ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

المجلة العلمية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية
تصدر عن كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي

جامعة المرقب ،الخمس ،ليبيا
ALEILMIA JOURNAL
A SEMI-ANNUAL REFEREED
SCIENTIFIC JOURNAL, PUBLISHED BY
FACULTY OF ECONOMIC AND COMMERCE ELGARABULLI
ELMERGIB UNIVERITY, ALKHOMS, LIBYA
املجلد األول العدد الثاني/أكتوبر 0202م
VOLUME 1, NUMBER 2/October 2020
رقم الديدا املحلي34/0202 :
العنوان :القره بوللي ،الطريق الساحلي خلف محطة الوقود ،رقم الهاتف،363-666-0033 :
صندوق بريد 44670:بريد القره بوللي ،البرديد االلكترونيesa.journal@elmergib.edu.ly :

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

لجنة تحرير المجلة العلمية

املشرف العام
د.عبدالرزاق محمد التالوي

رئيس التحرير
أ.مصطفي حسين الباوندي

مددير التحرير
د.أحمد محمد فرحات

أسرة التحرير
د.عادل علي الشربجي
د.معمر محمد التومي
د.محمد مسعود أبوخريص
د.املهدي عبد العظيم حمودة

ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

افتتاحية
بسم هللا الرحمن الرحيم

بفضل من هللا وتوفيقه ،أنا على ثقة من أن صدور العدد الثاني من املجلة العلمية لكلية
االقتصاد والتجارة (القره بوللي) بجامعة املرقب هو مواصلة طريقها املتمثل في دعم االنتاج العلمي
ونشره وفق شروط وطرق البحث العلمي املتبع في األوساط االكاديمية ،فاملجلة العلمية هي مجلة
علمية ،محكمة ،نصف سنوية تهتم بمجال االقتصاد والسياسة واملال واالعمال .وها نحن نلتقي
في العدد الثاني من املجلة ويشرفنا أن نعلن لألخوة الباحثين واملحكمين واملهتمين والقراء والزوار
على حصول املجلة العلمية على الترتيب الثالث علي مستوي املجالت العلمية املحكمة التابعة
ً
رسميا عن إنشاء موقع للمجلة يتبع املوقع
لجامعة املرقب لعام  ،6363كما يشرفنا أن نعلن
ً
إلكترونيا.
الرسمي للجامعة على شبكة املعلومات الدولية ،والذي يتم فيه نشر أعداد املجلة
رغم اآللم...يبقي اآلمل...سنواصل التطوير...والعمل جار للحصول على معامل التأثير العربي
والترقيم الدولي املوحد للدوريات اإللكترونية ،فإننا نجدد الدعوة الي كافة البحاث واملهتمين بنشر
ابحاثهم الرصينة ،التي تدخل ضمن اهتمام املجلة ،وذلك إلثراء املعرفة وتقديم بعض الحلول
التي قد تساعد صناع القرار في حلحلة بعض املشكالت االقتصادية واإلدارية والسياسية واملالية،
ً
وأخيرا ال يفوتني أن اتقدم بالشكر والثناء لكل من ساهم في دعم
على املستويين املحلي واإلقليمي.
املجلة من أسرة تحرير ومحكمين وباحثين وعميد الكلية ورئيس الجامعة.
وهللا ولي التوفيق
املشرف العام
د.عبدالرزاق محمد التالوي
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تقديـــــــــــم

يسر أسرة التحرير أن تقدم العدد الثاني من املجلة العلمية للقراء االعزاء واملهتمين الكرام والتي
شملت بحوث مختلفة في مجال االقتصاد واملحاسبة واالدارة والتمويل والسياسة من داخل
الجامعة وخارجها ،حيث ساهم في تقييم البحوث نخبة من األساتذة االفاضل ذوي الخبرة
والكفاءة من جامعات محلية مختلفة .حيث نبذل قصارى جهدنا لكي تتبوأ املجلة املكانه املتميزة
داخل وخارج الجامعة في مجال النشر العلمي ،وفق شروط البحث العلمي املتبع في األوساط
االكاديمية .ستواصل املجلة اصدار اعدادها بمشيئة هللا لنشر اإلنتاج العلمي لتعم االستفادة
بين الباحثين واملهتمين والساسة وصناع القرار.
الشكر والتقدير والثناء لكل من تعاون ودعم املجلة من أسرة تحرير ومحكمين وباحثين ورئاسة
الجامعة ،كما ال يفوتني أن أشكر كل العاملين بالكلية الذين يعملون بصمت من اجل الرفع من
مستوي أداء الكلية.
ً
ختاما :شكر وتقدير للشاب الدكتور عبد الرزاق محمد التالوي لعمله املتواصل لساعات طويلة
حتى أصبح هذا العدد بين ايدي القراء األعزاء باإلضافة الي الجدية واملثابرة على تطوير املجلة
والوصول بها إلي اعلي املراتب.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق
ً
ومعا على طريق العلم خدمة للعباد والبالد
رئيس التحرير
أ.مصطفي حسين الباوندي
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رؤية ورسالة وأهداف المجلة
الرؤية
تطمح املجلة أن تكون رائدة في نشر البحوث االقتصادية واملالية والدراسات العلمية التي تدخل
ضمن اهتمام املجلة داخل ليبيا وخارجها.

الرسالة
نشر أفضل البحوث والدراسات العلمية في مجال العلوم اإلدارية واملالية واالقتصادية والسياسية
وباتباع اجود مناهج واساليب البحث العلمي ومحاولة سد الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب.
األهداف
استقطاب وتشجيع الباحثين وإتاحة الفرصة لهم لنشر دراساتهم وبحوثهم ذات العالقة باهتمام
املجلة والتي تؤدي إلى اثراء املعرفة والبحث العلمي داخل ليبيا وخارجها.
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قواعد النشر وشروطه بالمجلة العلمية لكلية االقتصاد والتجارة
ً
أوال :الشروط الفنية

القره بوللي

يجب توافر الشروط الفنية التالية عند تسليم البحث:
ً
-3يتم تق ددديم البحوث الكتروني ددا و مطبوع ددة ب دداس د د د ددتخ دددام محرر الورد ( ) Microsoft Wordعبر البري ددد
االلكتروني للمجلة أو رئيس التحرير ).(esa.journal@elmergib.edu.ly
-6حجم الصددفحة ( 36سددم العر 67سددم الطول) وهوامل الصددفحة ( 6سددم) من جميع الجهات عدا
اليمين ( 6.2سم) ،وان يكون ترقيم الصفحات في اقص ى اليسار بأسفل الصفحة.
-0نوع الخط ( )Simplified Arabicللبحددث املعددد بدداللرددة العربيددة و ( )Time New Romansللبحددث املعددد
باللرة اإلنجليزية.
-7حجم الخط  36أس د د د ددود ددامق  Boldللعنوان الرئيس د د د د ي و  33أس د د د ددود عددادي ملتن البحددث ،و العندداوين
الفرعية بمتن البحث بحجم  36أس ددود امق  Boldو  36أس ددود امق  Boldللمؤلفين و  36أس ددود عادي
لعنوان املؤلفين ويكون تباعد االسد د د ددطر ( 3سد د د ددم) ،وأن تسد د د ددتخدم األرقام العربية  ............ ، 0 ، 6 ، 3في
جميع ثنايا البحث ،
-2ال تزيد كلمات ملخص البحث عن ( )633كلمة وال يزيد عدد صددفحات البحث عن  03صددفحة (0333
كلم ددة) بم ددا في ذل ددك التخطيط ب ددالعربي واإلنجليزي والكلم ددات املفت دداحي ددة ،واالش د د د دك ددال واملراجع واملالحق
(نموذج ملخص البحث باللرة العربية واللرة االنجليزية).
-6أن يكون عنوان البحث ،واسم الباحث  /الباحثين ،والجامعة  /املؤسسة التي ينتمي إليها وعنوان
ً
املراسلة ،على صفحة مستقلة قبل الصفحات البحث .ثم تتبع بصفحات البحث ،بدءا بالصفحة األولى
ً
حيث يكتب عنوان البحث وملخص البحث باللرتين العربية واالنجليزية متبوعا بكامل البحث.
-4ان يتكون البحث من العناصر التالية:
ملخص الدراسد ددة ،املقدمة ،املشد ددكلة ،األهداف ،الفرضد دديات ،الحدود ،ثم مصد ددطلحات الدراسد ددة ،اإلطار
ً
النظري والدراسددات السددابقة (يتم دمجهما معا) ؟ ،تأتي بعد ذلك الطريقة وإجراءات الدراسددة :وتتضددمن
(منهج الدراسددة ،العينة ،أدوات الدراسددة ،الخصددائص السدديكو مترية ألدوات الدراسددة صالصدددق والثباتص
وإجراءات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية).
بعد ذلك تأتي نتائج الدراس د ددة ومناقش د د ها ويش د ددتمل هذا القس د ددم على نتائج التحليل والجداول واألش د ددكال
والتعليق عليها ،ثم التوصيات املنبثقة عنها.
ً
وأخيرا ....أس د د د ددلوب التوثيق املعتمد ددد في املجلد ددة هو نظا ااام جمعيا ااة علم النفس االمريكيا ااة ،الصا ا ا ا ا اادار
السادس) .(ED American Psychological Association- APA-6th
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حيث تتم اإلش د ددارة إلي املراجع داخل النص بين قوس د ددين (لقب املؤلف ،س د ددنة النش د ددر ،رقم الص د ددفحة) في
حالة االقتباس املباشددر ،اما ماعدا ذلك يتم اإلشددارة إلي املراجع داخل النص بين قوسددين (لقب املؤلف،
سد ددنة النشد ددر) .وتكتب املراجع في نهاية البحث حسد ددب تسد ددلسد ددلها ابجديا بحيث تبدأ باملراجع العربية أوال
تليها املراجع األجنبية.
ً
-0تدرج الجداول في النص وترقم ترقيما متس د د ددلسد د د ددال وتكتب عناوينها باألعلى بخط أسد د د ددود امق وبحجم
 ،36وال يتم تقسد د د دديم الجدول على صد د د ددفحتين وحجم الخط داخل الجدول (األدنى  0واألعلى  ،)33وفيما
يخص املالحظات التوضيحية واالشكال فتكتب باألسفل باستخدام خط حجم .33
-9االشددكال والرسددومات والصددور ال يتجاوز حجمها نصددف صددفحة من صددفحات املجلة ولها رقم تسددلسددلي
وعنوان بحجم  36امق يكتب فوقها.
-33تكتب الرموز واملعادالت الرياض د د ددية س د د ددواء داخل النص أو في املعادالت املس د د ددتقلة بالرموز اإلنجليزية
فقط وباس ددتخدام محرر املعادالت  Math Typeمع تقديم وص ددف للرموز املس ددتعملة ويعطي لكل معادلة
رقم تسلسلي بين هاللين.
-33تذكر الهوامل ومالحظات وتوضيحات الباحث في آخر الصفحة عند الضرورة.
-36لهيئة التحرير حق الفحص األولى للبحث وتقرير أهليته ،أو رفضه للنشر.
ً
-30في حالة قبول البحث للنش ددر تؤول كل حقوق النشد ددر للمجلة ،وال يجوز نشد ددره في أي منفذ نشد درا آخر
ً
ً
ورقيددا او الكترونيددا دون إذن كتددابي من رئيس هيئددة التحرير .آم دا في حددالددة رفض البحددث س د د د دديتم أخطددار
الباحث أو مجموعة الباحثين عن أسباب الرفض دون االشارة إلي أسماء املقيمين.
-37في حالة نشر البحث يعطي الباحث عدد ( )3واحد نسخة ورقية من املجلة.
-32اآلراء الواردة في املجل ددة تعبر عن أراء الب دداحثين وال تعبر عن رأي املجل ددة ،كم ددا أن ترتي ددب البحوث في
املجلة ال يخضع ألهمية البحث وال مكانة الباحث.
ً
ثانيا :شروط إدارية للنشر
-3يوقع الباحث نموذج إقرار ومن جميع الباحثين املشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن الباحث لم يسبق نشر
بحثه ،وأنه ير مقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه ،ونشره في املجلة.
-6ال يجوز نشد د ددر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر ،بعد إقرار نشد د ددره في املجلة العلمية بكلية االقتصد د دداد
والتجارة القره بوللي ،إال بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.
-0موافقة الباحث على نقل حقوق النش د ددر كافة الى املجلة ،وإذا ر بت املجلة في إعادة نشد د ددر البحث فإن
عليها ان تتحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه.
-7ال يتم نش د د ددر البحث بعد قبوله من لجنة التحكيم مهما تكون األس د د ددباب ما لم يتم دفع رس د د ددوم النش د د ددر
املحددة ( 623دينار ليبي) من قبل الباحث أو مجموعة الباحثين.
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مستخلص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة للتحقق من وجود عالقة في اآلجلين القصير و الطويل بين الصادرات النفطية
و الصادرات غير النفطية و النمو االقتصادي في االقتصاد الليبي باستخدام بيانات سنوية خالل
الفترة من  9107إلى 1791م ،حيث اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل املشترك باستخدام
اختبار جوهانسون للكشف عن العالقة في األجل الطويل بين الصادرات النفطية و الصادرات
غير النفطية و النمو االقتصادي ،وعلى نموذج تصحيح الخطأ ) (VECMلتأكيد العالقة في االجل
الطويل و التعرف علي العالقة في اآلجل القصير باإلضافة الي اختبار وولد VEC Granger
 Causality/Block Exogeneity Wald Testsلكشف العالقة السببية بين النمو االقتصادي و
الصادرات(النفطية و غير النفطية) ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة تكاملية-طويلة األجل-بين
الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية والنمو االقتصادي خالل فترة الدراسة ،كما أظهرت
الدراسة في اآلجل القصير إلي وجود عالقة طردية بين الصادرات النفطية و غير النفطية في الفترة
السابقة والنمو االقتصادي وكذلك وجود هذه العالقة بين الصادرات غير النفطية في الفترة
السابقة والنمو االقتصادي ،كما توصلت الدراسة إلي وجود عالقة سببية باستخدام اختبارات
وولد لسببية جرانجر  VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Testsبين النمو
االقتصادي والصادرات بشقيها النفطي وغير النفطي.
الكلمات املفتاحية -:الصادرات النفطية ،الصادرات غير النفطية ،النمو االقتصادي،
االقتصاد الليبي.

 1أستاذ مساعد بقسم االقتصاد ،كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ،جامعة املرقبametelawi@elmergib.edu.ly ،
 2أستاذ مساعد بقسم االقتصاد ،كلية االقتصاد والتجارة القره بوللي ،جامعة املرقبmhalbawndee@elmergib.edu.ly ،
 3مساعد محاضر بقسم االقتصاد ،كلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي ،الجامعة االسمرية
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املقدمة:
تعمل كل دول العالم النامية واملتقدمة باتباع حزمة من السياسات الكلية التي من شأنها االهتمام
بمعدالت النمو االقتصادي ملا له من فائدة اقتصادية تعود على مستوي الفرد واالقتصاد،
فالصادرات تعد أحد أهم العوامل املؤدية الي رفع معدالت النمو االقتصادي لكافة االقتصاديات،
حيث أظهرت العديد من الدراسات على أهمية العالقة بين الصادرات والنمو االقتصاد ،فالبلدان
املصدرة للنفط والذي تعتمد بشكل رئيس في دعم اقتصادها على الصادرات النفطية ،فإنها تلي
اهتمام كبير بهذه الصادرات والتي تعد العامل الرئيس في رفع معدالت النمو االقتصادي ،من هنا
يمكن القول بأن االهتمام بزيادة حجم الصادرات بشقيها النفطية وغير النفطية ستؤدي إلي رفع
معدالت النمو االقتصادي ،و الدفع بعجلة التنمية االقتصادية إلي األمام ،و االقتصاد الليبي
كغيره من االقتصادات يعمل جاهدا لالهتمام بزيادة حجم الصادرات ،بغرض رفع معدالت النمو
االقتصادي.

مشكلة الدراسة:
يعتمد االقتصاد الليبي بشكل رئيس على صادراته النفطية  ,والنذر القليل من الصادرات األخرى
في دعم االقتصاد الوطني  ,ومن ثم رفع معدالت النمو االقتصادي على صادرات النفط وبعض
الصادرات األخرى في دعم االقتصاد الليبي ومن ثم النمو االقتصادي ،وقد تأثر االقتصاد الليبي
خالل الفترة محل الدراسة(  )1791-9107بمجموعة من االزمات االقتصادية والسياسية ،كارتفاع
أسعار النفط العاملية في عقد السبعينيات بالقرن املنصرم ،وانخفاضها مع مطلع الثمانينيات
بالقرن املنصرم ،والحصار االقتصادي الذي فرض على ليبيا في تسعينيات القرن املنصرم ,
وظروف الثورة والحرب وما تبعها من عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي خالل الفترة -1799
 ، 1791األمر الذي يقود إلى طرح التساؤل اآلتي :
هل توجد عالقة طويلة اآلجل وعالقة قصيرة األجل بين الصادرات (النفطية وغير النفطية) والنمو
االقتصادي خالل الفترة محل الدراسة 1791-9107؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة كونها محاولة في بحث العالقة بين الصادرات (النفطية وغير
النفطية) والنمو االقتصادي في االقتصاد الليبي خالل الفترة  ،1791-9107في ظل
التغيرات االقتصادية والسياسية ،التي شهدها االقتصاد الليبي ،وما رافقها من
تذبذب في أسعار النفط بالسوق العاملية ،وتذبذب إنتاج وصادرات النفط ،بسبب
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ظروف الثورة والحرب بعد العام  1799وحتى اآلن ،كما تكمن الدراسة كونها تعد
إضافة مهمة في إثراء املعرفة للمهتمين واملختصين في هذا املجال.
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها :وجود عالقة في األجلين القصير والطويل بين
الصادرات (النفطية وغير النفطية) والنمو االقتصادي في االقتصاد الليبي خالل الفترة محل
الدراسة.

هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التحقق من وجود العالقة في اآلجلين القصير والطويل بين الصادرات (النفطية،
والغير نفطية) والنمو االقتصادي في االقتصاد الليبي خالل الفترة محل الدراسة.

منهجية الدراسة:
انسجاما مع اهداف الدراسة و محاولة اإلجابة علي إشكالية الدراسة وإلثبات صحة الفرضية
و من ثم تحليلها  ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي فيما يخص دراسة تطور
الصادرات( النفطية و غير النفطية) والنمو االقتصادي في االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة
 ،1791-9107كما استخدمت املنهج الكمي و القياس ي فيما يخص بحث العالقة طويلة األجل
وقصيرة األجل بين الصادرات بشقيها ( النفطي وغير النفطي ) والنمو االقتصادي في االقتصاد
الليبي خالل الفترة محل الدراسة ،وذلك باستخدام أدوات االقتصاد القياس ي الحديث ,
كاختبارات جذر الوحدة  ,ومنهج التكامل املشترك  ,ونموذج تصحيح الخطأ( ،(VECMوقد اعتمدت
الدراسة في بياناتها على تقارير ونشرات مصرف ليبيا املركزي لسنوات مختلفة  ,إضافة إلى
إحصاءات البنك الدولي  ,واحصاءات منظمة االوبك السنوية.

الدراسات السابقة:
تناولت دراسات وابحاث مختلفة العالقة بين الصادرات (النفطية وغير النفطية) والنمو
االقتصادي في البلدان النامية واملتقدمة وتباينت نتائج تلك الدراسات فيما بينها في تحديد العالقة
بين املتغيرات الثالثة ،حيث أظهرت بعض الدراسات على وجود عالقة توازنيه طويلة األجل بين
املتغيرات االقتصادية (الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية والنمو االقتصادي) وبعضها
اآلخر لم يثبت وجود هذه العالقة ،في حين بعضها اآلخر أكد على وجود عالقة قصرة اآلجل بين
املتغيرات ،والبعض اآلخر لم تثبت وجود هذه العالقة .وفيما يلي بعض هذه الدراسات التي تم

3

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

االطالع عليها ،وهنا وجب التنبيه بأنه تم ترجمة الدراسات اإلنجليزية الي العربية من قبل الباحث
األول للدراسة الحالية.
ومن بين هذه الدراسات ،دراسة ) (Etelawi et al., 2017و التي تناولت االستدامة وحساب االهالك
للنفط في ليبيا خالل الفترة  ،1771- 9117حيث أظهرت بعض نتائجها إن سلعة النفط تمثل
حوالي  %19من إجمالي الصادرات الليبية و ما يقارب من  %11من دخل الحكومة الليبية باإلضافة
الي ما نسبته  %07من الناتج املحلي اإلجمالي وبينت الدراسة الي أن االقتصاد الليبي عرضه
للمخاطر في حالة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي.
وفي ليبيا أيضا ،أنتهت بعض نتائج دراسة ) (Etelawi et al., 2017والتي تناولت النفط واالقتصاد
الليبي خالل الفترة  1791-9107باستخدام نموذج النظرية الحديثة للنمو على أن الصادرات
النفطية لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي.
بينما توصل محمد والتالوي( )1790في دراستهما للعالقة بين الصادرات النفطية والنمو االقتصادي
في ليبيا خالل الفترة 1792-9107باعتماد طريقة التكامل املشترك بأسلوب انجل جرانجر و نموذج
تصحيح الخطأ علي وجود عالقة إيجابية بين الصادرات النفطية و النمو االقتصادي و ان هذه
الصادرات لها مساهمة فعالة في النمو االقتصادي في اآلجلين القصير و الطويل.
كما توصل أيضا التالوي( )1791في دراسته الستهالك الطاقة والنمو االقتصادي في ليبيا خالل
الفترة  1792-9107باستخدام اختبار جوهانسون ونموذج تصحيح الخطأ املتعدد على بعض
النتائج ،منها وجود عالقة طويلة األجل بين استهالك الطاقة (استهالك النفط والكهرباء) والنمو
االقتصادي ،ووجود عالقة سببية بين استهالك النفط والنمو االقتصادي ،وأن التغيرات في النمو
االقتصادي التي حدثت في االقتصاد الليبي قد نتجت عن التغيرات في استهالك النفط.
وفي السعودية ،توصلت دراسة كل من ) Khan, and et al.( 2020التي بينت اثر الصادرات
النفطية و الصادرات غير النفطية علي النمو االقتصادي خالل الفترة  1779الي  1791باستخدام
اختبار جوهانسن و سببية جرانجر ،حيث اظهرت النتائج علي وجود عالقة قصيرة و طويلة األجل
بين املتغيرات االقتصادية الثالثة ،مع وجود عالقة إيجابية بين الصادرات غير النفطية و النمو
االقتصادي ،باملقابل وجود عالقة سلبية بين الصادرات النفطية و النمو االقتصادي ،بينما اظهر
اختبار سببية جرانجر عدم وجود عالقة سببية بين املتغيرات االقتصادية الثالثة.
آما في نيجيريا ،فتناول كل من ) Ogunbiyi and Abina(2019عالقة اإليرادات النفطية
و اإليرادات غير النفطية بالتنمية االقتصادية خالل الفترة  9109الي ،1790باستخدام طريقة
التكامل املشترك لجوهانسون و نموذج تصحيح الخطأ ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اإليرادات
4

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ

النفطية كان لها أثر سلبي و معنوي إحصائيا علي التنمية االقتصادية ،بينما اإليرادات غير
النفطية كان لها أثر إيجابي علي التنمية و لكنه غير معنوية إحصائيا ،وفي نيجيريا أيضا ،توصلت
دراسة ) Olayungbo, (2019ألثر إيرادات الصادرات النفطية علي النمو االقتصادي باستخدام
نموذج ) Bayesian time- varying parameter(TVPخالل الفترة 1799-9107بحيث أظهرت وجود
أثر إيجابي إليرادات الصادرات النفطية علي النمو االقتصادي.
و توصلت نتائج دراسة ) Riman and et al. (2013لعالقة اإليرادات النفطية و الصادرات
غير النفطية و الناتج الصناعي في نيجيريا خالل الفترة  1797-9107باستخدام  VARونموذج
 VECMو اختبار جوهانسون علي وجود عالقة طويلة األجل بين متغيرات الدراسة ووجود عالقة
إيجابية في االجل القصير للمتغيرات حيث يؤثر كل من اإليرادات النفطية و الصادرات غير النفطية
ايجابا علي الناتج الصناعي.
وفي إيران ،اظهر ) Hosseini and Tang (2014في دراستهما لتأثيرات الصادرات النفطية
و غير النفطية علي النمو االقتصادي خالل الفترة  1770-9107بطريقة التكامل املشترك متعدد
املتغيرات و سببية جرانجر (  (multivariate cointegration and Granger causalityعلي وجود
عالقة تكاملية بين متغيرات الدراسة ووجود عالقة سببية أحادية االتجاه من الصادرات النفطية
و الصادرات غير النفطية الي النمو االقتصادي.
أما في العراق ،فقد أكد السوداني وآخرون( )1791في دراستهم ألثر اإليرادات النفطية
وبعض املتغيرات األخرى على النمو االقتصادي خالل الفترة  1792-1772علي وجود عالقة
إيجابية لإليرادات النفطية على النمو االقتصادي ،كما أظهرت النتائج علي وجود عالقة إيجابية
لحجم الصادرات على النمو االقتصادي ،بما يتوافق مع معطيات النظرية االقتصادية.
وفي البحرين ،توصل ) Khayati (2019في دراسته ألثر الصادرات النفطية والصادرات
غير النفطية على النمو االقتصادي خالل الفترة  1799-9100الي وجود عالقة تكاملية إيجابية
بين املتغيرات االقتصادية الثالثة وأن الصادرات النفطية لها أثر إيجابي كبير على النمو االقتصادي
في األجلين القصير والطويل ،هذا باإلضافة إلي تشجيع الصادرات غير النفطية و تنويعها إلحداث
أثر إيجابي علي النمو االقتصادي.
أما في الجزائر ،أنتهي كل من رملي و عدوكة( )1799لدراستهما القياسية باملقارنة بدولة
املغرب للصادرات غير النفطية و النمو االقتصادي خالل الفترة  1797-9107بأسلوب استقراريه
السالسل الزمنية و التكامل املشترك باإلضافة الي نموذج تصحيح الخطأ علي وجود عالقة توازنيه
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قصيرة و طويلة األجل في دولة املغرب بعكس دولة الجزائر و التي أظهرت نتائج الدراسة علي عدم
وجود هذه العالقة.
وفي الجزائر أيضا ،خلص كل من براهيمي و مداني( )1717في دراستهما لتقدير األثر
القصير و الطويل األجل للصادرات علي النمو االقتصادي خالل الفترة 1790-9117بأستخدام
نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني املوزع  ARDLعلي وجود أثر إيجابي ضعيف لصادرات خارج
املحروقات علي النمو االقتصادي في االجلين القصير و الطويل ،بينما كان اثر صادرات املحروقات
إيجابي علي النمو االقتصادي في اآلجل القصير و سلبيا في اآلجل الطويل .وفي دراسة اخري في
الجزائر ،توصل العياط و بن عزه( )1790في دراستهما القياسية ألثر الصادرات النفطية و
الصادرات غير النفطية مع االخذ بإشكالية تنويع و الصادرات غير النفطية خالل الفترة-9117
 1799باستخدام أسلوب التكامل املشترك النجل جرانجر و جوهانسن و نموذج االنحدار الذاتي
بأن الصادرات النفطية تؤثر ايجابا علي حجم النمو االقتصادي اال ان الصادرات غير النفطية لها
تأثير ضعيف علي النمو االقتصادي.
من خالل عرضنا للدراسات السابقة ،يمكننا االستنتاج بان الدراسة الحالية تختلف في
طبيعتها عن الدراسات السابقة املتعلقة باالقتصاد الليبي باختيارها فترة زمنية طويلة من -9107
 1791باإلضافة الي اختالف املنهجية ودراسة حجم النمو االقتصادي مع حجم الصادرات الليبية
بشقيها النفطية وغير النفطية .بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة املتعلقة
باالقتصاديات األخرى في طبيعة االقتصاد وبعضها يتشابه مع طبيعة االقتصاد الليبي في االعتماد
على تصدير سلعة النفط ،باإلضافة الي اختالف الفترات الزمنية واختالف بعضها في دراسة
العالقة بين املتغيرات االقتصادية قيد الدراسة وتشابهها في استخدام املنهجية.

الجزء النظري :العالقة بين الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية والنمو
االقتصادي في االقتصاد الليبي خالل الفترة 1791-9107
توصل ) Mohammed and et al. (2020في دراستهم لإليرادات النفطية والنمو االقتصادي
للبلدان املنتجة للنفط خالل الفترة  1799-9117لـ ـ  08دولة باستخدام طريقة Panel VAR
 frameworkالي تأثر النمو االقتصادي ايجابا باالستثمارات الحكومية لإليرادات النفطية بينما
يتأثر النمو االقتصادي سلبا باستثمار القطاع الخاص لإليرادات النفطية مع االخذ في االعتبار
تنمية القطاع املصرفي للقطاعين الخاص والحكومي .بينما أظهر كل من )Al Rasasi and (2019
 et al.في دراستهم لإليرادات النفطية والنمو االقتصادي في السعودية خالل الفترة 1790-9107
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باستخدام منهجية انجل جرانجر ونموذج تصحيح الخطأ على وجود عالقة قوية بين اإليرادات
النفطية والنمو االقتصادي في اآلجلين القصير والطويل.
و الجذير بالذكر انه تم دراسة العالقة بين الصادرات و النمو االقتصادي في جزء الدراسات
السابقة من هذه الدراسة و بعض الدراسات األخرى التي اطلع عليها الباحثين ،حيث تباينت نتائج
تلك الدراسات فمنها أظهر علي وجود عالقة قوية بين النمو االقتصادي و الصادرات بشقيها
النفطي و غير النفطي في اآلجلين القصير و الطويل بينما انتهت بعض نتائج الدراسات علي وجود
عالقة بين الصادرات النفطية و النمو في االجل الطويل و بعضها في االجل القصير و البعض االخر
اكد علي أهمية العالقة بين الصادرات النفطية و النمو االقتصادي بينما لم تثبت وجود عالقة
معنوية بين الصادرات غير النفطية و النمو االقتصادي ،وقد يرجع تباين نتائج بعض الدراسات
الي طبيعة االقتصاد و املنهجية و فترة الدراسة و عوامل اخري مختلفة منها مصادر البيانات.

تطور حجم الصادرات النفطية في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
بلغت اقل قيمة للصادرات النفطية مع بداية فترة الدراسة  029.9مليون دينار ليبي في سنة 9107
ثم اتسمت بين االرتفاع واالنخفاض بوتيرة بطيئة حتى سنة  1779ثم تذبذبت بين االرتفاع
واالنخفاض بوتيرة سريعة حتى سجلت أعلي قيمة للصادرات النفطية  09899مليون دينار ليبي
في عام  1791لكنه تظل هذه القيمة في تراجع ملحوظ بين عامي  1798و 1790نتيجة لعوامل
مختلفة منها السياسية واالقتصادية .والشكل التالي يلخص تطور الصادرات النفطية في ليبيا
خالل فترة الدراسة.

شكل رقم( :)9تطور الصادرات النفطية في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
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تطور حجم الصادرات غير النفطية في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
من خالل التمثيل البياني التالي ،تظهر التغيرات املنخفضة واملتذبذبة بداية من فترة الدراسة إلى
عام  9100ثم اتسمت التغيرات بمعدالت متزايدة ومتناقصة نسبيا حتى نهاية فترة الدراسة .حيث
بلغت أقل قيمة للصادرات غير النفطية  7.9مليون دينار ليبي خالل األعوام  9101-9109بينما
بلغت أعلي قيمة لهذه الصادرات  9110.9مليون دينار ليبي في عام .1798ويمكن مالحظة اجماال
ان قيم الصادرات غير النفطية متدنية نتيجة لعدم وجود برامج فعلية لتنمية وتنويع هذه
الصادرات من قبل متخذي القرار في االقتصاد الليبي باإلضافة الي االعتماد على تصدير سلعة
النفط كمورد رئيس ي للصادرات الليبية .والشكل البياني( )1يلخص تطورات حجم الصادرات غير
النفطية خالل فترة الدراسة قيد البحث.

