييي تطبيييييييق نظييييييام محاسييييييبة  .4
 المسؤولية.  

 منهجية الدراسة: 1.1

تعتمييييد هييييذإ الدراسيييية علييييى الميييينهج الوصييييفي التحليلييييي، فييييي الجانييييب النظييييري وذلييييك ميييين خيييي ل      
والبحيييييو  والدراسيييييات ذات الع قييييية مراجعييييية الكتيييييب واليييييدوريات والمجييييي ت المن يييييورة وال يييييير من يييييورة 

 بالموضوع وذلك لتكوين اإلطار النظري.
وكيييييذلك الجانيييييب العمليييييي اليييييذي يعتميييييد عليييييى جميييييع البيانيييييات والمعلوميييييات ذات الع قييييية معتميييييدين      

فيييييي البحييييي  العلميييييي للتعيييييرف عليييييى ميييييدى تيييييوفر مقوميييييات تطبييييييق نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية، وذليييييك 
ييييييتم إعيييييدادها مييييين قبيييييل البييييياحثين لجميييييع البيانيييييات األوليييييية مييييين أفيييييراد باالعتمييييياد عليييييى قائمييييية اسيييييتبيان 

مجتميييييييييع الدراسييييييييية وتحليلهيييييييييا باسيييييييييتخدام األسييييييييياليب اإلحصيييييييييائية المناسيييييييييبة عييييييييين طرييييييييييق برنيييييييييامج 
(SPSS.) 

 مجتمع وعينة الدراسة: 1.1

، أما بمدينة مصراتة العاملةمصيرف الجمهيورييية  فروع  مجتميييع الييدراسييية يتمثييل فييي جميع العاملين في     
عينة الدراسة تتمثل في بعض أرا  المدرا  و رؤسا  األقسام والموظفين العاملين في فروع مصرف الجمهورية 

 وهي: بمدينة مصراتة

 فرع أحمد ال ريف. -
 فرع الميدان. -
 فرع قوز التيك. -
 فرع المنطقة الحرة. -

 اإلطار النظري للدراسة: .2
 مفهوم محاسبة المسؤولية: 1.1

 ف محاسبة المسؤولية من وجهات نظر متعددة:يمكن تعري
عرفييييت محاسيييييبة المسيييييؤولية ت بأنهيييييا نظيييييام ييييييتم تصييييميمه ليييييي ئم الظيييييروف الخاصييييية بكيييييل من يييييأة      

بحييييييييي  يييييييييتم تحليييييييييل وتجميييييييييع البيانييييييييات المحاسييييييييبية )أو إعييييييييداد التقييييييييارير الخاصيييييييية بهييييييييا( بحسييييييييب 
فييييي المن ييييأة وبحييييي  تبييييين التقييييارير الخاصيييية بكييييل وحييييدة ميييين وحييييدات مسييييتويات المسييييؤولية الموجييييودة 
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اإل ييييراف فيييييي المن يييييأة الن ييييياط المسيييييؤولية عنيييييه هيييييذإ الوحيييييدة فقيييييط واليييييذي يكيييييون لهيييييا سيييييلطة مراقبتيييييه 
 .(93، 7002)مرتجى، والتحكم فيهت 

إطييييار مراكييييز المسييييؤولية حييييي  تهييييتم  كمييييا عرفهييييا نييييواف فخيييير ت بأنهييييا المحاسييييبة التييييي تيييينظم فييييي     
إثبيييييات عناصييييير الميييييدخ ت للنفقيييييات المختلفييييية التيييييي تخضيييييع إل يييييراف مسيييييتوى إداري ومقارنتهيييييا ميييييع ب

مؤ ييييييرات األدا  المعيارييييييية وقيييييييان كفييييييا ة األدا  علييييييى أثيييييير ذلييييييك والتقرييييييير عنهييييييا للجهييييييات اإلدارييييييية 
 .(00، 7002)مرتجى، األعلى لإلط ع واتخاذ ما يلزم من إجرا اتت 

ظييييام يهييييدف إلييييى جمييييع البيانييييات التييييي تعكيييين ن يييياط كييييل مسييييؤول وعرفهييييا عثمييييان عتيييير تبأنهييييا ن     
خيييييي ل فتييييييرة معينيييييية مقارنيييييية بالمسييييييؤوليات المحييييييددة مقييييييدمًا ون ييييييرها فييييييي التقييييييارير وذلييييييك لتقييييييييم أدا  

 .(13، 7008، عتر)ال خص وقدرته على التحكمت 
ك مييييين وتعيييييرف محاسيييييبة المسيييييؤولية تبأنهيييييا وسييييييلة ال غايييييية حيييييي  أنهيييييا تمكييييين دور اإلدارة وذلييييي     

خييييي ل تطبييييييق الرقابييييية عليييييى التكييييياليف والنهيييييوض بيييييأدا  العييييياملين وتحسيييييين جيييييودة الخيييييدمات ونوعيييييية 
السيييييلع المقدمييييية، وهيييييي أحيييييد العليييييوم االجتماعيييييية ألنهيييييا ن يييييأت وتطيييييورت تطيييييورًا ملحوظيييييًا بنيييييا  عليييييى 

 .(90، 7012، كحيل)حاجة ملحة لتواكب التطور والتقدم في األنظمة المالية واإلداريةت 
ميييييييا عرفيييييييت محاسيييييييبة المسيييييييؤولية تبأنهيييييييا نظيييييييام يعميييييييل عليييييييى تيييييييوفير المعلوميييييييات المحاسيييييييبية ك     

الخاصيييييية بييييييأدا  المييييييديرين فييييييي األقسييييييام ميييييين خيييييي ل تقييييييارير األدا ، باالعتميييييياد علييييييى مقارنيييييية األدا  
الفعليييييي ميييييع المخطيييييط ليييييه، للوصيييييول إليييييى االنحرافيييييات والتعيييييرف عليهيييييا )سيييييلبية أو إيجابيييييية( وربطهيييييا 

 .(13، 7011، المطيري)في المنظمةت مع ال خص المسؤول 
وعرفيييييت مييييين قبيييييل بل أدم واليييييرزق تبأنهيييييا نظيييييام يبت يييييي الرقابييييية عليييييى األدا  وتقييميييييه فيييييي ضيييييو       

قيييييييام األفييييييراد والمسييييييؤولين بتنفيييييييذ واجبيييييياتهم بحييييييدود الصيييييي حيات المفوضيييييية لهييييييم وميييييين مبييييييدأ الكلفيييييية 
 العموووووري، ،حوووووري)بفاعلييييية العيييياملينت  المناسييييبة فييييي الوقييييت الم ئييييم، وذلييييك بييييربط التقييييارير المحاسييييبية

7019 ،929). 
وتعييييييرف محاسييييييبة المسييييييؤولية أيضييييييًا علييييييى تأنهييييييا نظييييييام يخييييييتص بتجميييييييع بيانييييييات الن يييييياط لكييييييل      

وحييييدة فييييي أدنييييى مسييييتوى فييييي التسلسييييل التنظيمييييي والتييييي يطلييييق عليهييييا وحييييدات أو مراكييييز المسييييؤولية، 
يتكييييون مركيييييز المسييييؤولية ميييين إدارة أو قسييييم لييييه رئييييين قسييييم أو ميييييدير، وقييييد تكييييون فييييردًا ولكيييين عييييادة 

 .(29، 7002 علي، ،مصطفى)ويعمل معه عدد من األفراد تحت إ رافهت 

 أهمية محاسبة المسؤولية: 7.7
تتمثيييييل أهميييييية محاسيييييبة المسيييييؤولية فيييييي كونهيييييا عنصييييير مييييين عناصييييير الرقابييييية الداخليييييية، حيييييي       

سيييييييؤولية المختلفييييييية وتعميييييييل عليييييييى رقابييييييية الميييييييوارد ت يييييييارك فيييييييي وضيييييييع ورسيييييييم الخطيييييييط لمراكيييييييز الم
المسيييييتخدمة فيييييي المصيييييارف لتحقييييييق الكفيييييا ة فيييييي اسيييييتخدامها، كميييييا وتعميييييل عليييييى تقيييييييم أدا  مراكيييييز 
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المسيييييؤولية وفقيييييًا للخطيييييط الموضيييييوعة لمحاسيييييبة أفيييييراد كيييييل مركيييييز مسيييييؤولية عليييييى أدائهيييييم لواجبييييياتهم 
 .(72، 7002)مرتجى، 

نظييييييام الرقابيييييية الداخلييييييية، الييييييذي يوظييييييف لخدميييييية عمليييييييات  وكييييييذلك تعتبيييييير جييييييز ًا ال يتجييييييزأ ميييييين     
التخطيييييييييط والرقابيييييييية علييييييييى المييييييييوارد المسييييييييتخدمة فييييييييي المصييييييييارف لتحقيييييييييق الكفييييييييا ة والفعالييييييييية فييييييييي 
اسييييييتخدامها، وكييييييذلك فييييييي تقييييييييم أدا  األقسييييييام واإلدارات فييييييي الوحييييييدة االقتصييييييادية، كمييييييا تعتبيييييير ميييييين 

علييييى مييييدى مسيييياهمة كييييل مركييييز مسييييؤولية فييييي األدوات المحاسييييبية التييييي تسيييياعد اإلدارة فييييي التعييييرف 
 .(70، 7008، كالب)تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية ككل 

 خصائص محاسبة المسؤولية: 7.9
فيييييي ضيييييو  اسيييييتعراض مفهيييييوم نظيييييام محاسيييييبة المسيييييؤولية، وميييييا تيييييم بيانيييييه مييييين أهيييييداف تتضييييي       

 :(78، 7012، كحيل)مجموعة من الخصائص لهذا النظام 

 أحد أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.تعد محاسبة المسؤولية  .3
تعتبيييييير محاسييييييبة المسييييييؤولية أداة فعاليييييية للرقابيييييية وتقييييييييم األدا  فييييييي المن ييييييأت وجييييييز  ميييييين نظييييييام  .2

 الرقابة الداخلية.
 تعتمد محاسبة المسؤولية على الموازنات التخطيطية. .1
إلييييييى تييييييرتبط محاسييييييبة المسييييييؤولية بالهيكييييييل التنظيمييييييي الخيييييياص بالمن ييييييأة حييييييي  يمكيييييين تقسيييييييمها  .4

 مراكز مسؤولية.
ييييييتم مييييين خييييي ل محاسيييييبة المسيييييؤولية إصيييييدار تقيييييارير عييييين أدا  مراكيييييز المسيييييؤولية حيييييي  تقيييييدم  .5

 لإلدارة العليا التخاذ القرارات ال زمة.
 مزايا تطبيق محاسبة المسؤولية: 7.0
نظيييييام محاسييييييبة المسيييييؤولية يحقييييييق العدييييييد ميييييين المزايييييييا تعيييييود علييييييى الوحيييييدة االقتصييييييادية عنييييييدما      

 :(90، 7008، كالب)تقوم بتطبيقها 

يؤدي نظام محاسبة المسؤولية الى قيان التكلفة على مستوى األقسام والميراكز بدال من قياسهيا على  .3
 امة حسب نوعها وحسب األقسام التي تؤديها.مستوى إجمالي، مما يساعد في قيان تكلفة الخدمات الع

 يييؤدي إلى االفصاح عن التييوزيع الج رافي لإلنفاق األمر الذي يساعد في التخطيط العام والمسا لة. .7
يساعد في تقييم أدا  الوحدة االقتصادية من القاعييدة إلى القميية عين طريق استخدام معيايييير لتقيييييم األدا   .1

 المستييوى التنظيمي.تختلف حسب 
يجعييل العاملين بالوحيدة مدركيين ألهمييية المعلومات في قييراراتهيم، ومن ضمنها تيير يد اإلنفياق واحتييوا   .4

 التكياليف سييوا  كيانت ضمين مسيييؤولييياتهم او خييارج نطاق مسؤوليياتهييم.
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ين مين معيرفيية اإلنفييياق الفعليي حسب المراكييز التي يسيياعيد فيي إعيداد مييوازنيات تفصيلييية، كمييا أنيه يمكي .5
 أعييدت على أساسهييا الميوازنات.

 أهداف محاسبة المسؤولية: 7.2

يعتبر الهدف الرئيسي من وجود نظام محاسبة المسؤولية في المن أة هو تمكين طاقم المستويات اإلدارية      
ة لكييل وحيدة ميين الوحيدات التي تتبييع المن ييأة على عناصر المختلفيية والمسؤوليين على اإل يراف والمتيابعيي

ييرادات المختلفية لكل وحدة داخل المصرف ككل، كما وتساهم في قيان األدا  داخيل وحدات الهيكيل التنظيمي، اإل
جرا ات الصحيحة داخل المصرف، وهناك عدة أهداف أخرى تسعى وتعطي ص حييات للمسؤولين باتخاذ اإل

 :(72، 7012، كحيل)ا بة المسؤولية لتحقيقها منهمحاس

يهيدف نظام محاسبية المسؤوليية إلى إيجاد ع قة مبا يرة بين التكاليف واإلييرادات واأل خاص المسؤولييين  -3
عنهيا على أسان إمكيانيية التحكيم والقيابليية لليرقابية، حي  التكاليف واإلييرادات تتبع مسيؤوليية مبيا يرة مين 

 هؤال  األ خاص.
يعتبر نظام محاسبية المسؤولية أسلوبيا فعاال حي  يساعيد في تنفيذ العمليات والرقابية على هذإ العمليات  -2

 .بصورة أكثر كفا ة وفعالية
 مقومات محاسبة المسؤولية: 7.2

 التنظيم اإلداري السليم: 7.2.1
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  
ن ا  العيي قيات بين ال نيية عيياملين لكي تمكنهم من العمل بأقصى كفيا ة ممكالمسؤوليات وتفويض السلطة، وا 

ل ييرض إنجاز األهدافت أي أن التنظيم اإلداري يمثل تنسيييق جهييود العيياملين واإلدارة لتحقييق أهييداف 
 .(73، 7008، كالب)الوحييدة االقتصادييية 

، حي  تكييييييون هيييذإ الييييييوحدات ويتم تقسيم المصرف إلى عييييييدة وحييييييدات إدارية وذلك حسب الن ييياط فيهييييييا
 المختلفيية مين مسؤوليية أ خياص إداريين مختلفين، ويعتبر هذا التقسيم الهيكل التنظيمي لكل مصرف.

 الموازنات التخطيطية وربطها مع مراكز المسؤولية: 7.2.7
ذإ الخطة ه الموازنة التخطيطية هي خطة تفصيلية محددة مقدماً عن األعمال المرغوب في تنفيذها، وتوزع     

على جميع المسؤولين حتى تكون مر دًا لهم في تصرفاتهم، وحتى يتم استخدامها كأسان لتقويم األدا  في 
المصرف، فيتم وضع خطة منسقة يوض  فيها عناصر اإليرادات والمصروفات المتوقعة لوقسام بالمصرف 

 .(117، 7002 علي، ،صطفىم) الواحد، وتعكن فيها التوقعات المحتملة عن مستوى الرب  مستقب 
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حيي  يتم اسيييييييييييييتخيدام الموازنات للرقابة وتقييم األدا  من خ ل مقارنة األدا  الفعلي باألدا  المخطط لكل      
مركز مسيؤولية،حي  أن محاسيبة المسيؤولية تتطلب ضرورة ربط المعايير والفعاليات بالمسؤوليات ولكي تتمكن 

المسؤوليات كل على حدإ، يجب أوال قيييييييييان األدا  الفعلي لكل مركييييز مسؤولية اإلدارة من تقييييييم األدا  لهييييييييذإ 
على حييييدإ، وذلك بييواسطة األنظمة المحاسبية على أسن علمييية، وعلييه يمكين استخدام الموازنات المعيدة لكل 

ألدا  الناتجيييية بين امركييييز مسؤولييييية، المرجييييع األساسي للحكييييم على نتيجة األدا  الفعلي وتحديييييد االنحييييرافييييات 
 المخطط واألدا  الفعلي.

 :(03، 7012، سمارة)ومن خ ل التعريفات السابقة ن حظ أن للموازنة ث   أركان رئيسية هي

 أن الموازنة خطة مستقبلية، اي تتعلق بالفترات القادمة. -3
 المن أة للوصولأن الموازنة ليست هدف بحد ذاتها بل هي اداة وترجمة للخطط واألهداف التي تسعى  -2

 اليها.
 أن الموازنة أداة رقابية تستعمل للتحقق من أن األهداف والخطط الموضوعة قد تم تنفيذها بال كل المطلوب. -1

وللموازنات التخطيطية دور أساسي في نظام محاسبة المسؤولية كأداة قيان تساعد المستويات اإلدارية 
ط والبرامج في كل وحدة من وحدات اإل راف والمسؤولية المختلفة في الرقابة على مختلف العمليات والخط

 .(29، 7008، كالب) من خ ل تقدير قيمة التكاليف واإليرادات لكل مركز مسؤولية

 توفر نظام محاسبي كفئ: 7.2.9
داري وأن       إن تطبيق محاسبية المسؤولية في المن أة يتطلب وجود نظام محاسبي مالي وتكاليفي وا 

يكون نظام م ئيم وفعيال يساعيد في قيييان نتيجيية األدا  الفعلي لجمييع األن طة الميوجيودة فيي المن ييأة 
 .(22-20، 7008، كالب)وعلى مستيوى كييل ميركييز مسييؤولييية 

 :(89، 7012، صالح) مييد النظييام المحياسبي على ثي ثية عنياصير رئيسييية وهييي كالتياليويعت     
الوثائق والمستندات المالية: وهي ميدخ ت النظام المحاسبي وتتمثييل في المستندات األصليية من فواتيير  .3

ستنييدات الم أو تيرجمة إيصاالت قبيض أو صرف، وغييرها، أو مستندات فيرعيية ناتجة عن المستند األصلي
 جييرا  متطلبات معييايير محاسبيية.

السجي ت المالييية: حي  تنقسييم إلييى قسمييين وهمييا سجييل الييومييية وسجييل األستياذ، ويعبير عنهيا بالعمليية  .2
 المحاسبيية أو عمليية المعيالجية والت  يييل.

فيي سلسلة النظام المحاسبي أو الدورة المحاسبيية حي  تعتبير  التيقاريير المالييية: تمثييل الحلقية األخييرة .1
 مخرجات النظام المحاسبي ومين أمثلتهيا: قيائمية الميركييز المالييي وقييائمية اليدخييل.

إن اكت اف االنحرافيات وتحديد قيمتها بعد حدوثها ال يضمن أن ال تتكرر هيذإ االنحرافيات مييرة أخرى،      
ن يتم اتخاذ خطوات مسبقة حتى تمنع حدو  هذإ االنحرافات مرة أخرى في المستقبل أو تقلييل لكن يمكين أ
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احتماليية حيدو  هيذإ االنحرافييات، وتتمثيل هييذإ الخطوات بأن يتييم االلتيزام بتحقيق أرقام الموازنة وذلك بزيادة 
فهييا،  يأنه تييدعييم المن يأة فيي طرييق تحقييق أهييداالوعي لدى العاملين بوجيود تكياليف ال يمكن تجياوزها، وهذا مين 

وتقييوم اإلدارة بميراقبيية االنحرافييات ومعييرفية األسبياب التي أدت إليى حصييولهييا ومحياسبيية المسيؤولييين عيين 
 حييدوثهيييا.

 وجود نظام فعال للتقارير اإلدارية: 7.2.2
ع النظام ال يستطي حي  ،الرقيابية من أهم مقومات نظام محاسبة المسيؤوليةلتقارير أو ا تعيد تقيارير األدا      

أن يحقق أهدافه إال بها ، فتحديد وتحليل الفروق لين هدفا في حد ذاتيه، إنما هو وسيلة يتم من خ لها رفع 
تي تليها أن يتم ال الكفاية االقتصادية للمن أة مهما كان نوعها أو هدفها، فبعد أن يتم تحديد الفروق فإن الخطوة

لومات ورفعه للمستويات اإلدارية حي  يتضمن مع ثم يتم عمل التقرير المناسب تحديد أسبابها والمسؤول عنها،
تفيد في عملييية اتخياذ الييقرارات التصحيحيية ال زمة ، وبذلك  فإن الهدف من التقارير الرقابية هو توفيير األسان 

 زمة إلعادة األمور إلى مكانها الطبيعي، وتجاوز كافية اليفروق واالنحرافات في عملية اتخياذ اإلجرا ات ال
الموجودة، وهنا يظهر دور محاسبة المسؤولية في عملييية اليرقييابيية على األدا  في صييورة تقياريير يتيم رفعهييا 

 .(98، 7012، كحيل) للمستويات اإلدارييية المختلفيية حي  تتضمن المعليومات اليرقيابييية المناسبية
 وجود نظام حوافز فعال: 7.2.2

تعمل الحوافز ايجابية كانت أم سلبية وفق نظام محدد، حي  تعمل على دفع الموظفين على تحسين أدائهم      
الوظيفي، وذلك وفق األدا  المتوقع سابًقا حول كيفية تنفيذ الموظفين لوعمال الموكلة لهم، وعندما يكون هناك 

،فهل من األفضل استخدام الحوافز اإليجابية سوا  مادية أو معنوية لتعزيز سلوك الموظف،أم ضعف في األدا  
جبارإ على تحسين أداؤإ ، 7012، كحيل) ترهيبه من خ ل استخدام حوافز سلبية كأداة لتقويم سلوك الموظف وا 

00). 

نتيييائجهيييا عيييييين طريق تحيييديييييييد أسباب ولكي تكيييون تقارير األدا  فعالة في المصرف، فيييإنه يجب تيييدعيييييييم      
االنحرافيات السلبية وذلك لمنع تكرارها في المستقبل، وتحديد االيجابيات واأل خاص المسؤوليين عن القيام بها، 
 حتى يتم مكافيييييأتهم حي  يعتبييييير هذا ت جيعا لهم ولكافييييية الموظفين في المصرف لتحسين أدائهيييييم ب كل دائيييييم

 .(93، 7011، الغرايبة وآخرون)

 مقومات نجاح نظام الحوافز: 7.2
، كالب) لكي تحقق خطة الحوافز األهداف التي تسعى إليها اإلدارة البد من أن تتوفر المقومات التالية     

7008 ،92): 
العدالة: يجب أن تتصف خطة الحوافز بالعدالة، فيتم ربطها باألدا  ولين بالعواطف والنوازع ال خصية  .3

 للرؤسا .
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يجب أن تكون خطة الحوافز مقنعة للعاملين، ولن يتأتى ذلك إاًل عن طريق إ راكهم في مناق تها اإلقناع:  .2
 وأعدادها.