شكل رقم( :)1تطور الصادرات غير النفطية في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
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تطور حجم النمو االقتصادي في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
سجل النمو االقتصادي تذبذب ملحوظا بين الزيادة واالنخفاض خالل فترة الدراسة .1791-9107
حيث بلغ أعلي قيمة له  00190.21مليون دينار ليبي في عام 1772بينما سجلت اقل قيمة له
 92091.92مليون دينار ليبي في عام  .9109وفي الواقع يرجع تذبذب النمو االقتصادي في عقد
التسعينات نتيجة للحصار االقتصادي نتيجة للعقوبات الدولية .ويعزي هبوط حجم النمو
االقتصادي في سنة  1799وتذبذبه الي نهاية فترة الدراسة بين االرتفاع واالنخفاض الي عدة عوامل
منها االقتصادية والسياسية .وفي الواقع يرجع تذبذب النمو االقتصادي الليبي خالل فترة الدراسة
الحالية الي عدة عوامل وأهمها العوامل االقتصادية السياسية العاملية والسياسة االقتصادية
8
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املحلية املتبعة من صانعي القرار بداية من عقد السبعينات من ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها
في مطلع او عقد الثمانينات باإلضافة الي الحصار االقتصادي على ليبيا في التسعينات الي جانب
عدم االستقرار االقتصادي والسياس ي من  1799الي االن .والشكل( )8يلخص تطورات النمو
االقتصادي في ليبيا خالل فترة الدراسة.

شكل رقم( :)3تطور حجم النمو االقتصادي في ليبيا خالل الفترة 1791-9107
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الجزء التطبيقي:
يهتم الجزء التحليلي من هذه الدراسة للتحقق من وجود عالقة في األجلين القصير والطويل بين
الصادرات (النفطية وغير النفطية) والنمو االقتصادي (الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة) في
االقتصاد الليبي خالل الفترة  1791-9107باستخدام بيانات سنوية (باملليون دينار ليبي) لكل
املتغيرات قيد الدراسة .وتم اإلشارة الي حجم النمو االقتصادي بالرمز  GDPوالصادرات النفطية
بالرمز  OEوالصادرات غير النفطية بالرمز  NOEولهذا الغرض فقد تم صياغة العالقة بين النمو
االقتصادي والصادرات (النفطية وغير النفطية) على النحو التالي:
) GDP  f (OE, NOE

ومن املتوقع ـ ـ وفقا للنظرية االقتصادية ـ ـ ان الصادرات بشقيها النفطي وغير النفطي لها عالقة
إيجابية بالنمو االقتصادي.
هذا مع مالحظة أن صياغة الدالة املشار إليها أعاله كانت استنادا إلي بعض الدراسات السابقة
التي تم االطالع عليها فضال عن ادبيات االقتصاد الكلي و من بين هذه الدراسات و التي يتشابه
اقتصادها مع االقتصاد الليبي دراسة ). Khan, and et al.( 2020
9

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

تم اختبار صفة سكون السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة بإجراء اختبارات الوحدة باستخدام
اختباري ديكلي فللر املوسع ) Augmented Dickey-Fuller (ADFو فيليبس وبيرون (Phillips )PP
 and Perronووجد عدم استقرار هذه السالسل عند املستوي ولكن استقرأ عند الفرق االول.
والجدول رقم( )9يبن نتائج االختبارين عند الفرق االول حيث القيم املطلقة لإلحصائية املحسوبة
تفوق القيم الحرجة ل ـ  Mackinnonعند مستوى املعنوية  .%9وبالتالي ،يمكن القول أن السالسل
الزمنية ملتغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة األولى ) . I(1وهذا يعني توقع احتمال وجود تكامل
مشترك بين هذه املتغيرات.

جدول ( :)9نتائج اختبارات جذر الوحدة للسالسل املحولة
اختبار()ADF
()8
()1
()9

املتغيرات
الفرق االول للناتج االجمالي )(GDP
الفرق االول للصادرات النفطية)(OE
الفرق االول للصادرات غير
النفطية)(NOE
القيم الحرجة عند مستوى %5

اختبار ()PP
()8
()1
()9

-9.89 -10.25 -9.81 -10.31 -10.39 -10.22
-9.97 -9.87 -9.99 -9.73 -5.48 -9.68
-9.77 -14.31 -14.52 -8.44 -8.29 -8.38
-2.92

-3.51

-1.95

-2.92

-3.51

-9.19

مالحظة )9( :بحد ثابت )1(.حد ثابت واتجاه زمن )8( .عشوائي.

بعد تأكيد اختباري ديكي فيلير ) (ADFو فيليب بيرسون ) (PPأن كل متغيرات الدراسة :النمو
االقتصادي(الناتج اإلجمالي املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة) و الصادرات النفطية و الصادرات غير
النفطية متكاملة من الدرجة االولي او عند الفرق االول)، I(1يليها أختبار العالقة الطويلة اآلجل
بين هذه املتغيرات و ذلك باستخدام منهجية جوهانسن للتكامل املشترك و ذلك بعد تحديد درجة
التباطؤ املثلى ،والتي كانت أربع درجات .والجدول رقم( )1يوضح نتائج اختبار جوهانسن باستخدام
برنامج .EViews11.00
جدول ( :)1نتائج اختيار جوهانسن للتكامل املشترك بين النمو االقتصادي والصادرات
النفطية والصادرات غير النفطية:
5 percent
critical value

أختبار القيمة
العظمي
Max-eigen
statistic

5 Percent
critical value

21.13

46.40

29.80
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أختبار االثر
Trace
statistic
90.00

Eigen value
0.64

فرضية عدد
املتجهات
* None
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14.26
3.84

9.34
1.71

11.36
1.71

15.50
3.84

At most 1
At most 2

910.
0.04

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
املصدر :انظر امللحق رقم()9
من الجدول السابق ،يمكن مالحظة وجود ادلة كافية علي رفض الفرضية الصفرية والتي مفادها
عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة عند مستوى  %9وهذا يعني قبول الفرضية
البديلة .فقد جاءت القيم اإلحصائية الختباري األثر  ،traceوالقيمة العظمى  maxأكبر من القيم
الحرجة عند مستوي معنوية .%9حيث هناك عالقة وحيدة االتجاهات للتكامل املشترك وهذه
العالقة التكاملية أو طويلة اآلجل طويلة االجل بين حجم النمو االقتصادي والصادرات النفطية
والصادرات غير النفطية كما هي موضحة في ملحق(.)9
ووفقا للنتائج املتحصل عليها أعاله ،سيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ  VECMفي ظل عالقة
وحيدة االتجاه للتكامل املشترك وكانت نتائج التقدير كما في الجدول التالي(:)8
جدول رقم( )3نتيجة تقدير نموذج تصحيح الخطأ
املعامل

الخطأ
املعياري

قيمة T

مستوى
املعنوية

معامل تصحيح الخطأ
الفرق األول للنمو االقتصادي مبطأ لفترة واحدة
الفرق األول للنمو االقتصادي مبطأ لفترتين

-0.57
0.03

0.11
0.14

-5.00
0.23

0.00
0.82

-0.02

0.16

-0.12

0.90

الفرق األول للنمو االقتصادي مبطأ لثالثة فترات
الفرق األول للنمو االقتصادي مبطأ ألربع فترات
الفرق األول للصادرات النفطية مبطأ لفترة واحدة
الفرق األول للصادرات النفطية مبطأ لفترتين
الفرق األول للصادرات النفطية مبطأ لثالث فترات
الفرق األول للصادرات النفطية مبطأ ألربع فترات
الفرق األول للصادرات غير النفطية مبطأ لفترة واحدة
الفرق األول للصادرات غير النفطية مبطأ لفترتين
الفرق األول للصادرات غير النفطية مبطأ لثالث فترات
الفرق األول للصادرات غير النفطية مبطأ ألربع فترات
الحد الثابت

-2.50
0.14
0.86
-12.04
0.37
-0.03
21.50
0.30
-0.25
10.11
1.59

7.43
0.14
0.21
9.14
0.15
0.26
9.68
0.15
0.21
9.13
1174.04

-0.34
1.00
4.07
-1.32
2.52
-0.13
2.22
2.07
-1.19
1.11
0.001

0.74
0.33
0.00
0.20
0.02
0.90
0.03
0.05
0.24
0.28
0.99

املتغير
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0.59

معامل التحديد املعدل

املصدر :من نتيجة التقدير املعروضة بامللحق رقم()1
وبالتأمل في الجدول أعاله ،يالحظ أن معامل تصحيح الخطأ والذي يمثل قوة الرجوع نحو التوازن
الطويل سالب االشارة ومعنوي إحصائيا مما يعني أن التصحيح يتم في الفترة الحالية وبالتالي
يمكن القول وجود عالقة طويلة املدي بين املتغيرات االقتصادية الثالثة (النمو االقتصادي
والصادرات النفطية والصادرات غير النفطية) .ونلحظ في اآلجل القصير بشكل عام وبالنظر
إلشارات قيم املعامالت فأنه يمكن القول إن العالقة طردية بين النمو االقتصادي والصادرات
النفطية بالفترة السابقة ،والصادرات غير النفطية للفترة السابقة والنمو االقتصادي وهذا إجماال
يتوافق مع أدبيات النظرية االقتصادية.
وتفيد النتائج أن الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية تشرح حوالي  %91من التغيرات
الحاصلة في النمو االقتصادي وهنا قد يرجع انخفاض قيمة معامل التحديد لعدة أسباب منها
تذبذب الصادرات النفطية على الخصوص والصادرات غير النفطية نتيجة للعوامل السياسية
واالقتصادية .وتم الكشف على العالقة قصيرة اآلجل بين الصادرات بشقيها النفطي وغير النفطي
والنمو االقتصادي وأظهرت نتائج باستخدام نموذج تصحيح الخطأ باستخدام سببية
جرانجر/اختبارات وولد علي وجود عالقة سببية قصيرة اآلجل بين الصادرات (النفطية وغير
النفطية) والنمو االقتصادي .والجدول التالي رقم  2يوضح عالقة الصادرات بشقيها النفطي وغير
النفطي والنمو االقتصادي.
جدول( )4نموذج تصحيح الخطأ بطريقة سببية جرانجر /اختبار وولد VEC Granger
Causality/Block Exogeneity Wald Tests
)Dependent variable: D(GDP
Prob.

df

Chi-sq

Excluded

0.0001
0.0059

4
4

23.61178
14.49535

)D(OE
)D(NOE

0.0011

8

25.91230

All

املصدر :من نتيجة التقدير املعروضة بامللحق رقم()8
من الجدول السابق يمكن مالحظة وجود عالقة سببية بين الصادرات النفطية و النمو
االقتصادي في االجل القصير ألنه توجد أدلة كافية لرفض فرضية العدم و التي مفادها عدم
12
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وجود عالقة سببية بي الصادرات النفطية و النمو االقتصادي الن  p-valueتساوي  7.7779اقل
من الفا و التي قيمتها 7.79وكذلك وجود عالقة سببية بين النمو االقتصادي و الصادرات غير
النفطية الن قيمة  p-vlueتساوي  7.7791أقل من قيمة ألفا و بالتالي وجود أدلة كافية لرفض
فرضية العدم و التي تتلخص في عدم وجود عالقة سببية بين النمو االقتصادي و الصادرات غير
النفطية.
هذا مع مالحظة خلو نتائج عملية القياس والتقدير من مشاكل القياس االقتصادي ،كمشكلة
عدم ثبات التباين وعدم التوزيع الطبيعي ،كما يتبين من مالحق الدراسة.

الخالصة:
في هذه الدراسة ،تم التحقق من العالقة التكاملية بين النمو االقتصادي والصادرات (النفطية و
غير النفطية) في االقتصاد الليبي خالل الفترة  1791-9107باستخدام بعض ادوات التحليل
القياس ي واملتمثلة في اختبارات جذر الوحدة واختبار جوهانسون ونموذج تصحيح الخطأ)(VECM
واختبار وولد لسببية جرانجر  .VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Testsاظهرت
النتائج علي وجود عالقة طويلة اآلجل بين املتغيرات االقتصادية الثالثة (النمو االقتصادي
والصادرات النفطية والصادرات غير النفطية) ووجود عالقة سببية قصيرة اآلجل بين النمو
االقتصادي والصادرات بشقيها النفطي وغير النفطي .وتوص ي الدراسة على أهمية رسم سياسة
اقتصادية معينة تهدف الي اإلسراع في تشجيع وزيادة تنويع الصادرات غير النفطية واملتمثلة في
القطاعات االقتصادية األخرى كالقطاع الصناعي والسياحي والزراعي ملا لها دور فعال في زيادة
مساهمة الصادرات غير النفطية في حجم الصادرات االجمالية ومن ثم النمو االقتصادي في
االقتصاد الليبي ،حيث االعتماد على حجم مساهمة الصادرات النفطية في الدفع بعجلة التنمية
وزيادة تحسين النمو االقتصادي محفوف باملخاطر نتيجة لعوامل اقتصادية مختلفة .كما توص ي
الدراسة بالتركيز على رسم السياسات االقتصادية واالستراتيجيات املناسبة لتوجيه الفوائض من
عائدات النفط إلقامة الصناعات اإلنتاجية املثمرة التي من شأنها تحقيق املنافسة في األسواق
العاملية.
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قائمة املراجع

ا
أوال :املراجع العربية
التالوي ،عبدالرزاق ( .)1791استهالك الطاقة والنمو االقتصادي في ليبيا :تحليل السببية
والتكامل املشترك ،مجلة املختار للعلوم االقتصادية ،جامعة عمر املختار ،البيضاء ،ليبيا،91)2( ،
.928-929
السوداني ،محمد ،و الهاشمي ،محمد و الشمري ،رشا ( .)1791أثر االيرادات النفطية وبعض
املتغيرات على النمو االقتصادي في العراق املدة ( .)1792-1772مجلة الكوت للعلوم االقتصادية
واالدارية.901-922 ,9)88( ،
براهيمي ،نادية ومداني ،حسيبة ( .)1717تقدير األثر القصير والطويل األجل للصادرات على النمو
االقتصادي في الجزائر :دراسة قياسية للفترة ( .)1790-9117مجلة العلوم االقتصادية والتسيير
والعلوم التجارية(.918-999 ،9)98
رملي ،محمد و عدوكة ،لخضر ( .)1799الصادرات غير النفطية والنمو االقتصادي في الجزائر.
مجلة رؤي االقتصادية ،جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي ،الجزائر.09-98،)9( ،
محمد ،مخلوف و التالوي ،عبدالرزاق( .)1790العالقة بين الصادرات النفطية و النمو
االقتصادي في ليبيا (دراسة قياسية خالل الفترة  ،)1792-9107مجلة التقنية ،املعهد العالي
للعلوم و التقنية ،مسالته ،ليبيا.11-90 ،9)92( ،
مصرف ليبيا املركزي( .)1717الكتيب اإلحصائي لإلحصاءات النقدية واملالية للفترة (-9122
https://cbl.gov.ly/#،)1790
مصرف ليبيا املركزي ،التقارير السنوية ،سنوات مختلفة.
ا
ثانيا :املراجع االنجليزية
Al Rasasi, M., Qualls, J., & Alghamdi, B. (2019). Oil revenues and economic growth in
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Etelawi, A. M., Blatner, K. A., & McCluskey, J. (2017). “Sustainability and Depletion
Accounting: A Case Study of Oil in Libya”. Environment and Natural Resources
Research, 7(1), 34-44.

14

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ

Khan, U., Khan, A. M., & Alam, M. S. (2020). Exploration of the Effect of Oil and NonOil Export on Economic Growth in the Kingdom of Saudi Arabia: Research Square,
Journal of Economic Structure,1-16.
Khayati, A. (2019). The Effects of Oil and Non-oil Exports on Economic Growth in
Bahrain. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(3), 160-164.
Mohammed, J. I., Karimu, A., Fiador, V. O., & Abor, J. Y. (2020). Oil revenues and economic
growth in oil-producing countries: The role of domestic financial markets. Resources
Policy, 69)10 (,18-32.
Ogunbiyi, S. S., & Abina, P. A. (2019). The Nexus Between Oil And Non-Oil Revenue
On Economic Development In Nigeria. International Journal of Economics, Business
and Management Studies, 6(2), 355-365.
Olayungbo, D. O. (2019). Effects of oil export revenue on economic growth in Nigeria:
A time varying analysis of resource curse. Resources Policy, 64, 101469.
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Annual Different Issues.
Parvin Hosseini, S. M., & Tang, C. F. (2014). The effects of oil and non-oil exports on
economic growth: a case study of the Iranian economy. Economic research-Ekonomska
istraživanja, 27(1), 427-441.
Riman, H., Akpan, E. S., Offiong, A. I., & Ojong, C. M. (2013). Nexus between oil revenue,
non-oil export and industrial output in Nigeria: an application of the VAR model.
International Journal of Financial Economics, 1(2),48-60.
The World Bank, Libya data, 2020, https://data.worldbank.org/country/libya

:املالحــق
 تقدير العالقة في األجل الطويل بأستخدام اختبار جوهانسن للتكامل:)1( ملحق
Date: 09/15/20Time: 20:37
Sample (adjusted): 1975 2019
Included observations: 45 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GDP OE NOE
Lags interval (in first differences): 1 to 4
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Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.643404
0.187496
0.043893

57.76515
11.36337
2.019835

29.79707
15.49471
3.841466

0.0000
0.1901
0.1553

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1
At most 2

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.643404
0.187496
0.043893

46.40178
9.343535
2.019835

21.13162
14.26460
3.841466

0.0000
0.2587
0.1553

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
GDP
-0.000105
-2.66E-05
4.46E-05

OE
-1.33E-05
0.000213
-0.000122

NOE
0.000355
-0.007265
0.001710
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Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(GDP)
D(OE)
D(NOE)

5380.888
-908.0706
-11.40908

1 Cointegrating Equation(s):

-78.84537
-1879.149
29.67319

931.7750
1283.388
37.43543

Log likelihood

-1198.037

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
GDP
OE
NOE
1.000000
0.125995
-3.371232
(0.29439)
(9.15672)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GDP)
-0.566086
(0.11315)
D(OE)
0.095532
(0.14242)
D(NOE)
0.001200
(0.00362)

2 Cointegrating Equation(s):

Log likelihood

-1193.365

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
GDP
OE
NOE
1.000000
0.000000
0.909899
(2.64316)
0.000000
1.000000
-33.97848
(3.60959)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(GDP)
-0.563986
-0.088125
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D(OE)
D(NOE)

(0.11671)
0.145567
(0.14228)
0.000410
(0.00369)

(0.22961)
-0.388393
(0.27991)
0.006474
(0.00726)

 نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ:)1( ملحق
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 09/15/20Time: 20:40
Sample (adjusted): 1975 2019
Included observations: 45 after adjustments
D(GDP) = C(1)*( GDP(-1) + 0.125995395812*OE(-1) 3.37123244407*NOE(-1) - 48032.4797882 ) + C(2)*D(GDP(-1)) +
C(3)*D(OE(-1)) + C(4)*D(NOE(-1)) + C(5)*D(GDP(-2)) + C(6)
*D(OE(-2)) + C(7)*D(NOE(-2)) + C(8)*D(GDP(-3)) + C(9)*D(OE(
-3)) + C(10)*D(NOE(-3)) + C(11)*D(GDP(-4)) + C(12)*D(OE(-4)) +
C(13)*D(NOE(-4)) + C(14)

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.566086
0.031500
-0.020128
-2.503661
0.136282
0.855595
-12.04374
0.372899
-0.034580

0.113150
0.139177
0.163181
7.432562
0.136707
0.210162
9.141484
0.147905
0.261949

-5.002951
0.226333
-0.123348
-0.336850
0.996886
4.071116
-1.317482
2.521197
-0.132009

0.0000
0.8224
0.9026
0.7385
0.3265
0.0003
0.1973
0.0171
0.8958
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C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)

21.49816
0.304378
-0.253073
10.11087
1.591767

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

0.713367
0.593167
7214.959
1.61E+09
-455.2431
5.934800
0.000024

9.679998
0.146873
0.212780
9.133095
1174.040

2.220885
2.072392
-1.189366
1.107058
0.001356

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

0.0338
0.0466
0.2433
0.2768
0.9989

682.7874
11311.64
20.85525
21.41732
21.06478
1.650082

اختبارات وولد/ نتائج نموذج تصحيح الخطأ باستخدام سببية جرانجر:)3( ملحق
VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
29:7/20 Time: 299/1Date: 0
Sample: 1970 2019
Included observations: 45

Dependent variable: D(GDP)

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(OE)

23.61178

4

0.0001
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D(NOE)

14.49535

4

0.0059

All

25.91230

8

0.0011

Dependent variable: D(OE)

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GDP)
D(NOE)

6.927702
20.45085

4
4

0.1398
0.0004

All

43.62007

8

0.0000

Dependent variable: D(NOE)

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GDP)
D(OE)

2.491990
30.51986

4
4

0.6461
0.0000
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All

39.85034

8

0.0000

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:)4( ملحق
12
Series: Residuals
Sample 1975 2019
Observations 45

10
8
6
4
2
0

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.22e-13
467.5117
13461.05
-15500.98
6056.035
0.030220
3.151533

Jarque-Bera

0.049904
0.975357

15000 Probability

 نتائج اختبار ثبات التباين:)5( ملحق رقم
Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.665612
18.50576
9.447641

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/15/20Time: 20:45
Sample: 1975 2019
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Prob. F(13,31)
Prob. Chi-Square(13)
Prob. Chi-Square(13)

0.1198
0.1392
0.7384
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Included observations: 45

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
(-48032.4797882+GDP(-1)3.37123244407*NOE(1)+0.125995395812*OE(-1))^2
(GDP(-1)-GDP(-2))^2
(OE(-1)-OE(-2))^2
(NOE(-1)-NOE(-2))^2
(GDP(-2)-GDP(-3))^2
(OE(-2)-OE(-3))^2
(NOE(-2)-NOE(-3))^2
(GDP(-3)-GDP(-4))^2
(OE(-3)-OE(-4))^2
(NOE(-3)-NOE(-4))^2
(GDP(-4)-GDP(-5))^2
(OE(-4)-OE(-5))^2
(NOE(-4)-NOE(-5))^2

24879217

9681642.

2.569731

0.0152

0.071818

0.022598

3.178096

0.0033

-0.073046
-0.000429
126.0370
0.039116
0.067817
-105.8949
-0.040327
-0.114963
110.1541
0.043005
-0.090414
78.43812

0.039404
0.046601
77.71151
0.040034
0.042278
84.20397
0.041367
0.054787
93.50507
0.039450
0.046804
106.1101

-1.853769
-0.009209
1.621858
0.977065
1.604064
-1.257600
-0.974863
-2.098360
1.178055
1.090117
-1.931737
0.739215

0.0733
0.9927
0.1150
0.3361
0.1188
0.2179
0.3372
0.0441
0.2477
0.2841
0.0626
0.4653

R-squared

0.411239

Mean dependent var

Adjusted R-squared

0.164339

S.D. dependent var

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

48627938
7.33E+16
-851.9539
1.665612

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

22

3586055
2
5319501
1
38.48684
39.04891
38.69638
2.491371
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Prob(F-statistic)

0.119832

 نتائج اختبار االرتباط الذاتي:)6( ملحق
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 4 lags

F-statistic
Obs*R-squared

0.654238
3.976195

Prob. F(4,27)
Prob. Chi-Square(4)

0.6290
0.4092

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/15/20Time: 20:42
Sample: 1975 2019
Included observations: 45
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)

-0.064455
-0.121893
-0.003371
-5.638923
0.019826
-0.112838

0.125422
0.177573
0.190264
8.454574
0.157835
0.237988

-0.513909
-0.686435
-0.017717
-0.666967
0.125614
-0.474135

0.6115
0.4983
0.9860
0.5105
0.9010
0.6392
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C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
RESID(-1)
RESID(-2)
RESID(-3)
RESID(-4)

0.328841
0.000455
0.290836
-10.37163
0.045961
-0.071007
4.831377
172.7148
0.473830
-0.087663
0.059620
0.231832

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

0.088360
-0.485636
7381.499
1.47E+09
-453.1616
0.153938
0.999901

9.796619
0.163260
0.342780
11.93470
0.184447
0.277376
12.10255
1223.110
0.341222
0.296551
0.287970
0.286722

0.033567
0.002790
0.848463
-0.869032
0.249183
-0.255995
0.399203
0.141210
1.388625
-0.295608
0.207036
0.808560

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

0.9735
0.9978
0.4036
0.3925
0.8051
0.7999
0.6929
0.8888
0.1763
0.7698
0.8375
0.4258

2.22E-13
6056.035
20.94052
21.66318
21.20992
2.004636

 تطور الناتج اإلجمالي والصادرات النفطية والصادرات غير النفطية خالل فترة:)0( ملحق
1791-9107 الدراسة
Year
1970
1971
1972
1973

GDP_MM
_LYD
17440.3
16752.14
19607.5
25854.05

OE_M
M_LYD
841.1
959.4
964.1
1193.7

NOE_M
M_LYD
0.7
0.5
2.2
2.7

Year
1995
1996
1997
1998
24

GDP_M OE_MM
M_LYD
_LYD
46118.93 2681.3
47093.26 3278.6
49556.23 3479.7
49631.12 2275.7

NOE_MM
_LYD
422.2
200.2
297.8
173.4
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218.3
230
256
353
753
1150
1180
1446
1473
1784
1693
1808
465
1538
1997.5
1559.6
1143.7
726
1311
1221.5
816.9

3128.8
5930
6464
12937
18814
26832
41655
54679
60253
75243
44626
59850
22789
75355
56445.3
22951.4
13853.2
8676
24910.7
39491
37971

48041.73
48809.42
60840.07
58086.81
64776.18
68927.99
74677.49
78918.62
71503.7
67826.28
67182.59
71618.85
22473.38
50363.96
32208.15
20388.2
24107.5
23433.6
29685.9
34178.2
35044.9

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.8
1.3
2.1
1.5
2.5
53.4
2.6
0.2
118.8
210
180
125.5
255.5
291
392.9

2444.5
2023.1
2828.4
3378.1
2929.2
4759.2
6486.4
4359.8
4054.1
3654.2
3262.3
3592.2
2428.7
1663.6
1496.7
1969.2
3034.5
2794.2
2634.8
2327.9
2289

4319.466
39037.49
48079.56
51718.57
52981.84
57022.53
58902.24
50206.14
52727.27
50516.94
49399.92
48141.97
41898.52
35001.98
38977.02
40326.8
40321.67
45807.11
45717.16
45355.3
44351

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
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العوائد النفطية ودورها في خطط وبرامج التنمية في االقتصاد الليبي خالل
الفترة من 2102-0991
د .مصطفى مفتاح كريدلة

د.وسام ابراهيم عواز

1

2

مستخلص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية في
ليبيا وإبراز مشكلة االعتماد الكلي على مصدر وحيد في توليد الدخل القومي وكذلك توضيح
التطور االقتصادي في خطط وبرامج التنمية في ليبيا .وقد اظهرت نتائج الدراسة أن االعتماد على
العائدات النفطية في تمويل خطط وبرامج التنمية وحساسية االقتصاد الليبي عالية االرتباط
بالتغيرات الخارجية جعل التقلبات في العوائد النفطية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط
ً
ً
ً
ً
ً
العاملية تؤثر تأثيرا مباشرا على خطط وبرامج التنمية في ليبيا إعدادا وتمويال وتنفيذا .وأوصت
الدراسة بأنه نظرا لعدم وجود ضمانات الستمرار الثروة النفطية لذي يجب اإلسراع باستغالل
فرصة وجود نفط وذلك بخلق أدوات جديدة لإلنفاق غير املباشر كاالستثمار في املشاريع القارية
أو اإلقليمية ذات الجدوى ،واإلنفاق من عوائد هذه االستثمارات لضمان بقاء األصول املكونة من
املورد الناضب واستمرارية هذه األصول لألجيال القادمة.
مفتاح الكلمات :العوائد النفطية ،خطط التنمية ،االقتصاد الليبي ،هيكل االقتصاد الليبي.

املقدمة:
يعتبر اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في عام  3691أبرز حدث تاريخي أحيا االقتصاد
الليبي حيث تحول البلد محدود املوارد يجمع بين حدوده جميع املعوقات الجغرافية واالقتصادية
والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية إلى بلد يتسم بوفرة املوارد املالية نتيجة للربح املتدفق من
الصادرات النفطية الذي لم يتوقف منذ عام  ،3691ويمكن تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين فترة
األزمة والحصار من ( )0111–3661وفترة الوفرة والفائض (.)0131–0113
ولقد كانت كل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا معتمده بشكل رئيس ي على عائدات
النفط ،وكانت من ضمن أهداف خطط التنمية االستفادة ما أمكن من النفط كمصدر وحيد
للدخل ولقد أصبحت البيئة االقتصادية في ليبيا بعد النفط جاهزة لتنفيذ أي استراتيجية من
شأنها بناء قطاعاتها االقتصادية املختلفة بشكل صحيح ،وكانت من أهم األهداف التي تسعى إليها
 1أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والتجارة الخمس بجامعة املرقبkredla2010@yahoo.com ،
 2أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والتجارة الخمس بجامعة املرقبwesam226@gmail.com ،
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الخطط التنموية هو تنويع القاعدة اإلنتاجية وعدم االعتماد على النفط اعتماد كلي ،وفي ظل
هذا اإلطار ومما ال شك فيه تم إحراز بعض النمو والتقدم في بعض القطاعات االقتصادية نتيجة
الخطط التنموية املتعاقبة ،إال أن هذا النمو لم يعطي إشارة يمكن اعتبار الخطط التنموية
نجحت في تنويع االقتصاد الوطني.
ولتوضيح ذلك سوف يتم تناول هذا الدراسة من خالل املبحثين التاليين:
املبحث األول :تطور خطط وبرامج التنمية في االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة.
املبحث الثاني :أثر تقلبات العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية االقتصادية خالل فترة
الدراسة.

مشكلة الدراسة:
على الرغم من مض يء سنوات طويلة على اكتشاف النفط في ليبيا والبدء بتصديره في عام ،3691
فما زال االقتصاد الليبي لم يستفد من الطفرة الهائلة من عائدات النفط في إحداث تنمية شاملة
قادرة على االستمرار في حال االنخفاض الشديد ألسعار النفط أو نضوب هذا املورد ،حيث يعتمد
االقتصاد الليبي على مصدر وحيد في توليد الدخل القومي هو النفط ،وفي ضوء ذلك يمكن
صياغة مشكلة البحث في االسئلة التالية:
أ-كيف يمكن االستفادة من عائدات النفط في تحقيق النجاح في خطط وبرامج التنمية
االقتصادية لالقتصاد الليبي؟
ب-هل وضعت تصورات مستقبلية ملواجهة التغيرات السعرية في سوق النفط الدولي عند
إعداد الخطط التنموية؟

أهمية الدراسة:
يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية االستفادة من العوائد النفطية في تحقيق التنمية
االقتصادية الشاملة لالقتصاد الليبي حيث يعد التخطيط من أساسيات االستثمار والتنمية ففي
غياب التخطيط السليم يتعذر املواءمة بين املصالح املتعارضة في الحياة االقتصادية كما يتعذر
بالتالي الوصول إلى التنمية الشاملة.