الثبات: يجب أن تتصف الخطة بالثبات واالستمرار في تطبيقها، مع م حظة أن هذا يعني عدم مراجعتها  .1
 من حين ألخر ب رض تطويرها وتحسينها.

 أدا  العمل مبا رة أو في المواعيد المحددة دون تأخير. الفورية: يجب أن تدفع الحوافز بعد .4
 وخصوصا فيما يتعلق بطريقة الحساب. مع الوضيوح: يجب أن تتصف خطة الحوافز بالوضوح والسهولة، .5

عييدم ربطهييا بييالرواتييب حتى ال يودي ذلييك إلى االعتقيياد بييأنهييا جز  من الراتييب، وبييالتييالي تفقييد وظيفتهييا 
 كأسلوب للتحفيز. 

 وافز:أنواع الح 7.8
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 
 :(28، 7008 ،كالب)االقتصادية، وهناك طرقا متعددة لتصنيف هذإ الحوافز منها 

 حوافيز ماديية ومعنويية. .3
 حوافيز جماعية وفرديية. .2
 حوافيز مبا رة وغير مبا رة. .1
 حوافيز ميوجبة وسالبية. .4

 ويمكن بنا  نظام الحوافييييييييييييييز من إحدى تلك التصينيفات أو عمل توليفة منها بما يخدم الوحدة االقتصادية مثل
 :(22، 7002)مرتجى، 
 الممنوحة لوفراد. حوافز مادية ايجابية: كالمكافئات 
 .حوافز مادية سلبيية: من  هذإ المكافئات لوفراد 
 .حوافز معنوية ايجابية: كخطاب ال كر الموجه للموظف 
 .حوافز معنوية سلبيية: التهديد بتوجيه إنذار 

 الالمركزية: 7.3
د على يساعنظرا لتوسع حجم عمل المصرف والتوسع في أ كاله واألعمال التي يقوم بها، وهذا مما      

فصييييل الملكية عن إدارة هذإ المصييييارف، وتعدد المهام التي يقوم بها المدير، مما دعا األمر إلى تفويض 
المهام والصييي حيات إلى أ يييخاص اخرين يسييياعدونه في العمل، وممن يتسيييمون بالكفا ة والمقدرة العلمية 

دارية، ويعملون على تسييييييييييييير والتخصيييييييييييص العلمي الدقيق، وهؤال  أصيييييييييييبحوا هم أداة اتخاذ القرارات اإل
األعمييال بييالمصيييييييييييييارف الكبيرة، وقييد يحتيياجون إلى اتخيياذ بعض القرارات دون الرجوع إلى اإلدارة العليييا، 
وتظهر هييذإ القرارات في القرارات الروتينييية  التي تتوافق مع موقع العمييل، ويتطلييب هييذا التفويض الحرييية 
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، هذإ القرارات حسييب القسيييم الذي اتخذ  يييكل ونوع القراراتويرتبط بنوع المسييؤولية التي تن يييأ من اتخاذإ ل
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 

 .(87، 7012، فايز) مع أهداف الربحية والقضا  على المنافسة واالستمرارية االنحرافات حتى تتوافق 

 الجانب العملي: .1
 الدراسة:وعينة مجتمع  1.1

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بفروع مصرف الجمهورية بمدينة مصراته.       
ة بفروع مصرف الجمهورية العاملعينة الدراسة تتكون من المدرا  ورؤسا  األقسام والموظفين العاملين أما 

 (.13وعددها ) المنطقة الحرة( -قوز التيك -الميدان -ة وهي )أحمد ال ريفبمدينة مصرات

 تحليل خصائص المشاركين في الدراسة: 9.7
تم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بخصائص الم اركين في الدراسة، وذلك فيما يتعلق بالمؤهل العلمي      

 .لعمر وعدد المرؤوسينعدد سنوات الخبرة والوظيفة اوالتخصص و 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: 9.7.1

 ( توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي1جدول )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 %29 9 دبلوم عالي
 %33.1 39 بكالوريون
 %9.9 1 ماجستير
 %311 13 المجموع

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي  %33.1مؤهلهم دبلوم عالي، و%29أن ما نسبته ( 3يتض  من جدول )
من موظفي المصارف من حملة  %93مؤهلهم العلمي ماجستير ، حي  يتض  أن  %9.9بكالوريون، و

البكالوريون والماجستير وهي نسبة تزيد ثلثي الموظفين وهذا األمر جيد بالنسبة للمصرف وأيضًا بالنسبة 
 .للدراسة
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 النسبة المئوية العدد التخصص العلمي
%39.9 23 محاسبة  

 3.5% 2 تمويل ومصارف
 33.3% 5 إدارة أعمال
 9.9% 1 أخرى
%311 11 المجموع  

تخصصهم  %3.5الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة،  من عينة %39.9( إن ما نسبته 2يتض  من جدول )
أخرى، وتعتبر هذإ النسبة جيدة  %9.9تخصصهم العلمي إدارة أعمال، و  %33.3العلمي تمويل ومصارف،

 ألن الفئة المستهدفة هم المحاسبين بالدرجة األولى.

 :توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 9.7.9
 الوظيفي المسمى( توزيع عينة الدراسة حسب 9جدول )

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
 %29 9 رئين قسم
 %33.3 5 محاسب 
 %54.9 39 موظف
 %311 13 المجموع

من  %33.3من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم رئين قسم،  %29( أن ما نسبته 1يتض  من جدول )
 الدراسة المسمى الوظيفي لهم موظفين.من عينة  %54.9عينة الدراسة المسمى الوظيفي محاسب، 

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة .0
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة0جدول )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة
 %4..4 35 سنوات فأقل 5

 %29 9 سنوات 31إلى أقل من  5
 %22.3 9 سنة فأكثر 35

 %311 13 المجموع
من عينة الدراسة  %29سنوات فأقل،  5من عينة الدراسة خبرتهم  %4..4( أن ما نسبته 4)يتض  من جدول 

سنة  35من عينة الدراسة سنوات خبرتهم  %22.3سنوات، بينما  31إلى أقل من 5سنوات خبرتهم تتراوح بين 
جيد أيضا  ؤ رفأكثر، وهذا يؤكد بأن المصارف التجارية تعتمد على ذوي الخبرات في العمل المصرفي وهذا م

 بالنسبة للدراسة.

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي: 9.7.7
( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي7جدول )  
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 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: 9.7.0
( توزيع عينة الدراسة حسب العمر2جدول )  

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي
سنة 11أقل من   32 %1..9 

سنة 19إلى  11من   31 12.1%  
سنة 49إلى  41من   9 22.3%  
سنة فأكثر 51من   2 3.5%  

%311 11 المجموع  
 %12.1سنة، وأن ما نسبته 11من عينة الدراسة أعمارهم أقل  %9..1( أن ما نسبته 5يتض  من جدول )

 49سنة إلى أقل من  41أعمارهم من  %22.3سنة، وأن ما نسبته 19سنة إلى أقل من  11أعمارهم من 
 سنة. 51من عينة الدراسة أعمارهم أكثر من  %3.5سنة، بينما 

 عدد المرؤوسين: توزيع عينة الدراسة 9.7.2

( توزيع عينة الدراسة حسب عدد المرؤوسين2جدول )  
 النسبة المئوية العدد عدد المرؤوسين

أفراد 5أقل من   29 %.9.3 
أفراد 31إلى  3من   1 9.9%  

فرد 21أكثر من   3 1.2%  
%311 11 المجموع  

 %9.9أفراد، وأن ما نسبته 5أقل من عينة الدراسة عدد المرؤوسين  %9.3.( أن ما نسبته 3يتض  من جدول )
 فرد. 21عدد المرؤوسين أكثر من  %1.2أفراد، وأن ما نسبته 31إلى  3عدد المرؤوسين من 

 اختبار الفرضية األولى: 9.7
( للعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج tإجرا  اختبار ) تم

 النتائج كما في الجدول التالي:(، وكانت spssاإلحصائي )
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 1.111 1.15 هناك تحديد واض  للهيكل التنظيمي للمصرف والوحيدات اإلدارية فييه 3
 1.113 1.12 هناك وضيوح في كيفية تقسيم العميل بين العاملين في المصرف 2
 1.111 1.19 يوجد تحديد الختصاصات مسؤوليات كل وظيفية فيي المصيرف 1
 1.111 4.31 يوجد عيدد كيافي من األفراد لتأديية المهام داخل مراكز المسؤولييية 4
 1.111 1.42 هناك تحديد للعمليات التي من خ لها يتم انجاز الن اط 5
 1.111 .1.4 يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية 3

 1.111 1.53 العام

( مما ي ير 1.15أص ر من ) 1.11للكل تساوي P-valueمستوى المعنوية قيمة ( نستنتج أن 9من الجدول )
مما يعني أن  1.53(، وبما أن الوسط الكلي أكبر من H1( وقبول الفرض البديل )H0إلى الفرض الصفري )

 العبارات بالموافقة.االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ 
كل يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين الهييستطيع اتخاذ فرار بأنه  ينواستنادًا إلى ما ورد أع إ فإن الباحث

 .التنظيمي المعد جيدًا وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية

 اختبار الفرضية الثانية: 9.9
عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج ( للعينة األحادية لكل tإجرا  اختبار )تم 

 (، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:spssاإلحصائي )
 نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثانية (8جدول )
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 1.111 1.21 هناك وضوح في القواعد والسياسات المحاسبية المستخدمة 3
 1.111 1.33 يتم قيان األدا  الفعلي للعاملين في المصرف 2
 1.111 4.11 يتم حصر وتسجيل كافة التكاليف 1
 1.111 1.99 يتم حصر وتسجيل كافة االيرادات 4
 1.111 1.99 تم تبويب عناصر التكاليف 5
 1.111 1.94 يتم تبويب عناصر االيرادات 3
 1.113 .1.5 المحاسبي والهيكل التنظيمي للمصرفيوجد ربط بين النظام  9

 1.111 1.99 العام

 
 نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية االولى (2جدول )
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( مما ي ير 1.15أص ر من ) 1.11للكل تساوي P-valueمستوى المعنوية قيمة ( نستنتج أن .من الجدول )
مما يعني أن  1.99(، وبما أن الوسط الكلي أكبر من H1( وقبول الفرض البديل )H0إلى الفرض الصفري )

 العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.االتجاإ 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام يستطيع اتخاذ فرار بأنه  ينواستنادًا إلى ما ورد أع إ فإن الباحث

 .المعلومات المحاسبية و تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية

 اختبار الفرضية الثالثة: 9.0
( للعينة األحادية لكل عبارة من عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج t)إجرا  اختبار تم 

 (، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:spssاإلحصائي )
 نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الثالثة (3جدول )
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 1.111 1.91 الن اط في مراكيز المسؤولييية يوجد تقدير لودا  المعياري إلنجاز 3
 1.111 1.94 تستخدم التكاليف المعيارية في تقدير تكاليف انجاز الن اط 2
 1.111 1.99 تقيدر التكياليف المعييارية بنيا  على دراسة علمية من قبل أ خاص مهنيين 1
 1.111 9..1 يوضع معيار التكاليف وفقا لقدرات األفراد 4
يرادات مراكز المسؤولية تستخدم 5  1.111 .1.4 الموازنات التخطيطية في تقدير تكاليف وا 
 1.111 1.55 يراعى في إعداد الموازنات التخطيطية إمكانية تحقيقها من قبل العاملين 3

يتم استخدام الموازنة التخطيطية أساسا لمقارنة األن طة الفعلية مع  9
 1.111 .1.5 تنفيذالتقديرية بما يحقق الرقابة أثنا  ال

 1.111 1.91 العام

( مما ي ير 1.15أص ر من ) 1.11للكل تساوي P-valueمستوى المعنوية قيمة ( نستنتج أن 9من الجدول )
مما يعني أن  1.91(، وبما أن الوسط الكلي أكبر من H1( وقبول الفرض البديل )H0إلى الفرض الصفري )

 العبارات بالموافقة.االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ 
الموازنات  وجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظامييستطيع اتخاذ فرار بأنه  ينواستناداً إلى ما ورد أع إ فإن الباحث

 .  التخطيطية وتطبيق محاسبة المسؤولية في مصرف الجمهورية

 اختبار الفرضية الرابعة: 9.2
عبارات هذإ الفرضية التي أجريت عن طريق البرنامج ( للعينة األحادية لكل عبارة من tإجرا  اختبار )تم 

 (، وكانت النتائج كما في الجدول التالي:spssاإلحصائي )
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 نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الرابعة (10جدول )
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 1.111 1.23 توجه التقارير وفقا لخطوط السلطية والمسؤولية في الهيكل التنظيمي 3
 1.111 1.52 تجمع التقارير بين السرعة والدقة في إعدادها 2
 1.111 1.29  كل وعناصر التقيارير ثابتة من فتيرة ألخرى 1

البيانات الواردة في التقارير يتم ربطها باأل خاص المسؤولين عين  4
 1.111 1.15 حيدوثها

 1.111 1.42 في التقاريريتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة اليواردة  5
 1.111 1.23 توضع وسائيل لعي ج أسباب االنحرافات 3

 1.111 1.15 العام

  
( مما 1.15أص ر من ) 1.11للكل تساوي P-valueمستوى المعنوية قيمة ( نستنتج أن 31من الجدول )

مما  1.15أكبر من (، وبما أن الوسط الكلي H1( وقبول الفرض البديل )H0ي ير إلى الفرض الصفري )
 يعني أن االتجاإ العام لرأي الم اركين حول هذإ العبارات بالموافقة.

لتقارير يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين نظام ارار بأنه قيستطيع اتخاذ الباحثين واستناداً إلى ما ورد أع إ فإن 
 .في مصرف الجمهوريةالرقابية المرتبطة بكل مراكز المسؤولية وتطبيق نظام محاسبة المسؤولية 

 النتائج والتوصيات: 9.2
 النتائج: 9.2.1

بعد اختبارنا للفرضيات وكما تم التوضي  من خ ل الجداول فإننا نؤكد صحة الفرضيات التي تم وضعها 
 خ ل هذإ الدراسة وهي:

يؤثر وجود هيكل تنظيمي سليم معد وفقا لوسن العلمية تأثير ذو داللة إحصائية على تطبيق نظام  .3
 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. -
ة إحصائية على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يؤثر وجود نظام للمعلومات المحاسبية تأثيرا ذو دالل .2

 في مصرف الجمهورية.
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 يوجد ربط بين النظام المحاسبي والهيكل التنظيمي. -
 كما يتم قيان األدا  الفعلي للعاملين في المصرف. -
 وأيضا يتم تبويب عناصر التكاليف واإليرادات. -
 يؤثر وجود نظام للموازنات التخطيطية معد وفقا لوسن العلمية. .1
 يتم استخدام الموازنة التخطيطية أساسًا لمقارنة األن طة الفعلية مع التقديرية. -
يرادات مراكز المسؤولية. -  كما تستخدم الموازنات في تقدير تكاليف وا 
يؤثر وجود نظام للتقارير الرقابية مرتبط بكل مراكز المسؤولية على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية  .4

 في مصرف الجمهورية.
 لتقارير بين السرعة والدقة في إعدادها، و كل وعناصر التقارير ثابتة من فترة ألخرى.تجمع ا -
 يتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة الواردة في التقارير. -

 التوصيات: 9.2.7
 توصي الدراسة باألتي:

 زيادة االهتمام بتييوفييير مقييومييات تطبييييق نظييييام محيياسبيية المسييؤوليييية فييي مصرف الجمهورية.  .3
زيادة االهتمام بالتقارير الرقابية ومقارنتها مع فترات سابقة للمصرف والعمل على تقييمها، وتبسيط  .2

 المعلومات المالية ليتم فهمها من قبل مستخدميها بسهولة.
بعض االمتيازات الم روطة لموظفي الرقابة في الوصول إلى بعض السج ت والوثائق بهدف من   .1

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.

رف على إعداد القوائم المالية في مصارف الجمهورية، لكي يت  م مع التطور تدريب الكادر الم  .4
 الحدي  في النظم المحاسبية المتطورة ولكي ال يسي  استخدامها .

تبسيط المعلومات المالية ليتم فهمها من قبل مستخدميها بسهولة، واستخدام المصطلحات المالية  .5
 المصارف التجارية. ال ير معقدة وتت  م مع فهم مستخدميها في

 المراجع: 9.2
 محاسيييييييييبة المسيييييييييؤولية في ال يييييييييركات األردنية ت مدى تطبيق مقومات(، 2133) ال رايبة واخرون، .3

 إلدارية ،مجلة الدراسات للعلوم ا المساهمة العامة الصناعية وأثييييرإ في ربحية ال ركة وكفا تها الت  يليةت،
 عمان.(، 2(، المجلد ).1العدد )

 رق جامعة ال ،تأثر محاسبة المسؤولية على ربحية  ركة النفط الكويتيةت (،2133) المطيري، نواف، .2
 .، عماناألوسط
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تمدى تطبيق نظام محاسييييبة المسييييؤولية في الجامعات (، 2131) حوري، سييييرحان، العموري، أحمد، .1
 عمان.(، 2(، المجلد )9العدد )المجلة األردنية في إدارة األعمال،  األردنيةت،

على رفع كفا ة األدا  والرقابة، جامعة المسييؤولية  تطبيق محاسييبة أثرت (،2135) ، محمود، سييمارة .4
 .ال رق األوسط، عمان

تدور نظام محياسبية المسؤوليية في اليرقيابية وتقيوييم األدا  في  (،2133) صال ، مصعب عبد الحي، .5
 البنوك السودانيةت، جامعة  ذى، السودان.

دارة أعمال.  ،موقع المدير المالي ،عتر، عثمان .2  علوم مالية وا 
http://financialmanager.wordpress.com/2019/11/15/9:37mp. 

تمدى تطبيق نظام محاسيييبة المسيييؤولية في المسيييت يييفيات الحكومية في دولة (، 2135) علي، فايز، .9
 الجزائرت، جامعة وهران، الجزائر.

محاسييبة المسييؤولية في مؤسييسييات تمدى إمكانية تطبيق (، 2139) كحيل، أحمد عز الدين إسييحاق، ..
 .9التعليم العالي الفلسطينيةت، الجامعة اإلس مية، غزة،

 فلسطين تمدى توفيييير مقيييييومات تطبييييييق نظام محاسبييييية المسؤولية في بنك (،.211) ك ب، يعرب، .9
 .، غزةالجامعة اإلس مية المحدود،

ي الجامعات الفلسييييييطينيةت، تقيان إمكانية تطبيق محاسييييييبة المسييييييؤولية ف(، 2119) أحمد، مرتجى، .31
 غيزة. الجامعة اإلس مية،

تالمحاسييييييييييبة اإلدارية المتقدمةت،جامعة السييييييييييودان  (،2119) مصييييييييييطفى , زين، علي, مصييييييييييطفى، .33
    .السودان المفتوحة،
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 أهم مصادر ومحددات التضخم في االقتصاد الليبي
 6102-0791دراسة تحليلية قياسية للفترة 

                          1عمر فرج القيزانيد.
 الدراسة: مستخلص 

الدراسة إلى تحديد أهم مصادر ومسببات التضخم في اإلقتصاد الليبي , وذلك من خالل  استهدفت      
غيرات االقتصادية ) داخلية وخارجية ( على معدل التضخم في االقتصاد الليبي , دراسة أثر عدد من المت

حيث تم تحديد هذه المتغيرات بناء على أراء عدد من نظريات التضخم , وقد صنفت الدراسة هذه  المسببات 
ارجية ( خ إلى خمس أسباب أو مصادر ) نقدية , إنفاقية , ذات عالقة بعوامل النفقات والتكاليف , هيكلية ,

معرفة مسببات هذه الظاهرة وتحديد مسئولية العوامل المسببة لها في بغرض ,  وفي إطار القياس الكمي, 
, أتت مسئولية العوامل الهيكلية والخارجية في المرتبة األولى , بما يؤكد أن االختناقات التي  ياالقتصاد الليب

المسببة لهذه  من أهم العوامل -التخطيط والتنفيذ  يء عمليتبما رافقها من أخطاء أثنا –سببتها عملية التنمية 
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 . 
القتصاد ا دفع التكاليف , دفع النفقة , التضخم المستورد , االختالالت الهيكلية ,، لتضخم ا مفتاح الكلمات:

 . الليبي
 المقدمة: 

ظللاهرة خطيرة , ينعكس أثرهللا على كللافللة منللاحي الحيللاة  يمثللل التضلللللللللللللخم في االقتصلللللللللللللاديللات النفطيللة   
اديات عمله المؤثر في إضلللللعاف أثر واالجتماعية بصلللللورة واضلللللحة , كما يعمل التضلللللخم في هذه االقتصللللل

النتائج المرجوة من عملية التنمية االقتصلادية , ومن سياسات تضيي  حدة الفوار  بين الطبقات االجتماعية 
ن مصللللدر أو إلى أكثر ماالقتصللللاد الليبي ) باعتباره إقتصللللادا( نفطيا((  ويمكن إرجاع التضللللخم في, المختلفة

أو أسللباب نقدية بحثه , أو ألسللباب تتعل  بسللبب التقلبات التي تحدث  سللبب , فيجرجع من ناحية إلى عوامل
في اإلنفا   القومي ومكوناته , أو ألسباب هيكلية ناشئة عن مشاكل التخلف وتحديات التنمية , أو ألسباب 

د االقتصا كما يمكن إرجاع التضخم في, تتعل  بزيادة التكلفة مثل انخفاض اإلنتاجية وارتفاع مستوى األجور
هذه الدراسلة تسعى  على هذا األسلاس فان,  )تضلخم مسلتورد (  من ناحية أخرى إلى عوامل خارجية الليبي

إلى تحليل آلية توليد التضلللللللخم في اقتصلللللللاد يعتمد نشلللللللاطه على دخل الصلللللللادرات من سللللللللعة وحيدة قابلة 

                                                           
 faragomar@hotmail.com، الزيتونة بجامعة  التجارةبكلية  أستاذ مشارك 1
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 ادر ومحدداتمصللللل للنضلللللوب , وضلللللعيفة التشلللللابك مع قطاعاته اإلنتاجية األخرى , وذلك من خالل تحليل
 التضخم في االقتصاد الليبي .