فرضية الدراسة:
أ-تعد العوائد النفطية املمول الرئيس ي لخطط وبرامج التنمية في ليبيا.
ب-تتأثر خطط وبرامج التنمية في ليبيا بشكل واضح بالتقلبات الحاصلة في العوائد النفطية.
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هدف الدراسة:
أ-بيان أثر العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية في ليبيا.
ب-إبراز مشكلة االعتماد الكلي على مصدر وحيد في توليد الدخل القومي.
ت-توضيح التطور االقتصادي في خطط وبرامج التنمية في ليبيا.

منهجية الدراسة:
اعتمد الباحثان في دراستهما على املنهج التاريخي واملنهج الوصفي التحليلي.

ً
أوال :تحليل العائدات النفطية خالل الفترة 2101 -0991

شهدت هذه الفترة العديد من التطورات االقتصادية والسياسية ،ولتسهيل عملية التحليل قام
الباحثان بتقسيم هذه الفترة إلى فترتين على النحو التالي:
 -3خالل الفترة (:)0111-3661
تعرض االقتصاد الليبي خالل هذه الفترة إلى حصار اقتصادي وحظر جوى مما أدى إلى تدهور
معدالت النمو في معظم املتغيرات االقتصادية الكلية حيث كان الحظر على استيراد التقنية
النفطية وكذلك فرض قيود على الشركات النفطية العاملة داخل ليبيا ،وكذلك شهدت هذه
الفترة انخفاضات مستمرة في أسعار النفط الخام وأسعار املنتجات األولية في السوق الدولية مما
أثر سلبا على اإليرادات النفطية الليبية ،مما ساد حالة عدم اليقين والتأكد من املستويات التي
ستصل إليها العوائد النفطية مستقبال ،ويوضح الجدول التالي اإليرادات النفطية الليبية خالل
الفترة من .0111-3661
جدول رقم ( )0اإليرادات النفطية الليبية خالل الفترة ( )2111-0991باملليون دينار
السنوات

اإليرادات النفطية

مقدار الزيادة النسبية %

3661
3663
3660
3661
3664
3668
3669
366,
3662
3666
0111

1,4476
069,70
0,0,72
003673
0,2678
029478
141170
10,873
036279
142276
001171

()03
()278
()36
09
1
01
()8
()11
86
()1,
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املصدر :مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية( ،طرابلس ،املجلد  ،18إدارة البحوث واالقتصاد ،فبراير،
 )3668ومصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية( ،طرابلس ،املجلد  ،41إدارة البحوث واالقتصاد ،مايو )0111
ووزارة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي ( ،0131طرابلس ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،يناير .)0133

ومن خالل الجدول السابق نالحظ ارتفاع اإليرادات النفطية بمعدل نمو كبير حوالي  %8879في
عام  3661لتبلغ حوالي  1,4476مليون دينار وذلك باملقارنة بعام  3626الذي بلغ فيه قيمة
اإليرادات النفطية  399478مليون دينار وهذا االرتفاع كان نتيجة اندالع حرب الخليج التي قامت
بين العراق والدول الغربية بعد أن احتلت العراق الكويت مما أدى إلى وقف إنتاج كل من العراق
والكويت أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العاملية حيث زادت ليبيا من إنتاجها لالستفادة من
هذا االرتفاع وتعويض االنخفاض الحاد فى األسعار في السنوات السابقة لهذه السنة.
ً
وقد شهدت الفترة الالحقة ألزمة الخليج انخفاضا في اإليرادات النفطية الليبية حيث سجلت
ً
ً
انخفاضا نسبيا كما هو موضح في الجدول رقم ( )3والشكل البياني رقم ( )3في أغلب السنوات
ً
ً
فقد بلغت اإليرادات النفطية في عام  3663حوالى  069,70مليون دينار مسجل انخفاضا نسبيا
قدره  %03وذلك بمقارنة بعام  ،3661وفي عام  3660انخفضت إلى  0,0,72مليون دينار انخفاض
نسبي قدره  %278مقارنه بعام  3663وذلك نتيجة للتطورات السلبية التي شهدها قطاع النفط
واملتمثلة في انخفاض األسعار العاملية للنفط بعد هدوء واستقرار األوضاع في منطقة الخليج
وكذلك الحصار املفروض على ليبيا من قبل الواليات املتحدة األمريكية بسبب مشكلة لوكربي،
ولكنها عادت فارتفعت خالل األعوام التالية ،وفي عام  3664بلغت اإليرادات النفطية 0,22678
مليون دينار بزيادة نسبية قدرها  %09عن عام  ،3661وفي عام  3668بلغت اإليرادات النفطية
 029478مليون دينار بزيادة نسبية قدرها  %1مقارنة بعام  ،3664وبلغ  141170مليون دينار عام
 3669بزيادة نسبية قدرها  %01مقارنه بعام  3668أما في عام  366,فقد انخفضت اإليرادات
النفطية إلى  10,873مليون دينار بانخفاض نسبي قدره  %8مقارنه بعام  3669وراجع هذا
االنخفاض في اإليرادات إلى انخفاض في أسعار النفط ،وكذلك انخفضت اإليرادات النفطية في
عام  3662بانخفاض نسبي قدره  %476بمقارنة بعام  366,حيث بلغت  036279مليون دينار
وهذا راجع إلى االنخفاض الحاد في أسعار النفط في أسواق النفط العاملية مع زيادة اإلنتاج األمر
الذي أدى إلى انخفاض العائدات النفطية للدول املصدرة للنفط ،ولكنها عادت للتحسن في عام
 3666لتبلغ حوالي  142276مليون دينار بزيادة نسبية قدرها  %86مقارنه بعام  ،3662ويالحظ
أن معدل زيادة أسعار النفط العاملية خالل عام  3666لم تزيد منذ عام  3628وباستثناء عام
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 ،3661وتجدر اإلشارة إلى انه من األسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع األسعار هو تبني دول
منظمة الدومن لسياسة نفطية من شأنها وقف حالة التدهور في األسعار(.)3
وفي عام  0111نالحظ أن اإليرادات النفطية انخفضت إلى  001978مليون دينار أي بانخفاض
نسبي قدره  %1,مقارنة بعام  3666وذلك راجع إلى انخفاض كمية إنتاج النفط حيث بلغ 1,670
مليون برميل في عام  ،0111بينما بلغ حوالى  16171مليون برميل في عام  3666كما موضح
بالجدول رقم ( )3حيث بلغ متوسط نمو اإليرادات النفطية خالل الفترة ،)%374-( 0111 -3661
وهذا االنخفاض النسبي راجع إلى انخفاض أسعار النفط الذي شهدته هذه الفترة وكذلك الحصار
االقتصادي الذي فرض من قبل املجتمع الدولي على خلفيه مشكلة لوكربي ،والرسم البياني التالي
يوضح التغير النسبي في اإليرادات النفطية خالل هذه الفترة.
شكل رقم ( )0التغير النسبي في اإليرادات النفطية خالل الفترة ()2111-0991
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املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم ()3

 -0خالل الفترة (:)0131-0113
شهدت هذه الفترة كثير من التطورات منها رفع الحصار االقتصادي على ليبيا بعد حل مشكلة
لوكربي وارتفاع أسعار النفط إلى مستوى لم يسبق لها مثيل وكذلك شهدت هذه الفترة األزمة
املالية التي اجتاحت االقتصاد األمريكي بسبب الرهن العقاري.

( )3مصرف ليبيا املركزي :التقرير السنوي :الرابع واألربعون ،السنة املالية ( ،0111طرابلس ،مصرف ليبيا املركزي ،أي
النار ،)0113 ،ص .44
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شهدت أسعار النفط الخام الليبي انخفاضا طفيفا خالل عام  0113حيث بلغ سعر النفط الخام
في عام  0113حوالي  01دوالر للبرميل مقارنة بعام  0111حيث كان السعر حوالي  02دوالر للبرميل
ومن خالل الجدول رقم ( ،)0والشكل البياني رقم ( )0نالحظ في عام  0113بلغت اإليرادات
النفطية  191,مليون دينار حققت زيادة نسبية قدرها  %91مقارنة بعام .0111
جدول رقم ()2اإليرادات النفطية الليبية خالل الفترة من ()2101 -2110
السنوات

اإليرادات النفطية (مليون
دينار)

مقدار الزيادة النسبية %

0113
0110
0111
0114
0118
0119
011,
0112
0116
0131

191,71
988371
3060671
3668971
141,271
4189971
4291271
9443,71
1814,71
88,3171

23
6,
84
,0
0,
30
10
()48
82

املصدر :مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية( ،طرابلس ،املجلد  ،18إدارة البحوث واالقتصاد ،فبراير،
 )3668ومصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية( ،طرابلس ،املجلد  ،41إدارة البحوث واالقتصاد ،مايو )0111
وزارة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي ( ،0131طرابلس ،مصلحة اإلحصاء والتعداد ،يناير .)0133

وعلى الرغم من انخفاض السعر إال أن اإليرادات النفطية في عام  0113اكبر من  0111وذلك
راجع إلى الكمية املصدرة من النفط الخام حيث بلغت حوالى  1,670مليون برميل في عام 0111
بينما بلغت حوالى  12471مليون برميل في عام  0113كما هو موضح في الجدول رقم ( ،)0وفي عام
 0110بلغت اإليرادات النفطية  9883مليون دينار بزيادة نسبية قدرها  %23مقارنه بعام ،0113
ً
ويرجع هذا االرتفاع أساسا إلى تعديل سعر الصرف الرسمي بالنسبة للدوالر فبعد أن كان التقييم
يتم باحتساب الدينار الليبي يساوي  1دوالر تم تحديد سعر الدينار الليبي بحوالي  17,87دوالر حيث
أن الدوالر هو العملة التي تتم مبادلة النفط به ،ومن ثم قد تضخم هذا الرقم عند احتسابه
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بالدينار( ،)4ومنذ عام  0111بدأت أسعار النفط ترتفع تدريجيا ،وانعكس هذا االرتفاع على
اإليرادات النفطية حيث بلغت ذروتها في عام  0112عندما بلغت أسعار النفط ألول مرة 348
دوالر للبرميل ،حيث وصل متوسط سعر برميل النفط في عام  0112بلغ حوالى  6974دوالر للبرميل،
وفي عام  0112بلغت اإليرادات النفطية  9443,مليون دينار ،إال أن في عام  0116تراجعت أسعار
النفط لتبلغ حوالي  98دوالر للبرميل ،وبالتالي انخفضت اإليرادات النفطية إلى  1814,مليون
ً
دينار وذلك سجلت انخفاضا قدره  %48وذلك بمقارنة بعام  0112إال أن في عام  0131بلغت
اإليرادات النفطية  88,31مليون دينار أي بزيادة نسبية قدرها  %82وذلك مقارنه بعام 0116
ومن خالل الجدول يتضح أن متوسط نمو اإليرادات النفطية خالل الفترة  0131 – 0113بلغ
 %16ويرجع ذلك إلى ما شهدته هذه الفترة من ارتفاع األسعار إلى مستويات قياسية.
الشكل رقم ( )2معدالت التغير النسبي لإليرادات النفطية خالل الفترة ()2101 -2110
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املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)0
ومن خالل الشكل أعالها نالحظ ارتفاع وانخفاض اإليرادات النفطية ،وهذا راجع بالدرجة األولى
إلى أسعار النفط .مما تقدم نالحظ أن الزيادة أو النقص في قيمة اإليرادات النفطية ناتجة عن
ارتفاع أو انخفاض في األسعار أو في كمية النفط املصدرة.

ً
ثانيا :تطور خطط وبرامج التنمية في االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة:

وتم تقسيم فترة الدراسة إلى فترتين حيث تناولت في كل فترة برامج وخطط التنمية التي حدثت فيها.

()4املصرف الليبي املركزي ،التقرير السنوي السادس واألربعون ،السنة املالية ( ،0110طرابلس ،مصرف ليبيا املركزي ،أي
النار ،)0111 ،ص .44
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 -3الخطط التنموية خالل الفترة (:)0111-3661
ً
أدت االنخفاضات املستمرة واملتالحقة في أسعار النفط الخام الذي أثر سلبا على العائدات
النفطية خالل هذه الفترة إلى سيادة حالة من عدم اليقين والتأكد من املستويات التي ستصل
ً
إليها العوائد النفطية مستقبال كما أدت إلى حدوث اختالل في الجهود التنموية خاصة أن تلك
العوائد كانت املصدر الوحيد واألساس ي في تمويل الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية وكان
العام  3629نقطة انتقال من الوضع السابق الذي اتسم بوفرة املوارد املالية إلى الوضع الجديد
الذي اتسم بشحها األمر الذي أدي إلى التفكير في وضع إستراتيجية مغايرة للتنمية حيث بدأ
اإلعداد للبرامج تعبئة شاملة لكل اإلمكانيات والقدرات بكافة أبعادها الطبيعية والبشرية واملادية
والزمنية واملكانية وغيرها لتحقيق أهداف أهمها)5(:
أ -التوظيف الرشيد للموارد النفطية لإلسراع بتنويع االقتصاد الوطني وخلق اقتصاد قوي
لتحقيق نمو سريع في القطاعات اإلنتاجية والعمل على تحقيق التوافق الزمني بين الهبوط
املتوقع في إنتاج وتصدير النفط وبين زيادة اإلنتاج والصادرات واملدخرات الناشئة عن
القطاعات اإلنتاجية الرئيسية غير النفطية.
ب -زيادة القدرة اإلنتاجية في القطاعات غير النفطية وذلك عن طريق إيجاد الحوافز املناسبة
للمنتجين تلك القطاعات بغية تطوير اإلنتاج املحلي في هذه القطاعات سواء كانت زراعية
أو صناعية أو خدمية.
ت -حشد الطاقات البشرية وزيادة القدرة اإلنتاجية لأليدي العاملة ورفع مستوى التدريب في
مختلف القطاعات االقتصادية.
ث -الحرص على تعظيم االستفادة من االستثمارات التي تحققت في مختلف األنشطة وخاصة
في القطاعات اإلنتاجية ورفع معدالت تشغيلها وضرورة صيانتها والعمل على تجديد
الطاقات اإلنتاجية.
وعلى هذا اإلطار قام مخططو برامج التنمية االقتصادية برسم خطط هذه الفترة على النحو
التالي(:)6
( )5راجع كل من:
 اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ودراسة التعبئة الشاملة (0110-3663طرابلس ،اللجنة الشعبية العامة ،مايو ،)3661 ،ص .46 عبد الباري الزني" ،تقييم األهداف واالستراتيجيات في الخطط السابقة " مؤتمر التنمية االقتصادية في ليبيا املاض ي واملستقبل،(طرابلس،معهد التخطيط ،مايو ،)0110 ،ص.44
( )6سالم بازنيه وآخرون" ،واقع االقتصاد الليبي خالل العقدين املاضيين " ملخص ورقة قطرية مقدمه إلى ندوة علمية حول واقع
االقتصادات املغاربية وأفاق االندماج( ،بنغازي ،منشورات جميعه االقتصاديين الليبيين ،ابريل  ،)0110ص .331
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أ -خطة التحول االقتصادي واالجتماعي ( )3668-3663حيث خصص لها مبلغ  3072مليار دينار
إال أنها لم يتم تنفيذها وذلك لعدة أسباب منها عدم التيقن بعوائد النفط وعدم اختالف
مشاريع هذه الخطة من ناحية مداها ودرجة شمولها على الخطط السابقة.
ب -البرنامج الثالثي ( )3669-3664فقد استهدف في األساس تسديد االلتزامات القائمة على
مشروعات التنمية في الخطط اإلستراتيجية السابقة ولكن لم يتمكن البرنامج الثالثي من
تحقيق هدفه األساس ي وهو تصفية جميع االلتزامات بل استطاع فقط تغطية ما مقداره
 %31من مجموع االلتزامات التي وصلت إلى  04,3مليون دينار ليبي(.)7
ولقد صاحب سنوات البرنامج الثالثي وما بعدها تصاعد في اإلنفاق العام غير التنموي "اإلنفاق
الجاري" كان ذلك على حساب ما أعد ألغراض التنمية وقد أتسمت هذه الفترة باآلتي)8(:
أ -أن اغلب االستثمارات تمول من إيرادات النفط وقد تعثرت جهود التنمية بسبب التدني
املستمر في أسعار النفط ،وكذلك بسبب تزامن ذلك التدني مع فترة الحصار واستمراره خالل
فترة التسعينيات.
ب -لم يتم تطبيق الخطط املشار إليها من منظور تنموي لفترات متوسطة وطويلة األجل بل تم
استبدالها بخطط سنوية دون مراجعة وتعديل مسار تلك البرامج والخطط بما يتناسب
واملستجدات خاصة فيما يتعلق بدور القطاع العام.
ت -لم تدخل مشروعات الخطط املشار إليها حيز التنفيذ لعدم وضوح كثير من السياسات وعدم
استقرارها.
ث -إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة باإللغاء والدمج.
ج -تزايد اإلنفاق العام غير التنموي على حساب اإلنفاق التنموي.
ح -غياب أو نقص الكثير من البيانات وعدم استمرار بعضها أدي إلى التقصير في إعداد الخطط
أو تقييمها أو تقييم أداء االقتصاد الوطني.
خ -تدني أداء جل مشروعات البنية التحتية بسبب تعتر وبطء برامج الصيانة.

( )7أمانة التخطيط ،مشروع البرنامج الثالثي (3669 – 3664طرابلس ،أمانة التخطيط ،الطير.)3661 ،
( )8راجع كال من :للجنة العامة للتخطيط ،التنمية االقتصادية في ليبيا ( ،0111-36,1طرابلس ،اللجنة الشعبية العامة
للتخطيط الحرث  ،)0114ص  .01وعبد الباري شرشان الزني ،خصائص وسمات االقتصاد الليبي ،ندوة االقتصاد الليبي
ومنظمة التجارة العاملية ألفرص والتحديات( ،طرابلس ،معهد التخطيط،الحرث  ،)011,ص 32وأمانة اللجنة الشعبية
العامة للتخطيط واملالية" ،رؤية استشراقية ملستقبل التنمية في ليبيا( ،طرابلس ،مسودة غير منشورة ،)0111 ،ص .3,
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د -استمرار ترحيل األهداف اإلستراتيجية من سنة إلى أخرى ومن خطة إلى أخرى دون تحقيق
أي إنجاز يذكر فيها واستمرار االعتماد على النفط كمورد رئيس ي لجميع النفقات الجارية
والتنموية.
ذ -انخفاض الطاقة اإلنتاجية والتشغيلية في القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
 -0الخطط التنموية خالل الفترة (:)0130-0113
تعرض االقتصاد الليبي خالل فترة التسعينيات لحظر اقتصادي أربك تنفيذ البرنامج والخطط
التنموية السابقة وعليه فقد رصدت الحكومة الليبية  18مليار دوالر تهدف إلى تصحيح املسار
االقتصادي والتعامل مع التطورات املحلية واإلقليمية والدولية وإلي تنويع هيكل االقتصاد الليبي
كما تهدف إلى هيكلة صادراتها من خالل تبني سياسات اقتصادية واجتماعية من شأنها خلق مناخ
جاذب للمبادرات الخاصة الليبية واألجنبية بما يحسن املعيشة ويحقق نمو في اإلنتاج املحلي ال
ً
يقل عن  %8سنويا( ،)9وإن  %,1من إجمالي املبالغ التي تم رصدها سيتم تمويلها عن طريق
ً
ميزانية الدولة وستوجه مشاريعها أساسا نحو البنية األساسية مثل املوانئ واملطارات والطرق
واملياه إضافة إلى التعليم والصحة في حين سيترك املجال في القطاعات األخرى لالستثمار الخاص
الليبي واألجنبي وهو ما يقدر بحوالي  %11من إجمالي تمويل الخطة .وكانت أهداف الخطط
التنموية خالل الفترة (:)10( )0130 – 0113
أ -تبني سياسات اقتصادية واجتماعية لخلق مناخ جاذب للمستثمرين.
ب -رفع كفاءة التشغيل من خالل االستثمار املشترك.
ت -تنويع هياكل االقتصادي الوطني "الناتج املحلي" هيكل الصادرات.
ث -املحافظة على املوارد الطبيعية من خالل توسيع مجال االكتشاف وتطوير الحقول املنتجة
للنفط.
ج -االهتمام بالبحث العلمي وزيادة إسهام الليبيين في العملية التنموية.
ح -الدخول في مجال التصنيع بثقل.
خ -االهتمام بالتنمية الزراعية.
د -التوازن في توزيع الدخل والتنمية املكانية.
ذ -االهتمام بالتنمية السياحية.
( )9مصرف ليبيا املركزي التقرير الخامس واألربعون ،السنة املالية ( 0113طرابلس ،مصرف ليبيا املركزي ،)0113 ،ص .2
( )10أمانة اللجنة الشعبية للتخطيط واملالية إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،الرؤية املستقبلية لألجيال ما بعد
النفط( ،طرابلس ،دراسة غير منشورة ،)0112 ،ص .32-31
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ر-

االهتمام بالبنية التحتية والخدمية الالزمة ملواكبة التنمية اإلنتاجية حيث ترمي هذه
األهداف إلى تحقيق التحول االقتصادي الذي يرمي إلى االستغناء ما أمكن عن النفط
كمصدر وحيد للدخل وتنويع الصادرات وإيجاد فرص للتشغيل واستغالل ما أمكن
استغالله من املوارد االقتصادية األخرى غير النفطية "التعدينية والزراعية " ويمكن
توضيح ذلك من خالل الشكل البياني التالي:
الشكل رقم ( )3العالقة بين قطاع النفط والقطاعات االقتصادية األخرى
تنمية القطاعات التي تحل محل النفط

(الزراعة والصناعة)

تنمية مصدر التمويل األساسي

(قطاع النفط)

تنمية القطاعات المكملة الضرورية

املصدر :أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي( ،طرابلس،
دراسة غير منشورة ،الرؤية املستقبلية لألجيال ما بعد النفط  ،)0112ص .18

بالنظر إلى الشكل رقم ( )1نجد أن األهداف انقسمت إلى تنمية وتطوير القطاع النفطي باعتباره
مصدر التمويل وذلك من أجل الحفاظ عليه واستغالله الستدامة أي محاولة استمرار أثره ألبعد
فترة زمنية ممكنة عندما يمول ويبني قطاعا إنتاجيا أخر مثل الزراعة والصناعة الذي سيحل
ً
محل قطاع النفط فيما بعد تدريجيا(.)11
ثم جاء من ضمن األهداف االهتمام بالقطاعات اإلنتاجية الزراعة والصناعة باعتبارها نفقات
نفطية لم تستهلك وإنما بقيت في شكل نشاط جديد يولد دخال ويحفظ املورد الطبيعي لألجيال

( )11محمد لطفي فرحات ،االقتصاد الليبي وتجنب إيرادات النفط ،مجلة الجامعي(،طرابلس ،جامعة الفاتح ،العدد،8
 ،)0111ص .00
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في املستقبل ثم األهداف املتعلقة بتنمية القطاعات الضرورية املكلمة التي بدونها ال تستطيع
تنفيذ مستهدفات التنمية االقتصادية وهي تمثل البنية التحتية.
وإن ما يلفت النظر في هذا البرنامج أنه يأتي بعد انقطاع عن التخطيط االقتصادي ملدة خمسة
عشر عاما وفي ظروف تواجه فيها البالد أزمة اقتصادية من أبرز مظاهرها تأكل احتياطيات وعجز
ً
القطاعات اإلنتاجية والخدمية على أن تقدم عائدا مقابل ما انفق عليها لصالح امليزانية العامة
التي ال تزال تعتمد بشكل أساس ي على النفط في تمويل مختلف أوجه اإلنفاق بما في ذلك اإلنفاق
على برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وكما هو ظاهر من خالل استعراض أهداف البرنامج التنموي ومرتكزاته ويالحظ املتتبع لسير
النشاط االقتصادي الليبي ،أن واضع السياسة االقتصادية الليبية بعد مسيرة ثالثة عقود ال
يزال يتحدث عن املنطلقات واألهداف ذاتها التي ارتكزت عليها مسيرة التنمية منذ أوائل عقد
السبعينيات فهي املنطلقات ذاتها التي تضمنتها خطط التنمية االقتصادية خالل الفترات (-,1
.)12( )3628-21( )3623-,8( )36,9
وشهد االقتصاد الليبي خالل عام  0112تزايد في النمو حيث وصل إلى ما يزيد على  %978بعد
أكبر عملية إصالح اقتصادي وإداري قامت بها الحكومية الليبية على مدار خطة ملدة خمس سنوات
من ( )0119 – 0110ولقد رصدت الحكومة الليبية لخطط التنموية على كافة املستويات خالل
الفترات ( )0130-0112( ،)0131-0119مبلغ فاق  181مليار دوالر( )13في البنية التحتية واملطارات
واإلسكان والسكك الحديدية وهذا رجع إلى ارتفاع العائدات النفطية نتيجة الرتفاع املستمر في
أسعار النفط العاملية التي يعتمد عليها االقتصاد الليبي بنسبة  %68كما أن ليبيا تتبع سياسة
اقتصادية منفتحة على الخارج وتعطي األولوية لالستثمارات املحلية وكما تشجع جميع املستثمرين
الراغبين في العمل داخل البالد.
وتتضمن الخطط تخصيص  381مليار دوالر استثمارات في املجاالت العقارية والفندقية من بينها
 4671مليار دوالر إلقامة ما يزيد على نصف مليون وحدة سكنية حتى نهاية عام  0130وتم التعاقد
مع جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق في نهاية  011,ملدة ثالثة عقود إلقامة تسعة آالف
وحدة سكنية في مدن عدة بقيمة تتجاوز  601مليون دوالر وسبعة عشر عقد لتنفيذ مشروعات
( )12عبد الباري شوشان الزنى ،تقييم تجربة التخطيط في االقتصاد الوطني ،ندوة مفهوم دور التخطيط في ظل إعادة
هيكلة االقتصاد الوطني ،مجلة التخطيط والتنمية( ،طرابلس ،معهد التخطيط ،العدد الرابع ،أبريل  ،)011,ص .30
()13أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي – مشروع البرنامج
التنفيذي ( ،0130-0119طرابلس ،اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،)0118 ،ص .00-32
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املرافق املتكاملة في مدن عدة بتكلفة تفوق  0مليار دوالر وعملت الحكومة على العديد من
اإلصالحات والتي من شأنها زيادة دخل املواطن وكما عملت على اتخاذ إجراءات من أجل تنظيم
العمالة األجنبية في البالد حتى تساعد على تشغيل العمالة الوطنية التي زادت على  %34وألزمت
الشركات األجنبية بضرورة تشغيل الليبيين كشرط رئيس ي لالستثمار في ليبيا وخاصة في مجاالت
النفط والغاز وظلت وتيرة التنافس بعد وصول كبرى الشركات األمريكية والشركات األوربية في
التنافس مع الشركات األسيوية(.)14
وعملت ليبيا منذ عام  011,على فتح األبواب أمام االستثمار الخارجي واتخذت إجراءات وحوافز
كبيرة لجذب رؤوس األموال األجنبية وذلك إلعادة بناء االقتصاد الوطني وتعزيزا لتوسيع حجم
االستثمارات األجنبية في البالد حيث أقرت الحكومة الليبية إنشاء منطقة استثمارية دولية ذات
طبيعة خاصة أطلقت عليها اسم "منطقة تنمية وتطوير زوارة – أبوكماش" التي تبعد  301كيلو
متر غرب طرابلس وحددت مدة عملها بما ال يقل عن خمسين سنة قابلة للتجديد ،كما وقعت
الحكومة الليبية في نوفمبر  0112على مذكرة تفاهم مع شركة إعمار العقارية تقوم بموجبها بتطوير
املرحلة األولي من مخطط "منطقة تنمية وتطوير زوارة – أبو كماش" التي تبلغ مساحتها أكثر من
مائتي كيلو متر مربع وأعطيت املشروعات االستثمارية ألكثر من  18شركة دولية للعقارات والفنادق
والتي تمثل أكثر من  38مليار دوالر ،علما بأن املشاريع السياحية تعفي من الضريبة مدة خمسة
سنوات وقابلة للتجديد كما عملت على سن قوانين جديدة تشجع املستثمرين العرب واألجانب
على االستثمار في قطاع السياحة وسهلت إجراءات الدخول ومنح التراخيص واألراض ي واإلعفاءات
الضريبية(.)15
ً
أما املشاريع االستثمارية األجنبية التي هي قيد التنفيذ فقد بلغت  ,1مشروعا من بينها مشروع
مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية  01ألف برميل يوميا وبحجم استثمار يصل إلى ثالثة مليار دوالر(.)16

ً
ثالثا :آثار تقلب عائدات النفط على خطط وبرامج التنمية االقتصادية في ليبيا
خالل الفترة ()2101 – 0991

يتضمن التخطيط االقتصادي االستخدام الواعي للموارد االقتصادية املتاحة وتخصيصها
ً
ً
التخصيص األمثل لتحقيق أقص ي إشباع ممكن حاليا ومستقبال ،ومن خالل تتبع مسيرة
()14اللجنة الشعبية العامة للطاقة – خطة التحول (( ،)0131-0119طرابلس ،اللجنة الشعبية العامة للطاقة ،)0118 ،ص .38
( )15مصرف ليبيا املركزي التقرير الثاني والخمسون السنة املالية ( ،0112طرابلس ،املصرف املركزي ،كانون  ،)0112ص.49
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي (،0116طرابلس ،اللجنة
()16
الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،)0116 ،ص.11
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التخطيط االقتصادي والبرامج التنموية في ليبيا لوحظ أنها غير مستقرة في تنفيذها رغم توحيد
األهداف املرجو تحقيقها لذا كان يجب أن تعرض ابرز التطورات التي صاحبت املمول الرئيس ي
لهذه البرامج والخطط التنموية فقد شهد عقد التسعينيات تخفيضا في معدالت إنتاج النفط
الليبي ،ويرجع ذلك إلتباع ليبيا إستراتيجية ترشيد اإلنتاج وكذلك التزامها بسقف اإلنتاج املحدد
لها من قبل منظمة أوبك وهذا راجع بشكل رئيس ي للتقلبات في أسعار النفط العاملية وبالتالي
انعكاسها على العائدات النفطية فقد ارتفع معدل اإلنتاج السنوي للنفط  6,1مليون برميل في
سنة  362,إلى  31,0مليون برميل سنتي  3660-3663على التوالي وانخفض إلى  3193مليون
برميل في عام  ،)17(3661وهذا ما عكسته أسعار النفط العاملية حيث بلغ سعر البرميل في عام
 3661حوالي  00713دوالر واستمرت في االنخفاض في السنوات التالية ،ومع تذبذب أسعار النفط
وانعكاسها على العائدات النفطية والتي يعتمد عليها كممول رئيس ي لتمويل خطط وبرامج التنمية
االقتصادية فقد انعكس ذلك على إعداد الخطط والبرامج التنموية االقتصادية.
وقد شهد االقتصاد الليبي خالل عقد التسعينيات فرض حصار اقتصادي مما أثر سلبا على برامج
التنمية والتحديث للقطاع النفطي عبر فرض حظر استيراد التقنية النفطية ،ومن خالل ذلك
نرى أن القطاع النفطي في هذه املرحلة شهد معوقات انعكست بشكل مباشر على اإلنتاج
والصادرات ولقد أدت االنخفاضات املستمرة واملتالحقة في أسعار النفط الخام واملنتجات األولية
في السوق الدولية ومن ثم اإليرادات النفطية إلى سيادة حالة من عدم اليقين والتأكيد من
ً
مستقبال( ،)18ألن وضع الخطط املستقبلية تحتوي
املستويات التي ستصل إليها العوائد النفطية
ً
ً
قدرا كبيرا من الخيال والحلم وتشمل قدرا من الواقعية ألنها رؤية منفصلة عن املاض ي لكنها
تستفيد من طريقة التفكير التي اتبعت فيه فغايتها استكشاف سبل جديدة كما أن الرؤية
املستقبلية وإن كانت محاولة لحل مشاكل الحاضر ال يجب أن يقتصر الحديث على علل ومشاكل
االقتصاد الليبي ومسيرته التنموية وإنما الغاية إحداث نمو اقتصادي واملحافظة على معدالت
نمو وتطويرها بمرور الزمن كجزء مهم من عمليات إحداث التنمية الشاملة وإن الرؤية املستقبلية
البد لها من أن تكون مرنه بالقدر الكافي لتستجيب للتغيرات التي ممكن أن تستجد في البيئتين
العاملية واملحلية.