   :الدراسة مشكلة
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 , 
لتحقي  التنمية , كما أن التضخم يشوه قرارات االستثمار واالدخار واإلنتاج , وما يؤدي إليه من نحو سعيها 

تباطؤ النمو , األمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي و االقتصادي ألفراد المجتمع , خاصة ذوي الدخل 
اسة حديات أمام صناع السيالمحدود , والذين يشكلون نسبة كبيرة من أفراد المجتمع , األمر الذي يفرض ت

جل تحسين الوضع المعيشي واالقتصادي لهم وتحقي  آمالهم , من هنا تأتي مشكلة أالعامة في الدولة , من 
 الدراسة والتي تتمثل في التساؤالت اآلتية :

 ماهي أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد الليبي ؟ -

 ي ؟ت التضخم في االقتصاد الليبهل ساهمت السياسات االقتصادية المتبعة في كبح معدال -

 ماهي أهم المقترحات لمعالجة التضخم في االقتصاد الليبي ؟ -
 الدراسة:  أهمية
تكمن أهمية الدراسللة كونها تهتم بتحليل ودراسللة سلللوك معدل التضللخم في االقتصللاد الليبي , والدور الذي    

دل , كما تبين مدى نجاح السلللللللللللللياسلللللللللللللات تلعبله كلل من المتغيرات اللداخليلة والخلارجيلة في تحلديلد هلذا المع
 ستقرار مستوى األسعار في االقتصاد الليبي .ااالقتصادية المتبعة في تحقي  

  الدراسة: اتفرضي 
 ينطل  البحث من اختبار صحة الفرضيات التالية :    

الستقرار ايوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين العوامل النقدية وبين قدرة السياسة النقدية على تحقي     -1
 . السعري في االقتصاد الليبي

  .يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين العوامل اإلنفاقية وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي -2
 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين عوامل دفع النفقة وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي.  -3
ئية بين العوامل الخارجية ) التضخم المستورد ( وبين ارتفاع معدالت التضخم يوجد تأثير ذو داللة إحصا  -4

 في االقتصاد الليبي .
 ختالالت الهيكلية وبين ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي .االيوجد تأثير ذو داللة إحصائية بين   -5

  : الدراسة هدف
 ات االقتصادية المختلفة , والسياسات المتبعة فيتهدف الدراسة إلى تشخيص األوضاع القائمة للمتغير    

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
لعوامل لهجي التحليل واالستنباط , إلظهار مدى التأثير الكمي باستخدام منالبحثية سيتم معالجة المشكلة   

مع االستعانة  ,تجريبية , وذلك باستخدام نماذج رياضية وقياسية  المؤثرة على التضخم في االقتصاد الليبي
ببعض النماذج التي تناولتها دراسات أخرى في الصورة النهائية , واقتباس منها ما يمكن إسقاطه على الوضع 

 في االقتصاد الليبي .قائم ال
 : 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 :

ة : العالق ليبيا ( –زيتونة جامعة ل–, مجلة المعرفة , كلية التجارة  6107دراسة ) رحومة والصالحي ,  -
 . 6102-0771السببية بين عرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي للفترة 

يبي للفترة والتضخم في االقتصاد الل الصرفهدفت الدراسة إلى اختبار وتحليل العالقة بين عرض النقود وسعر 
 سعر الصرف يؤثران بشكل معنوي في, وقد خلصت الدراسة إلى أن التغير في عرض النقود و  1991-2112

 .المدى الطويل على التغير في التضخم 
ليبيا( : أثر التضخم  –مركز الدراسات والبحوث  –, مجلة قطوف المعرفة  6117دراسة ) أبولسين ,    -

 . 6119 – 0721على مستويات توزيع الدخل في االقتصاد الليبي خالل الفترة 
ر التوزيعي للتضخم على الدخل المحلي في االقتصاد الليبي , وتوصلت الدراسة هدفت الدراسة إلى قياس األث   

إلى أن معدالت التضخم في االقتصاد الليبي , قد أدت إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي الشهري خالل 
حسن , فقد ت 2112, أما السنوات التالية وحتى العام  % 33بنسبة انخفاض قدرت بل  1992 -1921الفترة 

 الدخل الحقيقي للفرد نتيجة للتغيرات التي أدخلت على نظام األجور في االقتصاد الليبي .  
ليبيا ( : تحليل الطلب على النقود وعالقته  –, أكاديمية الدراسات العليا  6111دراسة ) الشيبة ,  -

 بالتضخم في االقتصاد الليبي .
د في االقتصاد الليبي , مع تحديد العوامل التي ساهمت في هدفت الدراسة إلى تقدير دالة الطلب على النقو    

, مع التركيز على عامل التضخم كمحدد لدالة الطلب على النقود  1992 – 1935تحديد مسارها خالل الفترة 
, , وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين عرض األرصدة النقدية الحقيقية ومعدل التضخم , كما 

ة أن هناك عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع المستوى العام لألسعار في االقتصاد الليبي , أوضحت الدراس
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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ليبيا ( : سياسة الدعم وأثرها على المستوى  –, أكاديمية الدراسات العليا  6116الغريبي ,  دراسة )  -
 . 6111   – 0721العام لألسعار مع دراسة تطبيقية على االقتصاد الليبي خالل الفترة 

عام لقياس أثر الدعم السلعي على بعض المتغيرات االقتصادية وفي مقدمتها المستوى ا إلى هدفت الدراسة  
لعل أغربها هي عدم تأثر المستوى العام لألسعار بالدعم   لألسعار , وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج

, وأعزت الدراسة ارتفاع رقم الدعم السلعي بأنه لم يكن ناجما( عن ارتفاع كميات أو أسعار السلع  السلعي
 المستورة , بل كان نتيجة النخفاض قيمة الدينار الليبي. 

ليبيا ( : تأثير عرض النقود وسعر الصرف  –, أكاديمية الدراسات العليا  6117دراسة ) الصويعي ,   -
 . 6112 – 0771على التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير عرض النقود وسعر الصرف على معدالت التضخم في االقتصاد الليبي , 
وجود عالقة سببية ذات اتجاهين بين متغيري سعر الصرف ومعدل التضخم , وعالقة وتوصلت الدراسة إلى 

سببية في اتجاه واحد من عرض النقود بمفهومه الواسع إلى كال من معدل التضخم وسعر صرف الدينار الليبي 
 مقابل الدوالر األمريكي .

 النظري: الجانب 
 تعريف التضخم : -0
  :د تعريف معين للتضخم من لبس وصعوبة , فانه يمكن تعريف التضخم بأنهبالرغم مما تعترض فكرة اعتما  

ظاهرة تعبر عن حركة تصاعدية ذاتية مستمرة في المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية معينة , تضعف 
مجموعة  لخاللها قدرة النقود على أداء وظيفتها كمقياس للقيم أو كقوة شرائية عامة , مع تأثر هذه الظاهرة بتفاع

من القوى الداخلية والخارجية تظهر في شكل مجموعة من اإلختالالت الهيكلية والوظيفية والتي تؤدي إلى وجود 
( . ويتميز تعريف التضخم هذا , بأنه يضفي على 1991الزبيدي , ( فائض في الطلب زائد عن قدرة العرض 

كة الوقوف عليها لفترة طويلة نسبيا( , وأن حر التضخم صفة الحركة , وبالتالي فهو عملية ديناميكية يمكن 
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 .
  أسباب التضخم :-6
لنظريات والمدارس االقتصادية في تفسيرها للظاهرة التضخمية , حيث ظهرت عدة نظريات حول اختلفت ا  

أسباب التضخم , فعزت بعض النظريات التضخم إلى عوامل جذب الطلب , حيث يحدث هذا النوع من التضخم 
القرب منه أو ب, نتيجة لزيادة الطلب الكلي بقدر يفو  عن زيادة العرض السلعي عند مستوى التوظف الكامل 

( , وهذا األمر قد يحدث بسبب زيادة تلقائية في االستثمار أو زيادة في اإلنفا  الحكومي  2119) الشمري , 
فو  مستوى اإليرادات العامة ) عجز الموازنة العامة ( , أو نتيجة تحق  فائض في الميزان التجاري , فاذا 

وقع , فان المستوى العام لألسعار سوف يرتفع , ولكن من المت حدثت مثل هذه الزيادة التلقائية في الطلب الكلي
أن يتوقف مثل هذا االرتفاع بعد فترة , ويتحق  التوازن مرة أخرى داخل االقتصاد عند مستوى عام لألسعار 
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ما لم تحدث زيادة في عرض النقود ,  أعلى مما كان عليه الوضع قبل حدوث صدمة الطلب الكلي , وذلك
لصدمة الطلب الكلي هو ظاهرة مؤقتة لفترة من الزمن , أما في ظل الزيادة النقدية فان التضخم  فالتضخم تبعا( 

سوف يستمر ويتواصل , والتغذية النقدية التي تصاحب الزيادة التلقائية في الطلب الكلي هي التي تسبب استمرار 
 حدة االرتفاع في األسعار على المدىالموجة التضخمية , وأنه كلما كانت التغذية النقدية أكبر كلما اشتدت 

 . ( 2111الطويل ) يسرى , 
ن يحدث هذا النوع موعزته نظرية أخرى إلى دفع عوامل جانب العرض أو بسللللللللللللبب دفع التكاليف , حيث     

التضلخم بسلبب ارتفاع النفقات التي تؤدي إلى ارتفاع األسلعار, وتضخم النفقة يكون على عكس حال التضخم 
حالة األخير يؤدى فائض الطلب إلى زيادة األسلعار ,  وبالتالي إلى زيادة األجور، أما التسلسل  الطلبي ، ففي

السللببي في حالة تضللخم النفقة فانه يسللير في اتجاه معاكس ، ألن الدافع المبدئي في هذه الحالة يتحق  نتيجة 
بالتالي إلى زيادة أسللللللللللعار السلللللللللللع للزيادة في األجور النقدية أو في أسللللللللللعار باقي المدخالت األخرى ، مؤديا( 

 . ( 2112والخدمات النهائية لمواجهة هذه الزيادة في النفقات ) صالح , 
 الجانب التطبيقي : 
 تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي :  – 0
لى إنظرا( لتعقد وترابط مسببات التضخم فانه ال يمكن أن نعزو إرتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي    

العرض والطلب , سواء في السو  عامل بعينه ,  بل أنها جاءت مدفوعة بمجموعة من العوامل على جانبي 
السلعية أو السو  النقدية , على الرغم من إكتساب التضخم للطابع النقدي في المحصلة , ويبين الشكل رقم 

( , ويتضح منه أن الظاهرة  2112- 1931خالل الفترة ) ( تطور معدالت التضخم في االقتصاد الليبي1)
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 يطرأ على اتجاهات 

 , ليضع االقتصاد الليبي مجددا( في مواجهة الضغوط التضخمية .                            2111م المستوى العام لألسعار مع العا
 (0شكل رقم )

 2016-0791تطور معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 
 . ات مختلفةإعتمادًا على / النشرة اإلقتصادية , مصرف ليبيا المركزي , سنو   SPSSالمصدر : مخرجات برنامج   
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  الليبي:أسباب ومصادر التضخم في االقتصاد  -2
 ختبار السالسل الزمنية لتقدير دالة التضخم في األجل الطويل :ا 6-0

تواجه دراسة العالقة في المدى الطويل مشكلة تتمثل في أن معظم السالسل الزمنية , خاصة تلك التي    
ار المتحصل نحدالفان ا االستقرار وفي حال غياب صفة تمثل متغيرات إقتصادية كلية هي غير مستقرة ,

( يبين 1عليه بين المتغيرات قد يكون زائفا( , لذا فانه يتوجب دراسة إستقرارية السالسل ,  والجدول رقم )
ي فالعوامل الممثلة لمصادر التضخم أثر  السالسل الزمنية , الخاصة بقياس يةتقرار اسنتائج إختبار 

  . قتصاد الليبياال
 (1جدول رقم )

 نتائج إختبار إستقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة في المستوى العام والمستوى األول 

 جذر الوحدة في المستوى العام

حالة 
 المتغير

جذر الوحدة في 
 المستوى األول

حالة 
 المتغير

 الرمز المتغير
T- 

VALUE 

Critica

l value 

: 5% 

level 

T- 

VALU

E 

Critic

al 

value 

: 5% 

level 

غير  �̅�t -2.42 -2.93 معدل التضخم
 ساكن

 ساكن 2.93- 6.09-

 - - - ساكن �̅�𝑡 -5.18 -2.93 معدل نمو كمية النقود
معدل نمو الناتج 
𝐺�̅�𝑃𝑡 المحلي الحقيقي غير  2.93- 1.87- 

 ساكن
 ساكن 2.95- 11.82-

 - - - ساكن 𝐴𝑃 -6.09 -2.93 تكلفة اإلحتفاظ بالنقود
معدل نمو فائض الطلب 

 الكلي
(𝑇𝐷̅̅ ̅̅

−  𝑆̅)𝑡  
 - - - ساكن 2.93- 5.95-

معدل نمو متوسط أجر 
 - - - ساكن 𝑊𝐿̅̅̅̅̅ -3.29 -2.93 العامل

معدل نمو إنتاجية 
𝑃𝐿̅̅̅̅ العامل الحقيقية غير  2.95- 2.90- 

 ساكن
 ساكن 2.95- 6.87-

معدل نمو أسعار 
غير  𝑃𝑚̅̅̅̅̅ -2.09 -2.94 الواردات

 ساكن
 ساكن 2.95- 8.41-

1 مقلوب معدل البطالة

𝑈
غير  2.93- 2.73- 

 ساكن
 ساكن 2.94- 5.97-

𝐸𝑅̅̅ معدل نمو سعر الصرف ̅̅  - - - ساكن 2.94- 4.37- 
�̅�𝑥 معدل أسعار الصادرات  - - - ساكن 2.94- 6.42- 
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معدل نمو الدخل 
    ساكن YW̅̅̅̅̅ -4.83 -2.94 العالمي

ر النسبية بين األسعا
 الغذائيةالمنتجات 

 الغذائية والمنتجات غير

�̅�𝑓

�̅�𝑛𝑓

 - - - ساكن 2.94- 4.73- 

نسبة عجز الموازنة 
العامة إلى اإلنفاق 

 الحكومي

𝐵𝑔

𝐺
غير  2.94- 2.73- 

 ساكن
 ساكن 2.94- 6.52-

كسر الناتج الزراعي إلى 
 الناتج الغير زراعي

𝑆𝐹

𝑁𝑆𝐹
 - - - ساكن 2.94- 3.00- 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج 

 أسباب ذات عالقة بالتقلبات الحادثة في العوامل النقدية :  6-6
 تمهيد :  6-6-0

 ييعتقد النقوديون أن الهياكل االقتصادية في الدول النامية قادرة وحدها على تحقي  االستقرار والنمو االقتصاد
تخاذ ا, أما التضخم فهو ناتج عن إنتهاج سياسات اقتصادية خاطئة , فبعض هذه الدول غالبا( ما تلجأ إلى 

ى قتراض , وبالنظر إلاالمعدالت استثمارية مرتفعة تمول بواسطة عجز الموازنة العامة للدولة أو عن طري  
أنماط  تباعاادة ما تركن هذه الدول إلى غياب االدخار القومي الكافي وعدم وجود نظام ضريبي فعال , فانه ع

تمويلية تضخمية , تؤدي حتما( إلصدار كميات كبيرة من النقود , وحسب هذا التحليل يعتبر العرض النقدي 
متغيرا خارجيا( ينجم عن قرارات السياسات النقدية النشطة , وما يرافقها من توسع في عرض النقود ,  يؤدي إلى 

 ؤثر بدوره في دفع معدل التضخم نحو االرتفاع . ظهور طلب كلي متزايد ي
 معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :العوامل النقدية على أثر قياس  2-2-2

يمكن قياس أثر التقلبات في العوامل النقدية على معدل التضخم في االقتصاد الليبي من خالل استخدام   
على شيلي , وقد اشتقه من دالة الطلب على وطبقه  3691النموذج النقدي الذي وضعه هاربرجر عام 

النقود الذي افترض استقرارها في األمد الطويل , ومن خالل هذا النموذج فانه يمكن التعبير عن التضخم 
 ( : 1891من وجهة النظر النقدية تلك في الدالة اآلتية ) العموص , وأخرون , 

�̅�𝑡 = 𝑓(�̅�𝑡 , �̅�𝑡  , 𝐴𝑃)              (1) 
(  �̅�𝑡( معدل التضخم ويعبر عنه هنا بمعدل نمو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة , )�̅�𝑡حيث أن : )   

( ويتناسب طرديا( مع معدل التضخم أي أن 𝑀2معدل نمو كمية النقود ويعبر عنها بالمفهوم الواسع )
𝜕�̅�

𝜕�̅�2
 > 0  ( ,�̅�𝑡معدل نمو ال ) ناتج ويعبر عنه بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي(GD̅P)  باألسعار

�̅���الحقيقية ويتناسب عكسيا( مع معدل التضخم أي أن 

𝜕𝐺�̅�𝑃
 < 0 ( ,𝐴𝑃 تكلفة االحتفاظ باألرصدة )

𝐴𝑃في السنة الجارية والسابقة أي أن  مالحقيقية ويعبر عنها بالفر  بين معدل التضخ =  �̅�𝑡 − �̅�𝑡−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 

�̅���ع أن تكون يزداد عرض النقود وترتفع على أثرها األسعار , وعليه يتوق

𝜕𝐴𝑃
 > هذا مع مالحظة أن  0

 تعبر عن معدل النمو , ويمكن وضع الدالة السابقة في المعادلة الخطية اآلتية :     (−)العالمة 
�̅�𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1�̅�2𝑡

−  𝛽2GD̅P𝑡 + 𝛽3 𝐴𝑃 +  𝑈𝑡        (2) 
 يعبر عن حد الخطأ .    𝑈𝑡معامالت ,   𝛽1  ,𝛽2  ,𝛽3 , مصطلح ثابت  𝛽0  :حيث

 ( أمكن الحصول على الصورة التالية : 2رقم ) وبتطبي  المعادلة 
�̅�𝑡 = 0.22 +  0.06�̅�2𝑡

−  0.04GD̅P𝑡 + 0.48 𝐴𝑃        (3) 
                  (6.32(       )-1.75(       )2.11(     )0.42) 

𝑅2 = 0.61          �̅�2 = 0.57       𝑆𝐸𝑅 = 3.25     𝐹 = 18.4         𝐷𝑊 = 1.26  
وقد بينت نتائج هذه المعادلة مطابقة أشارات معلماتها للفروض النظرية , كما جاءت معلمتي العرض    

م تكن حلي القومي فلالنقدي وتكلفة اإلحتفاظ بالنقود ذات معنوية , أما معلمة معدل النمو في الناتج الم
ككل , أما قيمة  ة( معنوية انحدار المعادلF( , كما تبين من اختبار )𝑇ذات معنوية كما بينته اختبارات )

( فقد أوضحت معقولية التفسير النقدي للتضخم لهذه المعادلة , حيث شرحت نحو 𝑅2معامل التحديد )
معنوية معلمة العرض النقدي وضعف تفسيره إذ من التغير في مستوى األسعار , إضافة إلى عدم  93%

 ( إلى عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء . 𝐷𝑊, كما تشير إحصاءة ) %9لم يجاوز 
وفي محاولة لتحسين نتائج المعادلة السابقة , فقد تم استخدام فترة إبطاء واحدة لكل من معدل نمو    

 :  يقي , فتم الحصول على النتائج التاليةالعرض النقدي ومعدل نمو الناتج الحق
�̅�𝑡 = 0.19 + 0.08�̅�2𝑡

+  0.04�̅�2𝑡−1
− 0.05GD̅P𝑡 − 0.03GD̅P𝑡−1 + 0.48 𝐴𝑃 

(4)     (5.29(          )-0.81(       )-1.74(          )0.93(       )2.34)   
(0.37)                          𝑅2 = 0.58           �̅�2 = 0.51       𝑆𝐸R = 3.33     𝐹 =

9.08      𝐷𝑊 = 1.26 
 (, يتضح اآلتي :1ومن المعادلة رقم )

وجود عالقة طردية بين معدل التضخم ومعدل نمو العرض النقدي في السنة الجارية , وكذلك السنة  –أ 
ارنة معدل التضخم , رغم تحسنه مقالسابقة , إال أن كليهما يؤكدان ضعف تفسير النقود للتغيرات في 

 %4, وفي السنة السابقة %8( , حيث لم يفسر معدل نمو النقود في السنة الجارية سوى 3بالمعادلة رقم )
من التغيرات في معدل التضخم في السنة الجارية , هذا مع مالحظة أن معلمة نمو العرض النقدي في 

 العرض النقدي في السنة السابقة فلم تكن ذات داللة معنوية.  السنة الجارية ذات داللة معنوية , أما معلمة
وجود عالقة عكسية بين معدل نمو التضخم ومعدل نمو الناتج الحقيقي في السنتين الجارية والسابقة  –ب 

, بما يتف  والفرضيات التي قامت عليها الدالة , إال أن تفسيرهما للتغير في التضخم كان ضعيفا , حيث 
 للسنة السابقة , مع عدم وجود داللة معنوية لهما .  %3سنة الجارية , في حين بلغ لل %5بلغ 
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وجود عالقة طردية بين معدل نمو التضخم وتكلفة االحتفاظ بالنقود , بما يتف  والفروض النظرية  –جـ 
 م . تضخلهذه الدالة , مع وجود داللة معنوية قوية بينهما, بما يؤكد وجود أثر التوقعات على معدل ال

( إال أن 3على الرغم من تحسن تفسير معلمتي العرض النقدي والناتج المحلي مقارنة بالمعادلة رقم ) –د 
, وقد  % 58ذلك جاء على حساب نسبة شرح هذه المعادلة للتغير في معدل التضخم , إذ بلغت نحو 

( فلم تتغير مقارنة 𝐷𝑊اءة ), أما إحص % 5( عند مستوى معنوية 𝐹ثبتت معنوية هذه العالقة باختبار )
هذا ومما يجدر ذكره أن هذه العالقة رغم تحقيقها لصحة الفروض النظرية , إال أنها أثبتت  ( ,3بالمعادلة )

ضعف تفسير النقود للتغيرات الحاصلة في األسعار, بما يدعو إلى تتبع عدد من المتغيرات األخرى التي 
   ختلفة , وهو ما تتناوله الفقرات الخاصة بذلك في حينها .تشارك في تفسيرها وف  وجهات النظر الم

 (2رقم ) جدول
 (4نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )

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 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج    

وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم   
 منير زائف , وبالتالي فان اإلنحدار غ %5( إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة 2)

 في لنقودا كمية وأثر أهمية أثبتت كما,  النظرية الفروض صحة حققت قد العالقة هذه أن القول يمكن هنا
 يعد لنقودا العرض متغير في التحكم أخطاء أن يؤكد الذي األمر,  األسعار في الحاصلة التغيرات تفسير
 األمر,  بياللي االقتصاد في(  السعري تقراراالس)  المحلي النقدي االستقرار عن المسئولة األسباب أحد
 لنشاطا واحتياجات ويتواف  بما النقدي العرض ومراقبة ضبط ضرورة النقدية السلطة من يتطلب الذي

 . االقتصادي

  أسباب ذات عالقة بالتقلبات الحادثة في هيكل اإلنفاق القومي :  2-3
 تمهيد : 2-3-0
, وتماشيا( صاداالقتبيعة تركيبية لقياس أبعاد عملية التضخم في التضخمية ذات طتعد مقاييس الفجوة   

, فان قياس الفجوة التضخمية سيتم بداللة إجمالي فائض الطلب  في هذا الخصوص مع هدف الدراسة
المحلي , إذ أنه من المعروف أنه إذا زاد مجموع اإلنفا  القومي ) باألسعار الجارية ( على الناتج المحلي 

باألسعار الثابتة ( , فان الفر  بينهما يتبلور في شكل فائض طلب إجمالي على الصعيد اإلجمالي ) 
المحلي , وهذا الفائض ينعكس بدوره في شكل ارتفاع في األسعار الجارية للسلع والخدمات المنتجة ) 
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القومي  طويمكننا أن نشير إلى هذا المقياس باستخدام الصيغة اآلتية ) معهد التخطي,  ( 1892الفضيل : 
 ,1898  : ) 

𝐷x = [ 𝐶𝑃 + 𝐶𝑔 + 𝐼 + 𝐸 ] – 𝐺𝐷𝑃       (5 ) 
 حيث :

   𝐷x . إجمالي فائض الطلب = 
   𝐶p. االستهالك الخاص باألسعار الجارية = 
 𝐶g   =  الجاريةاالستهالك العام باألسعار . 

I   . االستثمار باألسعار الجارية  = 
 𝐸 الستثمار في المخزون باألسعار الجارية . = ا 

   𝐺𝐷𝑃  . الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة = 
ومن المعادلة السابقة يتبين , أنه إذا زاد مجموع اإلنفا  القومي باألسعار الجارية عن الناتج المحلي    

ا الفائض ض طلب إجمالي , وجزء من هذاإلجمالي باألسعار الثابتة , فان الفر  بينهما يتبلور في شكل فائ
سوف يشبع عن طري  التوسع في االستيراد , أما الجزء الباقي من فائض الطلب , فهو يمثل ضغطا 

 تضخميا يدفع األسعار نحو االرتفاع .
 (3جدول رقم )

 متوسطات فائض الطلب الكلي وأوجه التصرف فيه في االقتصاد الليبي
 ) بالمليون دينار (                          1106 – 0791خالل الفترة                                          

الناتج المحلي اإلجمالي  
 سنةالحقيقي  بأسعار 

 0791األساس 
 اإلنفاق المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

فائض 
 الطلب

نسبة فائض 
الطلب إلى 

الناتج المحلي 
 اإلجمالي %

معدل نمو 
 الفجوة %

معدل  قيمةال
 النمو%

االستهالك 
 الحكومي

االستهالك 
 الخاص

االستثمار 
 اإلجمالي

الطلب 
 الكلي

6799
.. 0.2 3723.

67 
9316.7

7 .323.22 020.1.1 03221
.1 799.2% 9.2% 

 إعتمادًا على اآلتي :الباحث المصدر : من أعداد 
 .  2113– 1931صندو  النقد العربي : التقرير العربي الموحد ,  -
 .  2112 – 1922جلس التخطيط العام : الحسابات القومية م -
 مصرف ليبيا المركزي : التقرير السنوي والنشرة االقتصادية , سنوات مختلفة . -

نسبة الفجوة  , كبر متوسط (1)ويتضح من البيانات المتاحة عن االقتصاد الليبي والملخصة في الجدول رقم    
في الفترة  جلس وهذا يعني أن هناك فائضا في الطلب الكلي,  فترة الدراسةخالل التضخمية إلى الناتج الحقيقي 

مليون دينار , مما يعني وجود فجوة تضخمية عامة بلغت في  31931بلغ في المتوسط نحو  محل الدراسة ,
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, وترجع هذه الفجوة إلى زيادة مكونات اإلنفا   %87773المتوسط نسبة( إلى الناتج المحلي اإلجمالي نحو 
 المحلي اإلجمالي موزعا على أنواعه الثالثة )جانب الطلب( عن الناتج المحلي اإلجمالي )جانب العرض( . 

  معدل التضخم في اإلقتصاد الليبي :على قياس أثر متغيرات اإلنفاق القومي   2-3-2   
 الخدماتو  إفراط في الطلب على السلعتعزو بعض نظريات التضخم بأن مصدر التضخم هو نتيجة وجود    

الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من األسعار , وكما تبين عند قياس الفجوة  نتيجة زيادة, أي 
التضخمية بداللة فائض الطلب في االقتصاد الليبي , فانه يمكن النظر إلى أن المستوى العام لألسعار باعتباره 

مي انعكاسا لألسعار المحلية التي تعكسها متغيرات اإلنفا  القو دالة في فائض الطلب , وذلك باعتبار هذه الدالة 
متمثلة في معدالت االستهالك واالستثمار واإلنفا  الحكومي , لذلك فان مستوى األسعار يمكن أن تظهره 

  : وكما تعبر عنه المعادلة التالية , العالقة المباشرة بين األسعار وفائض الطلب , في صورة معدالت نمو
�̅�𝑡= 𝛽0+ 𝛽1(𝑇𝐷̅̅ ̅̅ − 𝑆̅)𝑡 +  𝑈𝑡        (6)  

𝑇𝐷̅̅( يمثل معدل التضلللللللخم معبرا( عنه بمعدل نمو األرقام القياسلللللللية لنفقة المعيشلللللللة , أما )�̅�حيث )    ( فتمثل ̅̅
في  ل, مع مالحظلة أن اإلنفلا  القومي يتمثل القوميمعلدل نمو فلائض الطللب الكلي ويعلادل معلدل نمو اإلنفلا  

( فيمثل معدل 𝑆̅إجمالي كل من : االستهالك الخاص والحكومي واالستثمار اإلجمالي واإلنفا  الحكومي , أما )
( فتعبر 𝑈𝑡نمو العرض الحقيقي ويعادل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي) باألسللللعار الثابتة ( , أما )

𝑇𝐷̅̅)عن األخطاء , كما أن ̅̅ −  𝑆̅)  ل نمو فائض الطلب الكلي . يمثل معد 
 الصورة التالية : (6رقم )وقد نتج عن تطبي  المعادلة 

�̅�𝑡= 6.01+ 0.14 (𝑇𝐷̅̅ ̅̅ −  𝑆̅)𝑡         (7) 
                                         (2.93(  )5.55) 

𝑅2 = 0.18     �̅�2 = 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    

من التغيرات التي تحدث في المسللللتوى  %18االقتصلللاد الليبي ومعدل التضللللخم العام , إال أنها ال تشللللرح سللللوى 
رتباط الذاتي , وفي محاولة لتحسين نتائج ( على وجود مشلكلة اال𝐷𝑊العام لألسلعار, كما تدل قيمة إحصلاءة )

عمليلة التقلدير تم إدخلال فترة تبلاطؤ واحلدة على معلدل نمو الفللائض في الطللب , وكلذللك علاملل آخر يتمثلل في 
( , وبعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي تم الحصول  = 𝑃𝑡−1 𝑃𝑡 -  𝐴 تكلفة االحتفاظ بالنقود معبرا( عنه بل ) 

 ائج اآلتية :على النت
�̅�𝑡= 8.15 + 0.03 (𝑇𝐷̅̅ ̅̅ −  𝑆̅)𝑡 + 0.01(𝑇𝐷̅̅ ̅̅ −  𝑆̅)𝑡−1 + 0.54 𝐴𝑃       (8) 

            (5.83    )              (0.02     )          (2.15 ) (2.24 )                 
𝑅2 = 0.79     �̅�2 = 0.77   𝑆𝐸𝐸 = 3.35     𝐹 = 33.86     𝐷𝑊 = 1.32    

, كما أن إدخال  % 77ويتضلح من هذه المعادلة زيادة شرحها للتغيرات في معدل التضخم والتي بلغت نحو    
( مقارنة بالمعادلة السللللللللابقة , إال أن إدخال فترة اإلبطاء 𝐹فترة التباطؤ قوى من قيمة اختبار ميكانيكية العالقة )
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الحالية مقارنة بالمعادلة السابقة , إضافة إلى ضعف معنوية أضعف معنوية معدل نمو فائض الطلب في السنة 
تفسللير المتغير الذي يمثل إبطاء السللنة السللابقة لمتغير معدل نمو فائض الطلب للتغيرات التي تحدث في معدل 

من التغير الذي يحدث في معدل التضللخم , كما  %1,  %3التضللخم , هذا وفسللر كال منهما على التوالي نحو 
وللقبول ,  %54عالقة قوية لمعامل تكلفة االحتفاظ باألرصلللدة الحقيقية للنقود , والتي فسلللرت نحو اتضلللح وجود

 بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة .

 (4جدول رقم )
 (8نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )

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 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج     

الي فان وبالت %5( إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار مسللللتقرة عند مسللللتوى داللة 1حيث تشللللير نتائج الجدول رقم )
في رفع  –بل وضعيفة  –يتضلح منه أن للعوامل اإلنفاقية مشلاركة متواضلعة  , األمر الذياإلنحدار غير زائف 

عدالت مهاما( في الحد من ارتفاع  هتأثير  كانالذي ويعزى ذلك إلى الدعم السللللللعي , , مسلللللتوى األسلللللعار المحلية
 التضخم في االقتصاد الليبي .

 تقلبات الحادثة في عوامل دفع التكاليف : أسباب ذات عالقة بال 6-7 
 تمهيد : 2-4-1

نما يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع النفقات     قد ال يترتب التضخم على حدوث فائض في الطلب فحسب ، وا 
التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار, ويرتبط تضخم النفقة عادة بكل من ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج , وارتفاع 

كذلك فان انخفاض اإلنتاجية يعد أحد ردات , وارتفاع هامش الربح , والزيادة في معدالت األجور , أسعار الوا
األسباب الرئيسية في ارتفاع تكاليف اإلنتاج في كثير من القطاعات االقتصادية , ومن ثم سببا( قد يدفع باألسعار 

خالل فترة  دية المختلفة في االقتصاد الليبينحو االرتفاع , ويمكن تبين إنتاجية المشتغل في القطاعات االقتصا
( , حيث يتبين بشكل جلي مدى ضآلة معدالت نمو اإلنتاجية في 5الدراسة , من خالل محتوى الجدول رقم )

 غالبية القطاعات االقتصادية .
 بيجعد االختالل الحادث بين معدل نمو متوسط أجر المشتغل ومعدل نمو متوسط إنتاجيته , من األسبا كما

( إلى أنه في 6الدافعة الرتفاع المستوى العام لألسعار في االقتصاد الليبي , حيث تشير بيانات الجدول رقم )
نتيجة لمعدالت التوظف المتزايدة في القطاع  % 9.9حين بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو أجر المشتغل نحو 

خالل فترة الدراسة  األمر الذي  % 2.9غ نحو الحكومي , فان المتوسط السنوي لمعدل نمو إنتاجية المشتغل بل
خالل فترة الدراسة , ومما الشك فيه أن هذه الفجوة  % 6.1أدى إلى حدوث فجوة بين المعدلين قدرت بنحو 
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د لمتوسط معدل النمو السنوي إلنتاجيته , ق التي نتجت عن تجاوز متوسط معدل نمو األجر السنوي للمشتغل
 . ية موجة الضغوط التضخمية في االقتصاد الليبيساهمت بشكل إيجابي في تغذ

 (5جدول رقم )
 متوسط إنتاجية المشتغل ومتوسط المعامل الحدي لرأس المال في االقتصاد الليبي

 1106 – 0791حسب نوع النشاط خالل الفترة 

 القطاعات االقتصادية ر. م
 

 المعامل الحدي لرأس المال اإلنتاجية الحقيقية للمشتغل
 إنتاجية رأس المال القيمة معدل النمو% ةالقيم

 1.29 3.5 2.2 333.22 قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك 0
 2.4 1.42 1.2 - 32222.19 قطاع الصناعات اإلستخراجية والتعدين 6
 1.11 111 2 1433.21 قطاع الصناعات التحويلية 3
 1.11 11 3.2 1129.24 قطاع الكهرباء والمياه 7
 1.42 2.13 14.9 2293.19 ع التشييد والبناءقطا .
 1.22 4.5 1.4 923.39 قطاع الخدمات التوزيعية 2
 1.32 2.2 11.2 2923.22 قطاع الخدمات الحكومية 9
 1.22 3.25 2.3 2924.53 االقتصاد القومي ككل 2

 االمصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على المصادر اآلتية: 
 تقرير السنوي ) سنوات مختلفة ( مصرف ليبيا المركزي .االقتصادية وال النشرة -

   . 1133 – 3691وزارة التخطيط : المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  -
 (6جدول )

 متوسط إنتاجية المشتغل ومتوسط أجره
نتاجيته الحقيقيةو   متوسط مقدار التجاوز بين معدل نمو متوسط أجر المشتغل وا 

 1106 – 0791خالل الفترة  

     وسط إنتاجية مت
 المشتغل بالدينار

 معدل النمو%
(0) 

متوسط أجر 
 المشتغل بالدينار

 معدل النمو %
(1) 

 مقدار التجاوز %
(1 )– (0) 

1764652 169 4066614 464 660 

 المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا عل المصادر اآلتية :
 . 3666 – 3671وزارة التخطيط : الحسابات القومية :   -

 . 1133 – 3691رة التخطيط : المؤشرات االقتصادية واالجتماعية وزا -

 مصرف ليبيا المركزي : النشرة االقتصادية والتقرير السنوي , سنوات مختلفة -
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 : معدل التضخم في اإلقتصاد الليبيعلى  عوامل دفع النفقةقياس أثر متغيرات  2-4-2

دل نمو اإلنتاجية , لذلك فان العالقة بين كما أتضح فيما سب  تفو  معدالت نمو األجور على مع
 المتغيرات الخاصة بعناصر التكلفة الرئيسية والمستوى العام لألسعار تظهر من خالل العالقة التالية 

 ( :  3661) الزبيدي , 

�̅� = 𝑓(𝑊𝐿̅̅̅̅̅   −  𝑃𝐿̅̅̅̅ )          (9) 
تمثل معدل نمو  𝑊𝐿̅̅̅̅̅عدل التضخم ( , يمثل معدل نمو الرقم القياسي ألسعار المستهلك ) م �̅�حيث أن : 

 ( تمثل معدل نمو متوسط إنتاجية العامل الحقيقية .𝑃𝐿̅̅̅̅متوسط أجر العامل , )
كلفة معبرا( عن ت –وتوضح هذه الدالة أن معدل التضخم يتوقف على الفر  بين معدل نمو متوسط األجر    

القياسي  م)معدل نمو الرق ومعدل نمو متوسط اإلنتاجية , وبادخال عامل التضخم المستورد –مل وحدة الع
 :)   Hagger ,3677ألسعار الواردات ( تصبح الدالة في الصورة الخطية التالية )

�̅� =  a0 +  a1𝑊𝐿̅̅̅̅̅ −  a2𝑃𝐿̅̅̅̅ + a3𝑃𝑚̅̅̅̅̅        (10) 
 ار الواردات , وتفترض هذه العالقة أن :تمثل معدل نمو أسع 𝑃𝑚̅̅̅̅̅حيث أن : 

 0>a2   ,0<a3,a1   أي 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 

ر يتم تحديدها بواسطة المنتجين , آخذين في االعتبار تكلفة اإلنتاج للسلعة الواحدة نظري يقر بأن األسعا
 إسهام هذه العوامل في تكلفة اإلنتاج . a3 ,a2,a1مضيفين إليها هامشا( محددا( للربح , وتعكس المعلمات 

السعر المحلي عن طري  إيجاد للواردات على  ةويمكن معرفة أثر كل من األجور واإلنتاجية واألسعار العالمي
 المعامل التفاضلي للمعادلة السابقة بالنسبة للمتغيرات المذكورة , وبالتالي يمكن الحصول على المعادالت اآلتية :

∂�̅�

∂WL̅̅ ̅̅ ̅ =  a1           (11) 
∂�̅�

∂PL̅̅̅̅ =  a2            (12) 
∂�̅�

∂𝑃𝑚̅̅ ̅̅ ̅
=  a3            (13) 

واردات على لل ةعن التغير في األسعار نتيجة لتغير هامشي األجور واإلنتاجية واألسعار العالمي وهذه تعبر 
 المدى القصير .

وفي سبيل معرفة األثر الدائر بين مستوى األجور والمستوى العام لألسعار , يمكن االستعانة بمعادلة أخرى    
رها وف  العرض والطلب , وبالتالي فان فائض تحدد سعر العمالة ) األجور ( بفرض أنها سلعة يتحدد سع

الطلب على العمالة ) البطالة ( يعمل على تحديد مستوى األجر, كما يمكن افتراض أن متوسط األجر يتأثر 
 :  (  Ackley : 1978)بمعدل التضخم الجاري , وبالتالي تكون معادلة األجور كالتالي

𝑊𝐿̅̅̅̅̅= 𝛽0+ 𝛽1 (
1

𝑈
) + 𝛽2�̅�             (14) 
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( يمكن معرفة األثر اللولبي لألسللللللللللعار واألجور, وتأثر مسللللللللللتوى 38( , )31)ومن المعادلتين السللللللللللابقتين    
( بقيمتها من 𝑊𝐿̅̅̅̅̅عن )  األسللللعار بعناصللللر التكلفة الرئيسللللية على المدى الطويل , وذلك عن طري  التعويض

جراء ا31( في المعادلة رقم )38)المعادلة رقم  لمعامل التفاضللللي بالنسلللبة لمقلوب معدل البطالة , وكذلك ( , وا 
 اإلنتاجية , واألسعار العالمية للواردات , وذلك على النحو اآلتي: 

∂�̅�

∂(1
U)

  = 
a1𝛽1

(1−a1𝛽2)
             (15) 

∂�̅�

∂𝑃𝐿̅̅̅̅
 = 

a2

(1−a1β2) 
            (16) 

∂�̅�

∂𝑃𝑚̅̅ ̅̅ ̅
 = 

a3

(1−a1β2)
            (17 ) 

والمعادالت الثالث األخيرة توضح أن األثر على المدى الطويل نتيجة التفاعل الدائر بين األجور واألسعار    
( 𝛽1( أثر التغير في األجور على األسلللللعار و )a1( أثر التغير في األسلللللعار على األجور و)𝛽2يعتمد على )

 لبطالة على األجور .أثر ا
( أثر التغير في األسلللللللللللللعلار العالمية a3كملا تبين) ( أثر التغير في اإلنتلاجيلة على األسلللللللللللللعلار ,a2وتبين )   

فان األثر في المدى الطويل يكون أكبر من األثر في  a1β2<1 , ومتى كانت للواردات على األسعار المحلية
 ( .1896نفجاريا( ) زكي , المدى القصير , إال أنه ال يكون إ

 ( في الصورة اآلتية :1)وبالتطبي  على الحالة موضع الدراسة , كانت المعادلة رقم    
�̅� = − 0.45 +  010 𝑊𝐿̅̅̅̅̅ −  0.03 𝑃𝐿̅̅̅̅ + 0.17 𝑃𝑚̅̅̅̅̅       (18 ) 

                           (2.33(      )-1.28(       )2.44(  )-0.53) 
𝑅2 = 0.29        �̅�2 = 0.23       𝑆𝐸𝑅 = 4.37   𝐹 = 4.83        𝐷𝑊 = 1.84 

( إلى 9وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم ) 
ويالحظ على  , وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف ,%5أن بواقي معادلة اإلنحدار مسللللللتقرة عند مسللللللتوى داللة 

, ومعدل نمو أسلللللعار ره المعادلة انسللللجامها مع الفروض النظرية , وثبوت معنوية معلمة نمو متوسللللط األجهذ
( عند 𝑇وذلك باسلللللللللللللتخدام اختبار ) ,  الواردات , بينما لم تثبت معنوية معلمة معدل نمو متوسلللللللللللللط اإلنتاجية

معدل نمو أسللللللللعار الواردات ,  , , كما أن وجود  داللة قوية للعوامل الخارجية ممثلة في%5مسللللللللتوى معنوية 
يؤكد فعالية التضللخم المسللتورد , ذلك أن طائفة كبيرة من السلللع االسللتهالكية إضللافة إلى مسللتلزمات اإلنتاج , 

من التغيرات في معدل التضلللللللخم , بما يدل  %16هذا وقد فسلللللللرت هذه المعادلة نحو مسلللللللتوردة من الخارج , 
 (.𝐹كما ثبتت معنوية المعادلة ككل باستخدام اختبار ) على تواضع تفسيره عن طري  عوامل النفقة ,

 (7جدول رقم )
 (88ة اإلنحدار رقم )نتائج إختبار سلسلة بواقي لمعادل

Prob 
 0.000 

 

T . Statistic 
 -6.130 

-3.610 
-2.938 

-2.607 

Augmented Dickey – Fuller Test Statistic 

Test Critical Values 

1 % Level  
5 % Level 

10 % Level 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج 
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ويمكن توضيح أثر عوامل التكلفة المحلية في االقتصاد الليبي على مستوى السعر المحلي في األجلين القصير 
 والطويل على النحو اآلتي :

 في األجل القصير :   -أ 
  لمعرفة أثر األجور على األسعار , حيث :  ( 11)ويتضح ذلك عند تطبي  المعادلة رقم 

∂�̅�

∂WL̅̅ ̅̅ ̅ =  0.10           (19) 
 . %10 , يؤدي إلى زيادة األسعار المحلية بمقدار %311وهو ما يعني أن ارتفاع متوسط األجر بنسبة 

 يمكن معرفة أثر اإلنتاجية على األسعار حيث : (12)أيضا( من المعادلة رقم 
∂�̅�

∂PL̅̅̅̅ = − 0.03         (20) 
وذلك على  %3سوف تعمل على خفض مستوى األسعار بنحو  %311وهو ما يعني أن زيادة اإلنتاجية بنحو 

 المدى القصير. 
 , حيث:   ةيمكن معرفة أثر األسعار العالمية للواردات على األسعار المحلي (13) كذلك من المعادلة

                        ∂�̅�

∂𝑃𝑚̅̅ ̅̅ ̅
= 0.17           (21) 

سوف يعمل على رفع مستوى األسعار  %311وهو ما يعني أن ارتفاع األسعار العالمية للواردات بنحو      
 , وذلك على المدى القصير . %  17المحلية بنحو 

 في المدى الطويل :   -ب 
ة  , يمكن الطويل بعناصر التكلفولتتبع األثر الدائر بين األجور واألسعار لمعرفة تأثر األسعار على المدى    

 ( الخاصة باألجور , حيث أخذت الصورة التالية :11تطبي  المعادلة رقم )

𝑊𝐿 ̅̅ ̅̅ ̅=  8.04 +  32.9 (
1

𝑈
) + 1.07 �̅� + 0.26 �̅�𝑡−1            (22) 

                           (1.48(    )2411    )   (2401(  )3.08) 
𝑅2 = 0.17        �̅�2 = 0.11       𝑆𝐸𝑅 = 16.3   𝐹 = 2.55        𝐷𝑊 = 2.50  

من التغير في متوسط األجر , ويعود هذا االنخفاض في النسبة التفسيرية  %17 وهذه المعادلة تشرح حوالي  
, إلى أن نسبة ال يستهان بها من إجمالي األجور والمرتبات , هي مرتبات حكومية نتيجة للتوجه االشتراكي 

ر المذكورة غي –وسياسية  ةأيديولوجي -تحكمها عوامل أخرى -حتى أواخر تسعينيات القرن العشرين –لدولة ل
هذا وثبتت معنوية معلمات المعادلة ) باستثناء معلمة إبطاء معدل التضخم (, كما ثبتت  في المعادلة السابقة .