( )17مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية( ،طرابلس ،مصرف ليبيا املركزي ،املجلد  ،12الكانون  ،)3662ص .11
(18)Stefan F, Schubert, Stephens. Turnovsky: the impact of oil prices on an oil- importing developing
economy, journal of development economics (Vol. 94, No 1, January 2011). P2.
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وتم تقسيم آثار تقلب عائدات النفط على خطط وبرامج التنمية االقتصادية في ليبيا إلى فترتين
كالتالي:
 الفترة األول :أثر تقلب العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية خالل الفترة – 3661
.0111
 الفترة الثانية :أثر تقلب العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية خالل الفترة – 0113
.0131
 -3أثر تقلب العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية االقتصادية خالل الفترة (–3661
:)0111
شهدت هذه الفترة تراجع كبير في العائدات النفطية حيث سجلت معدالت نمو سالبة في عدد من
السنوات مما كان لها أثر سلبي على برامج وخطط التنمية االقتصادية خالل هذه الفترة مما
أفرزت الكثير من النتائج االقتصادية واالجتماعية ويمكن تلخيصها في اآلتي(:)19
ترشيد النفقات العامة للسيطرة على العجز الذي تنامي في امليزانية خالل هذه الفترة.
أ-
تضيق مجال املوازنة السلعية "االستيرادية" وفرض قيود على التمويل الخارجي بغية
ب-
السيطرة على استخدام العملة األجنبية.
ركزت الحكومة الليبية على اإلنفاق الجاري أكثر من اإلنفاق التنموي خالل هذه الفترة
ت-
وذلك راجع إلى االنخفاض الحاد في العائدات النفطية نتيجة انخفاض في أسعار النفط العاملية
ونتيجة االنخفاض الكبير في اإلنفاق التنموي أدي إلى حدوث ركود اقتصادي نتج عنه تدني في
معدالت النمو املحققة خالل هذه الفترة حيث بلغ متوسط معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي
وباألسعار الثابتة حوالي  %378وكذلك حدث تصاعد غير مسبوق في اإلنفاق العام غير التنموي
وكان ذلك على حساب ما هو متاح ألغراض التنمية االقتصادية.
عدم استغالل الطاقات اإلنتاجية والتشغيلية والخدمية بشكل تام فعلي سبيل املثال
ث-
بلغ معدل التشغيل في القطاعات الصناعية حولي  %4370من إجمالي الطاقة املتاحة في عام
 366,مما يعني وجود طاقات كبيرة معطلة بلغت نسبتها  %8272من إجمالي الطاقة املتاحة.
استمرار االعتماد على النفط سواء لتمويل النفقات التنموية أو الجارية كمصدر رئيس ي
ج-
للحصول على إيرادات من العمالت القابلة للتحويل "الصعبة".
( )19يمكن الرجوع إلي :صبحي قنوص وآخرون ،ليبيا الثورة في  11عام – التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية -اللجنة الشعبية العامة لإلعالم والثقافة( ،بني غازي ،دار الجماهيرية للنشر واإلعالم – ،)3666
ص.411-181
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تدني أداء العديد من مشروعات البنية التحتية بسبب عدم تفعيل برامج الصيانة
ح-
الالزمة لها مما أدي إلى استهالك بعضها قبل عمرها االفتراض ي.
حدوث خلل في الهيكلة اإلدارية واملالية للدولة بسبب دمج بعض القطاعات واستحداث
خ-
قطاعات جديدة وتعد التنظيمات اإلدارية املحلية وسوء التنسيق والتعاون فيما بينها.
نقص العرض املتاح من السلع والخدمات سواء من اإلنتاج املحلي أو املستورد وما تبع
د-
ذلك من حدوث موجات تضخمية وارتفاع غير عادي للمستوي العام لألسعار تتراوح بين %311
في أسعار العديد من تلك السلع والخدمات وذلك أواخر التسعينيات.
أدي نقص العرض من النقد األجنبي وفرض املزيد من إجراءات الرقابة على استخدامه
ذ-
إلى تدهور القيمة الشرائية للدينار الليبي سواء في سوق السلع أو الخدمات أو مقابل العمالت
األخرى مما ساهم في قيام سوق موازية للدينار الليبي.
حدوث عجز كبير في الوحدات السكنية ّ
قدر في سنة  3668بأكثر من  ,1ألف وحدة
ر-
سكنية.
تدني مستوى أداء الخدمات التعليمية والصحية وملواجهة هذه الظاهرة السلبية
ز-
أصدرت الدولة العديد من التشريعات فسحت املجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في
النشاط االقتصادي ،إال أن هذه التشريعات والسياسات بالشكل واملستوى الذي طبقت فيه
لم تقدم نتائج مرضية حيث ال يزال االقتصاد الوطني يعاني من أزمات وصعوبات خانقة وقد
حدث ذلك في ظل تقلبات عائدات النفط خالل هذه الفترة حيث انخفضت حصيلة اإليرادات
من الصرف األجنبي.
ً
خالصة القول أن الدولة الليبية اعتمدت اعتمادا شبه كلي على اإليرادات النفطية في برامجها
التنموية مما كان لها األثر السلبي على خطط التنمية نتيجة انخفاضها بسبب انخفاض أسعار
النفط الخام العاملية وكذلك كانت سبب في تدهور معدالت النمو في جميع القطاعات االقتصادية
مما أدي إلى تدني خدماتها خالل هذه الفترة.
 -0أثر تقلب العائدات النفطية على خطط وبرامج التنمية االقتصادية خالل الفترة (–0113
:)0131
شهدت هذه الفترة عدة تطورات منها)20( :
رفع العقوبات املفروضة علي ليبيا من قبل املجتمع الدولي.
أ-
( )20أمانة التخطيط واملالية وإدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،قسم الحسابات القومية (،0116-0119طرابلس،
أمانة التخطيط ،)0131 ،ص.,
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ارتفاع أسعار النفط العاملية حيث وصلت إلى أرقام قياسية وانعكس ذلك على زيادة
ب-
العائدات النفطية.
إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع املصرفي وتبني برنامج التمليك.
ت-
استقرار سعر الصرف الدينار الليبي مقابل الدوالر أدي ذلك إلى استقرار أسعار السلع
ث-
والخدمات وتخفيض موجة التضخم التي حدثت في العقد األخير من القرن املاض ي.
نتيجة الرتفاع العائدات النفطية خالل هذه الفترة رصدت الحكومة الليبية أموال
ج-
ضخمة للتنمية في جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية حيث شهد القطاع
غير النفطي خالل هذه الفترة نموا بلغ  %978بينما في الفترة ( )0111-3661بلغ القطاع غير
النفطي نموا قدره  %018غير أن هذا النمو كان مرتبطا بالنشاطات االستثمارية واإلنفاق العام
والنشاطات االستيرادية حيث كانت أهم النشاطات االستثمارية التي بدأت الدولة الليبية في
تنفيذها منذ عام  0112هي:
 البدء في مشروع السكة الحديدية الذي يربط جميع مناطق ليبيا وكذلك يربط ليبيا بتونسومصر.
 البدء في مشاريع الوحدات اإلسكانية في جميع مناطق ليبيا التي قدرت بحوالي  811ألف وحدةسكنية.
 البدء في تطوير مطار طرابلس الدولي. البدء في إنشاء أبراج وفنادق في مدينة طرابلس. هناك العديد من املشاريع االقتصادية األخرى التي تم البدء في تنفيذها خالل الفترة (-0112.)0131
 البدء في مشاريع زراعية ضخمة على مياه النهر الصناعي في منطقة سلوك وسرت والجفرةوغيرها من املناطق.
ً
 بلغ عدد العقود التنموية  0391,عقدا خالل الفترة(.)21( )0130 – 0119ويتضح من النقاط سالفة الذكر أن الدولة الليبية قامت بتغيير النهج السابق للتخطيط وبدأت
خالل العقد األول من هذا القرن إلى تغيير االستراتيجية االقتصادية حيث بدأت فعال في نهضة
( )21مجلس التخطيط الوطني ،مؤشرات ومالحظات حول تنفيذ البرنامج التنموي ومراحل إعداد واعتماد وتنفيذ
البرنامج( ،طرابلس ،أمانة سر مجلس التخطيط الوطني ،الكانون ،)0131 ،ص.0
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تنموية في كافة القطاعات للرقي بالبالد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إال أن هذه الخطط توقفت
بعد ثورة  3,فبراير  0133بسبب الظروف االمنية والسياسية ،وتسعى الحكومة الحالية للدولة
الليبية إلى تفعيل كافة البرامج التنموية التي توقفت.
وعلى الحكومة الجديدة االستفادة بالعوائد النفطية املرتفعة خالل هذه الفترة وذلك بإنشاء
ً
مشاريع إستراتيجية يمكن االعتماد عليها مستقبال بدال من النفط مثل:
 صناعة الحديد والصلب حيث تحظي ليبيا بمخزون استراتيجي من معدن الحديد في منطقةالشاطئ بجنوب ليبيا.
 إنشاء املصانع الخاصة باإلنتاج الزراعي والحيواني مثل مصانع التمور ومصانع األلبان وغيرها،ألن إنشاء هذه املصانع سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على اإلنتاج الزراعي والحيواني وهذا يشجع
كبار وصغار املزارعين على اإلنتاج وتحسين محاصيلهم الزراعية.
وهذا يتطلب وقفة جادة من الحكومة الليبية للنهوض باالقتصاد الوطني ألن النمو الحقيقي هو
نمو في القطاعات االقتصادية املختلفة وخاصة القطاع الزراعي والصناعي.
خالصة القول أن أهداف النمو التي رسمت خالل السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن
املاض ي بدال من مقابلة االنهيار الذي حدث في عوائد النفط في نهاية عقد الثمانينيات بفعاليات
بديلة كان األمل من خالل الخطط التنموية التي قامت بها البالد في تلك العقود إال أن انهيار
العوائد النفطية نتيجة االنخفاض املستمر في أسعاره جر معه العديد من القطاعات اإلنتاجية
والخدمية العامة نحو أداء متواضع وأدى إلى كشف الضعف الذي يعاني منه الجهاز اإلنتاجي
الذي يعتمد على قطع الغيار من الخارج وعلى القوة العاملة املاهرة وغير املاهرة املستوردة وبالرغم
من التطور الكبير في أعداد الداخلين في املؤسسات التعليمية والخطوات الحثيثة في الشمول
ألغلب الفئات العمرية في سن التعليم في اغلب مراحله لم يطور من إنتاجية العمل مما يسمح
ببناء أساس مستديم للتقدم االقتصادي.

الخالصة:
توصلت الدراسة إلى النتائج:
أ -أن االعتماد على العائدات النفطية في تمويل خطط وبرامج التنمية وحساسية االقتصاد
الليبي عالية االرتباط بالتغيرات الخارجية جعل التقلبات في العوائد النفطية الناتجة عن
ً
ً
التقلبات في أسعار النفط العاملية تؤثر تأثيرا مباشرا على خطط وبرامج التنمية في ليبيا
ً
ً
ً
إعدادا وتمويال وتنفيذا.
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ب -أن أول خطة اعتمدت بشكل رئيس ي في سنة  36,1وتوقفت الخطط املعتمدة في سنة
 3629نتيجة انخفاض العوائد النفطية الناتجة عن انخفاض في أسعار النفط وكذلك
الحصار املفروض على ليبيا في عقد التسعينيات ،لترجع سنة  0119حيث وضعت خطة
ً
معتمدة ( )0130 – 0119نظرا ملا شهده العقد األول من هذا القرن من ارتفاع أسعار النفط
الذي أدي إلى ارتفاع العوائد النفطية وكذلك رفع الحصار على ليبيا في عام  0110وهذا يدل
على أن الخطط التنموية معتمده اعتماد كلي على العوائد النفطية.
وأوصت الدراسة بالتالي:
 -3نظرا لعدم وجود ضمانات الستمرار الثروة النفطية لذي يجب اإلسراع باستغالل فرصة
وجود نفط وذلك بخلق أدوات جديدة لإلنفاق غير املباشر كاالستثمار في املشاريع القارية أو
اإلقليمية ذات الجدوى ،واإلنفاق من عوائد هذه االستثمارات لضمان بقاء األصول املكونة من
املورد الناضب واستمرارية هذه األصول لألجيال القادمة.
 -0توفير قاعدة بيانات ومعلومات متطورة ،أي توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن بيئة األعمال
واالستثمار بحيث تتضمن املؤشرات املالية واالقتصادية العامة ذات العالقة ،وتحديثها بشكل
دوري (شكل سنوي) وأن يتم اإلفصاح عن املعلومات والبيانات الجديدة بشكل سريع يفيد
القطاعات واألنشطة االقتصادية ،ألنه من املشاكل التي يعاني منها املهتمون بشئون االقتصاد
النقص الواضح في البيانات الحديثة.
 -1إنشاء صندوق احتياطي (املجنب النفطي) يتم من خالله التعويض عن النقص في العوائد
النفطية نتيجة النخفاض أسعار النفط ولتحقيق االستقرار االقتصادي.

املراج ـ ـع

ً
أوال :املراجع العربية

[ أ ] الكتب :
دريبي ،حيدر  ،)0139أثر العمق املالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل الفترة الزمنية
 .0134-36,1مجلة املتني للعلوم االدارية واالقتصادية ،1)9( ،ص.04-6
غانم ،شكري  ، 36,,االقتصادي الليبي قبل النفط ،طرابلس ،الهيئة القومية للبحث العلمي.
شكري غانم ،النفط واالقتصاد الليبي 3628 ،36,1-3681بيروت ،معهد اإلنماء العربي.
ً
قنوص ،صبحي ،0111،وآخرون ،ليبيا الثورة في  11عاما ،التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية  ،3666-3696بنغازي ،دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ،ط.،0
الجهيمي ،طاهر ،3696 ،أثر البترول على الدخل القومي في ليبيا ،بنغازي ،مكتبة الخراز.،
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عتيقه ،علي ،أثر البترول على االقتصاد الليبي  ،3696،36,0-3689بيروت ،منشورات دار
الطليعة ،ط.3
علي ،فرحات" 0111،اقتصادات الطاقة والبترول" ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية.

[ب] التقارير والنشرات:
أمانة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي  ،3662طرابلس ،نشرة سنوية تصدر عن مصلحة اإلحصاء
والتعداد ،يناير .3666
أمانة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي  ،0118طرابلس ،نشرة سنوية تصدر عن مصلحة اإلحصاء
والتعداد ،يناير .0119
أمانة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي  ،011,طرابلس ،نشرة سنوية تصدر عن مصلحة اإلحصاء
والتعداد ،يناير .0112
أمانة التخطيط واملالية وإدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،قسم الحسابات القومية
 ،0116-0119طرابلس ،أمانة التخطيط.0131 ،
أمانة التخطيط واملالية ،مسودة لدراسة بدائل النفط ،طرابلس ،دراسة غير منشورة.0119 ،
أمانة التخطيط ،خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،3628-3623طرابلس ،أمانة
التخطيط ،مارس.3623
أمانة التخطيط ،مشروع البرنامج الثالثي  ،3669-3664طرابلس ،أمانة التخطيط ،الطير.3661 ،
األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،0114،التقرير االقتصادي العربي املوحد ،القاهرة ،جامعة
الدول العربية.،
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،التنمية االقتصادية في ليبيا 0114 ،0111-36,1ـ،
طرابلس ،أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،يناير.
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،سلسلة موحدة للناتج واالستثمار  ،0110-3690وتقدير
رأس املال  0111-3628في ليبيا ،طرابلس ،أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،أكتوبر .0114
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،مشروع
البرنامج التنفيذي  ،0130-0119طرابلس ،اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،يناير .0118
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،الرؤية
املستقبلية لألجيال ما بعد النفط ،طرابلس ،دارسة غير منشورة.0118 ،
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي ،الرؤية
املستقبلية لألجيال ما بعد النفط ،طرابلس ،دراسة غير منشورة.0112 ،
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أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،دراسة التعبئة الشاملة  ،0110-3663طرابلس،
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،مايو .3661
أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واملالية ،رؤية استشراقية ملستقبل التنمية في لبيا،
طرابلس ،مسودة غير منشورة.0111 ،
أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة واملعادن ،تقرير مفصل عن تطور اإلنتاج الصناعي
للشركات واملصانع التابعة لقطاع الصناعة واملعادن ،طرابلس ،أمانة اللجنة الشعبية العامة
للصناعة واملعادن ،ابريل .3666
أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة ،خطة التحول  ،0131-0119طرابلس ،أمانة اللجنة
الشعبية العامة للطاقة.0118 ،
البنك الدولي لألعمال والتنمية ،تقرير عن التنمية االقتصادية في ليبيا ،واشنطن ،البنك الدولي،
.3699
اللجنة العامة للمالية ،دراسة عن االقتصاد الليبي خالل الفترة  ،3666-36,1بنغازي ،مركز
بحوث العلوم االقتصادية ،مارس .0111
مجلس التخطيط العام ،إدارة شئون الخطط والبرامج ،الحسابات القومية 3666-3626
وتقديرات عام  ،0111طرابلس ،مجلس التخطيط ،سبتمبر .0111
مجلس التخطيط الوطني ،مؤشرات ومالحظات حول تنفيذ البرنامج التنموي ومراحل إعداد
واعتماد وتنفيذ البرنامج التنموي ،طرابلس ،أمانة سر مجلس التخطيط الوطني ،الكانون .0131
مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي األربعون ،السنة املالية  ،3668طرابلس ،مصرف ليبيا
املركزي ،يناير.3669 ،
مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي الثاني واألربعون ،السنة املالية  ،366,طرابلس ،مصرف
ليبيا املركزي ،يناير .366,
مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي الخامس واألربعون ،السنة املالية  ،0111طرابلس ،مصرف
ليبيا املركزي ،يناير .0113
مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي السادس واألربعون ،السنة املالية  ،0110طرابلس ،مصرف
ليبيا املركزي ،أي النار.0111 ،
مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي الخمسون ،السنة املالية  ،0118طرابلس ،مصرف ليبيا
املركزي ،النوار .0119
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مصرف ليبيا املركزي ،التقرير السنوي الرابع والخمسون ،السنة املالية  ،0131طرابلس ،مصرف
ليبيا املركزي ،النوار .0133
مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية ،طرابلس ،إدارة البحوث واالقتصاد ،املجلد  ،18الطير
.3668
مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية ،طرابلس ،مصرف ليبيا املركزي ،املجلد  ،12الكانون
.3662
مصرف ليبيا املركزي ،النشرة االقتصادية ،طرابلس ،إدارة البحوث واالقتصاد ،املجلد  ،41املاء
.01111
وزارة التخطيط ،الخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا ،36,8-36,1
طرابلس ،وزارة التخطيط ،مارس .36,0
وزارة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي  ،0131طرابلس ،نشرة سنوية تصدر عن مصلحة اإلحصاء
والتعداد ،يناير .0133
وزارة التخطيط ،خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  ،3621-36,9طرابلس ،وزارة التخطيط،
يناير .36,8

[ج] الدوريات والبحوث:
أحمد الهبتي ،مختار محمد ،أثر تقلبات اإليرادات النفطية في مؤشرات االقتصاد الكلي وأداء
أسواق األوراق املالية في دول مجلس التعاون الخليجي ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية
للعلوم االقتصادية واإلدارية ،األنبار :جامعة األنبار ،م ،4ع.0133 ،9

ً
ثانيا :املراجع األجنبية

Stefan F, Schubert, Stephens. Turnovsky: the impact of oil prices on an oil- importing
developing economy, journal of development economics (Vol. 94, No 1, January 2011.
P2.
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االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي بين مواجهة األزمات واالستنزاف
دراسة تحليليه لالقتصاد الليبي للفترة 2019 -0222
د.طارق سليمان

بغني1

مستخلص الدراسة:
ال  0202-0222من لةث
تناولت الدراس ة ة ة ةةا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيل ة ة ة ةةا ال ة
أهمةتها وتطورها وابرز أثارها على اوخيلةةا وية ةا اس ةةا مارها م ةةي  ،و ما لل ة ويحل ة
من اس ة ة ة ةةيظراف لالةا لي ال روف اوس ة ة ة ةةيننةاتةةا راى تمر تهةا ال  ،وتنةاولةت الةدراس ة ة ة ةةا اوليةةافةاا
الةةدولةةةا إ ة ة ة ةةمن رفةةار ر وتح ةلي وخةةةاي ة ة ة ة معيمةةدا لي ذلة على ال ةةةا ةةاا اقيع ةةا بمي اا
الدراسةةا ،وخد لةةت الدراسةةا راى اعيما اوليةافةاا لي ترايمالا على العواتد الن طةا  ،وأنها
لاف ت لي ف ما علي اوسي رار اوخيلا وعلى اسيمرار تدفق الوار اا  ،وتح ق م يوا من
ال ايم س ة ةةاهم لي ت ة اسثار ال ة ة ةا ال مر تها اوخيلة ةةا ال ة مند العام  ، 0202وأوص ة ةةت
الةةدراس ة ة ة ة ةةا بت ة ة ة ةةرور تنوة مل ة ة ة ة ةةا ر ترايم اوليةةةافةةةاا ومراعةةا ةةا اولي ةةا تهةةا م عةةاتةةد
اوسا مار م ي م تح ق اوسي رار األمن وال ةاي .
مفتاح الكلمات :اوليةافةاا الدولةا  ،ترايم اوليةافي ،ي ايا اوليةافي  ،اسيظراف اوليةافي
املقدمة:
اوليةافةاا الدولةا ملطلح له أهمةا ي لي الن ام الن د واقااي لي أ اخيلا
محلي ،وميع ق بشك ي
بأ اء اوخيل ةةا  ،ولي ظ اليطوراا ال ةةةاس ةةةا واألمنةا واوخيل ةةا يا واقالةا اقح ةا والدولةا
تب ز الحاجا اقلحا وى اخيلا ليحل ن طوفه الدفاعةا ل يحوط من أ انعكاساا س ةا
ميوخعةا لةاإ ة ة ة ةرا وم ة ة ة ةةي على اوخيلة ة ة ةةا  ،وتكمن أهمةا اوليةافةاا الدولةا والد من
طوط الةدفةاا الرتي ة ة ة ة ةةةا بةاعي ةارهةا م ة ة ة ةةرا هةامةا على ال در على د ة ة ة ةةديد الديون ال ارجةا
والدفاا عن العم ا واس ة ةةي رارها  ،يما د ة ةةيددم يم ة ةةر ليحديد ميا ا اليلة ة ة ة اا اوتيما ةا
ل دو  ،لذل تب ز أهمةا ر ار اوليةافةاا األجنبةا الرس ة ة ة ةةمةا وية ةا اقحاف ا على سة ة ة ة ة متها
وتنمةتها بما ي ة ةةاهم لي تح ةق اوس ة ةةي رار والينمةا اوخيل ة ةةا يا ل خيل ة ةةا  ،ومن هنا تأدى هده
الدراس ة ة ة ةةا لي رفار أهمةا اوليةافةاا الدولةا ل خيل ة ة ة ةةا ال ة واليحدياا ال تواجالالا لي ظ

 1محاإر بك ةا اليجار ترهو ا  ،جامعا الزييو ا bagni7063@gmail.com ،
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ال روف األمنةا وال ة ة ة ةةةاس ة ة ة ةةةا
م ي ،

اق ة ة ة ةةي ر  ،وأهمةا اإل ار ال ة ة ة ة ة ةما ل ليةافةاا األجنبةا

 - 1مشكلة الدراسة.
أن أهمةا و ور اوليةافةاا الدولةا لي تح ةق اوس ة ة ةةي رار اوخيل ة ة ةةا ومواجالا أوزماا
ورشاعا رجا من ال ا في خ ر ال اقالةا لاإرا وم ي ييط ب اوجابه علي عديد األسئ ا
وال من أهمالا ما يلي :
 ما اليطوراا ال مرا تها اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة ؟ .
 ما مدى ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيلا ال ة .
 ه ساهمت اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة بشك ايجابي على أ اء اوخيلا ؟
 ما هي ملا ر ترايماا اوليةافي الدواي ل خيلا ال ة ؟
 ما هي أثار وتداعةاا اإللداث األمنةا وال ة ةةةاس ة ةةةا علي اوليةافةاا الدولةا ل خيل ة ةةا
الوفن  ،ومةةا هي اليحةةديةةاا اق ة ة ة ةةي ةةةا ال تواجةةه اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا لي ظة هةةذه
األوإاا.؟
 -0أهمية الدراسة .
تيجلى أهمةةا الةدراس ة ة ة ةةا لي رل ةاء التة ة ة ةةوء على جةا ب اوليةافةاا الدولةا ل خيلة ة ة ةةا ال ة
والذ لم يح ى باوهيمام الك اصة ة ة ةةا لي ال اا ال ة ة ة ةةالدا مو ميواصة ة ة ة لي م هده
ال اا ال ة ة ة ة ةالةةدا ارت ةةاعةةا لي أسة ة ة ة ةعةةار الن واس ة ة ة ةةي رارا امنةةةا  ،أن
اوليةةةافةةةاا
ال روف اوس ة ةةينناتةا ال يمر تها اوخيل ة ةةا ال ة وال انعك ة ةةت علي اسة ةةيظراف جزء ي من
اوليةافي الدواي ل خيلة ة ة ةةا الوفن يش ة ة ة ة ت عن أهمةه الدور الذ ي ع ه اوليةافي الدواي لي
من انهةار اوخيلا اقحلي ومواجالا األزماا واللدماا.
 - 3فرضيات الدراسة .
 د ة ة ة ةةاهم اوليةافةاا الدولةا ل خيل ة ة ةةا ال ة بش ة ة ةةك فعا لي تح ةق اوسة ة ة ةةي رار
تح ةق اوسي رار لي سعر اللرف
اوخيلا من
 تيأثر اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةا ال ة م ا ةةر بالي اا واليطوراا الحاصة ا لي
خطاا الن من لةث األسعار واإل ياج.
 فاخت اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة لد الك ايا اقيعارف ع ةه.
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 توجد ع خا س ة بةا ما ب ن اوليةافةاا وس ةةعر الل ةةرف والوار اا وو توجد ع خا م
اوسا مار األجن
 انعك ة ةةت اإللداث ال ة ةةةاسة ةةةا واومنةه س ة ة ا علي اوليةافي الدواي ل خيلة ةةا ال ة
ولي لاله اسيمرارها سةكون أثرها ارثةا على اوسي رار اوخيلا

 - 4أهداف الدراسة .
 اليعرف علي اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة من لةث اليطور واوهمةه .
 توإةح م يو الك ايا ل ليةافةاا الدولةا ل خيلا الوفن
 تحديد الدور الد د الم به اوليةافةاا الدولةا لي تح ةق اوسي رار ااخيلا .
 توإةح ور اوليةافةاا الدولةا م ي

لي ظ تداعةاا الوإ الراهن ل خيلا ال ة .

 - 5منهجية الدراسة .
ما هو ميوفر من
تاناو الدراسة ة ةةا اوليةافةاا الدولةا لي رفار ر تح ةلي خةاية ة ة من
بةا اا ميع ا باوليةافي الدواي ل خيلا ال ة وبعض اقي اا اوخيلا يا األلرى.
 -6الدراسات السابقة.
اف ال الث على عديد الدراسةةاا ال تاناولت اوليةافةاا الدولةا وخيلةةا اا مدي ا ومن
جوا ب مدي ا منها على سبة اق ا و الحلر وما ييوافق م موإوا الدراسا تحديدا ما يلي:
 دراسة (فوزي زغاد  )0212 ،بعنوان :ر ة ة ة ة ةكةةالةةةا ا ارا اوليةةةافةةةاا اقةةالةةةا الةةدولةةةا
ال زاتر  ،تناولت الدراسةا اوليةافةاا الدولةا لي ال زاتر وتطورها ور كالةا اعيما ها على
العوات ةةد الن طة ةةا  ،وع خته ةةا بيح ةق اسة ة ة ةةي رار سة ة ة ةةعر صة ة ة ةةرف العم ةةا اقح ة ةةا  ،وج ةةذ
اوسة ةةا ماراا األجنبةا ،وأوصة ةةت الدراسة ةةا بتة ةةرور تنوة ملة ةةا ر ترايم اوليةافةاا وعدم
اوعيمةا على العواتةد الن طةةا لي تح ةق ال ايم قا له من طور على هده اوليةافةاا ،
يما أوصة ة ة ةةت الدراس ة ة ة ةةا بت ة ة ة ةةرور تحديد لد الك ايا لةكون باإلمكان اس ة ة ة ةةا مار ما فو لد
الك ايا لي تموي اقشروعاا اإل ياجةا.
 دراس ة ة ةةة ( زا،ري بلقاسة ة ة ة  )0210 ،بعنوان :لد الك ايا ل ليةافةاا الدولةا لل زاتر
معاي ي ايا
لةث تناولت الدراس ةةا اق ةةيو األم ل ليةافةاا الدولةا لل زاتر من
اوليةةافي الدواي  ،و ل ة ة ة ةةت الدراس ة ة ة ةةا راى أن اوليةافةاا الدولةا لي ال زاتر ت و ي ا
اقعد الذ يعيب افةا ل رض اوسي رار اوخيلا  ،وبما أن اولي ا باليةافةاا فو
اقعد اسمن و الكالي ينطو على تك ا لذل أوصةةت الدراسةةا بتةةرور ال حث عن ملةةا ر
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دع ةم
ة بدي ا ،لذا وجب ت ة هذه اليك ا راى أ نى الحدو اقمكنا و ذل من
اوس ةةي ا من اوليةافةاا ال اتتة ةةا بشة ةةك ي ة ةةاهم لي رف ال در اإل ياجةا لي اوخيلة ةةا
ال زاتر .
 دراسة ة ة ةةة (جليةةا ية ة ة ةةيعةةان ال ي ة ة ة ةةا  )0212 ،بعنوان :ميط ةةاا أ ار اوليطةةافةةاا
أألجنبطةةا لي الةةدو النةةامطةةا  ،تنةةاولةةت الةةدراس ة ة ة ةةا مدي ج جوا ةةب أ ار اوليطةةافةةاا األجنبطةةا
ويط طا اس ةةا مارھا واقدافر والك ج اقحيم ا ال تيعرض رليها و ل ةةوصة ةةطا هده اإل ار لي
الدو النامطا والدو الریعطا  ،ولو ال دوى اوخيل ةةا ما من تحوث ثرو ل ط طا ا
األرض راى ثرو مالطا معرإة ة ةةا لك من اقدافر  ،وأوصة ة ةةت الدراسة ة ةةا بتة ة ةةرور اليحو من
اوس ة ة ة ةةا م ةةاراا اق ةةالط ةةا اقت ة ة ة ة ةةاربة ةةا راى اوس ة ة ة ةةا م ةةاراا اإل ي ةةاجط ةةا الح ط ط ةةا  ،م تري ر ه ةةذه
اوس ة ة ة ةةا ماراا الح ط طا لي الدو النامطا وباأل ص الدو العربطا فطما مدص اوليطافاا
ال دعو رليها بد الدو الرأسة ةةمالطا اقي دما ال راهنت وتراھن على هذه اوليطافاا لي
معال ا أزماتها .