, هذا مع مالحظة أن إدخال  %5توى معنوية ( وذلك عند مس𝐹معنوية انحدار المعادلة ككل باستخدام اختبار )
( الممثل لعامل التوقعات أدى إلى تحسين تواف  إشارة معلمة التضخم مع ما هو متوقع �̅�𝑡−1إبطاء التضخم )

توجب وللقبول بهذه النتيجة ينظريا( , ذلك أن إدخال التضخم لوحده أعطى إشارة مخالفة لما هو متوقع نظريا( , 
( إلى أن بواقي معادلة اإلنحدار 9ي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم )أن تكون بواق

  , وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .%5مستقرة عند مستوى داللة 
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 (8جدول رقم )
 (22نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )

Prob 
0.000 

 

T . Statistic 
--8.063 
-3.610 

-2.938 

-2.607 

Augmented Dickey – Fuller Test 

Statistic 

Test Critical Values 

1 % Level 

5 % Level 

10 % Level 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج  

 للوب معدعنه بمقبيان أثر التغير في األجور معبرا(  (19)و  (16)و  (15)ويمكن عن طري  كل من المعادالت 
 يث :المدى الطويل ح يف ةالبطالة , وكذلك اإلنتاجية , واألسعار العالمية للواردات على مستوى األسعار المحلي

∂�̅�

∂(1
U

)
  = 

0.10𝛸 32.9

(1−0.10𝛸1.07)
 = 

3.29

(1−0.107)
 = 3.7         (23) 

يمكن أن يحدث تغير في األسللعار بمقدار  %111وهذا يعني أن أي تغير في مقلوب معدل البطالة بمقدار    
سلليؤدي إلى إحداث تغير في األسللعار في   %111, بما يعني أن أي تغير في معدل البطالة بمقدار  370%

 .% 27االتجاه المعاكس بمقدار 
 وكذلك : 

∂�̅�

∂𝑃𝐿̅̅̅̅
 = 

−0.03

(1−0.10Χ1.07)
  = 

− 0.03

(1−0.107)
  = − 0.03        (24) 

 .     %3فان األسعار ستنخفض بمقدار  %311ا يدل على أن اإلنتاجية إذا ازدادت بمقدار وهذ 

 كذلك :      
∂�̅�

∂𝑃𝑚̅̅ ̅̅ ̅
 = 

0.17

(1−0.10Χ1.07)
  = 

0.17

(1−0.107)
  =  0.19         (25) 

في  ةألسعار المحلي, فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع ا % 311وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسعار الواردات بمقدار  
 .  % 19األجل الطويل بمعدل 

ا تأثير كان له –باسلللللللتثناء عنصلللللللر التكلفة الخارجية  –مما سلللللللب  يتضلللللللح لنا أن عناصلللللللر التكلفة المحلية   
متواضلع على مسللتوى األسللعار في المدى القصللير , أما عنصللر التكلفة الخارجية فقد كان تأثيره أعلى نسللبيا( , 

بي نسلللللبيا( , بما يعني أن األثر اللول أعلىالبطالة على األسلللللعار في المدى الطويل كان كذلك فان تأثير معدل 
لألسللعار واألجور يشلللكل القدر األكبر في تزايد الضللغوط التضلللخمية وارتفاع األسلللعار المحلية , وبالتالي على 

 االستقرار السعري  .

  : أسباب ذات عالقة بالعوامل الخارجية ) التضخم المستورد (  2-5
 تمهيد :  2-5-1  
إذا كان التضخم في الدول الرأسمالية المتقدمة هو المصدر األساسي للتضخم في االقتصاد الدولي , إذ    

رة المسيط –يجري نقله من بلد إلى آخر داخل مجموعة الدول المتقدمة نفسها من خالل دورة األعمال الدولية 
ه يتم تصديره إلى دول الجنوب التي تتعامل مع الدول الرأسمالية فان – ةمن التجارة العالمي %75على أكثر من 
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من تجارتها الخارجية من خالل قنوات التجارة الخارجية خاصة عن طري  االستيراد,  %91في أكثر من  
ويتوقف مدى تأثر الدولة المنقول إليها التضخم بحسب اعتمادها في دخلها القومي على التصدير , ومدى 

االستيراد في تلبية حاجاتها , وكذلك بحسب مكانة الدولة التي ظهر فيها التضخم ومدى تأثيرها  اعتمادها على
 ( .2111في التجارة الدولية ) التكريتي , 

 :   معدل التضخم في اإلقتصاد الليبيعلى  العوامل الخارجيةقياس أثر  1-5-1
 قتصاد الليبي خالل فترة الدراسة , وذلك عنلتقدير مساهمة العوامل الخارجية في التضخم المحلي في اال   

طري  استخدام عدد من المتغيرات الممثلة للعوامل الخارجية , والتي تمثلت في كل من : معدل نمو أسعار 
𝐸𝑅̅̅( , ومعدل نمو سعر صرف )�̅�𝑚الواردات) ( , ومستوى الدخل العالمي �̅�𝑥, وأسعار الصادرات الليبية ) (̅̅

(𝑌𝑊̅̅ ̅̅ عملية التقدير تم الحصول  وباجراء , (Krause & Salant ,1977)وذلك من خالل المعادلة أذناه  ,( ̅
   النتيجة اآلتية :على 

𝑃 ̅=0.11  + 0.23�̅�𝑚 +  0.17𝐸𝑅̅̅ ̅̅ +  0.01 �̅�𝑥 + 0.29𝑌𝑊̅̅ ̅̅ ̅       (22) 
                    (0.68(      )0.44(      )2.08(      )2.67(  )0.078)  

𝑅2 = 0.27         �̅�2 = 0.19       𝑆𝐸𝑅 = 4.46     𝐹 = 3.38         𝐷𝑊 = 1.75 
( إلى 8وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم )

  حدار غير زائف ., وبالتالي فان اإلن%5أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة 
 (9جدول رقم )

 (22نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )
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 

 EVIEWSإعتمادًا على مخرجات برنامج  المصدر: من إعداد الباحث   

 ويتضح من هذه المعادلة النتائج اآلتية :
 من حيث –حتل المركز األول في التأثير على التضخم المحلي ا( �̅�𝑚أن النمو في أسعار الواردات )   -أ 

مو طردية بين معدل ن وأتخذ اإلشارة الموجبة المتوقعة مما يدل على وجود عالقة  –قيمة المعلمة أو معنويتها 
أسعار الواردات الليبية ومعدل التضخم , مما يؤكد أن للواردات ومن ثم التضخم المستورد دور ال يستهان به 

من التغيرات التي  %11 في التأثير على معدالت التضخم المحلية , حيث تفسر معلمة أسعار الواردات نحو
 تحدث في التضخم المحلي .  

𝐸𝑅̅̅عر صرف الدينار)أن النمو في س -ب    –من حيث قيمة المعلمة أو معنويتها  -( احتل المركز الثاني̅̅
كمتغير مؤثر في التضخم المحلي كما أتخذ اإلشارة الموجبة , مما يدل وجود عالقة طردية بين سعر الصرف 
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ري   ط الرسمي ومعدل التضخم , ويؤثر سعر الصرف بصورة غير مباشرة على المستوى العام لألسعار عن
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 

من  فة ما فسرته معلمة سعر الصر ( , أما نسب2111يدفع المستوى العام لألسعار نحو االرتفاع ) الشيبة , 
  7%19التغيرات التي تحدث في التضخم المحلي فقد بلغت نحو 

( اإلشارة الموجبة المتوقعة نظريا( , وعلى الرغم من �̅�𝑥) تاتخذت إشارة معدل نمو أسعار الصادرا -جـ 
سعر تفاع أسعار الصادرات على الالطردي الذي يحدثه ار  رعدم معنوية هذه المعلمة , إال أنه يمكن تفسير األث

المحلي , من خالل فائض الطلب المحلي الذي ينشأ نتيجة زيادة الدخول المتولدة من زيادة الصادرات , األمر 
 الذي ينعكس في ارتفاع مستوى األسعار المحلية .   

𝑌𝑊̅̅معلمة نمو الدخل العالمي)  إشارة اتخذت -د  ̅̅ , وعلى الرغم من عدم  ( اإلشارة الموجبة المتوقعة نظريا( ̅
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 

 ا يؤدي إلى وزيادة معدالت التضخم المحلية . إلى التوسع في السيولة المحلية , بم
صاد االقت يمن التغيرات التي تحدث في المستوى العام لألسعار ف % 17شرحت هذه المعادلة نحو  -هـ 

بما يدعو لقبولها عند تفسير العوامل  % 5( عند مستوى معنوية 𝐹الليبي , كما ثبتت معنويتها باستخدام اختبار )
 لى مستوى األسعار المحلية. الخارجية المؤثرة ع

 ختالالت الهيكلية في االقتصاد الليبي : الأسباب ذات عالقة با 2-6 
  تمهيد : 1-6-0 

يرى الهيكليون اللذين تناولوا تحليل التضخم بالدول النامية , بأن عملية تحليل هذه الظاهرة  يجب أن  
قدية ادي واالجتماعي لهذه الدول , أما القضايا النتستند على كشف الخلل الهيكلي الموجود في البنيان االقتص

والمالية فهي ال تلعب إال دورا( ثانويا( في العملية التضخمية , ومن هنا يعتقد الهيكليون أن التضخم ال يجب 
ل و تفسيره على أنه زيادة غير طبيعية في كمية النقود , أو أنه نتيجة لإلدارة النقدية أو المالية السيئة في هذه الد

, ألن العوامل الهيكلية االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي التي تربض وراء زيادة كمية النقود , ووراء اإلدارة 
( ,  ويعد االختالل الحادث بين نمو القطاعات االقتصادية 1893النقدية والمالية السيئة في تلك الدول) زكي , 
ة للضغوط التضخمية في هذه الدول , ذلك أن هذا االختالل المختلفة أحد أهم اإلختالالت الهيكلية المسبب

ينعكس في النهاية في االختالل الحادث بين التدفقات السلعية والتدفقات النقدية , أي بين العرض الحقيقي للسلع 
وفي هذا الصدد فان اإلقتصاد الليبي يتسم بارتفاع واضح في نسبة والخدمات , وبين الطلب الكلي عليها , 

همة قطاعات الخدمات وقطاعات التوزيع في الناتج المحلي اإلجمالي , وبارتفاع معدالت نمو هذه القطاعات مسا
( , فان ذلك يؤدي إلى إحداث 11كما يبينه الجدول رقم ), بشكل يفو  معدالت النمو في القطاعات السلعية 

توى سلع والخدمات , مما يدفع المسنمو في قوى الطلب أكبر من النمو الذي يحدث في قوى العرض الحقيقي لل
 العام لألسعار إلى االرتفاع .
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 (10جدول رقم )
 األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي الليبي 

 6102– 0791ومعدالت نموها في المتوسط خالل الفترة 
قطاع الزراعة

قطاع الصناعات  
اإلستخراجية والتعدين

 

قطاع الصناعات 
ا

لتحويلية
قطاع الكهرباء 

قطاع التشييد والبناء 
 

قطاع الخدمات 
الحكومية

قطاع الخدمات  
التوزيعية

 

معدل النمو
 %

 

 
األهمية النسبية

% 
 

معدل النمو%
األهمية النسبية 
 %

 

معدل النمو
 %

األهمية النسبية% 
 

معدل النمو
 %

األهمية النسبية 
% 

معدل النمو
 %

األهمية النسبية% 
 

معدل النمو
  

األهمية النسبية% %
 

معدل النمو%
األهمية النسبية 
 %

 

11.9
 

4.3
 14.3
 24.1
 13.2
 

4.3
 14.5
 

1.3
 12.3
 

2.2
 12
 12.3
 

19
 12.2
 

 اعتمادا على المصادر اآلتية : الباحثحسبت من قبل     
 .2666 – 2691وزارة التخطيط , المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  -

 تصادية  , والتقرير السنوي, سنوات مختلفة .مصرف ليبيا المركزي : النشرة االق -

 . 1791 – 1793صندو  النقد العربي : الحسابات القومية للدول العربية  -

 :  قتصاد الليبياالمعدل التضخم في على  ختالالت الهيكليةاالقياس أثر   1-6-1
ايدها ,  وقد أمكن وية أثر في تز هيكلية , والتي كان لتنفيذ البرامج التنم تختالالالتعرض اإلقتصاد الليبي     

الختبارات في عدد من ا  -ختالالت الهيكلية في االقتصاد الليبي االالمعبرة عن  -استخدام عدد من المتغيرات 
التجريبية , بغرض الحصول على أفضل عالقة معبرة ألثر هذه العوامل على معدل التضخم في االقتصاد 

 ة اآلتية : الليبي , حيث تم التوصل إلى المعادل
�̅�= 

�̅�𝑓

�̅�𝑛𝑓
 +  

𝐵𝑔

𝐺
 + 

𝐼

∆𝑌
 +

𝑅𝑔

𝐺𝑁𝑃
 + 

𝑆𝐹

𝑁𝑆𝐹
       (27)  

(  �̅�𝑛𝑓( معدل نمو الرقم القياسي ألسعار الغذاء , )�̅�𝑓( معدل نمو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة , )�̅�حيث )
( العجز في 𝐵𝑔( اإلنفا  الحكومي اإلجمالي , )𝐺السلع غير الغذائية , )معدل نمو الرقم القياسي ألسعار 

𝑅𝑔الموازنة العامة الممول عن طري  الجهاز المصرفي , )

𝐺𝑁𝑃
( نسبة فجوة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي 

𝑆𝐹اإلجمالي , )

𝑁𝑆𝐹
 ( كسر الناتج الزراعي إلى الناتج الغير زراعي .

 حيث :
𝐵𝑔 = 𝐺 – (𝑅𝑇 + 𝑅𝑂)        (28) 

                   𝑅𝑔 =  𝐼 − 𝑆      (29) 
( تمثل اإليرادات الجارية األخرى غير الضللللللللللرائب 𝑅𝑂( اإليرادات السلللللللللليادية ) الضللللللللللرائب ( و )𝑅𝑇وتمثل )

( فتمثل 𝑌∆مالي , )( فتمثل االسلللتثمار اإلج𝐼. أما ) ةالمدخرات المحلي ي( إجمال𝑆واإليرادات الرأسللمالية , و )
 التغير في الناتج المحلي اإلجمالي .
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  -غذائية باستثناء كسر المواد ال –ويرتبط معدل التضخم في هذه العالقة ارتباطا طرديا( مع النسب المذكورة    
متصاصها والداخلة في حسابه , حيث بارتفاعها يزداد ا 𝑃𝑓و 𝐼 و 𝐺ففي الحالة التي يزداد فيها ارتفاع كل من 

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   (

معدل التضخم , فكلما زادت قيمة هذا الكسر دل  عسب عكسيا متكون عكسية , أما كسر المواد الغذائية فيتنا
الغذائي , فيزاد العرض منه فتنخفض األسعار , ويقل االعتماد على االستيراد المرتبط  جذلك على زيادة النات

 بالتضخم المستورد , والعكس بالعكس تماما( .
 وكانت نتائج المعادلة السابقة على النحو اآلتي :

𝑃 ̅=  33.12 + 0.5
�̅�𝑓

�̅�𝑛𝑓
 + 0.02 

𝐵𝑔

𝐺
 + 0.001

𝐼

∆𝑌
 +0.11

𝑅𝑔

𝐺𝑁𝑃
 – 6.7

𝑆𝐹

𝑁𝑆𝐹
          (30) 

     (-5.57(       )142(      )0.47(       )0.63(       )2.31(  )7.04)                                              
𝑅2 = 0.51         �̅�2 = 0.44       𝑆𝐸𝑅 = 5.21     𝐹 = 7.21         𝐷𝑊 = 1.30    
( إلى 11وللقبول بهذه النتيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم )

  , وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .%5أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة 
 (11) جدول رقم

 (03نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )
Prob 
0.003 

 

T . Statistic 
-4.13 

-3.610 

-2.938 

-2.607 

Augmented Dickey – Fuller Test 

Statistic 
Test Critical Values 

1 % Level 

5 % Level 

10 % Level 

 EVIEWSنامج مصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات بر ال
 وتوضح هذه العالقة ما يلي :

 الغذائية . دأن هناك عالقة إرتباطية طردية مع جميع المتغيرات باستثناء كسر الموا –أ 
ثبات معنوية كسر األسعار النسبية بين المنتجات الزراعية والمنتجات غير الزراعية , مما يعني أنه بزيادة  –ب 

معدل التضخم, مما يعني أن ارتفاع أسعار المنتجات  ىعل%51حدود  الناتج الزراعي بحيث أوضح أثره في
 الزراعية النسبية, تشكل عامال مهما من العوامل الدافعة الرتفاع معدالت التضخم في االقتصاد الليبي.

الذي  ضثبات معنوية كسر المواد الغذائية , وارتباطه بعالقة عكسية مع معدل التضخم , تعكس االنخفا –جـ 
 ث في المستوى العام لألسعار عند ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي .سيحد

سجلت معلمة نسبة العجز ) أو الفائض( في الموازنة الحكومية إلى إجمالي اإلنفا  الحكومي  قيمة متدنية  –د 
زنة ( , ويعزى ذلك إلى ضخامة فوائض الموا𝑇المعلمة باستخدام اختبار ) ه, إضافة إلى عدم معنوية هذ

نتيجة  –الحكومية المسجلة في أغلب سنوات األلفية الثالثة , وانعدام الدين المحلي المصرفي في تلك السنوات 
األمر الذي  –للطفرة النفطية التي شهدتها األسوا  النفطية , وما رافقها من فوائض واحتياطيات مالية للدولة 
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الي اإلنفا  الحكومي , وعدم ثبات معنويته , على انعكس في تدني معلمة كسر العجز في الموازنة إلى إجم
قه راف االرغم من العجز المسجل في موازنة الحكومة في أكثر من نصف سنوات الدارسة موضع البحث , وم

 من نمو مطرد للدين المحلي المصرفي في تلك السنوات . 
سب   عدام معنويته , ويعود ذلك إلىتدني معلمة كسر إجمالي االستثمار إلى التغير في الناتج المحلي وان –ه 

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 .