أوال الجزء النظري.
 -1مفهوم االحتياطيات الدولية وأهميتها ومعا،يرها.
أ -مفهوم االحتياطيات الدولية .
دعرف اوليةافةاا الدولةا أل ب د بأنها "األصة ةةو ال ارجةا اقيالا تحت تلة ةةرف ال ة ة طاا
الن ديا وال اإ ةةعا ل ةةةطرتها لي ةا اليةاجاا تموي م ران اقدفوعاا ،أو اليد لي أس ةةوا
الل ةةرف ل يأث على س ةةعر ص ةةرف العم ا ،أو ذل من األ راض ذاا اللة ة ا ،اقحاف ا على
ال ا لي العم ا اقح ةا ودشة ة ةةكة أسة ة ةةاا تي ة ة ةةاند رلةه لي اوخ اض ال ارجي" ( .صة ة ةةندو الن د
الةةدواي  ، ) 2 ، 0202،وو يمكن ال و بوجو سة ة ة ة ة ج محةةد ل ليةةةافةةاا الةةدولةةةا ال يجةةب
اولي ا تها ،ويذل س ة ة ة ة ج ل يموي ال ارجي الذ يمكن اوسة ة ة ةةيعا ا به .ولكن ،هنا رجماا
اخيلا على أهمةا ترايم خدر اف من اوليةافاا األجنبةا.
تيكون اوليةافةاا الدولةا وف ا لل ة ة ةةندو الن د الدواي من أربعه عناصة ة ة ةةر أس ة ة ةةاسة ة ة ةةةه هي علي
النحو اليااي-:
 العم ا اوجنبةه ال تكون تحت تلرف ال ن اقريز
 ل و السحب ال اصا ال تمي كالا الدولا لد صندو الن د الدواي.
 الذهب اقحي ظ به لدى صندو الن د الدواي.
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 صالي موخج الدولا لد صندو الن د واق س اا او ر اقشابه.
ب -تراك االحتياطيات الدولية
بش ة ةةك عام ي وم اقل ة ةةدرون رإ ة ةةافا راى ال طاعاا ال دمةا األ رى م خطاا ال ة ةةةالا ،
ولواوا اق ب ن لي الةدولةا ،بةايداا العم ا األجنبةا ال يحلة ة ة ة ة ون ع يها م الدوور األم ي
والةورو وعم ا أ رى لي ال نو اقح ةا ،ثم ي ة ةةا دلونها بالعم ا اقح ةا ،وة ة ةةيددمونها لدف
أجور العما واقوظ ن ،ود ة ةةديد ال راماتهم اقح ةا ،وتيدذ اوليةافةاا األجنبةا عد أ ة ةةكا
دش ةةم الن د م الدوور األم ي والةورو ،وبعض العم ا الل ةةع ا األ رى ،رإ ةةافا راى أذو اا
وس ة ةةنداا ال زينا ال ة ةةةا يا والذهب ول و الس ة ةةحب ال اص ة ةةا ،وهي أرص ة ةةد اليةافةا خاموا
بايداعالا لدى صندو الن د الدواي.
ت -أهمية االحتياطيات الدولية
ت أهمة ةةا اولية ةةافةةةاا اوجنبة ةةه لي ونه ةةا د ة ة ة ةةيدةةدم من خ ة الةةدو للح ةةا على خةم ةةا
عم تهةةا اقح ةةةا ب ة ة ة ةةعر ثةةابةةت وم ة ة ة ةةي ر أمةةام العم ا األجنبةةةا األ رى ،وأهمالةةا الةةدوور األم ي،
سواء ان ام اللرف عاتما أو ثابيا  ،ومن الوظاتج الرتي ةا ل ليةافةاا األجنبةا ،الح ا
على ال ةةةولا لي لالا لدوث أزما اخيل ةةا يا ،ود طةا اق ةةيور اا ل زمنةا م ا ،وهنا
ً
لاجا اتما ل ليةافةاا ل يأيد من أن الدولا س ة ة ة ةةي ي بال راماتها ال ارجةا ،بما لي ذل الديون
ال ة ةةةا يا واليجاريا ،ودش ة ةةم أي ً
تة ة ةا ال در على اس ة ةةاةعا أ تحر اا رأس ة ةةمالةا ميوخعا،
رإافا راى أن رصةد اوليةافةاا األجنبةا لي ال ن اقريز يعطي اق ا مرين األجا ب واقح ة ن
عورا بال ا واألمان ،و لوصا وخت األزماا.
د ة ة ةةيددم بعض الدو اليةافةاتها ليموي ال طاعاا اإلس ة ة ة اتةجةا ،ورعطاء لريا ومرو ا
أيب لي تنوة اليةةافةاتهةا األجنبةةا ور ارتهةا ل ة ة ة ةةب ال روف العةاقةةا وةشة ة ة ة ةمة الينوة ب ن الن د
األجن  ،واألورا اقالةا م ال ة ةةنداا واألذو اا ال ة ةةةا يا ،رإة ةةافا ااى الذهب ،وال دان ذاا
ال واتض اليج ةةاري ةةا األيب هي ال ل ةةدته ةةا الية ةةافة ةةاا أجنبة ةةا أيب ألنهم يل ة ة ة ة ةةدرون أي مم ةةا
ي ة ة ةةيور ون ،ودعيب الل ة ة ة ن أيب ال دان ال لدتها اليةافاا أجنبةا ت يها الةابان ،يما د ة ة ةةالم
اوليةافةاا األجنبةا لي ما يلي (-:صندو الن د الدواى :) 4 ،0220،
 اق اهما لي ل مشك ه او ي وا لي م ران اقدفوعاا
 اميل ة ة ةةاا الل ة ة ةةدماا ال ارجةا والدا ةا اةجا ليعرض اوخيل ة ة ةةا اقحلي أللداث
م اجئه أو ارجه عن ال ةطر والي ة من تداعةاتها علي اوخيلا .
 مواجاله ال رايد لي الط ب علي ألعم ه اوجنبةه مح ةا
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ث -معا،ير كفا،ة االحتياطيات الدولية
يوجةةد عةةد من اقعةةاي ال تحةةد ي ةةايةةا اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا وى اخيلة ة ة ة ةةا وال يجةةب
اولي ا تها قواجالا األزماا والل ةةدماا ال ارجةا  ،وتمنح ال ا لي األس ةةوا اقح ةا  ،ودعطي
م ة ةرا جةدا على أ اء اوخيلة ةةا  ،ويمكن توإة ةةةح بعض منها وال تيماش ة ة م هةك ةا وتطور
اوخيلا ياا النامةا .
 .1قةةاةةةدة  : Guidotti – Greenspanدش ة ة ة ة هةةذه ال ةةاعةةد راى أن رجمةةااي اوليةةةافي األجن
(العم ا األجنبةا والذهب) الذ يمي كه ال ن اقريز ل د ،يجب أن ي ة ة ةةاو الدين ال ارجي
سة ة ة ة ةنةا يحد أخ ة ة ة ة ة ) ،ومنط ق ذل أن يكون لدى الدولا
خلة ة ة ة ة األجة (الةذ تي ة ة ة ةةيحق
اليةةافي أجن ةاف ق ةاوما أ انسة ة ة ةةحا لرأا اقا األجن خل ة ة ة ة األج .وخد سة ة ة ةةمةت هذه
ال اعد باسةةم " "Guidottiن ة ا لناتب وزير اقالةا األرجناةن األس ة ق و" "Greenspanوالرتيس
ال ة ة ة ة ةةابق قج س اوليةةةافي ال ةةةدرااي األمريكي (محمةةد ابراهةم  ،)0202 ،وخةةد ذير ""Guidotti
هذه ال اعد ألو مر لي دو قجموعا ال ة ة 22لي عام  ،0222بينما نشرها جري ان على طا
واس لي عد أماين.
 -0معيار تغطية الواردات  : Import coverageاخ ح اوخيلا " "Triffinهذا اقعةار يم ر
على ي ايا اوليةافةاا الدولةا ،وةعيب هذا اق ة ة ةةر ألد أهم اق اييس الي ةديا قعرفا ي اء
اوليةةافاا األجنبةا لي أ ولا .ويجب أن يكون لدى الدولا اليةافي أجن ي طي وار اتها من
 2راى  6الور على األخ ون ا  02لي اقئا من الوار اا سنويا
 .3معيار س ة االحتياطيات الدولية الي ةرض النقود ()R/M2
بما أ ه لي العديد من ال دان النا ةةئا ال تمر بمرل ا ا ي الةا يعيب هرو رأا اقا من
خ اق ةم ن ،أ اوسيظراف الدا لي ،اسيظرافا رإافةا ل ليةافاا األجنبةا ،بمعن أن ال كان
يل ئون ليحوي ة العم ةةا اقح ةةةا راى العم ا األجنبةةةا ،ل ةةذل ة يةةأ ةةذ ه ةةذا اقعةةةار هةةذا الي ةةأث لي
 :أ ذ جزء  02لي اقاتا من
اوعي ار عن فريق إ ة ة ة ة خاعد " "Guidotti-Greenspanمن
العرض الن د الواسة ( )M0يم ةر محيم لج م اوسيظراف الدا لي ،وبذل ي يس مدافر
اوسيظراف الدا لي اقحيم ا لي الدولا ( زاير ب اسم ) 0200،50،
 .2معيار صندوق النقد الدولي املركب الجد،د.
را ألن اقعاي ال ةةاب ا تريز على مل ةةدر والد من مل ةةا ر اس ةةيظراف اوليةافاا الدولةا
فد ّ
فور صةةندو الن د معةارا مري ا جديدا ليشةةم عد م ةراا ،لةث وإة م ةاسةةا ةةام
مرجحةةا قدةةافر اسة ة ة ةةيظراف اوليةةةافي األجن اقحيم ة عب خنواا مدي ةةا ،وةعم ة هةةذا اقعةةةار
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يمين ئ أفت ة ألزما العم ا ومن اقعاي ال ةاس ةةةا بال ة ا للس ةةوا النا ةةئا ،وال دعم وفق
ام اللةةرف اقرن.،فاق ةةر يما يلي :الدين ال ارجي خلة األج  22لي اقاتا ،واللةةا راا  5لي
اقاتا ،والعرض الن د  02لي اقاتا ،وميط اا اقح ا اوسا ماريا األ رى  02لي اقاتا .ويجب
أن د طي اوليةةةافةةاا الةةدولةةةا أل ب ةةد من  022لي اقةةاتةةا راى  052لي اقةةاتةةا من خةمةةا هةةذا اقعةةةار
اقريب (محمد ابراهةم .)0202 ،

ثانيا :الجانب التحليلي
 -1تطور االحتياط الدولي لالقتصاد الليبي
تيم اوليةافةاا الدولةا لي اوخيلا ال ة وال هي م ال طا الن ديا لي الحةاز
الرسةةمةا ل عم ا األجنبةا ،رإةةافا قا يم كه ال ن اقريز من رصةةةد الذهب ،وولداا ل و
الس ة ة ةةحب ال اص ة ة ةةا ،فتة ة ة ة عن ص ة ة ةةالي مريز اوليةافي لدى ص ة ة ةةندو الن د الدواي  ،ودشة ة ةةك
اليةافةاا العم ا األجنبةا ال ة ة ة ا األيب وال ال ا على م اوليةافةاا تل ة ة ة راي  %22من
م اوليةةافةةاا يي ل ن تيوزا ال ة ة ة ة ة ةا اقي ةةةا  %0ب ن الةذهةةب الن ةةد واوليةةافي لةةد
صندو الن د الدواي  ،وباليااي خان بند اوليةافي من العم ا األجنبةا لد اقلرف اقريز هو
اق ةةطر علي م ااولي افي الدواي ،وهو ما يعطي مرو ا عالةا لي ال ةولا خد تكون ايجابةا
لي اليعام م األزماا  ،وس ةا لي سرعه اسيظراف اوليةافةاا.
يعيمد اوخيلة ة ةةا ال ة لي بناء اليةافةاته الدولةا على العواتد من الل ة ة ةةا راا الن طةا،
ف د سة ةةاهمت اسثار اويجابةا ورت اا أسة ةةعار الن على اوخيلة ةةا ال ة لي ترايم اوليةافةاا
ً
ً
األجنبةا لدى ال طا الن ديا  ،وعلى هذا األساا فان هنا ارت افا وثة ا ب ن العواتد الن طةا
و م ة ةةيوى اوليةافةاا الدولةا ل خيل ة ةةا ال ة  ،وخد ة ةةالدا اوليةافاا الدولةا ل خيلة ةةا
ال ة تطوراا ود اا عديد س ة ة ةةاهمت أوإ ة ة ةةاا ال طاا الن طي فيها بالدرجا األواي من لةث
اإل ياج واألسةعار ،وال ارت طت بدورها باليطوراا ال ةةاسةا واألمنةا ال الدتها ال وال
انعك ت باقجم على اوخيلا ال ة عامه وعلى اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة اصا
 ،ويمكن م ل ه أن اليطوراا والي اا ال ة ة ة ةةالدتها اوليةافةاا الدولةا ل خيل ة ة ة ةةا ال ة
مرا بمرل ي ن زمنيي ن مدي ي ن من عده واح ويمكن توإة ةةةح ذل بشة ةةك م ل ة ة من
تناو هات ن ال ت ن على النحو اليااي-:
أ -الفترة الزمنية 0212-0222
ال دو رخم (، )0لةث ب غ
ة ة ة ة ةالةدا هةذه ال تطورا ملحوظةا يمةا ييو ة ة ة ةةح ذلة من
م هةةذه اولية ةةافة ةةاا ع ةةام  0222لوااي 7م ة ةةار ين ةةار بم ةةا يع ةا لوااي  02م ة ةةار وور وف ةةا
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ل ة ة ة ةةعر الل ة ة ةةرف ل دينار ال ة لي لةنها موزعه ب ن مكو اا اوليةافي اقدي ا  ،ليلة ة ة ة ة هده
اوليةةةافةةةاا لي تطور ملحو لي عةةام  0202راى مةةا خةميةةه لوااي  002م ةةةار ينةةار اى مةةا يعةةا
لوااي  024م ةار وور بأس ة ةةعار ص ة ةةرف عام  ، 0202و،بمعد مو وصة ة ة لي اقيوسة ة ة راي %40
س ة ة ةةنويا  ،هدا اليطور هو اةجا ورت اا العواتد الن طةا وال ب غ أخل ة ة ةةاها لي عام  0227لةث
م العوات ةةد راى لوااي  77م ة ةةار ين ةةار ،وم ةةا أل ةةدث ةةه من فواتض لي اق ران اليج ةةار
وص ة ة ة ة ة
واقدفوعاا انعك ت ريجابا على ارت اا م اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة  ،باوإافه
راي اإلص لاا اوخيلا يا واوسي رار األمن والذ ساهم لي ارت اا م تدف اا اوسا ماراا
هةةده ال
األجنبةةةا وال ب ةةت
لوااي  19م ةةةار وور  ،وهو م ة ة ة ةةر جةةةد على اعي ةةار أن
اق ةةا مر ي حث اتما عن ال روف واقنال ال اذ ل سةةا مار والذ توفره اوليةافاا اوجنبةه
ل خيلا ال ة بما يوفره من ث ا لد اق ا مر ال ارجي.
جدو رخم ()0
تطور اوليةافةاا الدوله ل خيلا ال ة ل ه 0202-0222
السنة

االحتياطيات
د -ل

سعر
الصرف

نمو
االحتياطيات
االحتياطيات
بالدوالر

102.2
12904
0.54613
7047.262
2000
21.85
13265
0.64732
8586.7
2001
102.8
14314
1.21669
17415.7
2002
47
19575
1.30839
25611.73
2003
25.3
25667
1.25064
32100.18
2004
66.5
39454
1.35541
53476.35
2005
42.5
59187
1.28821
76245.29
2006
27.5
79257
1.22728
97270.53
2007
18.5
92125
1.25161
115304.6
2008
7.48
99931
1.24021
123935.4
2009
3.79
103716
1.24028
128636.9
2010
املصدر -1 :ملرف لةبةا اقريز  ،ال شر اوخيلا يا  ،أعدا مدي ا

ةوائد
الصادرات
د.ل
6720
10521
16483
27928
37792
51453
61726
77027
46319
61659
23253

تدفقات
االستثمار
د.ل
76.9
86.05
176.3
187.04
446.25
1406.39
2658.4
4723.85
3078
4104.4
2367.9

 -0اقوئ ا العربةا لتمان اوسا مار  ،ت ارير سنويا.

ة ة ة ة ةالةةدا ترايمةةا ملحوظةةا لي م اوليةةةافي الةةدواي انعك ة ة ة ة ةةت أثةةاره ريجةةابةةا لي
هةةده ال
اقجم على ا اء اوخيلةةا ال ة من لةث اسةةي رار سةةعر اللةةرف الرسة والذ و يبيعد ي ا
عن س ة ةةعر الل ة ةةرف لي ال ة ةةو اقواز اةجا ليوافر اقعروض من الن د األجن ل ة ةةوص ة ةةا بعد
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العام  0222م بدء اإلص ح اوخيلا وا تهاء الحلار اوخيلا اق روض علي ألدوله  ،يما
يوض ة ة ة ةةح الشة ة ة ة ةك ة رخم (  )0اليطور اقلحو اليلة ة ة ة ةةاعةةد لي اوليةةةافةةاا م اليطور لي عواتةةد
.
هده ال
اللا راا وتدف اا اوسا مار
هده
رجمةاو يمكن ررجةاا أسة ة ة ة ة ةا اليطور اويجابي لي اوليةافةاا ل خيل ة ة ة ةةا ال ة
ال راي ما يلي-:
واإل يةةاج من الن
ارت ةةاا لل ة ة ة ةةة ةةا العةةاتةةداا الن طةةةا اةجةةا ورت ةةاا أسة ة ة ة ةعةةار الن
أ-
ال ام
ب -ارت اا م تدف اا اوسا مار األجن الوار ل خيلا ال ة .
ت -اإلص لاا اوخيلا يا وملالبها من ارت اا وث ال شاط اوخيلا .
هده ال .
ث -اوسي رار األمن الذ الدته ال
ج -عدم ألل و وس ة ة ةةيددام اوليةافةاا و ي اء وجو أس ة ة ة ا اس ة ة ةةيددامالا من ا ي وا او
أزماا.
يكا بيا ى رق ()1
تطور االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي للفترة 0212-0222
RES
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اقلدر :رعدا ال الث باوعيما على رللاءاا ال شر اوخيلا يا -ملرف لةبةا اقريز

ب -الفترة الزمنية 0212-0211
،
ة ة ةةالدا هذه ال أزماا اخيل ة ة ةةا يه عديد لي البها ا ا ما اس ة ة ةةيننينا عام  0200ف
ف د ب فاب اإللداث األمنةا وال ةةةاسةةةا ب ه على اوخيلةةا ال ة برميه  ،وهو ما انعكس
سة ة ة ا على أ اء مع م اونش ة ةةطه أوخيل ة ةةا يه لينعكس لي النهايا علي سة ة ة ةه مع م اق ة ة ةراا
اوخيلةةا يا  ،ولع ال ةةبب الرتيف ة لي إةةعج أ اء اوخيلةةا هو تدني ر ياج الن لي سةةنواا
هةةذه ال  ،وون اوخيلة ة ة ة ةةا ال ة يعيمةةد اعيمةةا ا ةةةا علي
وتوخ ةةه لي س ة ة ة ةةنواا أ ر
العواتةةد الن طةةةا ف ةةد انعكس ا د ةةاض هةةده العواتةةد على مجمة اقي اا اوخيل ة ة ة ةةا يةةا ،ومن
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إمنها اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة  ،ف د الدا هده ال يما يوضح ذل ال دو
ال  ، 0202-0200م الع م أن اقل ة ة ة ةةرف اقريز توخج
رخم ( )0ليطور اوليةةةافةةةاا
عن نشة ة ة ةةر ت ةاصة ة ة ةةة اوليةةافةاا منذ العام  0206ون ذير األسة ة ة ة ة ا  ،وان م اوليةافي
الدواي بدءا من العام  0206ملةدره ال ن الدواي وفق ال شةراا ال يلدرها ال ن  ،واق لظ
أن اوليةافةاا بدأا باو د اض ابيداء من عام  0202اةجا لل وء ال ة ة ة طاا ل س ة ة ةةحب من
اوليةافةاا قواجاله الع ز الحاص لي وم ران اقدفوعاا اق رامن م ا د اض العواتد الن طةا
م د ارا لي تدهور األوإاا األمنةا وال ةاسةا وهو ما انعكس س ا على اقلدر الولةد لدعم
ترايم اولية ةةافة ةةاا لي اوخيلة ة ة ة ةةا ال ة  ،يم ةةا ا ةةه اةج ةةه لال ةةده اول ةةداث توخ ةةت ت ةةدف ةةاا
اوسةةا مار األجن وال ا ت اعما ل ليةافةاا وخد ةةالدا اوليةافةاا األجنبةا ل خيل ةةا
هده ال ب غ لى اقيوس ة ة ة  %-2..5سة ة ةةنويا  ،هذه ال اد ة ة ةةمت بال ا ب
موا سة ة ةةال ا
علي تطور اوليةافةاا
ال
جدو رخم ()0
تطور اوليةافةاا الدوله ل خيلا ال ة ل ه 0202-0200
ال نه
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ا

اوليةافةاا
133420.6
148821.3
141309.4
119828.9
107863.6
100863.7
107448.1
118409.3
117914.4

سعر
اللرف
1.2596
1.26453
1.27876
1.28657
1.3891
1.43701
1.35291
1.3875
1.3928

اوليةافةاا
$
105923
117689
110505
90015
77650
70190
79420
85340
84660

مو
اوليةافةاا
3.71
11.5
-5
-18
-9.9
-6.48
6.52
10.20
-0.41

اللا راا
.
13664
76398
58344
24511
14997
9402
26222
40712
36919

اوسيمار
اوجن
/
1834.8
912.6
65.5
/
/
/
/
/

اقلدر -0:ال شر اوخيلا يا  ،الرب الراب 0202
 -0ال ن الدواي  .بةا اا اوليةافةاا الدولةا
 -2اق س ا العربةا ل سا مار .الي رير ال نو

األجنبةا ل خيلا ال ة ب بب ال روف األمنةا وال ةاسةا ال مرا تها ال وو زالت تمر تها
وهو مةةا انعكس على ا د ةةاض اإل يةةاج لي ف اا وتوخ ةةه لي ف اا أ ر  ،بةةاوإة ة ة ة ةةافةةه راي توخج
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اوس ةةا ماراا األجنبةا ونعدام اقنال اوس ةةا مار ب ةةبب هده اولداث ،ويوض ةةح الش ةةك اليااي
او د اض الواضح لي م اوليةافةاا األجنبةا ل خيلا
يكا بيا ى رق ()0
0202-0200
تطور اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة ل
RES
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 -0تط يق معا،ير كفا،ة االحتياطيات الدولية ةلى االقتصاد الليبي.
هنا بعض اقعاي و يمكن تط ة الا على اوخيلا ال ة اصا والدو النامةا بشك عام
قعرفةةه ي ةةايةةا اوليةةةافةةةاا األجنبةةةا لي اوخيلة ة ة ة ةةا ال ة ونهةةا و تي تم م م ة ة ة ةةيو اليطور
قعرفه ي ايا اوليةافةاا ل خيل ة ةةا
اوخيل ة ةةا  ،وباليااي س ة ةةييم ال ي ر علي معةاري ن ف
ال ة على النحو اليااي-:

أ -معيار تغطية الواردات  Import coverageفي االقتصاد الليبي
ييم ر اوخيلا ال ة بارت اا رجا ال ي ر ال عي ل لا راا  ،و بدرجا عالةا من الينوا
لي الوار اا  ،لذا من اق تم اسة ة ة ةةيددام ن ة ة ة ة ا اوليةافةاا الدولةا راى الوار اا يم ة ة ة ةةر على
مدى ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيل ةةا ال ة  ،م اس ةةيددام اقيعارف ع ةه لي أن عد
الور الوار اا ال د طيها اوليةافةاا و ال دعيب اوليةافةاا من لالا افةا لي اوخيلا
ال ة هي سة ةةيا أ ة ةةالر ،لةث أ ه اق ة ةةر األفت ة ة ليحديد اق ة ةةيوى األم لك ايا اوليةافةاا
ب ةةال ة ة ة ة ة ةةا ل ةةدو الن ةةامة ةةا  ،وهو اق ة ةةاا ال ةةذ يشة ة ة ة ة راى ع ةةد ة ة ة ةةالور الوار اا ال د طيه ةةا
اوليةافةاا  ،و يوضح ال دو رخم ( )2عد الور الوار اا ال د طيها اوليةافةاا الرسمةا
ال  ، 0202-0222لةث يا ن أن م ةةيوى لةاز اوليةافةاا يعيب
لي اوخيلةةا ال ة
اف لي ال نواا والذ ب غ لي اقيوس ل الدراسا  42الر،
أعلى من اقعد الذ يعيب ٍ
ب غ أخل ة ةةاها لي عام  0206بمعد  .2ة ةةالرا  ،وب غ أ اها لي عام  0220بمعد  05ة ةةالرا  ،ولي
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اقجمة ةةا ةةت اعلي من معةةد الك ةةايةةا اقط و وهو  6أ ة ة ة ةةالر وهو مةةا ي يةةد أن هنةةا رفراط لي
اوخيلا ال ة بشك ي و ي ا اقعد الذ يعيب افةا ل رض اوسي رار اوخيلا .
جدول رق ()3
معيار تغطية االحتياطيات للواردات
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

االحتياطيات الدولية يهور التغطيه السنة
2010
25
7047.262
2011
23
8586.7
2012
15
17415.7
2013
23
25611.73
2014
23
32100.18
2015
30
53476.35
2016
40
76245.29
2017
38
97270.53
2018
37
115304.6
2019
36
123935.4

االحتياطيات الدولية يهور التغطيه
33
128636.9
70
133420.6
36
148821.3
26
141309.4
23
119828.9
47
107863.6
83
100863.7
73
107448.1
62
118409.3
46
117914.4

اقلدر /من رعدا ال الث فةما ييع ق بشالور الي طةا.
ب -س ة االحتياطيات الدولية للعرض النقدي
يل أ ال كان ليحوي العم ا اقح ةا راى العم ا األجنبةا ،وه ةةو م ةةر مال ةةم ي ةةيددم يا ةةذار
م كة ةةر مة ةةن الوخة ةةوا لي األزم ة ةاا اقالةا  ،وي يس يمةا األموا ال ي يطة اق ةمون تحوي الا راى
ال ارج .وبذل ي يس مدافر اوسيظراف الدا لي اقحيم ا لي الدولا ل عم ا األجنبةا .
جدو رخم ()4
معةار ن ا اوليةافةاا ااى عرض الن و
ال نا
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

ال نا
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

R/M2
0.49
0.52
0.95
1.34
1.65
2.33
3.31
59

R/M2
2.50
2.13
2.18
2.04
1.72
1.37
1.04
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2007
2008
2009

2017
2018
2019

3.12
2.55
2.4

0.96
1.06
1.08

اقلدر /من رعدا ال الث بناءا علي بةا اا ال شر اوخيلا يا أعدا مدي ا

،وضح الجدول رق ( )2معةار ن ا اوليةافةاا الدولةا راى اقعروض الن د لةث ييوح
رن اوخيل ة ةةا ال ة ي إ ة ةةمن تجاوز م ة ةةيو لد الك ايا  ،لةث د طي اوليةافةاا الدولةا
ل خيلة ة ة ةةا ال ة لي ة ال ة ة ة ةةنواا ميط ةاا هةذا اقعةةار ا ا مةا أ د ا ب ة ة ة ة ا  %02من عرض
الن و اس ة ةةيظراف ل ليةافةاا الدولةا  ،وعلى الر م من أن اوخيل ة ةةا ال ة و اةجا لللداث
الحاص ة ة ة ا دعيب منال مناس ة ة ة ةةب لالرو رأا اقا راى ال ارج  ،رو أن اوليةافةاا الدولةا ظ ت
د طي عرض الن و وان ا د ت ةةت هذه ال ة ة ا لي ال ةةنواا األ بدءا من عام  0202لكنها
هذا ي هذا الوإ ة ة ة معيمدا لي ايجابييه وسة ة ة ة ييه على
ت فو لد الك ايا  ،ولكن م
م ي اوسي رار األمن وال ةاي ل .
 -3الكفا،ة واالستنزاف في االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي
أن اولي ا باوليةافةاا الدولةا فو اقعد أو الك ايا اقط وبا له عد م ة ة ة ةةاو ذير
منها ما يلي -:
أ -رن خةما اليةافي اللرف األجن تيآ ب بب تراج خةما الدوور ال ت ثر ي ا على خةما
اوليةافي الح ة ي من العم ا األجنبةا  ،وبما رن ج اوليةافي وخيلةةا ال ة من العم ا
األجنبةةةا فةةان ا د ةةاض خةمةةه الةةدوور ينعكس س ة ة ة ة ةةا على ال ةمةةا الح ة ةةةا ل ليةةةافي بةةالعم ةةا
األجنبةا
ب -أن اولي ةا بةاليةةافةةاا فو اقعد اسمن و الكالي ينطو على تك ا خد تكون مرت عا
بدي ا ،ع ةه فةح ة ةةن على وجه العموم ت ة هذه
بال ة ة ا وخيل ة ةةا ي حث عن مل ة ةةا ر
دع ةم اوسة ة ة ةةي ةا من اوليةةافةاا ال اتتة ة ة ةةا  ،من
اليك ةا راى أ نى الحةدو و ذلة من
اسا مار هذه اوليةافةاا لي فرا اسا ماريا ذاا جدوى اخيلا يا تتمن تح ةق عاتد
من الد .
هذه اق ةةاو من اولي ا باليةافةاا فو معد الك ايا فان هذا اولي ا
م
لي لالا اوخيل ةةا ال ة ان له ور ايجابي على اوخيل ةةا ال ة لي ال روف اوس ةةينناتةا ال
 ، 0202- 0202ف ي ظ ا د اض عواتد اللةةا راا الن طةا الناجما عن
ال
مر تها
عة ةةدم اوسي ةرار األمن س ةةاهمت ه ةةذه اوليةافةاا لي تد ةج العبء على اوخيلا ال ة من
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مع ةةال ةةا او ي لي م ران اق ةةدفوع ةةاا واق را ة ةةا الع ةةام ةةا واقح ةةاف ةةا على ع ةةدم توخج
الوار اا وان سة ة ةةاهم تد ةتة ة ةةالا لي ارت اا معد اليو ة ة ة م وارت اا سة ة ةةعر اللة ة ةةرف لي ال ة ة ةةو
اقوازى لكن ت ي ايجابةاا اولي ا اهده على عدم انهةار اوخيلا .
فد ال من  0200ااي  0206ف تم اسة ة ة ةةيظراف م ةةا ن ة ة ة ةةبي ةةه  %42من م
اوليةةافي بةالعم ةا األجنبةةا ،ف ي عةام  0200ب غ م اوليةةافي الةدواي بةالةدوور اي من 007
م ةار وور لةند ض لي عام  0206ااى لوااي  72م ةار وور لي ايب اسيظراف منذ ع و ل ليةافي
وذلة اةجا للوإ ة ة ة ةةاا ال ة ة ة ةةةاس ة ة ة ةةةا واألمنةا اقيدهور وما ص ة ة ة ةةالبها من ا د اض لي اإل ياج
الن طي ،اهة عن او د اض لي أسة ة ةةعار الن  ،وان لدث اس ة ة ةةي رار ن ة ة ة ب ن عامي-0207
 020.ص ة ةةال ه ترايم محدو لي اوليةافةاا الدولةا ل خيلة ة ةةا ال ة  ،ولكن م عو رخ ا
الن م بدايا العام  0202واق ةةيمر ل بدايا ةةالر أ ةةطس والذ تجاوزا ةةاتره اي
فان هذا اوسيظراف
من ثما ةا م ةار وور وف ا ل شراا ال تلدرها اق س ا الوفنةا ل ن
م ة ة ة ةةيمر لي اولية ةةافي و ه ةةده اقر خ ةةد يكون من ايب اوس ة ة ة ةةيظراف ةةاا ال ة ة ة ةةنوي ةةا ال مرا على
اوليةافي الدواي ل خيل ة ةةا ال ة ونعدام اإليرا اا الن طةا بش ة ةةك مط ق  ،وأ ا ان م
اوليةةةافي الةةدواي م نهةةايةةا العةةام  0202هو  .4م ةةةار وور وف ةةا إللل ة ة ة ةةاتةةةاا ال نة الةةدواي م
الع م ويما ا ة ة ةةر ا س ة ة ةةاب ا فان اقل ة ة ةةرف اقريز لم ي ش ة ة ة ةةر بةا اا عن م اوليةافي الدواي
ل خيل ة ةةا ال ة يما هو معيا لي نشة ة ةراته اوخيلة ة ةةا يا مند العام  ، 0206وهو ما يت ة ة ة عديد
ع ماا اوسة ة ةةي الام لي م ز عدم الش ة ة ة افةا لي توإة ة ةةةح ما وص ة ة ة الةه م اوليةافي الدواي
ل خيل ة ة ة ةةا ال ة  ،وا ا مةةا أ ةد ةةا بةةدخةا األرخةةام الل ة ة ة ةةا ر عن ال نة الةةدواي فةان  .4م ةةار وور
سة ة ة ةةاند ض م نهةةايةةا العةةام  0202بمةةا يعةةا  00م ةةةار وور أو اي وف ةةا ورت ةةاا فو ا د ةةاض
اقل ة ة ة ةةروفةةاا العةةامةةا من ذل ة اةجةةا انعةةدام العوات ةةد الن طةةةا ب ة ة ة ة ةبةةب خ ة الح و واقواني
الن طةا ل الشة ة ةةالر ال امن من العام  ، 0202وباليااي لو اسة ة ةةيمر هذا الوإ ة ة ة على ما هو ع ةه
سة ة ي ن و ياتجه راها م بدايا عام  0202م عو ارت اا س ةةعر
ف ةةةكون الوإة ة ارثةا
اللةةرف لي ال ةةو اقواز  ،لذا وجب على ال مة فن يع موا أن اونهةار سةةةطا ال مة رن لم
ييوخج هذا الع ث بالوفن وم دراته  ،لذل فان الحديث عن لد الك ايا لي ظ هده ال روف
وعدم
يعيب امرأ ص ةةع ا وخد يكون م ةةيحة لي ظ اليدهور لي الوإة ة ال ةةةاية ة واألمن ل
ال در على الي باق ي
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 -2اثر تركز تراك االحتياطيات الدولية ةلى ةوائد الصادرات النفطية
اسيحوذا اللا راا الن طةا على ترية ا اللا راا ال ةبةا منذ بدايا تلدير الن لي
سة ة ةةيينةاا ال رن اقا ة ة ة  ،وخد ت اوتت األهمةا ال ة ة ةةبةا ل لة ة ةةا راا الن طةا لي تكوين رجمااي
خةمةا الل ة ة ة ةةا راا ال ةبةةا ت عةا ورت ةاا وا د ةاض أسة ة ة ة ةعةار الن العةاقةا و م اإل ياج الن طي
ً
ال ة  ،رو أنهةةا ظ ةةت لي اقجمة م ة ة ة ةةيحوذ على ترية ةةا الل ة ة ة ةةا راا ال ةبةةةا  ،ف اولةت أهمةتهةا
ال ةةبةا لي اقيوس ة  % 27من رجمااي اللةةا راا ال ةبةا ،وعلى هذا األسةةاا فان اوليةافةاا
الدولةا ل خيل ة ةةا ال ة تيأثر م ا ة ةةره يي د اتها س ة ةةواء باورت اا أو او د اض ت عا ل يطوراا
الحاص ا لي أسعار الن و م اإل ياج من الن ال ام وباليااي العواتد الن طةا.
يوض ة ةةح ال دو رخم ( )5اثر الي لي عواتد العم ا األجنبةا على اوليةافي الدواي ل خيل ة ةةا
ال ال الدا ألداثا أمنةا انعك ت س ا على م العواتد الن طةا
ال ة وتحديدا
وال دعطي ص ةةوره واض ةةحا قدى ارت اط اوليةافي الدواي بالعواتد الن طةا  ،فالع ز اقيح ق
مةةاب ن ريرا اا العم ةةا األجنبةةةا اقيةةأتةةةا من العواتةةد الن طةةةا واقل ة ة ة ةةروفةةاا من العم ةةا األجنبةةةا
ينعكس م ةةا ة ة ة ةةره على ا د ةةاض اوليةةةافي الةةدواي ل خيل ة ة ة ةةا ال ة اةجةةا ل س ة ة ة ةحةةب من هةةدا
اولية ةةافي لي طة ةةه الع ز والعكس لي ل ةةال ةةا ال ةةاتض  ،ولع ةةدم وجو مل ة ة ة ة ةةا ر أ ر ل عم ةةا
اوجيبةا ييدف اا اوسا مار ،او ال ةالا  ،او اللا راا الن طةا  ،ي ي الحا على ما هو
ع ةه وي ي اتما رهةنا ل طاا الن وما يحدث فةه من تطوراا ايجابةا او س ةا
جدو رخم ()5
انعكاا الي اا لي العواتد علي ترايم اوليةافةاا
ال نا

0200

0202

0204

0205

0206

0207

020.

0202

اال،رادات من العمله
االجنبية

5315
1

2266
6

1560
5

8625

2851

1325
3

0252
2

0022
2

مصروفات العملة
األجنبية

2282
2

2632
2

3225
3

0223
1

1052
2

1328
2

1328
2

0262
1

وضعية العملة
األجنبية

فائض

عجز

عجز

عجز

عجز

فائض

فائض

عجز

التغير في االحتياطيات
$

زيادة

انخف
اض

انخف
اض

انخف
اض

انخف
اض

زيادة

زيادة

انخف
اض
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 -5اثر االحتياطيات الدولية ةلى بعض املتغيرات االقتصاد،ة لالقتصاد الليبي
أ -األثر ةلى سعر الصرف الرسم واملوازي
ل نهايا العام  0200ظ سعر اللرف لي ال و اقواز و يدي ج ي ا عن سعر اللرف
الرس ة بحةث لم ييجاوز ال ر ب ن ال ةةعرين عن  52ااى  022رهم لل ةةالح س ةةعر الل ةةرف لي
ال ة ةةو اقواز ا ا ما اس ة ةةيننينا ال  0222 -0222وال ة ةةالد فيها س ة ةةعر الل ة ةةرف لي ال ة ةةو
ة ةةالدا الحل ة ةةار اوخيل ة ةةا اق روض
اقواز ارت اعا محدو ا وبرج ذل راى رن هده ال
على لةبةا من خ مج س األمن ،باوإة ة ة ةةافه راى ا د اض اقعروض من العم ا األجنبةا ب ة ة ة ةةبب
ال ةو اق روإة ة ة ة ةةا من الةةدولةةا على م العرض اةجةةا و د ةةاض العةةاتةةداا الن طةةةا وهو مةةا
انعكس على إعج ترايماا اوليةافي وال لم تيجاوز لةنها  05م ةار وور
جدو رخم ()6
تطور سعر اللرف الرس واقواز
السنة

سعر الصرف
املوازي

سعر الصرف
الرسم

االحتياط
بالدوالر

0212

1.22

1.24028

0211

1.52

1.2596

0210

1.52

1.26453

0213

0.2

1.27876

0212

3.2

1.28657

0215

2,2

1.3891

0216

5.2

1.43701

0218

8.5

1.35291

0215

6.5

1.3875

0212

2.5

1.3928

103716
105923
117689
110505
90015
77650
70190
79420
85340
84660

املصدر-1 :مصرف ليبيا املركزي ة النشرة االقتصاد،ة الربع الرابع 0212
 -0ال نك الدولي .ال يانات الدولية

امةا ال الزمنةةا مةا بعةد عةام  0200و اةجةا و د ةاض العواتد الن طةا الناجما عن ا د اض
اإل يةاج او رخ ةالةه تمةامةا ف ةد انعكس ذلة تمةامةا على اوليةةافةةاا الةدولةا بعد لدوث الع ز لي
 0206-0200من
اق ران اليجةةار واق را ةةةا ألعةةامةةه وهو مةا أ راى اسة ة ة ةةيظراف  %42ب ن ال
م اوليةافي بالدوور ،وهو ما س ة ة ةةاهم لي ا د اض اقعروض من العم ا األجنبةا لي ال ة ة ة ةةو
أمام م الط ب اق رايد وباليااي بدأا ال جو تا ة ة ماب ن س ة ةةعر الل ة ةةرف لي ال ة ةةو اقواز
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وسةةعر اللةةرف الرسة يما هو موضةةح بال دو خم ( ) 6لةث ي غ اخ ة ارت اا ل ةةعر صةةرف
الةةدينةةار م ةابة الةةدوور لي ال ة ة ة ةةو اقوازى عةةام  0207ااى  7.5ينةةار ل ةةدوور الوالةةد م ةةابة 0.2.
ينةةار ل ةةدوور الوالةةد لي ال ة ة ة ةةو الرسة ة ة ة ة  ،وهو مةةا يعكس م او ي واليةةدهور لي س ة ة ة ةةو
الل ة ة ةةرف اقواز  ،واق لظ أن ا د اض اوليةافةاا ت عه ا د اض لي خةما الدينار س ة ة ةةواء لي
ال ة ةةو الرس ة ة او ال ة ةةو اقواز رو ا ه ان لي ال ة ةةو اقواز اي لد ووإ ة ةةولا  ،ويرج
ال  0202-020.ااى اإلجراءاا
او د اض اقلحو لي س ةةعر الل ةةرف لي ال ةةو اقواز
بة الن د األجن م ا ر راى اقوافن ب عر الرس
ال اتدذها ملرف لةبةا اقريز من
مت ةةافا رلةه رس ةةوم تلة ة ااي  %062من خةما س ةةعر الل ةةرف الرسة ة  ،وبالر م من ق سة ةةعر
جديد و يد إ ة ة ة ةةمن طا ال ة ة ة ةةعر الرس ة ة ة ة  ،رو ا ه س ة ة ة ةةاهم لي ا د اض ملحو لي معد
اليو ة م م ار ا بالعام  ، 0207واس ةةي رار ن ة يي سةةعر الل ةةرف لي ال ةةو اقواز  ،باإلإ ةةافا
راى منحا أربا األسةةر ال ةةرعالا اقلةةرف اقريز ان لالا أيتةةا ور ايجابي على سةةعر اللةةرف
وعلي معت ة ة ة ة ا عدم توافر ال ة ة ة ةةةولا لي اقلة ة ة ةةارف اليجاريا  ،ولكن لي اقحل ة ة ة ة ا ي ي جاح أيا
رص لاا اخيلا يا رهةنا ل وإ األمن وال ةاي ل .
جدو رخم ()7
ياتج الع خا ال بةا ب ن اوليةافةاا وبعض اقي اا اوخيلا يا
الع خا
و ياتجالا

اوليةافةاا *
سعر اللرف
الرس

اوليةافةاا *سعر
اللرف اقوازى

اوليةافةاا*
اوسا مار األجن

اوليةافةاا *
الوار اا

معام اورت اط

2.5.

2.72-

2.02

2.76

ياثج الع خا
ال بةا

ع خا لي اتجاه
والد من
اوليةافةاا
ل عر اللرف

ع خا لي اتجاه والد
من اوليةافةاا
ل عر اللرف

و توجد ع خا

توجد ع خا لي
اوتجاه ن

اقلدر :من رعدا ال الث باسيددام بر امج ( )EViews 10مرفق النياتج باقلحق رخم ()0

يوض ة ةةح ال دو خم ( )7ياتج ع خا اورت اط والع خا ال ة ة ة بةا ب ن س ة ةةعر الل ة ةةرف اقواز
والرس م اوليةافةاا الدولةا وهي تأيةد قا تم تناوله ساب ا  ،لةث ا ت رجه اورت اط ب ن
سة ة ةةعر اللة ة ةةرف اقواز واوليةافةاا الدولةا خويه ب ت  %72لي اوتجاه العكفة ة ة بما يعن أن
ارت اا اوليةافةاا ي و د اض سةةعر الل ةةرف يي ال ةةو اقواز والعكس ةةحةح  ،وهو ما
ييب ةةه الواخ  ،يمةةا اتبةةث الع خةةا ال ة ة ة ة ة بةةةا ل را جر وجو ع خةةا يكون تةةات ه ةا او س ة ة ة ة بهةةا من
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اوليةافةاا راي سعر اللرف اقواز  ،بحةث د لي اوليةافةاا يا بب بي لي سعر اللرف
اقواز  ،اما س ةةعر الل ةةرف الرسة ة فكا ت الع خا اخ ارت افا لةث ب غ معام اورت اط %5.
وهةو يةعةكةس الةية ة ة الةط ةج لي سة ة ة ةةعر اللة ة ة ةةرف الرس ة ة ة ة م ة ةةاب ة ة الي اا الك لي م
اوليةةافةةةاا  ،يمةا أظالرا يةةاتج الع خةةا ال ة ة ة ة بةةةا وجو ع خةةا لي اتجةةاه والةةد تا ة ة ة ةبةب فيهةةا
اوليةافةاا الدولةا تنعكس علي د اا ف ة ا لي س ةةعر الل ةةرف الرس ة الذ يدت ة لن ام
أس ةةعار الل ةةرف ال ابيا ال تيحكم فيها ال ة ة طا الن ديا  ،وباليااي يكون اليأث محدو ا جدا لي
سعر اللرف الرس عكس سعر اللرف اقواز الذ يدت ل و الط ب والعرض على الن د
األجن لي ال و .
ب -األثر ةلى الواردات
ييل ة ة ةةج اوخيل ة ة ةةا ال ة بعدم خدر ال طاعاا اوخيلة ة ة ةةا يا الن طةا على اليطور
بمعةةدوا مو توايةةب الط ةةب اقحلى  ،وتةةدني م ة ة ة ةةاهمتهةةا لي النةةاتج اقحلي اإلجمةةااي  ،األمر الةةذ
ً
ي تةب ع ةةةه اتمةةا ا ي ب ن العرض والط ةةب بمةةا ي راى ل الةةدولةا راى اوس ة ة ة ةةي ا ومن ثم
توجةه جزء ي من عاتداا الن لي طةا خةما اوسة ة ةةي ا ال ة ة ة عةا (ع د ال ياح ابو ل ة ،
 ، )042 ،0222بةاليااي دعيب لةبةا من ال دان اق ة ة ة ةةته كا وال دعيمد راى لد ي على الوار اا
مةن ال ة وال ةدماا لي طةا الط ب اقحلي فيها ب رن هنا رفرافا لي اوسي ا اةجا لتعج
ال ةةاعةةد اإل يةةاجةةةا ل طةةاعةةاا اوخيلة ة ة ة ةةا يةةا  ،وخةةد ص ة ة ة ةةالةةب مو العةةاتةةداا الن طةةةا موا لي
الوار اا وان ان هذا النمو لى الوار اا خد ة ةةالد ت اا عد اةجا ارت اا وا د اض أسة ةةعار
الن وال تنعكس على خةما اقدلص ل وار اا باعي ار عواتد اللا راا الن طةا هي اقمو
ل وار اا  ،باليااي فان اوليةافةاا تيأثر م ا ره بح م الوار اا لي لالا ا د اض العواتد
ال  0200-0222وال ةةذ ب غ
لم تي ةةأثر اولية ةةافة ةةاا ال ةةدولة ةةا ب ةةارت ةةاا و مو الوار اا
موها لي اقيوس ة  %02على ةا تح ةق اق ران اليجار ل واتض ميواص ة ا اص ةةا وم ران
اقدفوعاا عاما وباليااي انعدمت الحاجا راى اسة ة ةةيظراف اوليةافةاا الدولةا وباليااي ة ة ة ةالدا
هةةده اوليةةةافةةةاا مو ميواص ة ة ة ة ب غ خميةةه لي عةةام  0200لة غ اي من  007م ةةةار وور  ،م
الن وا د ةةاض العواتةةد الن طةةةا  ،وون الوار اا
بةةدايةةا عةةام  0202ومةةا ص ة ة ة ةةال ةةه من ر
د طي جزءا هةةامةةا من الط ةةب الكلى لى اوخيل ة ة ة ةةا ال ة  ،لى ظ ة إة ة ة ةةعج ال ةةاعةةد اإل يةةاجةةةا
ال م ة ة ة ةةا ع و
وال ةةدمةةةا لى اوخيلة ة ة ة ةةا ال ة ر م ال ط الينمويةةا ال تم تن ةةةذهةةا
اقاإ ةةةا لينوة ال اعد اإل ياجةا ورل الل ةةناعاا اقح ةا ال دي ا لا ةةاهم لى د طةا الط ب
الكلى والي ة من م الوار اا ال د يظرف عواتد اليلدير  ،او أن الواخ ي يد فش ت
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الب امج وال ط ،ف د أن ت أهمةا الوار اا زا اا أهمةتها ن ة ة ة ا ااى الناتج اقحلى اوجمااى
والط ةةب الكلى  ،وبةةاليةةااي وعلى الر م من محةةاولةةا ال ة ة ة ة ة طةةاا اقح ةةةا ض الوار اا اةجةةه
و د ةةاض العواتةةد الن طةةةا ولي ظة عةةدم وجو بةةدية لعواتةةد اللة ة ة ة ةةا راا الن طةةةا ف ةةد تةةأثرا
اوليةافةاا تأثرا م ا ة ةرا تهده الوإ ة ةةعةا وهو ما أذ و د اض اوليةافةاا اةجا وس ة ةةيظراف
جزء منهةةا لي الوار اا ،وتوض ة ة ة ةةح يةةاتج الع خةةا ب ن الوار اا واوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا ل خيلة ة ة ة ةةا
ال ة خو رجا اورت اط ب ن اقي ين وال ب ت وفق معام اورت اط  %76لي اوتجاه الطر
وهو ما يعكس ان زيا اوليةافةاا س ةةو ينعكس على زيا الوار اا س ةةواء من ال طاا العام
او ال اا ليوفر اقعروض من الن د األجن  ،والعكس ة ة ةةحةح لي لالا ا د اض اوليةافةاا
ال ةةدولة ةةا  ،ام ةةا ي ةةاتج الع خ ةةا ال ة ة ة ة بة ةةا ف ةةأي ةةدا على وجو ع خ ةةا لي اوتج ةةاه ن أ ان زي ةةا
ال ، 0202-0222
اوليةافةاا ل ة ة ة ةةنواا ال ة ة ة ةةاب ا ي لزيا الوار اا يما لدث
وان ا د ةةاض العواتةةد م ب ةةاء او ا د ةةاض محةةدو لي م ل وار اا ينعكس على اس ة ة ة ةةيظراف
ال 0202-0202
اوليةافةاا يما لدث
ت -اثر االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي ةلى االستثمار االجنبي امل اير
يعيب ترايم اوليةةافي الةدواي عةام مالمةا لي جةذ اوس ة ة ة ةةا مةاراا األجنبةا ل دو  ،فالو
ملة ة ة ةةدر ت ةا وإ ة ة ة ةمةان ل م ة ة ة ةةا مر األجن ليحوية اإلربةاح اقيح ا او رأا اقا لي لالا رنهاته
قشروعاته .
ال  0200-0222زا ا تدف اا اوسةةا ماراا األجنبةا ل خيلةةا ال ة لي جمة
ا واا اونشة ة ة ة ةطةةا اوخيل ة ة ة ةةا يةةا وان ةةب فةاب اوس ة ة ة ةةا مةةاراا الن طةةةا على اجمةةااى اليةدف ةةاا ،
وصالب هذه ال اقنال اوسا مار الذ ي شده اق ا مر ميم لي جا ب اوسي رار اومن ،
او أن هده اليدف اا بدأا بالي ش ة بعد ف دان منال اوس ةةي رار األمن  ،وباليااي و يمكن رب
او د ةاض لي تةدف ةاا اوسة ة ة ةةا مةار األجن بةا د اض اوليةافةاا ،ون العام اق ثر الرتيف ة ة ة ة
ي ي اوسي رار األمن وال ةاي  ،وت يد ياتج الع خا ب ن اوليةافةاا واوسا مار األجن ذل
لةث ين معام اورت اط إعةج ب ن اقي ين والذى ب غ  ، %02فةما أيدا الع خا ال بةا
ب ن اقي ين عدم وجو ع خا ب ن اقي ين ،حةح أن اق ا مر األجن ي حث عن ال ا ال
توفرها اوليةافةاا الدولةا يعام مالم ل سا مار ،لكن ي ي عام اوسي رار األمن وال ةاي
هو العام األهم  ،لي ةابه تنعدم فكر اوسا مار.
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 -6استثمار االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي
اتما ما يا ا ر راي الدهن عند الحديث عن ترايم اوليةافةاا الدولةا أل اخيلة ة ةةا د ة ة ةةا
مالم وهو يةج يمكن اوس ة ةةي ا من هده اوليةافةاا بش ة ةةك ي ة ة ةةاهم لي الينمةا اوخيلة ة ةةا يا
ال ر ورفاهةيه اوخيلا يا  ،ولإلجابا
اق يداما وال تنعكس واخعا م موسا على م يو
على هذا ال ا يجب ع ةنا أوو أن حد اق يوى اق تم ل ليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة
م اوليةة ةةافة ة ةةاا ال يمكن
ون رفراط او ت ري ل يمكن لةنه ة ةةا أن ة ةةدر بعة ةةد ذل ة ة
اسا مارها
أ -ولي ظ ال روف الحالةا ل خيل ة ة ةةا ال ة وعدم اوس ة ة ةةي رار ال ة ة ةةةاية ة ة ة واألمن واليوخج
اق ةةيمر لإل ياج الن طي  ،وعدم وإةةوح اللةةور ال ةةةاسةةةا اق ةةي ةا ل ة ة ة ةة ،وما يجره
 ،بةةاليةةااي ي ة اومر صة ة ة ةةع ةةا لي تحةةديةةد لةةد الك ةةايةةا
ذلة على الوإة ة ة ة اوخيل ة ة ة ةةا ل
ل لي ا باوليةافةاا الدولةا ل خيلة ةةا ال ة  ،ولكن ا ا ما اس ة ةةي ر الوإ ة ة ال ة ةةةاي ة ة
واألمن بأذن هللا فأن لد الك ايا من اوليةافةاا يجب او ييجاوز وار اا سةةنا من ال ة
وال ةةدمةةاا ل خيل ة ة ة ةةا ال ة  ،واسة ة ة ةةا مةةار ال ةةايي ا ة اوخيل ة ة ة ةةا اقحلي ف من
اوس ة ة ةةا مار لي رف ال در اإل ياجةا ل خيلة ة ةةا ال ة بما ي ة ة ةةالم لي تنوة الل ة ة ةةا راا وعدم
اوعيما على اإليرا اا الن طةا ف  ،ول د ات اث تجربا اوخيل ةةا ال ة لي اوس ةةا ماراا
ال ةةارجةةةا عةةدم فعةةالةتهةةا  ،لةةةث لم ي ة ة ة ةةالم ة اوس ة ة ة ةةا مةةاراا ال ةةارجةةةا لي عم الةةد ة
ال ومي ل خيلة ة ة ةةا الوفن لي ظة ال ة ة ة ةةا وعةدم الشة ة ة ة ة افةا والوإ ة ة ة ةةوح لي اوس ة ة ة ةةا ماراا
ال ارجةا ،راى جا ب عدم تح ق جدواها اخيلة ةةا يا  ،وبم ار ا ب ة ةةةطا ب عض الدو م
ر ياجالا من الن من اإل ياج ال ة لي ف اا اوسة ة ةةي رار وارت اا
يدولا الكويت ال ي
اإل ياج  ،ف د ل ت الكويت جالا راى لدا ما لي اسةةا مار العواتد الن طةا  ،لةث ب ت
ن ة ة ة ا الد اقيح ق من اوس ة ةةا ماراا ااى عواتد الل ة ةةا راا الن طةا لى اقيوسة ة ة %02
س ة ةةنويا يما يوض ة ةةح ذل ال دو رخم (، ).وخد ب ت هذه ال ة ة ة ا لى عام  0222ما يعا
 %27من أجمااي العواتد الن طةا  ،لي ل ن لم تيجاوز هده ال ة ة ا لي اقيوسة ة ل خيل ةةا
ال ة  %6.6من العواتةةد الن طةةةا  ،وهةةدا ي الر ال ة الواضة ة ة ةةح لي ج ةةدوى اوس ة ة ة ةةا م ةةاراا
ال ارجةا باإلإافا راى ذل فان اوسا ماراا ال ارجةا ال ةبةا تلالبها مجموعا
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جدول رق ()5
مقارنة بين الدخا املتحقق والعوائد النفطية فى االقتصاد الليبي والكويتى
السنة
0222
0225
0212
0213
متوسط

دخا
ةوائد
الصادرات االستثمار
8315.2
12285
5200.6
25320
12602
68632
13885
115522

س ة الدخا
للعوائد
38.5
18.8
15.8
11.5
02.6

ةوائد
الصادرات
3362
51003
86282
85285

دخا
االستثمار
355.1
3028.5
3600
3252

س ة العوائد
للدخا
12.5
6.3
2.8
5.1
6.6

اقلدر  :صندو الن د العربي  ،الي رير ال نو أعدا مدي ا

من اقدافر يمكن بةانها على النحو اليااي-:
أ -مدافر ميع ا بال و اقالةا ت شأ من لةث الي اا لي أسعار صرف العم ا واألورا
اقالةا .
ب -مدةافر ميع ةةا بةةاليوة ة ة ة ة م  :لةةةث ت ةةد هةةذه األص ة ة ة ةةو جزءا هةةامةةا من خةمتهةةا أو من خةمةةا
ال واتد اقيوخعا.
ت -مدافر س ة ة ةةاس ة ةةةا :تيع ق بيجمةد هذه األموا اقو عا لدى الالةئاا اقالةا يما هو لاصة ة ة
الةوم لي ظ تجمةد األموا ال ةبةا لي ال ارج من خ مج س األمن الدواي منذ عام 0200
ث -مدةافر تيع ق بةاألزمةاا الدولةا األزما اقالةا العاقةا لي عام  ، 022.وأزما منط ا الةورو ،
واألزما الحالةا ال عرفت بجاتحا ورو ا وانعك ة ةةت على النمو اوخيل ة ةةا العال س ة ة ا
و اتر ت در بم ةاراا الدووراا وأثارهما ال ةا على اوسا ماراا ال ارجةا الح ة ةا.
رن تك ةةا ال رص ة ة ة ةةا ال ةةدي ةةا ت عةةب ورا مالمةةا لي تحةةديةةد م اوليةةةافةةةاا الةةذ تحوزه
الدول ة ة ة ة ة ةةا فالط ة ة ة ة ة ةةب ع ة ة ة ة ة ةةى اوليةافةاا ييم تح ة ه اتما من مد اليكالةج واقناف لحةاز
اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا وبةةاليةةااي يلة ة ة ة ة ح اوس ة ة ة ةةا مةةار إ ة ة ة ةةرور ليمةةةا ا مةةا تم تجةةاوز لةةد الك ةةايةةا
م ي

النتائج
.1

دش ة ةةك اليةافةاا العم ا األجنبةا ال ة ة ة ا األيب وال ال ا على
ل خيلا ال ة

.2

الي اا واليطوراا ال ة ة ة ة ةالةةدتهةةا اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا ل خيل ة ة ة ةةا ال ة مرا بمرل ي ن
زمنيي ن مدي ي ن عك ت األواي ترايما ل ليةافةاا الدولةا وال ا ةا اسيظرافا لالا.
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.3

تجاوزا اوليةافةاا الدولةا ل خيل ةةا ال ة لد الك ايا
اق يددما.
اولي ةةا ب ةةاولية ةةافة ةةاا ال ةةدولة ةةا ةةان ل ةةه ور ايج ةةابي على اوخيل ة ة ة ة ةةا ال ة لي ال روف
ال  ، 0202- 0202ف ي ظ ا د اض عواتد الل ة ة ةةا راا
اوسة ة ةةينناتةا ال مر تها
الن طةا الناجما عن ع ة ة ة ةةدم اوسي ة ة ة ةرار األمن وال ةاي س ة ة ة ةةاهمت ه ة ة ة ة ةةذه اوليةافةاا لي
تد ةج العبء والي ة من أثر األزما

.5

اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةا ال ة تيأثر م ا ةةره يي د اتها سةةواء باورت اا أو او د اض
ت عا ل يطوراا الحاص ة ة ة ا لي أس ة ة ةةعار الن و م اإل ياج من الن ال ام وباليااي العواتد
الن طةا.

.6

وجو ع خةا س ة ة ة ة بةا لي اتجاه والد ب ن اوليةافةاا الدولةا وس ة ة ة ةةعر الل ة ة ة ةةرف لي ال ة ة ة ةةو
الرس ة ة ة ة واقواز ينط ق تأث ها من اوليةافةاا راي س ة ة ةةعر الل ة ة ةةرف  ،لي ل ن توجد ع خا
س بةا لي اتجاه ن ب ن اوليةافةاا والوار اا أ اليات مي ا بةنهما.

.4

ف الدراس ةةا وفق اقعاي

التوصيات
.1

.2

.3

أن اولي ةةا بةةاليةةةافةةةاا فو اقعةةد اسمن و الكةةالي ينطو على تك ةةا خةةد تكون مرت ع ةا
بدي ا ولي لالا تح ق اوسة ةةي رار ال ة ةةةاي ة ة لي
بال ة ة ا وخيل ة ةةا ي حث عن ملة ةةا ر
ال با ن هللا فان اسا مار مافو معد الك ايا إرور ملحا فالط ةب ع ةى اوليةافةاا
ييم تح ة ةه اتمةا من مةد ة اليكةالةج واقنةاف لحةةاز اوليةةافةةاا الدولةا وباليااي يل ة ة ة ة ح
اوسا مار إرور ليمةا
اوس ة ةةا مار لي رف ال در اإل ياجةا
اوس ة ةةا مار يكون ا اوخيل ة ةةا اقحلي ف من
ل خيلا ال ة بما ي الم لي تنوة اللا راا وعدم اوعيما على اإليرا اا الن طةا ف
إ ةةرور الشة ة افةا والوإ ةةوح لي ر ار واس ةةا مار اوليةافي الدواي ل خيل ةةا ال ة ومن هنا
تب ز أهمةا اإل ار ال ةما ل ليةافةاا األجنبةا ،لةث ي الم ذل لي زيا خدر اوخيلا
ما يحل ع ةه مديرو اوليةافةاا من مع وماا
على تحم اللةدماا ال ارجةا من
تجع ص ة ة ةةانعي ال ة ة ةةةاسة ة ة ةةاا اوخيل ة ة ةةا يا على رايا بيطوراا األسة ة ة ةةوا اقالةا والتهديداا
اقحيم ا لالا.
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الخالصة
أثرها على
هدفت الدراسةةا راى توإةةةح أهمةا اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةا ال ة من
بعض اقي اا اوخيل ة ة ة ةةا يةةا وأهمةتهةةا لي مواجالةةا األزمةةاا ال يمر تهةةا اوخيل ة ة ة ةةا ال ة اةجةةا
للح و الن طةا ،وتوخج اقلة ة ةةدر الولةد
ل يدهور األمن وال ة ة ةةةاي ة ة ة وما صة ة ةةال ه من ر
ل د ل خيلا ال ة الذ يعيب ريان الحةا ل مه ال ةبةا لي ظ اوعيما الكلي على عواتد
الن غي د ة ة ةةة افا اونش ة ة ةةطه اوخيلة ة ة ةةا يا وانعكاا ذل ه على اس ة ة ةةيظراف اوليةافةاا
الدولةا ل خيلة ةةا ال ة  ،وهو ما يجع اوخيل ة ةةا ال ة لي وإ ة ة ارمي لي لالا اس ة ةةيمرار هذا
الوإ ل فوي ا من الزمن يلعب لةنها تدار النياتج الكارثةا وت عاتها على معيشا اقوافن
ال ة وهو ما ييط ب تكاتج ال مة و ذ ال فاا ليح ةق اوس ةةي رار ال ةةةاي ة واألمن أوو ثم
تنوة ملةا ر الد عاما وتنوة
ال دء لي عم ةا رعا اوسةي رار ل وإة اوخيلةا من
اللا راا الن طةا ،واوسا مار األجن  ،وال ةالا بما
ملا ر ترايم اوليةافةاا من
يتمن اسيمرار تدفق العواتد األجنبةا ون ارت اط يلي بملدر ولةد ييعرض ل عوام وم تراا
ارجةا ومح ةا تكون ارج سةطر ال طاا اقح ةا.