 سنوات األلفية جل , يعود إلى ضخامة المدخرات الحكومية فيانخفاض معنوية فجوة الموارد المحلية  –و 
الثالثة , لنفس السبب المذكور في الفقرتين السابقتين , على الرغم من وجود هذه الفجوة في أكثر من نصف 

 سنوات الدراسة موضع البحث .
, عند تفسيرنا  وهي نسبة يعتد بها %51معدل التضخم نحو  يبلغت نسبة شرح هذه المعادلة للتغير ف –ز

للظاهرة التضخمية في االقتصاد الوطني من وجهة النظر الهيكلية فقط , ذلك أن التضخم في أي اقتصاد تحكمه 
  . %5( عند مستوى معنوية 𝐹عوامل متعددة غير العوامل الهيكلية , كما ثبتت معنوية هذه العالقة , باختبار )

 محددات التضخم في االقتصاد الليبي : -3
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
عادلة الممثلة لمحددات التضخم في االقتصاد تم التوصل إلى الموباجراء عدد من االختبارات التجريبية , , 

 الليبي اآلتية :
𝑃 ̅=20.25 +  0.22�̅�𝑚 + 5.73𝐷 + 0.06

�̅�𝑓

�̅�𝑛𝑓
 + 0.36𝐸𝑅̅̅ ̅̅  – 4.11

𝑆𝐹

𝑁𝑆𝐹
 +0.09

𝑅𝑔

𝐺𝑁𝑃
           (31) 
             (2.03(    )-3.83(    )4.16(       )3.13(   )3.72  )  (2.43(    )4.43)   

𝑅2 = 0.72         �̅�2 = 0.66       𝑆𝐸𝐸 = 4.03     𝐹13.99         𝐷𝑊 = 1.30 
( يمثل متغير كيفي يمثل األزمات 𝐷( يمثل معدل النمو في الرقم القياسي ألسعار الواردات , )�̅�𝑚حيث : )
�̅�𝑓, ) والسياسية االقتصادية

�̅�𝑛𝑓
مثل كسر معدل نمو أسعار الغذاء إلى معدل نمو أسعار السلع غير الغذائية ( ي

( ,𝐸𝑅̅̅ 𝑆𝐹( معدل نمو سعر الصرف , )̅̅

𝑁𝑆𝐹
𝑅𝑔( يمثل كسر الناتج الزراعي إلى الناتج الغير زراعي , )

𝐺𝑁𝑃
( كسر 

 يمثل فجوة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي .

( إلى 12تيجة يتوجب أن تكون بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة , حيث تشير نتائج الجدول رقم )وللقبول بهذه الن
  , وبالتالي فان اإلنحدار غير زائف .%5أن بواقي معادلة اإلنحدار مستقرة عند مستوى داللة 
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 (82جدول رقم )
 (08نتائج إختبار سلسلة البواقي لمعادلة اإلنحدار رقم )

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 

 EVIEWSالمصدر: من إعداد الباحث إعتمادًا على مخرجات برنامج 

 وذلك على النحو اآلتي بيانه :  بعض المالحظات والحقائ  على معادلة التضخم العامة ,  سردهذا ويمكن 
لقد تمت العديد من المحاوالت إلدخال المتغيرات األخرى التي لم ترد في المعادلة السابقة , والتي كانت لها  –أ 

قوة تفسيرية أو معنوية يعتد بها في النماذج السابقة , مثل تكلفة االحتفاظ بالنقود أو إبطاء معدل التضخم 
لناتج المحلي اإلجمالي أو معدل البطالة , وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات التفسيرية المحلي أو معدل نمو ا

األخرى األقل تفسيرية أو األقل معنوية مثل معدل نمو السيولة المحلية , أو معدل نمو األجر أو معدل نمو 
امل الهيكلية أو بعض  العو  الطلب الكلي , ضاإلنتاجية للمشتغل أو العوامل اإلنفاقية المتمثلة في معدل نمو فائ

 قد أثر على معنوية متغيراتها , ةأو الخارجية األخرى , إال أن إدخال مثل هذه المتغيرات إلى المعادلة السابق
وفي أحيان كثيرة تحولت إشارة المتغير المدخل إلى اإلشارة المخالفة لتوقعات النظرية االقتصادية وعدم معنويته 

 مثل هذه المتغيرات لم يزد من القوة التفسيرية للنموذج .  لخا, وفي أحيان أخرى فان إد
للعوامل الخارجية والعوامل الهيكلية  %71بلغت النسبة التفسيرية للتضخم الحادث في االقتصاد الليبي نحو  –ب 

ثبتت معنوية  ا, في حين النسبة المتبقية تمثل العوامل األخرى )العوامل النقدية اإلنفاقية وعوامل دفع التكلفة ( كم
( , كما جاءت 𝐹( , كما ثبتت معنوية انحدار المعادلة ككل باستخدام اختبار)𝑇جميع متغيراتها باستخدام اختبار)

 جميع إشارات معلماتها مطابقة للنظرية االقتصادية .
عدم معنوية  لىبسبب استبعاد العامل النقدي لضآلة داللته المعنوية واتخاذه اإلشارة السالبة ,  إضافة إ  –جـ 

الهيكلية  لالعوامل اإلنفاقية وبعض عوامل دفع النفقة وضعف تفسيرها خالل االختبارات التجريبية , برزت العوام
والخارجية كعوامل مهمة في تفسير التضخم الحاصل في االقتصاد الليبي , بما يؤكد أن االختناقات التي تظهر 

 التي تشوب هذه العملية تخطيطا( وتنفيذا( , مع عدم تجاوب الهيكلبسبب عملية التنمية باإلضافة إلى األخطاء 
االلتجاء للعالم الخارجي بشكل متزايد لسد العجز  األمر الذي أدى إلىاإلنتاجي لمجاراة الطلب المتزايد , 

 المحلية .  رالحاصل , وما أدى ذلك من تأثير التضخم العالمي على مستوى األسعا
 النتائج والتوصيات :

 النتائج :-1
أظهرت عملية القياس ضللللللعف العامل النقدي في تفسللللللير التغيرات التي تحدث في المسلللللللتوى العام  1-1

مع أن ذلك ال يمنع من أخذ العامل النقدي في الحسلللللللبان , ذلك أن البيانات المنشلللللللورة لألسلللللللعار , 
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ماشللية التي كيشللوبها الكثير من القصللور والتضللارب , هذا فضللال( عن تأثره  بالسللياسللات النقدية اإلن
إتخذتها السللطات النفدية في أغلب سنوات العقد األول من األلفية الثالثة بغرض إمتصاص السيولة 

 المحلية الفائضة .

أظهرت عملية القياس للنموذج اإلنفاقي الذي عرض العالقة بين فائض الطلب ومعدل التضخم ,  1-2
 تفاع , ويعزى ذلك إلى الدعم السلعيتواضع مشاركة هذه العوامل في دفع مستوى األسعار نحو اإلر 
 الذي أخذت به الدولة طيلة سنوات الفترة موضع الدراسة . 

 .  الهيكلية والخارجية للتضخم في اإلقتصاد الليبي العواملأظهرت عملية القياس كذلك  قوة تفسير  1-3

 التوصيات : –6
التحكم في الطلب على السلع  مواجهة التضخم من جانب الطلب , فان ذلك يتم من خالل في إطار   2-1

كوناته عن طري  التأثير على م, والخدمات في اتجاهين , أحدهما التحكم في المعروض النقدي بمفهومه الواسع 
باستخدام السياسة النقدية الفعالة , واآلخر يتجه نحو تضيي  الفجوة التضخمية عن طري  التأثير على مكونات 

 إلنفا  المختلفة باستخدام السياسات المالية اإلنفاقية .متمثلة في أوجه ا, الطلب الكلي 
بغرض القضاء على الفجوة التضخمية الناتجة عن فائض الطلب , يتطلب األمر إستخدام أدوات    2-2

عادة النظر في  السياسة المالية واإلنفاقية , كضرورة ضغط وترشيد اإلنفا  اإلستهالكي الخاص والحكومي , وا 
رة دراسة اآلثار المباشرة وغير المباش العام , والعمل على زيادة الجهد الضريبي , مع ضرورة  أولويات اإلنفا 

لكل وجه من أوجه الدعم الحكومي , ومن ثم تقويمه من حيث مدى ضرورته ومدى كفايته , كما ال يجوز أن 
ل الذي يجَمكِّن دمي , بالشكتبتعد اعتبارات الدعم الحكومي ومعايير تخصيصه لكافة أنشطة اإلنتاج السلعي والخ

هذه األنشطة من أن تكون دعامة للقاعدة االقتصادية , ومرتكزا( للبناء االقتصادي من أجل توفير االحتياجات 
 الضرورية للسكان . 

يجعد رفع مستوى اإلنتاجية أحد الوسائل لتخفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة العرض الحقيقي من السلع   2-3
فان مجال زيادة اإلنتاجية كوسيلة من وسائل مكافحة التضخم يتم من خالل تحسين وتغيير لذلك والخدمات , 

 الطر  التنظيمية والفنية واإلدارية لإلنتاج , إضافة إلى ربط الحوافز والمكافآت والترقيات بزيادة اإلنتاج . 
باستخدام  ت الترفية والكماليةترشيد وضغط الواردات وقصرها على الضروري , ومحاولة التقليل من الواردا  2-4

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 

هالك للسلع المحلية محل السلع المستوردة , وذلك عن طري  إدخال نظم اإلحالل في مجاالت اإلنتاج واالست
جديدة للحوافز االستهالكية واالستثمارية تشجع استخدام البدائل المحلية من السلع االستهالكية والوسيطة 

 واإلنتاجية . 
القتصادية القطاعات ا إتباع إستراتيجية تنموية من شأنها مواجهة االختالل الحاصل في عالقات النمو بين  2-5

, 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( 
أن يتم ربطها بمشروعات أخرى مستقبلية , وعلى أن يتم ربطها  قائدة إلى إقامة مشروعات مستقبلية , على

بمشروعات أخرى تتكامل معها من حيث تزويدها بمستلزمات اإلنتاج , وهو ما يدعو إلى أن يكون التكامل 
 رأسيا( .

 المراجع
 المراجع العربية : –أواًل 

دية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربي آليات العولمة االقتصا ( ,2111)هيفاء عبد الرحمن , التكريتي  -1
 . 2111, دار الحامد للنشر , عمان , 

 .النقود والمصارف والسياسة النقدية , دار زهران للنشر , عمان ( ,2119) ناظم محمد نوري, الشمري  -2

 ي( , العالقة السببية بين عرض النقود وسعر الصرف والتضخم ف2119رحومة , عبدالسالم , وآخرون ) -3
 –, مجلة المعرفة , العدد العاشر, كلية التجارة , جامعة الزيتونة  2112-1991االقتصاد الليبي للفترة 

 ليبيا .

( مصر وتجربة قروض صندو  النقد الدولي , مجلة الفكر اإلستراتيجي العربي , 1923زكي , رمزي ) -1
 العدد السابع , بيروت .

-16ربي , بحوث ومناقشات اجتماع خبراء عقد بالكويت ( , التضخم في العالم الع1896زكي , رمزي ) -5
 , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت . 1895مارس  19

( , التضخم المستورد , دراسة في آثار التضخم بالبالد الرأسمالية على البالد العربية 1896زكي , رمزي ) -6
 , دار المستقبل العربي , القاهرة .

( , دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية ) 2116صالح , أحمد محمد ) -9
( , رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية , جامعة  2003-1770دراسة حالة الجمهورية اليمنية للفترة 

 الجزائر , كلية العلوم االقتصادية والتسيير .

ضخم على مستوى األسعار في األقطار العربية ذات ( , أثر الت1895العموص , عبد الفتاح  وآخرون ) -9
بحث قدم لندوة بعنوان التضخم في الوطن العربي , معهد التخطيط العربي  العجز المالي ) تونس كمثال( ,

 . 1895مارس  19-16, الكويت 

 (  قضايا اقتصادية معاصرة , الدار الجامعية للنشر , اإلسكندرية. 2111يسري , عبد الرحمن )  -8

( , مشكلة التضخم في االقتصاد العربي , الجذور والمسببات واألبعاد 1892د الفضيل , محمود )عب -11
 والسياسات , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت . 

( , دراسة تحليلية للتضخم في الجمهورية اليمنية , رسالة دكتوراه في 1881الزبيدي , علي صالح ) -11
 االقتصاد والعلوم السياسية . االقتصاد , جامعة القاهرة , كلية
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( , تحليل دالة الطلب على النقود في االقتصاد الليبي , رسالة ماجستير 2111الشيبة , منى محمد عثمان ) -12
 في االقتصاد , أكاديمية الدراسات العليا , طرابلس .

 ( , دراسة تحليلية لتفسير التضخم في مصر , القاهرة .1898معهد التخطيط القومي ) -13

 ليبيا المركزي) سنوات مختلفة ( , النشرة االقتصادية .مصرف  -11

 , ليبيا . 2116-1862( , المؤشرات االقتصادية واإلجتماعية 2116وزارة التخطيط )  -15

 . 1895 -1891وزارة التخطيط , الحسابات القومية  -16

 . 2116 – 1896مجلس التخطيط العام الحسابات القومية   -19

 . 2112-1891لقومية للدول العربية صندو  النقد العربي , الحسابات ا -19

 صندو  النقد العربي , التقرير العربي الموحد , سنوات مختلفة . -18

 ثانيًا : المراجع األجنبية 
1. A . J . Hagger : Inflation Theory & Policy , Macmillan Press I . T .D , London , 

1977 . 

2. G. Ackley : Macroeconomics , Theory and Policy , Macmillan Press , New York 

, 1978 . 

3. Lawerence B. Krause and Walter S. Salant : Worldwide Inflation- Theory and 

Recent Experience  , Washington D . C . The Brookings Institution , 1977 . 
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 ى جودة قواعد السلوك المهني وأثرها علب مدى التزام المراجع الخارجي 
من منظور المراجعين الخارجيين بمنطقة طرابلس والمقيدين ) المراجعةخدمات 

 بمصرف ليبيا المركزي(
  2على محمد على العمارى أ.                        1حمودة  يالمهد معبد العظي يالمهدد.

 الدراسة: مستخلص 
على مدى التزام المراجعين الخارجيين بقواعد السلوك التعرف  ىتهدف هذه الدراسة ال              

وذلك من منظور المراجعين الخارجيين  ،ثم اختبار مدي تأثيرها على جودة خدمات المراجعة ،المهني
استخدم  اولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياته ،بمنطقة طرابلس والمقيدين بمصرف ليبيا المركزي

كأداة لتجميع  ،تتكون من ثالثة محاور انياستب مستخدمين استمارة لمنهج الوصفي التحليلياالباحثان 
وبتحليل  ،( استبانة64تم توزيع واسترداد عدد )وقد  ،الدراسات السابقة باالعتماد عليوذلك البيانات 

توصلت الدراسة . و SPSS)) اإلحصائيباستخدام برنامج التحليل  اإلجابات المجمعة بواسطة االستبانة
بقواعد  عينة الدراسة المراجعة مكاتب في العاملين الخارجيين قبل المراجعينى أن هنالك التزام من إل

وكذلك أثبتت الدراسة أن االلتزام بقواعد السلوك المهني يؤثر إيجابًا على جودة  ،ك المهني بليبياالسلو 
مراجعين الخارجيين العاملين في الدراسة ببعض التوصيات الموجهة لل واختتمت .خدمات المراجعة
 ا في مجال عملهم.به لالسترشادذلك و  مكاتب المراجعة
 السلوك المهني، جودة المراجعة. مفتاح الكلمات:

 المقدمة: 
 الوقت يف متزايداً  اهتماما تلقي التي الموضوعات من المراجع يقدمها التي خدمات المراجعة جودة مفهوم يعتبر
 مدى حول لمراجعا يعده الذي التقرير بسبب وذلك المجتمع، في منها تستفيد التي اإلطراف لتعدد نظراً  ،الحالي

 ورسم لقراراتا اتخاذ في المساعدة بهدف ،ومراجعتها بفحصها المراجع يقوم التي المالية القوائم وعدالة مصداقية
 من ةعالي جودة ذات خدمات تقدم أن المهنة هذه من المتوقع من كان ولهذا. والمستقبلية الحالية السياسات
 األمريكي معالمج عن عليها، والصادرة المتفق المهني األداء جودة علي الرقابة معايير لمتطلبات وطبقاً  الكفاءة

 التي التطورات ةومواكب ،المهنة لهذه المصداقية تحسين لضمان للمحاسبة الدولي واالتحاد للمحاسبين القانونيين
 (.11:2:66،)حمودةخدماتها  من المستفيدين علي إيجابي أثر من تتركه وما المهنة هذه تشهدها

                                                           
 almahdihamoda@gmail.comبكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقب،  أستاذ مساعد 1
 aliamari76@yahoo.comمحاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقب، مساعد  2
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الزمات حدوث العديد من ا في تورطها وثبوت اندرسون" "آرثر العالم في المراجعة شركات كبري غير أن انهيار
للشركات العالمية الكبرى وانهيارها في بيئة االعمال الحديثة. طرح العديد من التساؤالت السلبية حول قصور 

لثقة في وفقد ا ،هادور مهنة المحاسبة والمراجعة في معالجة تلك االزمات من قبل االطراف المستفيدة من خدمات
صدار ،دور المراجع الخارجي بضمان تدعيم عنصر الشفافية واإلفصاح في كافة معامالت الشركات قوائم  وا 

في  المجتمع ثقة إعادة أصبح وبالتاليمالية تتصف بالدقة والمصداقية تحظى بقبول ودعم ثقة مستخدميها. 
 المهنة يات أعضاءسلوكو  وقواعد تحكم تصرفات أسس ودبوج إال تتعزز ال المراجع الخارجي وجودة خدماته

 . ويعتبر غير الملتزم بها مخالفًا ألحكام المهنة ويتعرض للعقوبات التي تضعها المهنة بالخصوص. وآدابها
ولذلك قامت العديد من المنظمات المهنية على المستوى الدولي بوضع معايير وأسس يتم من خاللها ترجمة 

والتي يجب ان يتصف بها مراجعو  المهني السلوك لمبادئ وقواعد أنحاء العالم كدليلاإلخالق المهنية في 
 عمالئه، مع المراجع بعالقة تتعلق المراجع قواعد استقاللية بتعزيز تتعلق قواعد عامة، الحسابات وهي) قواعد

  للمراجع(  المهني األداء على بالمحافظة تتعلق وقواعد زمالئه ، مع بعالقة المراجع تتعلق قواعد
 لقواعد مكتوب دليل يوجد ال بأنه  (2::2،)القاجيجيفقد بينت بعض الدراسات  ،المحلي الصعيد على أما

 في ليبيا .  المهني السلوك
ي المراجع الخارجبها يلتزم  محلية ومراجعة محاسبة ضوابط ومعايير ماسة لوجود حاجة أصبح هناك ولهذا 

مات بما يؤدي الى تحسين جودة خد و  المهني وسلوكه وتصرفاته أثناء قيامه بعمله تحكم أخالقياتهلكي 
 مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل عام. مستوى ورفع ،المراجعة بصفة خاصة

  :الدراسة مشكلة
تكمن أهمية المراجعة في جودة الخدمات التي يقدمها المراجع الخارجي لعمالئه بكل موضوعية ونزاهة عند 

 تصبح تىح المالية القوائم في المعلومات المالية في والمصداقية الثقة دعم أجل من ،تنفيذه لعملية المراجعة
غير أن عدم التزام المراجع بآداب وسلوكيات المهنة وبمعايير  .مستخدميها باحتياجات تفي عالية جودة ذات

المراجعة المقبولة عمومًا سوف يحمله المسئولية القانونية والمهنية الكاملة أمام الجهات المستفيدة من خدماته. 
 خاصة إذا تبين عدم بدله العناية المهنية الالزمة عند قيامه بعملية المراجعة. 

وجود  كذلك عدملسلوك المهني و اقواعد ل ساعد على وضع دليلغياب معايير وطنية تظل ليبيا وفي  فيو  
 .  االلتزام بهالمراجع بتنفيذ برنامج رقابة الجودة و طالب تشريع ي

إجريت العديد من الدراسات لتحديد مدى التزام المراجع الخارجي بتطبيق قواعد السلوك المهني الصادرة عن 
أو االتحاد الدولي للمحاسبين. حيث أجمعت هذه الدراسات على الحاجة للمزيد من  معهد المحاسبين األمريكي

 الدراسات لوضع دليل لقواعد السلوك المهني وتحديد تأثيرها المحتمل على جودة خدمات المراجعة.
السلوك  دولهذا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على مدى التزام المراجع الخارجي في بيئة اإلعمال الليبية بقواع

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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 .عمال الليبية بقواعد السلوك المهنيالتزام المراجع الخارجي في بيئة اإل ىمدما  -1
 .مراجعةالفي جودة  راجع الخارجي بقواعد السلوك المهنيالتزام المهل يؤثر  -2

 الدراسة:  أهمية
تعتبر هذه الدراسة امتدادًا للدراسات السابقة وتستمد أهميتها من خالل دراسة مدى التزام المراجع الخارجي بليبيا 

ثم  ،والتي تعد مطلبًا أساسيًا لقيام المراجع بتنفيذ عملية المراجعة بكل كفاءة وفاعلية ،بقواعد السلوك المهني
الخدمة، وق لتحقيق ميزة تنافسية في س استراتيجيةباعتبارها أداة  خدمات المراجعة علي جودةاختبار مدى تأثيرها 

 .لتحسين وتحقيق رضاء ووالء العمالء ووسيلة
  الدراسة: ةفرضي

 االتي:وتتمثل الفرضيات الرئيسية للدراسة في 
 هل يلتزم المراجع الخارجي في ليبيا بقواعد السلوك المهني . -1
 على جودة خدمات المراجعة. بقواعد السلوك المهنيال يؤثر التزام المراجع الخارجي  -2
 :الدراسة فاهدأ

ثرها بقواعد السلوك المهني بليبيا واختبار أ تسعي هذه الدراسة الي التعرف على مدى التزام المراجع الخارجي
 على جودة خدمات المراجعة من خالل تحقيق االهداف التالية:

 التعريف بقواعد السلوك المهني الواجب االلتزام بها. - 1
 التعريف بمفهوم وأهمية جودة خدمات المراجعة. - 2
 وبيان أثرها علي جودة المراجعة. مهنيبقواعد السلوك الالتعرف على مدى التزام المراجع الخارجي  -3

 حدود الدراسة :
ستقتصر هذه الدراسة على دراسة قواعد السلوك المهني الصادرة عن المنظمات المهنية واختبار مدى تأثيرها 

كما سيقتصر على عينة من مكاتب  المحاسبة والمراجعة القانونية بمدينة طرابلس  ،على جودة خدمات المراجعة
 م. 2112وذلك خالل شهري اكتوبر ونوفمبر من سنة 

 الدراسات السابقة:
 :أهمها والتي من مهنة المراجعة وسلوك آداب  موضوع الدراسات من العديد تناولت

  .ياليب في المهني السلوك وقواعد المراجعة معايير:  بعنوان( 6811،وبالخير غريب بن)  دراسة -6
 تقييموال الحصر عملية خالل ومن ، السلوك وقواعد المراجعة معايير وتقييم حصر الدراسة هذه استهدفت
 وقواعد مراجعةال بمعايير يتعلق فيما  المراجعة لمهنة المنظمة التشريعات في نقص وجود إلي الدراسة توصلت
 المعايير ضلبع العملي التطبيق في المخالفات بعض مع منها للموجود جزئي تطبيق ،ووجود المهني السلوك
 والتأهيل اإلثبات دلةأ وتجميع المراجع وتقرير باالستقاللية المتعلقة تلك وخاصة ، مهنيا عليها المتعارف والقواعد
 .للمراجع والعملي العلمي
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 ةمقارن دراسة ،الحسابات لمراجعي  المهني السلوك قواعد:  بعنوان( 2::2،  القاجيجي) دراسة -2
 .والدولية والعربية الليبية التطبيقات بين
 عدة إلى صلتوتو  والدولي والعربي المحلي المستوى على المهني السلوك قواعد واقع بتقييم الدراسة هذه قامت
 وجود عدم غمر  المهني، السلوك قواعد ومضمون لطبيعة ليبيا المراجعين في أغلبية لدى فهم وجود: منها نتائج
 وبعض1793 لسنة( 114) رقم القانون وجود بأن المراجعين بعض اعتقاد من بالرغم القواعد لهذه واضح دليل

 يدرك الذي قتالو  في أنه الدراسة بينت كذلك. المهني السلوك لقواعد مكتوب دليل وجود يعني األخرى القوانين
 معرفة أو دراك أوإ لها ليس منهم شريحة فإن المهني للسلوك قواعد وجود فائدة الليبيين المراجعين غالبية فيه
 القواعد. هذه على أصال تطلع لم
 بقواعد االردن في الحسابات مراجعي التزام مدى: بعنوان (1::2حميد، وابو صيام)  دراسة -3

 . المهني السلوك
 ولتحقيق ،المهني السلوك األردن بقواعد في الحسابات مراجعي التزام مدى علي التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 هناك أن ةالدراس نتائج أظهرت وقد الدراسة عينة على توزيعها تم استبانة بتصميم الباحثان قام الهدف هذا

 لمراجع وبتعزيزل المهني األداء على المتعلقة بالمحافظة المهني السلوك بقواعد الحسابات مراجعي قبل من التزاما
 .زمالئه عم المراجع وبعالقة المهني. للسلوك وبالقواعد العامةعمالئه.  مع المراجع المراجع. وبعالقة استقاللية

  الليبية البيئة في المراجعة مهنة سلوك آلداب شامل إطار:  بعنوان( 1::2 الزناتي،) دراسة -4
 نةبالمه المحيطة الظروف مع يتالءم بما المراجعة مهنة سلوك آلداب شامل إطار تقديم الدراسة هذه حاولت

 إطار بإعداد الباحث قام ذلك ولتحقيق العملي الواقع في المقترح اإلطار عناصر قبول مدى واختبار ، ليبيا في
 ممارسة يف بالسرية االلتزام االستقالل، الموضوعية، واالستقامة األمانة: على اشتمل المهني السلوك لقواعد
 الخدمات، المهنة آداب مع تتنافى ال بطريقة المهني العمل على الحصول السابق المراجع محل ،الحلول المهنة

 كاتبم على اإلطار هذا بعرض ،وقام عليها والمنافسة المشروطة االتعاب بالمعايير، ،االلتزام االستشارية
 للبيانات لباحثا تحليل وبعد المقترح، اإلطار لهذا ليبيا في المراجعين قبول مدى الختبار ليبيا في المحاسبة
 .             لمقترحا اإلطار لهذا  الدراسة مجتمع قبول مفادها نتيجة إلي توصل الدراسة محل  المراجعة مكاتب من الواردة

  المهني السلوك بقواعد الحسابات مراجعي التزام مدى:  بعنوان( 1::2 العماري،) دراسة -6
 طرابلس بمدينة ميدانية دراسة
 تصنيفها تم يوالت المهني السلوك بقواعد ليبيا في  المراجعين التزام مدى على التعرف إلي الدراسة هذه هدفت
 جع، وقواعدالمرا استقاللية بتعزيز تتعلق وقواعد زمالئه مع المراجع بعالقة تتعلق وقواعد ، عامة قواعد إلي

  المتعلقة وانينالق تأثير مدى على التعرف إلي كذلك الدراسة وهدفت المهني، أدائه على المراجع بمحافظة تتعلق
 ليبيا انضمام لىع المترتبة المعاصرة االقتصادية التطورات اثر القواعد، وكذلك بتلك المراجع التزام على بالمهنة

 لمراجع.ا أخالقيات على العالمية الجودة ومعايير الخصخصة نحو واالتجاه والعولمة العالمية التجارة منظمة إلي
 بعالقة علقةالمت تلك أو العامة سواء المهني السلوك ليبيا بقواعد في المراجعين التزام إلى الدراسة وتوصلت
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 توصلت ككذل أدائه، جودة على بالمحافظة المتعلقة استقالله أو تلك بتعزيز المتعلقة أو زمالءه المراجع مع
 صادية التيالتطورات االقت ظل في المهني السلوك بقواعد ليبيا في المراجعين قبل من التزام وجود إلي الدراسة

 نحو اهواالتج العولمة بمتطلبات الوفاء ومحاولة العالمية التجارة منظمة إلى ليبيا انضمام على تترتب قد
 .العالمية الجودة بمتطلبات والوفاء الخصخصة
 للدراسة  يالجزء النظر 

 الحسابات مراجعة المبحث االول: جودة
 فتعري يرد لم أنه إال المراجعة، جودة مفهوم أهمية من الرغم على :الحسابات مراجعة جودة مفهوم أواًل:
 متعددة رنظ وجهات من إليها النظر إلى ذلك ويرجع والدارسين، الباحثين قبل من عليه ومتفق وشامل واضح

 في يتمثل امفهومه بأن الجودة رقابة معيار في القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد أوضح حيث .ومختلفة
 المهني السلوك دابآل االخالقية القواعد تتضمن والتي والتنظيمية القانونية والمتطلبات المهنية بالمعايير االلتزام
 الحسابات. مراجعي بها يتصف ان يجب التي للسلوكيات المقبولة المستويات تمثل والتي

 احتمالية :بأنها المرجعة وعرفها لجودة تعريف وضع على عملوا الذين الباحثين أوائل من(  DaAngeloويعتبر)
 في ذلك تسجيلب والقيام للعميل، المحاسبي النظام في والثغرات األخطاء باكتشاف القانوني المحاسب قيام شرط

  (.6::2،حميدات)يصدره الذي التقرير
 لخارجيينا المستخدمين كون في والتدقيق المراجعة جودة أهمية تكمن :الحسابات مراجعة جودة أهمية ثانيًا:
 ألنهم التامة الجودة الحسابات، مراجع تقرير في والمتمثلة المراجعة، عملية مخرجات من يتوقعون المالية للقوائم

 مشتركة ق مصلحةتحق المراجعة جودة فإن وبالتالي القوائم، تلك على سياساتهم ورسم قراراتهم إتخاذ في يعتمدون
 ،نالدائنو  ،المصارف ،الشركة إدارة ،الحسابات )مراجع المراجعة وهي عملية من المستفيدة األطراف لجميع
 .للمهنة( المنظمة والهيئات الجمعيات ،الحكومية واألجهزة الهيئات

 المزايا من العديد يحقق المراجعة أعمال جودة لتحقيق نظام إتباع بأن  (6::51:2،)لطفي كما أوضح
 :يلي فيما بيانها يمكن نفسه المراجعة لمكتب والخصائص

 لمهنيةا المتطلبات مع تتماشى المراجعة مكتب يؤديها التي واألعمال الخدمات بأن معقولة تأكيدات إعطاء -6
 .المراجعة عملية في األخطاء ارتكاب فرص تقليل مع عليها، المتعارف المراجعة ومعايير

 جمعياتال من الصادرة والمعايير اإلرشادات اتباعه خالل من وذلك الحسابات، مراجعي عمل برنامج تحسين -2
 .المراجعة عملية جودة على الرقابة بخصوص المهنية

 لمراجعة،ا لمكتب جدد عمالء اكتساب في المقنعة الوسائل من المراجعة في الجودة أساليب إتباع يعتبر -3
 .المراجعة مكاتب بين الشديدة المنافسة ظل في وخاصة عليهم، والمحافظة

 يكون نل وذلك الجوهرية، األخطاء من المالية القوائم خلو يعني المراجعة في المصداقية مستوى ارتفاع إن -4
 .المراجعة لجودة عالية مستويات خالل من إال
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 في وخاصة المنشأة أصحاب رقابة نظام من هاًما جزًءا اعتبارها يمكن العالية الجودة ذات المراجعة إن -6
 .المنشأة إدارة في اإلدارة تصرفات على المباشرة الرقابة على مقدرتهم عدم حالة

 عملية جودة على الرقابة عن(  :22)  رقم الدولي المراجعة معيار حسب الجودة ضوابط ثالثًا:
 ( 6881 ،للمحاسبين الدولي االتحاد:) المراجعة

 من وهو ، 1776 يونيو، شهر في المراجعة عملية جودة على الرقابة عن (:22)رقم  الدولي المعيار صدر
الجودة لمكاتب المراجعة أثناء  رقابة عن إرشادات توفير إلي المعيار هذا ويهدف ، الدولية المراجعة معايير
 لمتعلقةا أو اإلجراءات المراجعة مكتب يتبعها التي واإلجراءات خالل السياسات من المراجعة لعملية تنفيذها
                                               المراجعة.    عملية ألداء للمساعدين األعمال بتفويض

 تتمثل  عةالمراج جودة على الرقابة عناصر تمثل والتي الجودة رقابة سياسات أهداف أن المعيار هذا بين وقد 
 : في
 والموضوعية، واألمانة، االستقالل، بمبادئ المراجعة بمكتب العاملين التزام بها يقصد :المهنية المتطلبات - 6

 .المهنة وأخالقيات السرية على والحفاظ
 الالزم والعملي العلمي التأهيل لديهم أشخاصاً  تعين أن المراجعة مكاتب علي يجب :والكفاءة المهارات -2

 .واجبة مهنية بعناية المراجعة أعمال ألداء
 ةعملي في متمكن عمل فريق إلى المراجعة عملية إسناد بها يقصد :المراجعة عملية مهام توزيع -3

 المراجعة. ةبعملي المحيطة الظروف ضوء في المهنية والكفاءة المهني التدريب من مستويات ويمتلك المراجعة،
 بأن ناسبم تأكيد لتوفير وذلك المستويات، كافة على لألعمال والمتابعة اإلشراف به يقصد :اإلشراف -4

 . المالئمة الجودة معايير يستوفي إنجازه يتم الذي العمل
 رةالخب ذوى من اآلخرين مع التشاور إجراء ضرورة الرقابة عناصر من العنصر بهذا يقصد: التشاور -6

 ملالع فريق مع دورية اجتماعات هناك تكون وأن ذلك، األمر يتطلب عندما المنشأة خارج أو داخل المناسبة
 .المراجعة مكتب في المسئول المدير الشريك قبل من
 لجديدا العميل لتقييم اإلجراءات وضع المراجعة مكتب على يجب  :العمالء مع العمل إنهاء أو قبول - 1
 أن اجعةالمر  مكتب على يجب كما مستمرة، بصفة الحاليين العمالء مع العالقات ومتابعة المهمة، قبول قبل
 . مالئم بشكل العميل خدمة على وقدرته استقالليته االعتبار بعين يأخذ

جراءات سياسات وفعالية مالءمة مدى باستمرار يراقب أن المراجعة مكتب على يجب :الرقابة  -5   قابةر  وا 
 المراجعة مليةع تنفيذ عند تطبيقه ومدى المراجعة، لمكتب الجودة رقابة نظام فعالية مدى تقييم بغرض الجودة
 .الجودة برقابة المتعلقة بالوظائف المرتبط العمل وأداء
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  المبحث الثاني: قواعد السلوك المهني
 ذات القوانينو  باألنظمة بالتقيد المراجعين يلزم المهني السلوك مبدأ إن :المهني السلوك قواعد أواًل: مفهوم

 وترويج يقتسو  عند المراجعين على ينبغي لذلك المهنة، سمعة إلى يسيء قد عمل أي لتجنب باإلضافة الصلة
 ادعاءات إبداءب يقوموا وأال واألمانة، بالصدق يتمتعوا أن يجب بل المهنة سمعة إلى يسيئوا بأال وأعمالهم أنفسهم
 وكذلك سبوها،اكت التي والخبرات يملكونها التي المؤهالت وكذلك تقديمها يمكن التي الخدمات حول فيها مبالغ
 ينبالقوان والتقيد االلتزام إن كذلك االخرين أعمال مع مؤكدة غير مقارنات أو مسيئة إشارات أية إبداء عدم

 بالمصلحة يضر الذي المحاسبي والغش التالعب عمليات من وقاية بمثابة يعتبر الصلة ذات واألنظمة واللوائح
  .(5::2 ،للمحاسبين الدولي )االتحاد الشخصية المصلحة لحساب العامة

 تعريف قواعد السلوك المهني:: ياً ثان
 وكالتالي: الباحثين عدة تعريفات لقواعد السلوك المهني تناول العديد من

القيود الذاتية التي تفرضها المهنة على نفسها، حيث يتوقع الجمهور  :بأنها (6884،326:راجي) هاعرفحيث  
  .اتباعها من قبل أعضاء المهنة

بأنها: مجموعة األسس والقواعد التي يجب على  المهني التمسك  (1،2:6::2:ابوحميد،صيام) هاعرفو 
بها  والعمل بمقتضاها، ليكون ناجحا في تعامله مع الناس ، وناجحا في مهنته ،وقادرا على كسب عمالئه 

  .وزمالئه ورؤسائه

بأنها: مجموعة من المبادئ والقيم األخالقية التي تلزم جميع الفئات واألفراد  (:2:6::6،)الذنيباتها وقد عرف
الذين يتفاعلون في المجتمع خالل أدائهم لواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم ومختلف أعمالهم من أخذ وعطاء 

 .وبيع وشراء وغيرها

  :المهني السلوك قواعد أهميةًا: لثثا
 أسوة هنةالم مستوى رفع إلى والحاجة الجمهور ثقة على الحصول هو المهني السلوك قواعد وجود ترجع أهمية 

 قواعد نأ أكد حيث( جربوع) إليه ذهب ما وهو  المهنة أعضاء بين التعاون روح تنمية وكذلك األخرى بالمهن
 والمادية يةالمعنو  مصالحهم ورعاية والمراجعين المحاسبين بين التعاون روح تنمية إلى تهدف المهني السلوك
 المهني لتأهيلا في الكفاية لتوفير المشرع وضعها التي القانونية والنصوص األحكام تدعيم وكذلك واألدبية،
 االعمال في يةوالمهن الفنية بالمعايير االلتزام سيتم بأنه العالقة ذوي األطراف طمأنة كذلك للمراجعين، والعلمي

 (.681: 3::2،)جربوع يحتاجونها التي والخدمات
 المهني: السلوك أهداف قواعدًا: رابع

  :(5::54:2،عبداهلل)منها  أغراض، عدة تحقيق إلى المهني السلوك قواعد وتهدف
 أحرزته الذي التقدم وتدعيم كرامتها على والمحافظة والمراجعة المحاسبة مستوى مهنة رفع -1

 الحرة. المهن من غيرها بين
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 .والمعنوية واألدبية المادية مصالحهم والمراجعين ورعاية المحاسبين بين التعاون روح تنمية -2 
والعملي  العلمي التأهيل في الكفاية لتوفير المشرع وضعها التي القانونية واألحكام النصوص وتكملة تدعيم -3

 .االشتغال بالمهنة إلمكان المشرع يسنها التي والشروط عمله في وحياده للمراجع
 من يرهموغ العمالء من المحاسبين والمراجعين بخدمات المعنيين جمهور نفوس في والثقة الطمأنينة بث -6

 اللتزاما على إليهم توكل أعمال من يؤدونه وما خدمات من فيما يقدمونه سيحافظون بأنهم المتعددة الفئات
 رفيعة. ومهنية علمية ومستويات ،فنية بمعايير
 أنواع قواعد السلوك المهني : ًا: خامس

  (3::665:2،)اآللوسيوتقسم لعدة أنواع تبعًا للزاوية التي ينظر منها إلي هذه القواعد ومن أهمها 
 من حيث السلطة أو الجهة التي وضعتها: -6
شريعات والتي تنص عليها القوانين والت ،والمقصود بها تلك القواعد التي يضعها المشرع قواعد قانونية: -أ

 أو التي تحكم الرقابة الخارجية علي حسابات الشركات ،المنظمة للمهنة
والمقصود بها تلك المبادئ واألحكام التي تصدرها المنظمات المهنية من نقابات وجمعيات  قواعد تنظيمية: -ب

 لحث أعضائها علي التمسك بآداب وقواعد السلوك المهني. ،ومعاهد
 من حيث شكل صدورها ووسيلة إثباتها: -2
وهي القواعد المثبتة بشكل تحريري سواء كانت الوثيقة المكتوبة صادرة عن السلطة  توبة:قواعد مك -أ

 أو تعليمات ونشرات صادرة من المنظمة المهنية المعنية.    ،التشريعية أو التنفيذية في البلد المعني
ها دستورًا عتبرونوهي المبادئ المتعارف عليها بين المحاسبين والمراجعين والتي ي قواعد غير مكتوبة: -ب

مهني بين والتي يعمل علي توفيرها الوعي ال ،أخالقيًا من اآلداب والتقاليد التي يجب االلتزام بها واإلبقاء عليها
 أعضاء المهنة دونما حاجة الي إصدارها في وثيقة كتابية. 

 القانونيين:الصادرة عن المعهد االمريكي للمحاسبين  المهني للسلوك العامة القواعدًا: سادس
 واعدق المبادئ،) هي  أجزاء أربعة األمريكي المعهد عن الصادر المهني السلوك قواعد من إصدار أخر تضمن

 تم القياألخ للسلوك مثالية معايير عن عبارة هي المبادئ إن حيث ،(األخالقية األحكام التفسيرات، السلوك،
 األدنى دالح معايير عن عبارة فهي السلوك قواعد أما إلزامية، غير فلسفية مصطلحات شكل على صياغتها
 لقواعد فسيراتت عن عبارة فهي التفسيرات بينما إلزامية، محددة قواعد شكل على صياغتها تم األخالقي للسلوك
  لكن ميةاإللزا صفة تحمل ال التفسيرات وهذه المعهد، في المهنية األخالق قسم قبل من إعدادها تم السلوك
 وضيحاتت عن عبارة فهي األخالقية لألحكام بالنسبة أما عنها، االنحراف يبرر أن المهنة ممارس على يتوجب
 للمعهد يةاألخالق بالمتطلبات والمهتمين المهنة ممارسي قدمها السلوك بقواعد تتعلق ألسئلة إجابات منشورة

 عنها االنحراف يبرر أن الممارس على يتوجب لكن اإللزامية صفة تحمل ال أنها كما األمريكي
 (.26: 2:63،)الصوري
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 أربعة في السلوك المهني ميثاق قواعد م 2113القانونيين في سنة  للمحاسبين االمريكي المعهد وقد صنف
 وهي. عناصر

 على قادرين ونوايك التي فقط المهنية الخدمات تقديم المهنة ممارسي يباشر بأن تقتضي : المهنية الكفاءة. 6
 .مهنية بكفاءة استكمالها

 للخدمات همتأديت أثناء الكافية المهنية العناية بذل المهنيين على يجب :الكافية المهنية العناية بذل. 2
 المهنية

 ناكه يكون أن يجب وكذلك كاف نحو على تخطيط المهنيين لدى يكون أن يجب :واإلشراف التخطيط -3
 .المقدمة المهنية الخدمات تأدية على إشراف

 كاف، حون وعلى مالئمة المهنيون عليها يحصل التي البيانات تكون أن يجب :ومالئمة كافية بيانات -4
 المهنية بالخدمات المتعلقة والتوصيات لالستنتاجات الوصول عند منها واالستفادة استخدامها يمكن بحيث
 .المقدمة
   التطبيقي:الجزء 
 تنفيذ في عليها االعتماد تم التي واإلجراءات للمنهجية مفصالً  عرضاً  الجزء من الدراسة  هذا يتناول      
 :كالتالي لها المحددة لألهداف وفقاً  الميدانية الدراسة
 مناسباً  اً منهج يعتبر والذي ، التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه تعتمد الدراسة: منهجية أوال :
 الوصول بهدف ومناقشتها وتحليلها ، واآلراء والمواقف والظواهر األحداث ووصف دراسة يتيح حيث ،للدراسة

 .بها المتعلقة النتائج الي
 ،الدراسة ضوعبمو  المتعلقة المعلومات لجمع كوسيلة االستبانة علي الباحثان اعتمد: البيانات  جمعثانيا: أداة 
( 5 -1) من الدرجة بإعطاء الباحثان قام كما ،االستبانة هذه تصميم عند الخماسي ليكرت مقياس مستخدماً 
  في يهعل اعتمد كما ،االستبانة من الثاني القسم ألسئلة الخمسة االبعاد ذي ليكرت مقياس  علي باالعتماد
 أكثر جابةاإل درجة تكون عندما مقبولة الفرضية ستكون حيث ،لإلجابة معيار يمثل وهو ،الفرضيات اختبار

( 1) رقم للجدول ووفقاً  االستبيان أسئلة بتعبئة قيامه عند المستجيب به يسترشد كي وذلك األسئلة عن( 3)من
 :   التالي

 ( يبين مقياس ليكرت الخماسي6الجدول رقم )
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االجابة
 5 6 3 2 1 الدرجة

 5 - 6.2   6.17 – 3.6 3.37 – 2.4 2.57 – 1.2 1.97 – 1 طول الفئة
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 الدراسة:ثالثا: مجتمع وعينة 
في سجل مصرف ليبيا  ينالمقيدو  في مدينة طرابلس والمراجعة المحاسبة مكاتب منالدراسة مجتمع  تكون

أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة العينة )العشوائية البسيطة( وهي احدي العينات  ،بطرابلس المركزي
 وسنوات العلمية مومؤهالته الوظيفية صفاتهم بمختلف العشوائية.  فكانت من المراجعين التابعين لهذه المكاتب