املراجع.
 -0بول ة  ،ع د ال ياح  ،اليح ة اوخيلا الكلي  ،م شوراا جامعا خاريونس  ،بن از .0226
 - 2زير  ،ب اس ة ةةم  ،راس ة ةةا بعنوان ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي ال زاتر  ،مج ا اخيل ة ةةا ياا ة ةةما رفري ةا ،
ال زاتر ،العد ال اب . 0200،
 -3ة ة ة ةةةعان  ،ج ة  ،راسة ة ة ةةا بعنوان ميط اا ا ار اوليةافةاا الدولةا لي الدو النامةا  ،مج ا ال ا سة ة ة ةةطا
ل ع وم اإل ارثا واوخيلا ما  ،العرا  ،اقج د  ٢١العد  ٤ل نا ١٢٢٢
 -4ز ا  ،فوز  ،رسة ة ةةالا ماج ة ة ةةي بعنوان :ر ة ة ةةكالةا ا ارا اوليةافةاا اقالةا الدولةا لالا ال زاتر ،رسة ة ةةالا
م شور ،ال زاتر. 0204 ،
 -5أبو ع ةان  ،محمد  ،معاي ي ايا اوليةافةاا الدولةا وتك ا الوص ةةو ل مل ةةا ر ال ارجةا لي اوخيل ةةا ياا
النا ئا :لالا اوخيلا ال ي  ،م الا م شور على موف عربي 00
 -6صندو الن د الدواي  ،اوليةافةاا الدولةا وال ةولا بالعم ا األجنبةا  ،م شوراا صندو الن د 0202 ،
 -7صندو الن د الدواي  ،اق ا اليوجيهةا إل ار اليةافي الن د األجن –م شوراا صندو الن د0220-
 -.ملرف لةبةا اقريزى  ،ال شر اوخيلا يا  ،اعدا مدي ا
 -2ملرف لةبةا اقريزى ،الي رير ال نوى ،اعدا مدي ا
-02اق س ا العربةا لتمان اوسا مار  ،الي رير ال نو  ،أعدا مدي ا
 - 00ملرف لةبةا اقريز  ،م ران اقدفوعاا  ،اعدا مدي ا
 -00موخ ال ن الدواى ،بن ال ةا اا اق يولا https://data.albankaldawli.org/،
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 -02موخ صندو الن د العربي ،بن ال ةا ااhttps://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database،

املالحةةق:
ملحق رخم ( :)1ياتج الع خا ال بةا ب ن اوليةافةاا الدولةا ل خيلا ال ة وبعض اقي اا
اوخيلا يا
 -0اةجا الع خا ب ن اوسا مار األجن واوليةافةاا الدولةا ( وتوجد ع خا لي أ اتجاه)
Null Hypothesis:
R does not Granger Cause F

Prob. F-Statistic
0.1993 1.98643

Obs
13

2.36420

F does not Granger Cause R

0.1561

 -0اةجا الع خا ب ن سعر اللرف لي ال و اقوازى واوليةافةاا( ع خا لي اتجاه والد)
Null Hypothesis:
R does not Granger Cause E
E does not Granger Cause R

Obs
9

F-Statistic

Prob.

6.49004
0.00513

0.0436
0.9452

 -2اةجا الع خا ب ن سعر اللرف الرس واوليةافةاا ( ع خا لي اتجاه والد)
Null Hypothesis:
R does not Granger Cause E
E does not Granger Cause R

Obs
18

F-Statistic

Prob.

5.22448
1.61576

0.0216
0.2362

 -4اةجا الع خا ب ن الوار اا واوليةافةاا الدولةا ( ع خا لي اتجاه ن )
Null Hypothesis:
R does not Granger Cause M
M does not Granger Cause R
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Obs

F-Statistic

Prob.

18

4.50117
4.85190

0.0327
0.0267
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العالقة بين صيانة املوارد البشرية والدافعية للعمل من وجهة نظر
العاملين بمصنع البرج لإلسمنت :دراسة تطبيقية خالل الفترة 9191-9102م
أ.فتحى ابراهيم

كسكاس1

أ.عبدالعظيم أحمد

الشارف2

أ .احمد محمد أحمودة

3

مستخلص الدراسة:
تمثل موضوع الدراسة في العالقة بين صيانة املوارد البشرية والدافعـية للعمل من وجهة
نظر العاملين بمصنع البرج لألسمنت زليتن هدفت الدراسة للتعرف على مفهومي صيانة املورد
البشري والدافعـية ،كذلك معـرفة أنواع برامج الصيانة املتبعة باملصنع ،وتسليط الضوء على
أهم أنواع برنامج الصيانة االكثر تأث ـ ًـيرا على الدافعية ،ثم بيـان نوع العالقة بين محوري الدراسة،
كما استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في وصف وتفسير الظاهرة ولتحقيق أغراضها
صممت وطورت استبانه شملت جميع متغيراتها ،ومعالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية (  ( spssوكانت النتائج الرئيسية للدراسة هي  :ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين صيانة املوارد البشرية والدافعية للعمل وهذا ما أشارت إليه نتائج اختبار بيرسون
لالرتباط ،ال يوجد اختالف في متوسط آراء املبحوثين في درجة الدافعية باختالف متغيري صيانة
املورد البشري وهذا ما أشارت إليه نتائج اختبار Tللعينتين غير املستقلتين وقد تم تفسير النتائج
في ضو اإلطار النظري والدراسات السابقة ،كما أوصت الدراسة :بتدعيم برنامج صيانة املورد
البشري كل في يخص :الرعاية الصحية بتوفير الخدمات الترفيهية كصاالت الرياضة واملكتبة
العلمية ،والخدمات االقتصادية بمنح السلف ،على رؤساء األقسام ومديري اإلدارات بأهمية

تحسين ظروف العمل في دفع العاملين وتحسين أدائهم وتقديم بعض الحوافز املادية
كخدمات نقل للعاملين لزيادة دافعيتهم الخارجية ،وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في
مجال السالمة املهنية لتفادى حوادث وأمراض العمل ولتقليل الخسائر املادية والبشرية باملصنع.
مفتاح الكلمات :العالقة -الصيانة – السالمة املهنية – الرعاية الصحية – الدافعية

:0-0املقدمة :

ُيعتمد نجاح إي منظمة في بلوغها لألهداف التي أنشأت من أجلها على قدرة وكفاءة مواردها

 1محاضر مساعد بكلية التجارة واالقتصاد االسالمى مسالته بالجامعة االسمرية keskasfathii@gmail.com ،
 2محاضر مساعد بكلية التجارة واالقتصاد االسالمى مسالته بالجامعة االسمرية ،
3محاضر مساعد بكلية التجارة واالقتصاد االسالمى مسالته بالجامعة االسمرية ،
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البشرية ،فهي املورد األهم واألكثر تأثيرا بين عناصر اإلنتاج ،حي بدونه تبقى عناصر اإلنتاج
األخرى في املنظمة كلها جامدة غير منتجة.
لذا كان االهتمام به من قبل إدارة املنظمة بوجه عـ ـ ــام ومن ضمن املسئوليات الهامة املنوطة
بإدارة املوارد البشرية بوجه خاص ،إذ ال يكفي استقطاب واختيار وتعيين أفضل الكفاءات للعمل
باملنظمة مالم تهتم هذه اإلدارة بتوفير بيئة العمل املناسبة واملالئمة التي يعملون بها وتوجد بها
جميع املقومات األساسية لضمان صحتهم وسالمتهم من األخطار والحوادث و األمراض املهنية.
إن صيانة املوارد البشرية باملنظمة من خالل تقديم املزايا والخدمات الصحية واالجتماعية
والتعليمية والترفيهية لهم من شأنه أن يرفع من معنوياتهم وزيادة رضاهم ورغبتهم ودافعتيهم
القوية في أداء العمل وضمان استمرارهم واستقرارهم في املنظمة وجعل املنظمة أكبر مصدر إغراء
واجتذاب للكفاءات البشرية من خارج املنظمة للعمل بها والقضاء على هجرة األدمغة والكفاءات
منها وضمان استمرارية املنظمة وبقائها .

 :9-0مشكلة الدراسة :
في ظل التحديات الكبيرة واملتباينة التي تواجه املنظمات اليوم كاملنافسة والعوملة واالضطراب
البيئي وغيرها ،أصبح من الضروري جدا أن تعمل املنظمات على ضمان مشاركة جميع أفرادها
من خالل تحفيزهم بشتى الطرق لتحقيق أعلى مستويات الجودة واألداء لبلوغ األهداف ،وحي
أن االرتقاء بمستوى أداء األفراد العاملين في املنظمة هو محصلة لتــفاعل عاملين هامين هما
قــدرات األفـ ـراد ومهاراتهم من جــهة ورغبتـهم القـوية في العـمل ( دافعيتهم ) من جهة أخرى األمر
الذي يستدعى االهتمام بهم من خالل وضع مجموعة من البرامج الخاصة بصحتهم وسالمتهم
كالتدريب والتخطيط للتطوير الوظيفي وتحسين بيئة العمل وتقديم برامج الرفاهية االجتماعية
والصحية وزيادة مستواهم املعاش ي واالقتصادي إلثارة دافعيتهم ألداء العمل بشكل أفضل من
هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بين صيانة املورد البشري
باملنظمة ودافعتيه للعمل من خالل طرح التسأول التالي :
ما طبيعة العالق ـ ـة بين صيانة امل ـ ـورد البشري والدافعية للعمل من وجهة نظ ـ ـ ـر العاملين
بمصنع البرج لالسمنت ؟ ويتفرع منه التساؤل التالي :
ُ
هل يوجد اختالف في درجة الدافعية لدى العاملين تعزى لعالقتها بمتغيري الصيانة ( السالمة
املهنية والرعاية الصحية ) من وجهة نظر العاملين باملصنع ؟

 :3-0نموذج الدراسة :
اعتمدت الدراسة على اختبار النموذج التالي :
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املتغير املستقل :صيانة ورعاية األفراد العاملين
برامج السالمة المهنـية

املتغير التابع :الدافعية
الدافعـــــــية

برامج الرعاية الصحية

املصدر :من تصميم الباحث

 :4-0فرضيات الدراسة :
 :0-4-0الفرضية الرئيسية :
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α = ...0بين صيانة املوارد البشريةوالدافعية للعمل لدى العاملين بمصنع الب ــرج لالسم ــنت.

 :9-4-0الفرضية الفرع ــية :
 يوج ــد اختالف ذو داللة إحصائـ ــية في متوس ــط آراء املبحوثين في مسـتوى الدافعية باختالفمتغيري الصيانة.

 :5 -0أهـ ــداف الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيق األه ــداف التالية :
 -1التعرف على برامج صيانة املورد البشري من حي املفهوم واألهمية واألنــواع.
 -2التع ـ ــرف على مفه ـ ــوم الدافع ــية وأهميت ــها والنظـ ــريات املفسـ ـ ــرة لها.
 -3معرفة أنواع برامج الصيانة والرعاية الصحية املتبعة داخل املصنع .
 -4تسليط الضوء على أهم أنواع برامج الصيانة ً
تأثيرا على الدافعية لدى العاملين ألداء العمل .
 -0بيـان نوع العالقة بين محوري الدراسة :صيانة ورعاية األفراد والدافعية لدى العاملين ألداء
العمل من وجهة
وجهة نظر العاملين باملصنع .

 :6 -0أهم ـ ــية الدراسـ ـ ــة :
تكمـن أهميتها من واقع مساهمتها علي األصعدة املوضوعي والبحثي والعملي كالتالي :

 :0- 6 -0األهمـية املوضوعــية :
تنبـع أهميتها من احتوائها على موضوعي ذا أهمية كبيرة في مجال العمل اإلداري :صيانة املوارد
البشرية وعالقتها بدافعتيهم لالنجاز ،فمن ناحية :االهتمام ببرامج رعاية العاملين يضمن بقائهم
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واستم ـرارهم بالعمل وعدم التخلي عن املنظمة ،وبرامج السالم ــة املهنية وخاصة املنظمات
الصناعية من شأنه تفادى الحوادث التي يتعرض لها األفراد أثناء العمل ويقلل الخسائر التي
تلحق باملنظمة بآالتها أو أجهزتها أو التعويضات املالية التي تدفعها نتيجة لذلك ،ومن ناحية أخـرى
ً
إن تنمية الدافعية لدى العمال يعد مطلبا لجميع املنظمات باخــتالف أنواعها وأحجامها ملا له من
آثار ايجابية على املنظمة في تحقيق أهدافها .

 :9-6-0األهمية العلمية:
تظهر أهمية الدراس ـ ــة في سـد الثغرة بالدراسات املحلية املتعلقة بموض ـ ــوعها وإثراء املكتبة
العلمية وفاتحة لدراسات بحثية أخرى في هـذا املجال.

 :3-6-0األهمية العملية :
تظهر أهميتها من الناحية العملية في االستفادة من نتائجها ملتخذي القرار واملسئولين باملصنع
قيد الدراسة بمدهم باملعلومات املفيدة واملتعلقة بصيانة املورد البشري التي من شأنها أن تنمى
الدافعية لدى العاملين باملصنع.

 :7 -0منهجية الدراسة :
لتحقيق أهـداف الدراسة واختـبار فرضياتها استخدم املنهج الوصــفي التحليلي من خالل
استعراض األدب النظري املتعلق بموضوعي الدراسة :صــيانة ورعـاية األفراد العاملين والدافع ــية
في املصادر الثانوية كالكتب واملج ــالت والرس ــائل العلمية وشبــكة املعلومات االنترنـت ومراجعة
الدراسـات السابقة ذات الصلة من جهة ،وتصميم استبانه لغرض جمع البيانات من مصادرها
األولي ــة ثم تحليلها باستخدام ع ــددا من األساليب اإلحصائ ــية املناسبة لتقديم عددا من
التوصيات على ضو النتائج التي يتم التوصل إليها من جهة أخرى.
 :8 -0مجتمع وعينة الدراسة :
يشمل مجتمع الدراسـة جميع العاملين الليبين باملصنع من مدراء ورؤساء أقسام وموظفين
والبالغ ع ــددهم ( )3..عنصرا وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة  %2.من مجتمع
الدراسة قوامها()0.مفردة

 :2 -0ح ـ ـ ـ ــدود الدراس ـ ــة :
التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية :

 :0-2-0الحدود املوضوعية :
اقتصرت على موضوعي صيانة املوارد البشرية والدافعية والعالقـة بينهما.
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 :9-2-0الحدود الزمن ـ ـ ــية :
تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الخريف  2.2.-2.12ميالدي

 :3-2-0الحدود املكانـ ــية :
أجريت هذه الدراسة في مصنع البرج لالسمنت بزليتن
 :4-2-1الحدود البشـ ــرية :
تم تطبيق هذه الدراسة على جميع العاملين الليبيين باملصنع .

 :01 -0مصطلحات الدراسة :
 :0-01-0مفهوم صيانة املوظفين :
يقصد بصيانة املوارد البشرية (( تقديم مختلف الخدمات االجتماعية والصحية املجانية أو
املدعومة وتوف ــير وسائل األمن الصناعي واالرتفاع باملستوى االقتصادي املعاش ي للعاملين ووضع
البرامــج الكفيلة بتحســين مسـتويات األداء والتطــور أو التنمية الوظيفية )) ( الغزاوي ،جواد ،سنة
2.1.م ،ص.) 440

 :9-01-0الدافع ـ ــية :

ُتعرف ّ
بأنها (( قوة دافعة تؤثر في تفكير الفرد وإدراكه لألمور واألشياء ،كما توجه السلوك
اإلنساني نحو الهدف الذي يشبع حاجاته ورغباته (( ( بيومي ،سنة 1292م ،ص.) 31

 :00-0الدراسات السابقة :
 ( : 0-00-0دراسة أبو نواس  ،سنة  9108م ) بعنوان :
أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة املهنية على أداء العاملين دراسة ميدانية على الشركة األردنية
السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ،هدفت الدراسة الى التعرف على أثر تطبيق أنظمة
السالمة والصحة املهنية على أداء العاملين من خ ـ ــالل معـ ـ ــرفة مدى التزام اإلدارات العليا بالشركة
بتطبيق هـ ــذه األنظـمة وكذلك التعرف على الواقـ ــع التي تعيشه الشركات في األردن من حي
التزامها ببرامج تأهيل املختصين في السالمة والصحة املهنية كذلك أبراز دور البرامج التدريبية
فيما يتعلق باألساليب والطرق اآلمنة ألداء العمل حي استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي وأسلوب املسح امليداني لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ قوامها ( 3..مفردة )
وتحليل البيانات املجمعة باستخدام أساليب اإلحصـاء الوصفي النسـب املئوية واملتوسطات
الحسابية والتكرارات واالنحرافات وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :إن تطبيق أنظمة
السالمة والصحة املهنية يؤثر يشكل مباشر على أداء العاملين ،كذلك وجود عالقة ارتباطيه قوية
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بين تطبيق أنظمة السالمة والصحة املهنية وأداء العاملين كما أوصت الدراسة بتكتيف دورات
لتدريب العاملين وإنشاء قسم متخصص بالسالمة والصحة املهنية وتوفير مشرفين ملتابعة
إجراءات السالمة بالشركة وتوفير بيئة عمل آمنة.

 ( : 9-00-0دراسة الخياط ،سنة  9107م ) بعن ـ ــوان :
العالقـة بين اإلث ـراء الوظيفي والدافعية لدى العاملين في جامعة البقاء التطبيقية ،دراسة
مسحية ملوظفي مركز الجامعة هدفت الدراسة إلى :معرفة العالقة بين اإلث ـراء الوظيفي والدافعية
لدى العاملين ،معرفة ما ادا كانت هناك فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول العالقة
بين اإلثراء والدافعية تعزى ملتغيري الجنس والدرجة الوظيفية ،استخدمت الدراسة املنهج الكمي
بإتباع أسلوب الدراسة املسحية عند جمع البيانات من مجتمع الدراسة باختيار عينة طبقية
قوامها ( 3..مفردة ) وتحليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة كمعامل االرتباط
وتحليل التباين األحادي واختبار Tإضافة إلى املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقد
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :وجود عالقة ايجابية طردية بين عناصر اإلثراء الوظيفي
والدافعية الداخلية للعمل ،كما بينت الدراسة إلى أن توافر عناصر اإلثراء الوظيفي لدى العاملين
كانت بصورة متوسطة ،بينت الدراسة أن مستوى الدافعية الخارجية كان أعلى من مستوى
الدافعية الداخلية للعمل وان درجة توافر عناصر اإلثراء الوظيفي والدافعية تتأثران بمتغير
الجنس ولصالح اإلناث إضافة إلى عدم وج ــود فروق ذات داللة إحصائية ملتغير الدرجة الوظيفية
على اإلثراء الوظيفي والدافعية  ( .الشميمري وآخرون  ،سنة ،2..2ص. ) 272

 ( : 3-00-0دراسة بن يوسف  ،سنة  9117م ) بعنوان :
العالقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على التحصيل الدراس ي في بعض
الثانويات بوالية البليدة هدفت الدراسة إلى معرفة أهم االستراتيجيات التي يعتمد عليها التالميذ
في السنة األولى ثانوي فرع أدبي وحصرها ،كذلك معرفة مدى انتشارها في أوساط املتعلمين،
والتعرف على درجات الدافعية عند هؤالء املتعلمين،كما تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة ومدى
االرتباط بين درجة الدافعية واستعمال االستراتيجيات وعالقتهما بارتفاع أو انخفاض درجة
التحصيل الدراس ي .كما استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بإتباع أسلوب املعاينة عند
جمع البيانات من مجتمع الدراسة من خالل اختيار عينة قوامها ( 2..مفردة ) وتحليل البيانات
باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة كمعامل االرتباط األحادي واختبار  Tواختبار Fواالنحدار
إضافة إلى النسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقد توصلت الدراسة إلى
مجموع ـ ـ ـ ـ ــة من النتائج تتمثل في  :أن التالم ـ ـ ــيذ ال يستعملون الكثير من هذه االستراتيج ــيات
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بطريقة علمـية وال ينتهجونها لتكون لهم دعما في تنمية رصيدهم العلمي أو زيادة تحصيلهم
الدراس ي ،وجود عالقة ايجابية طردية بين العناصر ،هناك عالقة تفاعلية بين الدافعية للتعلم
واستخدام االستراتيجيات في التحصيل الدراس ي ،كذلك هناك ارتباط قوي وموجب بين درجات
التحصيل وبين درجات الدافعية واالستراتيجيات.

 :4-00-0التعقيب على الدراسات السابقة :
من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح أن هناك اتفاق بين الدراسـة الحالية
والدراسات السابقة التي تم عرضها في دراسة بعض املتغيرات كاملتغير التابع  :الدافعية في دراسة
الخياط ،سنة 2.17م بعنوان :العالقـة بين اإلث ـراء الوظيفي والدافعية لدى العاملين ،وفي بعض
أهدافها ،وفي دراسة بن يوسف ،سنة  2..7م بعنوان  :العالقة بين استراتيجيات التعلم
والدافعية للتعلم وأثره ـ ــما على التحصيل الدراس ي في بعض الثانويات بوالية البلــيدة أو في دراستها
للمتغير املستقل مثل ( دراسة أبو نواس  ،سنة  2.19م ) بعنوان :أثر تطبيق أنظمة السالمة
والصحة املهنية على أداء العاملين باإلضافة إلى اتفاقها مع هذه الدراسة في البيئة التي أجريت
فيها الدراسة.
أيضا تتفق هذه الدراسة مع الدراسات األخرى في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي،
وأيضا في استخدامها لعدد من األساليب اإلحصائية منها الوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري،
والنسب املئوية والتكرارات ،كذلك في استخدام االستبيان كأداة رئيسية لجميع البيانات ،مثل(
دراسة بن يوسف ،سنة 2..7م) و( دراسة أبو نواس ،سنة  2.19م ).
أما أوجه االختالف بينها وبين الدراسات السابقة اختالفها في حجم عينة الدراسة ،والحدود
املكانية ،والزمانية التي أجريت فيها الدراسة وكذلك في البيئة التي أجريت فيها الدراسة مثل دراسة
الخياط ،سنة  2.17م ودراسة بن يوسف  ،سنة  2..7م ) فقد أجريتا في بيئة تعليمية جامعة
البقاء التطبيقية ،واملدارس الثانوية بالبليدة على التوالي بينما أجريت هذه الدراسة في بيئة
صناعية .

القسـ ــم األول – اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار النظـ ـ ـ ــري:
 :0-0السالمة املهنية والرعاية الصحية :
 :0-0-0السالمة املهنية :
تحتل السالمة املهنية أو األمن الصناعي مكانة متميزة في مجمل الجهود التي تبذلها إدارة
املوارد البشرية باملنظمة لصيانة أفرادها العاملين واملحافظة عليهم من الحوادث واألخطار وذلك
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بتوفــير بيئة عمل آمنة ومناسبة تتوفر فيها جميع الشروط البيئية واملادية املالئمة وتعنى السالمة
املهنية جميع األنشطة الهامة لحماية األفراد العاملين واملواد واألجهزة واملهمات من التعرض
للحوادث واإلصابات خالل العمل(.عودة ،سنة1227م ،ص.) 424
في حين عرف الزيادى األمن الصناعي بأنه :االحتياطات التي تتخذها املنظمة لحماية العاملين
جسميا ونفسيا ضد أخطار العمل التي قد يتعرضون لها عند ممارستهم لعملهم (.الزيادى ،سنة
1222م ،ص290م).
إن ما يقلل فرص السالمة املهنية في منظمات األعمال وجود مجموعة من املخاطر املهنية في
تتضمنها إلعمال وأقســام إنتاجية والتي تتخذ شكل حـوادث عمل يتضرر األفراد العاملون و عناصر
اإلنتاج األخرى بسببها كاآلالت واملباني أو تتخذ في شكل أمراض مهنية جسدية أو نفسية يصاب
بها الفرد أثناء عمله .
 :0-0-0-0حوادث العمل :
تحدث اإلصابات في الصناعة بسبب حوادث العمل ويمكن تعريف الحادث بأنه واقعة أو
حدث يقع فجأة وينتج عنه نوع من الضرر للعامل أو تلف املعدات واملواد ( الزيادى  ،سنة 1222م
 ،ص290م ) .

 :0-0-0-0-0أسباب حوادث العمل تشمل:
 :0-0-0-0-0-0الظروف الفيزيقية وهى :
أ ) الحرارة :
أثبتت البحوث العلمية أن درجة الحرارة التي يعمل فيها الفرد تؤثر على عدد حوادث العمل
واإلصابات الناجمة عنه ،فقد وجد أن إصابات العمل تكون عند حدها األدنـى عندما يعمل األفراد
في درجة حرارة معتدلة وكلما قلت الحـ ـرارة أو زادت عن الدرجة املثلى زاد معدل الحوادث وزادت
خط ــورتها(عمومن ،ص)004

ب ) اإلضاءة :
اإلضاءة عامل هام للرؤية الجيدة وضعفها يسبب إجهاد للعيون ويق ـ ـ ــلل من قدرة العامل على
التمييز في حركة اآلالت واملع ــدات وبالتالي يكون عرضة للحوادث( يحضية ،سنة 1220م ص .) 10
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ج ) الضوضاء :
تؤثر الضوض ــاء املرتفعة تأثيرا مباشرا في القدرة على العمل واإلنتـاج ،وخاصة بالنسبة لألعمال
التي تعتمد على املجهود الذهني إذ تؤدي األصوات املرتفعة إلى تشتيت الذهن وعدم تركيزه واإلجهاد
العصبي كما تحول في بعض األحيان دون سماع عوامل التنبيه من الخطر وبالتالي الوقوع في شبح
الحوادث واإلصابات ( عقليي  ،سنة 1220م ص .) 342

د ) التهوية :
تغيير وتجديد الهواء أثناء العمل من شأنه إزالة الروائح الكريهة واملضرة وخفض درجة الحرارة
وبالتالي عدم الوقوع في الحوادث ،فسوء التهوية يصاحبه الخمول والتعب الذي قد يؤدي إلى
االستجابات الناقصة وإصدار السلوك غير اآلمن ومن ثم الوقوع في الحوادث ( قويدر  ،سنة 2..2م
ص .) 04

 :9-0-0-0-0-0األسباب الشخصية :
أ ) الحالة الوجدانية :
الحالة االنفعالية الشديدة للعمال من شأنها أن تزيد في التورط بحوادث العمل فالحزن
والغضب وغيرها من حاالت انفعالية تقلل من وظائف العمليات املعرفية وتباعد بينهما ،وبين
املعالجات الناجحة للمواقف الضاغطة كذلك االبتهاج الزائد يؤدي إلى التورط في الحوادث.

ب ) الخبرة :
أوضحت بعض البحوث التي استهدفت دراسة العالقة بين طـول الخبرة في
العمل والحوادث التي تحدث في أثنائه اتجاها عاما نحو نقصان معدل الحوادث كلما طالت مدة
الخبرة (طه ،سنة 2..1م ص .) 4.4

ج ) العوامل الالشعورية :
وتتمثل في جملة الدوافع الالشعورية التي تدفع العامل للوقوع في الحادثة مثل كراهية العمل
والتهرب من املسؤوليات واالنتقام من أصحاب السلطة ،لوم الذات وعقاب النفس وغيرها ( ياسين
 ،ص .) 2.2

 :3-0-0-0-0-0املتغيرات الديموغرافية:
أ ) الس ــن :
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دلت بعض البح ـ ـ ـوث أن عدد الحوادث يزداد بتقدم العم ـ ـ ـ ـ ـر عند بعض العمال ،حيـ ـ ـ يصبح
هؤالء ال يأخ ـ ـ ـ ـ ـذون الحد الكافي من الح ـ ـ ـذر تجاه أعمال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهم ونتيجة ك ـ ـ ـ ـذلك لأللفة باملخاط ـ ـ ـ ـ ـ ـر التي
اكتسبوها
طوال مده عمره (عزت ،ص .) 302

ب) الجنس :
شكلت نسبة الحوادث بين اإلناث أكثر مما هي عليه بين الرجال ويرجع تفسير ذلك إلى الفروق
بين الجنسين بصدد االتزان النفس ي الفسيولوجي فمن املعروف أن النساء أقل اتزانا من الناحية
النفسية ،والفسيولوجية وربما كانت كثرة الخجل عند النساء إضافة إلى كثرة املسؤوليات املنزلية
واملهنية امللقاة على عاتق املرأة العاملة التي تزيد من اإلرهاق النفس ي والجسمي ومن ثمة سهولة
التورط في الحوادث واإلصابات (هرفة2.14 ،م  ،ص .) 3

ج) طبيعة العمل :
تؤكد إحصاءات حوادث العمل معدل هذه الحوادث يزداد في األعمال اليدوية وثمة إحصاءات
أخرى تشير إلى أن للتقنيات الحديثة دور في زيادة معدل الحوادث ،حي كلما زادت سرعة اآلالت
زاد تعقيد العمل وتفاقمت مسؤولياته ومن ثم يزيد معدل التورط في الحوادث ( قويدر ،ص.) 5

 :4-0-0-0-0-0األمراض املهنية :
يتعرض األفراد العاملين باملنظمة إلى األمراض املهنية إضافة إلى تعرضهم إلى حوادث العمل،
إن عملية تحديد سبب تعرضهم إلى حادث معين قد تكون أسهل من عملية تحديد سبب إصابتهم
بمرض ما وعملية التميز بين األمراض التي تنشأ بسبب العمل واألمراض األخرى التي تصيب الفرد
ليست بالعملية السهلة فقد يكون هناك تداخل في مسببات املرض وألجل حسم موضوع التميز
بينها فقد عرفت منظمة العمل الدولية املرض املنهي بأنه  :كل مرض تكثر االصابه به بين املشتغلين
في مهنة معينة أو مجموعة من املهن دون غيرهم كظهور حالة تسـ ــمم من مادة معينة تستعمل
في مهنة أو مجموعة من املهن وبالتالي فان اإلصابة هي إحدى نتائج وقوع الحوادث (عودة،
ص).422
 :9-0-0الرعاية الصحية :
لقد أخدت برامج رعاية األفراد العاملين مكانة خاصة من بين برامج إدارة األفراد والتي ال
تقل أهمية عن برامج السالمة املهنية ودلك ملا لها من أهمية كبيرة ليس للمنظمة فحسب وإنما
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للعاملين فيها أيضا وتشمل برامج الرعاية في تقديم الخدمات التي من شانها االهتمام بصحة
العاملين البدنية والعقلية مثل :

 :0-9-0-0الخدمات الغذائية :
تق ــوم بعض املنظمات بتقديم خدمة التغذية لعامليها وذلك بتقديم وج ـ ـ ــبة أو عدة وجبات
عن طريق
املطاعم وخاصة في الشركات البعيدة عن العمران وخدمة التغذية قد تكون مجانية أو بسعر
رمزي حي
توفر غالبية املنظمات بوفيهات لتقديم مشروبات باردة وساخنة وبأسعار منخفضة خالل فترات
الراحة.