(. وكما هو موضح بالجدول رقم %111( استبانة وبنسبة )64) وتم توزيع واسترجاع عدد ،منهم لكل الخبرة
 ( وكما يلي:2)

 ( يبين عدد االستبانات الموزعة والمرجعة2الجدول رقم )
نسبة االستبانات  المرجعة االستبانات عدد االستبانات المستبعدة عدد عدد االستبانات الموزعة

 المسترجعة
64 1 64 111% 

  االستبانةثبات رابعا: صدق و 
 ات االستبانة بطريقتين:عبار تم التأكد من صدق وثبات  اختبار صدق وثبات أداة الدراسة :

مجموعة  ىبعرض أداة الدراسة في صورتها األولية عل انقام الباحث الصدق الظاهري لفقرات االستبانة: -6
وذلك  ،اإلحصاءالمراجعة و في مجال المحاسبة و  أعضاء هيئة التدريسالمراجعين الخارجيين و  من المحكمين من

هم وقد تم االستفادة من آرائ ،متها لقياس أهداف الدراسةءقبل الصياغة النهائية لبنودها للتأكد من مدي مال
                                                               البنود التي أتفق عليها معظم المحكمين. بتعديل بعض 

تبيان فقد تم االس عباراتوالختبار مصداقية إجابات مفردات العينة علي  اختبار ثبات فقرات االستبانة: -2
 معا  باراتعولجميع ال عباراتلكل مجموعة من ال  كرونباخألفا فوجد أن قيم معامل  كرونباخاستخدام معامل ألفا 

  (  :3كما بالجدول رقم )ولكل محور علي حده 
 لقياس ثبات اإلستبانة ألفا كرونباخ نتائج اختبار( 3يبين الجدول رقم )

 الثبات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور ت

1 
 نم بقواعد السلوك المهني الخارجي يلتزام المراجع ال

 .الدراسة عينة أفراد نظر وجهة
19 1.922 1.955 

2 
 مهنيال السلوك بقواعد الخارجي المراجع التزام يؤثر ال

 .جودة خدمات المراجعة على
7 1.572 1.925 

 543.: 185.: 21 قيمة الفا كرونباخ الكلية 
 نت حيث كا ةمحاور االستبان( أن قيمة معامل كرونباخ ألفا يعتبر جيد لجميع 3يتضح من نتائج الجدول رقم )

( 1.963الدراسة هو ) ةو مقدار ثبات استبان ةمن صدق االستبان اقد تأكد ان(،. وبذلك يكون الباحث1.479)
على أسئلة  لتحليل النتائج واإلجابة هاوصالحيت ةاالستبانعبارات على ثقة كبيرة من صحة  ينمما يجعل الباحث

 الدراسة واختبار فرضياتها.
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  :تحليل خصائص عينة الدراسةخامسًا : 
اور تم االستفادة منها في تحديد المح ،بعد االطالع علي الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية

 علي االستبانة ائمةق الرئيسية التي شملتها االستبانة وكذلك في صياغة العبارات لكل محور. وبذلك فقد اشتملت
 فقد الثاني الجزء أما ،متغيرات أربعة خالل من شخصية معلومات االول الجزء تضمن ،رئيسية أجزاء ثالثة
 والجزء. متغيرات مستقلة (19) عددها بلغ والتي المستقل بالمتغير الخاصة العبارات من مجموعة علي اشتمل
 لتيا الدراسة عينة ومكونات خصائص وتحليل توصيف أمكن وقد. مستقلة متغيرات( 7) تضمن فقد الثالث
 ( :  6) رقم بالجدول موضح هو كما وذلك الديمغرافية للعوامل طبقاً  ردودها وصلت

 فراد العينة(  يبين التوزيع التكراري و النسب المئوية ال4الجدول رقم )
 الرقم المتغير الفئة التكرار النسبة
 دكتوراه 7 17.5%

 -1 المؤهل العلمي
 ماجستير 12 24%
 بكالوريوس 25 56.5%
 أخري 1 1%

   المجموع 64 111%
 (  سنوات 5أقل من ) 2 6%

 -2 سنوات الخبرة
 (11( إلي أقل من )5من ) 11 26%
 (15(إلي أقل من )11من ) 17 61%
 ( سنة وأكثر15من ) 16 31%
   المجموع 64 111%
 مدير مكتب المراجعة 32 91%

رئيسيمراجع  11 %22 -3 صفة المشارك  
 شريك 6 2%

   المجموع 64 111%
 محاسبة 66 74%

 -6 التخصص العلمي
 تمويل ومصارف 2 6%
 اقتصاد 1 1%
 االدارة 1 1%

 المجموع 41 %::6
( أن غالبية عينة الدراسة مستواهم التعليمي بكالوريوس محاسبة حيث بلغت نسبتهم 6يتبين لنا من الجدول رقم )

كما أنهم اغلبهم مدراء مكاتب المراجعة  ،(%92( سنة وبنسبة )11وأن سنوات  خبرتهم أكثر من ) ،(56%)
( .وبهذا يمكن القول بأن أفراد عينة الدراسة تتوافر فيهم الخلفية العلمية والخبرة العملية المطلوبة %91ونسبتهم )
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لثقة لدراسة ويضفي علي نتائجها نوعًا من ادراك عبارات االستبانة واإلجابة عليها بشكل يحقق أهداف االفهم و 
 والمصداقية .   

 تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة: 
ًا لمقياس وفق هاً وقد تم إدخال ،بمراجعتها تمهيدًا إلدخالها للحاسوب انفبعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث

وقد تم إحصائيًا   ،تحليل هذه المدخالتبهدف استخالص النتائج من خالل  ليكرت المشار إليه سابقًا.
 One Sampleللعينة الواحدة ) (T) اختبار  انأستخدم الباحثو  ،احتساب المتوسطات واالنحراف المعياري

T – Test  ومعرفة معنوية )داللة( آراء المشاركين في  ،االستبانة  عباراتمن عبارة ( وذلك الختبار كل
 االستبانة . بارةعمن  عبارةالدراسة علي محتوي كل 

 : ىالتحليل اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية االول -1
كذلك و ،( المتوسط الحسابي المرجح لكل فقرة من فقرات المجال واالنحراف المعياري لها 5يبين الجدول رقم )

جي الخار  يلتزم المراجعوالذي يمثل قيمة االختبار والداللة اإلحصائية. وذلك لمعرفة هل T) نتائج اختبار )
 ( التالي:  5. والتي يمكن تلخيصها كما في الجدول رقم )بليبيا لمهنة المراجعة بقواعد السلوك المهني

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالفرضية (6الجدول رقم )         

 العبارات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
رار الداللة

الق
 

1 
يلتزم المراجع أثناء أداء العمل بالقوانين والتشريعات 

فق 0.000 4121. 4.01 التي تنظم مهنة المراجعة.
موا

 

2 
يقوم المراجع بالموافقة على تقديم خدمات مهنية 

للعمالء فقط في حال كان فريق مراجعة الحسابات 
 مؤهاًل للقيام بأداء هذه الخدمات.

فق 0.000 0.633 3.98
موا

 

3 
يتخذ المراجع خطوات معقولة لتحديد الظروف التي  

يمكن أن تؤدي إلى تضارب في المصالح ومن ثم 
 تجنب الوقوع بتأدية مهام تؤدي إلى ذلك .

4.25 0.674 1.111 

شدة
ق ب

مواف
 

6 
ال يقبل المراجع بأتعاب متدنية جدًا بحيث يكون من  

الصعب أداء عملية المراجعة وفقًا للمعايير الفنية 
 والمهنية مقابل تلك اإلتعاب.

فق 0.000 0.802 4.35
موا

 

5 
يقوم المراجع بإطالع العمالء على الشروط التعاقدية 
والتي من ضمنها األساس الذي يتم وفقًا له تحميل 

 وكذلك الخدمات.األتعاب 
4.66 0.652 0.000 

شدة
ق ب

مواف
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4 
يتجنب المراجع التسويق للخدمات المهنية بطريقة 
غير مهنية ومبالغ فيها وكذلك يتجنب إجراء أية 
 مقارنات غير موثقة باألدلة مع أعمال اآلخرين.

4.88 0.872 0.000 
شدة

ق ب
مواف

 

9 
عمال أيتجنب المراجع أثناء تأديته لمهامه القيام بأية 

قد تسيء لسمعته أو سمعة المهنة والقته بزمالئه في 
 المهنة.

4.83 0.624 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

2 
ال يقبل المراجع الهدايا أو مزايا مالية أخرى بخالف 
أتعابه من العمالء والتي قد تؤثر على موضوعيته 

 أثناء تأديته لمهامه .
4.50 0.765 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

7 
يحافظ المراجع على أستقالليته التامة أثناء تأديته  

لمهامه سواء كانت عمليات مراجعة الحسابات أو 
 خدمات التأكد األخرى.

4.90 0.679 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

11 
تحظر شركات المراجعة على فريق مراجعة 

الحسابات القيام بأي عالقات محددة مع مدراء 
 ومسئولي وموظفي العمالء 

فق 0.000 0.567 3.65
موا

 

11 
يحرص المراجع على ممارسة عمله بصورة تؤدي  

 .إلى رفع شأن المهنة وقدرتها على خدمة الجمهور
4.56 0.597 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

12 
يحرص المراجع على ممارسة عمله بصورة تؤدي  

 ه.تكوين سمعة طيبة ل . إلى  زيادة ثقة الجمهور برأيه
ق  0.000 0.687 4.62

مواف
شدة

ب
 

13 
يلتزم المراجع أثناء أداء العمل بمبادئ المحاسبة 

 المتعارف عليها وبمعايير المراجعة المقبولة .
6.57 0.723 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

16 
يهتم المراجع من خالل المؤتمرات والندوات بإبراز 
 دور مهنة المراجعة للمحافظة على أموال المجتمع.

4.82 0.458 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

15 
يتجنب المراجع اإلعالن عن نفسه والخدمات التي 
يقدمها بصورة تلحق الضرر بالمهنة وتسيء إلى 

 اآلخرين.
4.87 0.785 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

14 
يمتنع المراجع عن دفع عمولة أو نسبة من أتعابه   

 لوسطاء مقابل حصوله على عملية مهنية.
4.80 0.635 0.000 

شدة
ق ب

مواف
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مدى  )حول الدراسة في المشاركين بإجابات والخاصة( 5) رقم الجدول في اظهرت نتائج التحليل االحصائي
 ،يادبأنها تختلف عن الح .(التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا

 وبانحراف ،(6.72 -3.45) بين الحسابية المتوسطات و تراوحت،بالموافق والموافق بشدة  محددة كانت حيث
( وهو أكبر 6.561وبما أن المتوسط الحسابي لعبارات المحور بلغت ) .(1.292 -1.612) بين تراوح معياري

 أفراد إجابات جميع يدل علي أن وهذا (.1.15) من أقل معنوية داللة ( وبمستوي3من المتوسط الفرضي )
مراجعة لالمراجع  الخارجي ملتزم بقواعد السلوك المهني لمهنة اعلي إن  الدراسة إيجابية ويوافقون عينة

 .في ليبيا
   كالتالي: صياغتها والتي  :األولي الفرضية اختبار - 2

H0 :يلتزم المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا ال. 
H1 :يلتزم المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا  . 

 للتحقق وذلك( One Sample T- Test) الواحدة ( للعينةT)اختبار انالباحث استخدم الفرضية هذه والختبار
 رقم لتاليا والجدول ،الفرضية هذه في الدراسة عينة أفراد آراء( داللة) معنوية ومعرفة ،الفرضية هذه صحة من
 يمثل ( والذيT) اختبار نتائج وكذلك ،لها المعياري واالنحراف للفرضية المرجح الحسابي المتوسط يبين(  4)
 ( . اإلحصائية والداللة االختبار قيمة) 

 ( للفرضية األوليT( يبين نتائج اختبار )1الجدول رقم )

رار
القيمة  الق

 القيمة الجدولية االحتمالية
)T)  قيمة اختبار

 المحسوبة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ول 
قب

ض 
لفر

ا
ديل

 6.561 1.549 11.529 2.97 0.000 الب

 مناظر معياري بانحراف( 6.561) هو المرجح الحسابي المتوسط أن( 4) رقم الجدول بيانات خالل من نالحظ
( 2.97وهي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي ) (4.625) كانت( T) اختبار قيمة وأن ،( 1.549) له

 أكبر المرجح الحسابي المتوسط وبما أن قيمة( 1.15) المعنوية مستوي من أصغر( 1.111) إحصائية وبداللة

19 

عن قبول عالقة عميل جديد في حال  يمتنع المراجع
تورط هذا العميل في أنشطة غير قانونية )مثل 

غسيل االموال ( أو عدم االمانة أو ممارسات إعداد 
 تقارير مالية مشكوك فيها.

6.72 0.611 0.000 

شدة
ق ب

مواف
 

 :::.: 615.: 4.64 االجمالي

شدة
ق ب

مواف
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يلتزم  ):ليع تنص والتي البديلة الفرضية وقبول ، الصفرية الفرضية رفض الي يشير ذلك فأن(. 3) من
 .(المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة في ليبيا

 : الثانية الفرضية لعبارات الوصفي اإلحصاء تحليل  - 3
علق بمدي المت والداللة االحصائية للعبارات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 9) رقم الجدول يوضح

 تأثير قواعد السلوك المهني علي جودة المراجعة.
 (5جدول رقم )

 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بالفرضية الثانية

المتوسط  العبارات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدالة 
اللة االحصائية

الد
 

1- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 

 تحسين أداء عملية المراجعة.
6.652 1.925 1.111 

شدة
ق ب

مواف
 

2- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 
تقديم اعمال المراجعة في الوقت المناسب 

 ودون تأخير.
فق 0.000 1.216 3.297

موا
 

3- 
 المهني للمراجعة فيتسهم قواعد السلوك 

جعل المعلومات المقدمة من المراجع تتصف 
 بالشمولية والفاعلية والكفاءة.

6.352 1.421 0.001 

شدة
ق ي

مواف
 

6- 
ي فتسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة 

تحسين وتطوير نوعية المعلومات المقدمة 
 لمتخذي القرار.

ق  0.000 1.435 6.125
مواف

 

5- 
المهني للمراجعة في  تسهم قواعد السلوك 

تقديم المعلومات الصادقة والمحايدة والخالية 
 من التحيز.

6.66 1.542 0.000 

شدة
ق ي

مواف
 

4- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 

جعل تقارير المراجع تفي بمتطلبات العميل 
 والمجتمع.

فق 0.001 1.464 3.729
موا

 

9- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 
زيادة الثقة في المعلومات المعروضة في 

 التقارير و القوائم المالية. 
فق 0.000 1.472 3.965

موا
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2- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 

 جودة المعلومات المستخدمة.تحسين 
فق 0.000 1.911 6.112

موا
 

7- 
تسهم قواعد السلوك المهني للمراجعة في 

 جودة التقارير المالية للشركة.تحسين 
فق 0.000 1.964 3.634

موا
 

فق 0.000 113.: 41:.4 االجمالي
موا

 

 الدراسة في المشاركين( والخاصة بالتحليل اإلحصائي إلجابات 9من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )
وبما أن (. الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعةيؤثر التزام المراجع )حول

 واكبر من الوسط الفرضي حيث ،بالموافق والموافق بشدة محدد يختلف عن الحياد وكان المتوسط الحسابي
( 1.216 -1.542) بين تراوح معياري وبانحراف ،(6.652 -3.634) بين الحسابية المتوسطات تراوحت
 عينة أفراد يدل علي أن اجابات جميع وهذا .العبارات بالمحور لجميع( 1.15) من أقل معنوية داللة وبمستوي

ة خدمات يؤثر علي جود التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني الدراسة ايجابية ويوافقون علي أن
 ة المراجع

   كالتالي: صياغتها والتي  الثانية: الفرضية اختبار - 4
H0 : التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة.ال يؤثر 
H1 : .يؤثر التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة 

 للتحقق وذلك( One Sample T- Test) الواحدة ( للعينةT)اختبار انالباحث استخدم الفرضية هذه والختبار
 رقم لتاليا والجدول ،الفرضية هذه في الدراسة عينة أفراد آراء( داللة) معنوية ومعرفة ،الفرضية هذه صحة من
 يمثل ( والذيT) اختبار نتائج وكذلك ،لها المعياري واالنحراف للفرضية المرجح الحسابي المتوسط يبين(  2)
 (.اإلحصائية والداللة االختبار قيمة) 

 الثانية للفرضية( T) اختبار نتائج يبين (1) رقم الجدول

رار
القيمة  الق

 االحتمالية
القيمة 
 الجدولية

القيمة 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ض 
لفر

ل ا
قبو

ديل
1. 7.165 2.97 0.000 الب 623 6.162 

 مناظر معياري بانحراف( 6.162) هو المرجح الحسابي المتوسط أن( 2) رقم الجدول بيانات خالل من نالحظ
( 2.97وهي أكبر من القيمة الجدولية والتي تساوي ) (7.165) كانت( T) اختبار قيمة وان ،( 1.423) له

 الحسابي المتوسط وقيمة( 1.15) المعنوية مستوي من أصغر القيمة هذه أن وبما ،(1.111) إحصائية وبداللة

162

 
 
 

 
 م0202العدد األول/أبريل المجلد االول،  جامعة المرقب –كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ل المجلة العلمية 



يؤثر ):أنه علي صتن والتي البديلة الفرضية وقبول ، الصفرية الفرضية رفض الي يشير ذلك فأن(. 3) من أكبر
 (.التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني علي جودة خدمات المراجعة 

 النتائج والتوصيات
 النتائج  أواًل:
أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم تجميعها يمكن تلخيص      

   التالية:النقاط  االستبانة فيبواسطة 
مهنة  بقواعد السلوك المهني في الخارجي المراجع والتي تقيس مدي التزام بالنسبة للفرضية االولي: -6

حيث بينت الدراسة أن إجابات المراجعين الخارجيين ،(19-1فقد تم إثباتها باعتماد االسئلة من ) .المراجعة بليبيا
اللية التامة أنهم يتمتعون باالستق ،الدراسة بمنطقة طرابلس والتي تقدم خدمات المراجعةالعاملين بالمكاتب عينة 

لقوانين باو  ،الموضوعة المراجعة ومعايير عموماً  وبمعايير المحاسبة المقبولة المهنية وملتزمون بالضوابط
 . والتشريعات التي تنظم مهنة المراجعة

ما له و زيادة ثقة الجمهور برأيه. م طيبة سمعة دي إلى تكوينويحرصون على أداء وممارسة عملهم بصورة تؤ 
 ستؤدي إلى رفع شأن مهنة المراجعة لدى الجمهور بليبيا .

والتي تقيس مدي تأثير التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني  أما بالنسبة للفرضية الثانية: -2
 داللة ذات عالقة هناك أن وتبين ،(29-12) من ألسئلةا باعتماد إثباتها تم علي جودة خدمات المراجعة. فقد

 حيث .بين التزام المراجع الخارجي بقواعد السلوك المهني ودرجة تأثيرها علي جودة خدمات المراجعة إحصائية
ن التزامهم أ ،المراجعة خدمات تقدم التي الخارجيين بالمكاتب عينة الدراسة المراجعين إجابات أن الدراسة بينت

بقواعد السلوك المهني سيؤدى الي تقديم معلومات تتصف بالشمولية والفاعلية والكفاءة وفي الوقت المناسب 
مما سيزيد من الثقة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية  المقدمة  ،ودون تأخير ومحايدة وخالية من التحيز

 ًا علي جودة خدمات المراجعة بليبيا. وهذا سينعكس إيجاب ،في التقارير والقوائم المالية
  تانيا: التوصيات

 استنادًا على النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الميدانية يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات:
 وضع دليل يوضح قواعد السلوك المهني لمهنة المراجعة بليبيا من قبل جهات االختصاص. -1
ضرورة االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية الى أن يتم وضع معايير محلية  للمحاسبة  -2

 وكذلك التقيد بالقوانين والتشريعات التي تنظم مهنة المراجعة بليبيا. ،والمراجعة 
ء أو ة أو العمالضرورة تجنب واالبتعاد عن تقديم اإلعمال والخدمات التي قد تلحق الضرر بزمالء المهن -3

 بالمهنة ككل.
ضرورة قيام المراجعين بأداء وممارسة عملهم بصورة تؤدي الي اكتساب ثقة الجمهور ورفع شأن مهنة  -6

 المراجعة.
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ضرورة أن يحرص المراجع علي استقالليته التامة أثناء تأديته لمهامه سواء كانت عمليات مراجعة  -5
 ية أو خدمات التأكيد األخرى.الحسابات أو تقديم الخدمات االستشار 

 جعاالمر 
(، الطريق الي علم المراجعة والتدقيق، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 2113االلوسي، حازم هاشم، )

 ليبيا.
(، قواعد السلوك لمهنة تدقيق الحسابات في األردن بين الحاضر والمستقبل، 1776الحمود تركي راجي، )
 . 5اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، مجلد المجلة العلمية لكلية 

( تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية: نظرية وتطبيق الطبعة الثالثة 2111الذنيبات، علي عبد القادر، )
 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

ي القوائم (، دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من المحاسبة اإلبداعية ف2113الصوري، محمد، أحمد، )
 فلسطين.-المالية. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة

حمودة، المهدي عبد العظيم، العوامل المؤثرة على مستوي جودة خدمات المراجعة، مجلة العلوم االقتصادية 
 م.2116( سبتمير 6والسياسية بني وليد، السنة الثانية، العدد )

"تقييم جودة تدقيق الحسابات في االردن، والعوامل المحددة لها ": دراسة  (2111حميدات، محمد محمود، )
 .ميدانية، جامعة اليرموك، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، قسم المحاسبة، عمان، االردن

( ، مدي التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد السلوك المهني، مجلة 2114صيام، وأبو حميد، محمود، )
 الملك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة.جامعة 
 ،عوالتوزي للنشر وائل والعملية، دار النظرية الناحية الحسابات تدقيق (، علم2119)أمين،  خالد ،عبد اهلل
 .االردن عمان

 الدار الجامعية. ،االسكندرية ،مراجعة وتدقيق المعلومات ،(2115السيد أحمد) لطفي، أمين
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