 :9-9-0-0خدمة املسكن :
من خالل توفير السكن املناسب للعاملين لتوفــير تكاليف النقل وخفـ ــض معدل الغياب
والتأخير.

 :3-9-0-0الخدمة الصحية :
تقوم بعض املنظمات بتقديم الخدمة الصحية لألفراد العاملين عن طريق التامين الصحي أو
مستشفي خاص بها أو عيادات تمتلكـها مزودة بكافة اإلمكانات املادية والبشرية أو عن طــريق التعاقـد
مع مستشفيات خارجــية لتقديم الخدمة الصحية ( الزيادى  ،سنة 1222م  ،ص3.7م ) .

 :4-9-0-0الخدمات االقتصادية :
تقدم بعض املنظمات خدمات ذات طابع اقتصادي تساهـم فيه بحل بعض مشاكل العاملين
وتحسين أوضاعهم االقتصادية كالقروض والسلف ودفع املرتبات عند اعتزال الخدمة والتامين
ضد الحوادث واإلصابات.

 :5-9-0-0الخدمات التعليمية والثقافية :
بعض املنظمات تسعى لرفع املستوى التفافي واملنهي لإلفراد العاملين بها عن طريق توفير
املكتبات وتوفير الصحف واملجالت اليومية أو األسبوعية ومنح اإلجازات الدراسية بهدف مواصلة
دراستهم والترشيح للدورات وغيرها.
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 :6-9-0-0الخدمات الترفيهية:
لتحسين الحالة النفسية للعاملين ورفع من روحهم املعنوية وتحافظ على قوة العمل لديها
تسعى بعض املنظمات إلى تقديم خدمات ترفيهية لعامليها مثل إنشاء نادي اجتماعي أو دار
للسينما أو مسابح وغيرها.

 :7-9-0-0تحسين ظروف العمل:
أي توفير بيئة عمل مناسبة مزودة باإلضاءة والتهوية والتبريد املناسب وغرف لراحة العاملين وقت
فترات االستراحة (عودة  ،ص.) 03.

 :9-0الدافعية :
تعتبر الدافعية إحدى العوامل املحددة لسلوك الفرد وقيامه بتصرفات معينة دون أخرى
لذلك نال موضوع الدافعية اهتماما كبير في جميع األوساط العلمية ولعالقته الوطيدة باإلنتاجية
واألداء .

 :0-9-0مفهوم الدافعية :
الدافعية تعنى :حالة داخلية عند الفرد تولد لديه الطاقة والحركة وتوجه سلوكه نحو الهدف
( الشميمري وآخرون ،سنة ،2..2ص. ) 204
كما عرفت الدافعية بأنها حاجات مختلفة ومتنوعة يسعى الفرد إلى إشباعها بإتباعه أنماطا
سلوكية مختلفة ويزداد هذا الدافـع كلما كانت الحاجـة غير مشبعه ( .موس ى اللوزي  ،سنة
2.1.م،ص .) 00

 :9-9-0الخصائص األساسية للدافعية :
للدافعية مجموعة من الخصائص تتمثل في األتي :

 :0-9-9-0املجه ــود :
هو قوة السلوك املرتبط بالعمل أو مقدار املجهود الذي يبذله الفرد في العمل.

 :9-9-9-0االستمرارية أو املثابرة:
تشير هذه الخاصـية إلي استمرارية ومثابــرة األفراد في بذل املجهود في مهامهم ووظائفهم.

 :3-9-9-0االتجاه :
وتشير هذه الخاصية إلى كمية العمل الذي يؤديه الفرد إلى جانب نوعية وجودة العمل في
االعتبار(.عبدالرحيم ،سنة 1224م ،ص. ) 114
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 :3-9-0أن ـ ــواع الدوافـ ـ ـ ــع :
 : 0-3-9-0حس ـب نوع ـ ــها :
 : 0-0-3-9-0دوافـع أولية :
تكون الدوافع من هذا النوع فطرية ومرتبطة بالجانب العضوي للفرد مثل الحاجة للغذاء أو
الهواء ويطلق عليها كذلك بالدوافع الفطرية فهي ترجع إلى الوراثة ،كذلك تسمى بالدوافع أو
الحاجات ذات املصدر الداخلي أو بدوافع البقاء ألنها ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد واستمراره
ووجوده.

 : 9-0-3-9-0دوافع ثانوية :
تكون الدوافع في هذا النوع متعلمة ومكتسبة وتتغير خالل عملية التعلم والتطبع االجتماعي التي
يتعرض لها الف ـ ـرد في األســرة أو في املدرسـ ـة وغيرها ويطلق عليها الدوافـع املكتسبة أو املتعلمة
وتنشأ نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة والظروف االجتماعية املختلفة التي يعيش فيها ( الداهري،
1222م ص.)1.3

 : 9-3-9-0حس ــب مصادرها :
 :0- 9-3-9-0دوافع داخلية :
هي دوافع نابعة من داخل الشخص والطاقة الداخلية والتوجيه الذي يكون السبب في القيام
بالش يء منبعثا من رغبته الذاتية في القيام بذلك العمل وأنه يقوم بالوظائف من أجل ذاته وسعيا
منه لتحقيقها وليس مدفوعا للقيام بأي عمل من أجل أن يثاب أو أن يقدره اآلخرون ).الداهري،
1222م ص .)1.0

 :9- 9-3-9-0دوافع خارجية :
الدواف ـ ــع في مثل هذا النوع مصدر الطاقة خارجي تقوم بتوجيه أداء الفرد وتحثه على العمل ،
والتي تؤدي به للقيام باألعمال ليس من أجله بل من أجل اآلخرين فهو يطمح ألن يقدرونه ويعترفوا
به أو من أجل الحصول على حوافز كاملكافأة أو الحصول على عالوة أو ترقية أو تقدير خارجي أو
تجنب العقاب ).الداهري1222 ،م ،ص)1.0

 :4-9-0نظريات الدوافع :
لقد ظهرت العديد من النظريات في علم النفس قدمت للمدراء خدمة كبيرة في كيفية دفع
األفراد وتنشيط سلوكهم نحو األهداف املطلوبة ونظر أهميتها سوف نعرض أبرزها ومدى
إسهامها في مجال الفكر اإلداري:
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 :0-4-9-0نظرية تدرج الحاجات:
تعد نظرية ماسلو للدوافع من النظريات الرائدة في مجال تفسير سلوك الفرد حي يحتاج
التطبيق اإلداري لها من قبل اإلدارة إلى معـ ـ ـ ـ ـ ــرفة الحاجات الغير مشبعة للفرد والتي تعمل
كدوافع للسلوك وتوجيهها نحو مصلحة اإلدارة لتحقيق أهدافها وتتلخص نظرية تدرج الحاجات
في االفتراضات التالية :
 اإلنسان كائن لديه حاجات ويشعر باحتياج إلشباعها هذا االحتياج يؤثر في سلوكه ويسبب لهتوثرا وحتى ينهى حالة التوتر لديه يبذل مجهود كبير ويسعى للبح عن إشباعها.
 تتدرج الحاجات في السلم تبدأ بالحاجات األساسية لبقاء جسمه واستمراره في الحياة حييقوم الفرد بإشباعه للحاجات األساسية أوال كالطعام والشراب وامللبس واملسكن والجنس تم
يبدأ باالنتقال إلى إشباع حاجة األمن لحمايته من املخاطر التي تسبب له عدم استقراره تم ينتقل
إلى إشباع حاجته للحب واالنتماء إلى أفراد ليعيش معهم ويتعامل معه في كالنادي واملدرسة
والعمل وغيرها تم ينتقل إلى إشباع حاجته لالحترام وتقدير اآلخرين له وان يكون له مكانه قيمة
في البيئة املحيطة به تم إشباع حاجته لتحقيق ذاته في املكان الذي يليق به ويتناسب مع قدراته.
 الحاجات الغير مشبعة أو يجد الفرد صعوبة في إشباعها قد تؤدي به إلى نشوء إحباط لديه أوآالما نفسيه.

 :9-4-9-0نظرية ذات العاملين :
تنسب هذه النظرية للكاتب فردريك هييرزبرغ الذي أهتم هو وزمالؤه بتحديد عوامل العمل
التي تؤدى إلى رضا العاملين على أعمالهم من خالل دراسة مجموعة من املهندسين واملحاسبين
في عدد من الشركات األمريكية لتحديد املواقف والظروف التي شعروا بها بأعلى مستويات الرضا
عن العمل والحاالت إلى شعروا بها باستياء بالغ وقد توصلوا إلى مجموعتين من العوامل :عوامل
الصيانة أو الوقائية وهى عوامل تتعلق بالعمل وتشمل سياسات الشركة وإدارتها والعالقات مع
الرئيس والزمالء وظروف العمل املادية والراتب هذه العوامل يعتبرها هييرزبرغ على أنها عوامل
سلبية ألنها وجودها ال تساعد على تحقيق الرضا لدى العامل أو دافعية قوية للعمل ولكن
غيابها أو نقصها يولد شعورا بعدم الرضا .أما العوامل االخري فهي عوامل الدافعية وتؤدى إلى
الرضا في حال توفرها وكذلك تؤدى إلى دافعية عالية وتشمل العمل نفسـه االنجاز والتقدير
واالحـترام والواجبات نفسها وإمكانية التطور (حريم  ،سنة 2.1.م ،ص .)201
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 :3-4-2-1نظرية دافع االنجاز :
يرى ماكيالند أن العمل في املنظمة يرتكز على ثالث حاجات هي:
* الحاجة إلى االنجاز :ويشير دافع االنجاز إلى تلك الرغبة ألداء العمل بطريقة جيدة وهو من
الدوافع املتعلمة أي ترجع لخبرات الفرد وما تعلمه في السابق.
* الحاجة إلى القوة  :وتشير إلى أن األفراد الذين لديهم حاجة إلى القوة يحاولون دائما التأثير على
اآلخرين من خالل تقديمهم للمقترحات واإلعالن عن آرائهم وتقييمهم للمواقف ويمتازون بقدرتهم
على التعبـير والطالقة والنقاش واملجادلة.
* الحاجة االنتماء  :األفراد الذين يقضون وقتهم بشان إقامة عالقات ودية مع اآلخرين تصبح
لديهم حاجة االنتماء أو االندماج فنجدهم يراعون مشاع ــر اآلخرين وأحاسيسهم ونراهم يبذلون
جهودهم لتنمية ع ـ ـ ـ ــالقات
ودية مع رفاقهم من خالل مساعدتهم ومساندتهم ورغم بساطة هذه النظرية إال أنها قدمت
أسسا جيدة للتطبيق اإلداري يساعد املديرين يتمثل في أن دافع االنجاز من الدوافع املتعلمة
وبالتالي على املنظمة ان تصمم البرامج التدريبية الجيدة التي من شانها رفع االنجاز كذلك على
املنظمة من حين إلى آخر أن تزود املوظفين بمعلومات عن مدى تقدمهم في العمل ( الشميمري
وآخرون  ،سنة  ،2..2ص. ) 272

القسم الثاني :الجانب العملي ( الدراسة امليدانية )
 : 0-2منهجية الدراسة :
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي في وصف وتفسير الظاهرة والذي يعتمد على جمع
البيانات من مصادرها األساسية والثانوية وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية من خالل مجموعة من االختبارات كاختبار آلفا كرونباخ وجداول التوزيع التكراري
والنسب املئوية والوسط الحسابي املرجح والعام و االنحراف املعياري ـ واختبار بيرسون لالرتباطـ
واختبار Tللعينتين غير املستقلتين).
 :9-9مجتمع وعينة الدراسة :
يتمث ــل مجتمع ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة في جميع الع ــاملين الليبيين بمصـ ـ ـ ــنع البرج لالس ـ ـ ـ ــمن ــت وع ــددهم
ّ
()3..عنصرا تم أخذ عينة عشوائية قوامها( )0.مفردة ووزع عليهم االستبيان استرجع منها ()49
استبيانه بنسبة  % ..9وكان الفاقد بنسبة % ..2
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 :3-9أداة الدراسة :
لتحقيق أهداف الدراسـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام الباح االسـ ـ ــتبيان كأداة لجمع البيانات يحتوي على
جزئيين احدهما يتعلق بالبيانات الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية لعينة الدراس ـ ـ ـ ــة والثاني يتعلق بآراء العينة حول
موضوع الدراسة والتي يتكون من املحاور التالية:
 -1محور صيانة املوارد البشرية ويحوى خمسة عشر عبارة.
 -2محور الدافعية تضمن تسعة عبارات.
 -3محور السالمة املهنية والرعاية الصحية للموارد الصيانة البشرية والعالقة بينهما تضمن عشرة
عبارات ،وكانت اإلجابات عن عبارات االستبيان مغلقة حسب مقياس ليكرث الخماس ي بمعنى أن
لكل عبارة خمسة إجابات أعطيت لها درجات لتتم معالجتها إحصائيا على النحو التالي :

جدول رقم ( )0توزيع الدرجات على إجابات املبحوث
اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الدرجة

0

4

3

2

1

وبالتالي يكون متوسط الدرجات ( )3فادا كان متوسط اإلجابة اكبر من ( )3فيدل على ارتفاع درجة
املوافقة.أما إذا كان متوسط اإلجابات اقل من ( )3فيدل على انخفاض درجة املوافقة.

 :4-2اختبارات الثبات والصدق اإلحصائي :
لغرض التأكد من الصـ ـ ـ ــدق املنطقي لالس ـ ـ ــتبانة تم عرض ـ ـ ــها على عدد من األسـ ـ ـ ــاتذة بالكلية
لالسترشاد بآرائهم
حول أسـئلة االستبانة لتكون أكثر وضوحا ،كما ثم إجراء بعض املقاييس اإلحصائية للتأكد من
مدى التناسـق الداخلي للكل فقرة من فقرات االستبيان من خالل استخدام معامل الثبات ألفا
كرونباخ والجدول رقم ( )2يبين قيمة معامل الصدق والثبات.

جدول ( )9نتائج اختبار ألفا كرونباخ
املحاور

عدد العبارات

معامل الثبات

معامل الصدق

صيانة املوارد الصيانة البشرية

10

..900

0.930

الدافعية
العالقة بين صيانة املوارد البشرية
والدافعية

2

..043

0.802

1.

..00.

0.806
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يتض ـ ــح من نتائج الجدول أعاله أن جميع نتائج الثبات والص ـ ــدق إلجابات أفراد العينة على
العبارات املتعلقة بكل محور من محاور الدراســة أكبر من ( )%0.وهي نســبة جيدة مما يدل على
أن االسـ ـ ــتبيان يتص ـ ـ ــف بالثبات والصـ ـ ــدق ويحقق أغراض البح  ،ويجعل التحليل اإلحص ـ ـ ــائي
ً
سليما ومقبوال.

 :5-9التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة:
 :0-5-9البيانات الشخصية :
الجدول رقم ( )3يبين التوزيع التكراري والتكرار املئوي لعينة الدراسة وفقا ملتغير ( :الجنس
ـ املؤهل العلمي ـ املسمى الوظيفي ـ عدد سنوات الخبرة ).
املتغير
الجنس

املؤهل العلمي

املسمى الوظيفي

عدد سنوات الخبرة

الفئة

العدد

النسبة %

ذكر
لم يذكر
دبلوم متوسط
بكالوريوس
بليسانس
دبلوم عالي
موظف
رئيس قسم
مدير وحدة ادارية
لم يذكر
أقل من  0سنوات
من  0ألي أقل من 1.سنوات
من  11الى أقل من 10سنة
من 10سنة فاكثر
لم يذكر

47
1
16
18
4
10
30
10
3
5
2
29
15
1
1

97.9
2.1
33.3
37.5
8.4
20.8
62.5
20.8
6.3
10.4
4.2
60.4
31.2
2.1
2.1

تشير نتائج بالجدول أعاله أن أغلب أفراد عينة الدراسة من الذكور حي بلغت نسبتهم27.2
%من إجمالي أف ـ ـ ـراد العينة هذا يعنى عدم وجود عنصر نس ـ ــائي يعمل باملصـ ـنع.
ك ـ ـ ــما يتضح من الجدول أن ما نسبته %37.5هم من حملة املؤهل العل ـ ـ ـ ــمي البكالوريوس وهي
األعلى ،تم يليها الدبلوم املتوسط بنسبة  %33.3ثم الليسان ـ ـ ـ ــس وبنسبة ، %9.4ثم الدبلوم العالي
أما بالنسبة للمسمى الوظيفي نجد أن أغلب أفراد عينة الدراسة
بنسبة ، % 20.8
موظفون حي بلغت نسبتهم % 02.0يليهم ما نسبته  % 20.8لألفراد الذين يشغلون منصب
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رئيس قسم ثم مدير إدارة بنسبة  % 6.3ونسبة  % 10.4من العاملين لم يذكروا مسمى وظيفتهم
.
أما الخبرة الوظيفية فقد كانت أعلى نسبة هي  % 0..0ملن تتراوح خبراتهم من  0سنوات إلي أقل
من 1.سنوات يليها نسبة  % 31.2للعاملين الذين تتراوح خبرتهم من  11إلى أقل من 10سنة ثم
ما نسبته  4.2لألفراد الذين تتراوح خبراتهم إلى اقل من  0سنوات وكانت اقل نسبة هي  2.1للعامين
ذوي الخبرة من 10سنة فأكثر ويعزو الباح هذه النتيجة أن املصنع منذ فترة طويلة عشر سنوا
ت أو أكثر لم يصدر تعيينات جديدة.
 :9-5-9عرض وتحليل نتائج محاور الدراسة.
 :1-2-0-2مح ـ ـ ــور ص ــيانة امل ــوارد البشرية :
الجدول رقم ( )4يبين نتائج اإلحص ـ ـ ـ ــاء الوص ـ ـ ـ ــفي إجابات أفراد العينة عن عبارات محور ص ـ ـ ـ ــيانة
املوارد البشرية.
جدول ( )4اجابات أفراد العينة عن عبارات محور صيانة املوارد البشرية
االنحراف مستوي
املتوسط
املعياري األهمية

العبارة
يوجد باملصنع نظام خاص وفعــال للسالمة املهنية والرعاية
الصحية
هناك وعي تام لدى العاملين بمفهوم السالمة املهنية وأهميتها في
العمل
هناك إجراءات ووسائل تتبع في املصنع للتقليل من الحوادث
وإصابات العمل
توجـد في جميع أماكن العمل إعالنـات وملصقات خاصة بالسالمة
املهنية
هناك صناديق لإلسعافـات األولية جاهـزة الستخدامها في محيط
عملك
موظفو اإلدارة أو الوحدة املختصة بالسالمة املهنية مؤهلين في
مجال عملهم
السبب الرئيس ي إلصابات وحوادث العمل من وجهة نظرك هو عدم
التزام العاملين بإجراءات السالمة
تسعى إدارة املوارد البشرية باملصنع إلى توفيرا لظروف اآلمنة في
العمل
يوجد باملصنع صاالت خاصة بتقديم الوجبات لغذائية املجانية
للعاملين
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اتجاه
اإلجابات

4..0

..90

6

موافق

3.22

..22

7

موافق

4.22

..71

3

4.31

..79

2

3.00

..22

11

موافق

3.77

1.1.

10

موافق

4.23

..99

5

موافق
بشدة

3.0.

..22

12

موافق

4.33

..72

1

موافق
بشدة

موافق
بشدة
موافق
بشدة

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /
يعمل املصنع على توفير العالج أو الفحص الطبي املجاني للعاملين
يمنح املصنع بعض التسهيالت ملوظفيه ملساعدتهم كالسلف
والقروض
يوجد باملصنع صاالت للرياضة ومكتبة علمية للترفيه عن املوظفين
في أوقات فراغهم
يسعى املصنع دائما إلى تحسين ظروف العمل املناسبة للعمل
يوحد باملصنع برنامج للتأمين الصحي للعاملين
يوجد باملصنع خدمات لنقل العاملين
إجمالي املحور

3.91

..29

9

موافق

2.31

1.11

14

غير موافق

2.12

1...

15

غير موافق

3.22

..22

8

4.27

..72

4

2.4.

..20

13

موافق
موافق
بشدة
غير موافق

3.66

0.50

تبين نتائج الجدول أعاله تصورات املبحوثين نحو مدى توفر وتطبيق برام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج صيانة املوارد
البشـ ــرية (الس ـ ــالمة املهنية والرعاية الص ـ ــحية ) باملص ـ ــنع قيد الدراس ـ ــة كانت مرتفعة حي بلغ
املتوسـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي املرجح العــام لإلجـابــات على عبــارات املحور هو(  )3.00وبمتوسـ ـ ـ ــط مرجح
للعبارات يتراوح بين ( 2.12ـ )4.33
حي كانت العبارات التالية :
عبارة ( يوجد باملص ـ ــنع ص ـ ــاالت خاص ـ ــة بتقديم الوجبات الغذائية املجانية للعاملين) بمتوس ـ ــط
حس ــابي ( )4.33في املرتبة األولي وباتجاه املوافقة بش ــدة حي يؤكد أفراد عينة الدراس ــة وبش ــدة
على وجود ص ـ ـ ــاالت خاص ـ ـ ــة بتقديم الوجبات الغذائية املجانية لهم ،وعبارة ( توجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد في جميع
أماكن العمل إعالن ـ ـ ـ ـ ــات وملصـ ــقات خاصـ ــة بالسـ ــالمة املهنية) بمتوس ـ ــط ( )4.31باملرتبة الثانية
ويؤكدون أيض ـ ــا وبش ـ ــدة على وجود ملص ـ ــقات خاص ـ ــة بالس ـ ــالمة املهنية وعبارة (هناك إجراءات
ووسـائل تتبع في املصـنع للتقليل من الحوادث وإصـابات العمل) بمتوسط ( )4.22باملرتبة الثالثة
وعبارة يوحد باملصـ ــنع برنامج للتأمين الصـ ــحي للعاملين بمتوسـ ــط( ) 4.27باملرتبة الرابعة وعبارة
الس ـ ــبب الرئيسـ ـ ـ ي إلص ـ ــابات وحوادث العمل من وجهة نظرك هو عدم التزام العاملين بإجراءات
الس ـ ـ ــالمة بمتوسـ ـ ـ ــط ( )4.23باملرتبة الخامس ـ ـ ـ ــة ،جاءت العبارات ( يوجد باملصـ ـ ـ ــنع نظام خاص
وفعال للسالمة املهنية والرعاية الصحية) بمتوسط ( )4..0باملرتبة السادسة وباتجـ ـ ـ ـ ــاه املوافقة
يدل على وجود نظام فع ـ ـ ـ ـ ــال لصيانة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد البشري ،وعبارتي ( هناك وعي تام لدى العاملين
بمفهوم السـالمة املهنية وأهميتها في العمل) بمتوسط ( ( ، )3.22يسعى املصنع دائما إلى تحسين
ظـ ـ ـ ــروف العمل املناسبة للعمل
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بمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ( )3.22باملرتبة الس ــابعة وباتجاه املوافقة يدالن على أن العاملين لديهم وعى تام
بمفهوم الس ـ ـ ــالمة ووس ـ ـ ــائلها وأهميتها في العامل وان املص ـ ـ ــنع يعمل على تحس ـ ـ ــين ظروف العمل
لتحقيق الس ــالمة  ،وعبارة ( يعمل املص ــنع على توفير العالج أو الفحص الطبي املجاني للعاملين)
بمتوسـ ـ ـ ـ ــط ( )3.91باملرتبة الثامنـ ـ ــة وباتجاه املوافقة وعبارة (موظفو اإلدارة أو الوحدة املختصة
بالسالمة املهنية مؤهلين في مجال عملهم) .بمتوسط (  ) 3.77باملرتبة التاسعة وباتجاه املوافقة،
وعبارة ( هناك صــناديق لإلســعاف ـ ـ ـ ــات األولية جاه ـ ـ ـ ــزة الســتخدامها في محيط عملك) بمتوســط
( )3.00باملرتبة العاشـرة وباتجاه املوافقة وعبارة ( تسـعى إدارة املوارد البشـرية باملصنع إلى توفيرا
لظروف اآلمنة في العمل) بمتوسط( )3.0.باملرتبة الحادية عشر وباتجاه املوافقة.
في حين جـاءت بـا ي العبـارات بـاملرتبـة األخيرة وبـاتجـاه غير املوافقـة وهي كالتالي  :عبارة ( يوجد
بـاملصـ ـ ـ ــنع خـدمـات لنقـل العاملين) بمتوسـ ـ ـ ــط ( )2.4باملرتبة الثالثة عشـ ـ ـ ــر هذا يعنى عدم وجود
خدمات لنقل العاملين من محل إقامتهم للمص ـ ـ ـ ــنع  ،وعبارة ( يمنح املص ـ ـ ـ ــنع بعض التس ـ ـ ـ ــهيالت
ملوظفيه ملساعدتهم كالسلف والقروض) بمتوسط ( )2.31باملرتبة الرابعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عشر تشير عدم
وجود منح مقدمة ملساعدة العامل ـ ـ ـ ـ ـ ــين  ،وعبارة ( يوجد باملصنع صاالت للرياضة ومكتبة علمية
للترفيه عن املوظفين في أوقات فراغهم) بمتوسـط ( )2.12باملرتبة الخامسـة عشـر أيضـا يدل على
عدم وجود صاالت رياضة أو مكتبة للترفية على العمل أوقات فراغهم.

 :9-9-5-9محور الدافعية :
الجدول رقم ( )5يبين نتائج اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد العينة عن عبارات محور
الدافعية.
االنحراف مستوي
املتوسط
املعياري األهمية
7
1...
3.70

العبارة
ال انتظر الشكر أو املكافأة من رئيس ي عند انجاز عملي
أوظف جميع قدراتي ومهاراتي أتناء تأديتي لعملي
أقوم بمهامي وظيفتي املكلف بها من تلقاء نفس ي وبالشكل
املطلوب
احرص دائما على الحضور للعمل مبكرا ودون تأخير
افتخر دائما بعملي الدى أقوم به وأنه ذو معنى في حياتي
ال اشعر بامللل أو الضجر عند تأدية عملي
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4.39

..42

3

4.4.

..42

2

4.31

..01

4

4.49

..00

1

4.10

..09

5

اتجاه
اإلجابات
موافق
موافق
بشدة
موافق
بشدة
موافق
بشدة
موافق
بشدة
موافق
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ليس لدي أي استعداد للعمل خارج نطاق مهام مهنتي
لدي استعداد للتعاون ومساعدة زمالئي في العمل
ليس لدي استعداد لترك عملي واالنتقال إلى عمل آخر في
منظمة أخرى
إجمالي املحور

2.22
4..9

1.11
..72

9
6

محايد
موافق

3.07

1.12

8

موافق

4.10

1.30

يتضح من نتائـج الج ـ ـ ـ ــدول ( )0تصورات املبحوثين حول عبارات مح ــور الدافعية كانت
مرتفعة حي
بلغ املتوسط الحسابي املرج ـ ـ ــح العام لإلجابات هو( )4..1واملتوسط املرجح للعبارات يتراوح بين
( 2.22ـ  )4.49حي جاءت العبارة التالية باملرتبة األولي باتجاه موافق بشدة عبارة (افتخر دائما
بعملي الذي أقوم به
وأنه ذ ومعنى في حياتي) بمتوسط ( ، )4.49وعبارة ( أقوم بمهامي وظيفتي املكلف بها من تلقاء نفس ي وبالشكل
املطلوب) بمتوسط ( )4.4باملرتبة الثانية وعبارة ( أوظف جميع قدراتي ومهاراتي أتناء تأديتي لعملي) بمتوسط
( )4.39باملرتبة الثالثة ،وجاءت العبارات التالية في املرتبة األخيرة وهي كالتالي  :عبارة ( ليس لدي أي استعداد
للعمل خارج نطاق مهام مهنتي) بمتوسط( )2.22باملرتبة التاسعة باتجاه محايد وعبارة ( ليس لدي استعداد لترك
عملي واالنتقال إلى عمل آخر في منظمة أخرى) بمتوسط ( )3.07باملرتبة الثامنة باتجاه املوافقة ،عبارة ( ال انتظر
الشكر أو املكافأة من رئيس ي عند انجاز عملي) بمتوسط ( )3.70باملرتبة السابعة باتجاه املوافقة.

 :3-9-5-9محور العالقة بين صيانة املوارد البشرية والدافعية :
الجدول رقم ( ) 6يبين نتائ ــج اإلحصاء الوص ـ ـفي إلجابات أفراد العينة عن عبارات السالمة
املهنية كما هو مبين ادناه:
جدول رقم ( )6يبين نتائ ــج اإلحصاء الوص ـفي إلجابات أفراد العينة عن عبارات السالمة املهنية
العبارة

املتوسط

االنحراف
املعياري

مستوي
األهمية

اتجاه
اإلجابات

وجود نظام خاص وفعال بالسالمة املهنية والرعاية الصحية
باملصنع يدفعك بقوة للعمل

3.09

1..3

4

موافق

إجراءات ووسائل السالمة التي يعتمدها املصنع لها اثر ايجابي على
أدائك لعملك

3.0.

1.13

5

موافق

4.23

..93

1

موافق
بشدة

3.91

..20

3

موافق

توفر ظروف العمل املناسبة يزيد من رغبتك في أداء مهامك
الوظيفية بشكل أفضل
اهتمام اإلدارة وضع صناديق لإلسعافات ا ألولية في محيط عملك
يشعرك باألمان أكثر في عملك
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وجود إرشادات وملصقات خاصة بالسالمة في عملك يجعلك
تتفادى الحوادث واألخطار وانجازك حتى املهمات الصعبة

4.21

..09

2

موافق
بشدة

من نتائج الجدول أعاله يتضح أن املتوسط الحسابي املرجح لإلجابات يتراوح بين ( 3.0ـ )4.23
حي جاءت العبارات التالية  :عبارة ( توفر ظروف العمل املناسبة يزيد من رغبتك في أداء مهامك
الوظيفية بشكل أفضل) بمتوسط ( )4.23باملرتبة األول وباتجاه املوافقة بشدة .
وعبارة ( وجود إرشادات وملصقات خاصة بالسالمة في عملك يجعلك تتفادى الحوادث واألخطار
وانجاز ى املهمات الصعبة) بمتوسط ( )4.21باملرتبة الثانية باتجاه موافقة بشدة. ،
وعبارة ( اهتمام اإلدارة بوضع صناديق لإلسعافات األولية في محيط عملك يشعرك باألمان أكثر في
عملك) بمتوسط ( )3.91باملرتبة الثالثة باتجاه املوافقة.
والجدول رقم ( )7يوضح نتائج االحصاء الوصفي إلجابات افراد عينة الدراسة على عبارات
الراية الصحية :
جدول ( )7إلجابات أفراد العينة عن عبارات الرعاية الصحية
العبارة
توفير خدمة العالج املجاني لك وألسرتك من
األمور التي تجعلك تبذل قصار يجهدك في
العمل
وجود مكتبة علمية وصاالت للرياضة
تشعرك بالراحة واملتعة والبقاء في عملك
لفترة أطول
حصولك على السلف والقروض ملساعدتك
من األمور التي تدفعك بقوة للعمل
توفر خدمات النقل يعزز من ثقتك
بمنظمتك وعملك والتفاني فيه
اهتمام املصنع بالتأمين على حياتك وحياه
أسرتك صحيا يزيد من ثقتك وحماسك في
العمل

االنحراف
املتوسط
املعياري

مستوي األهمية اتجاه اإلجابات

4.21

..0.

1

موافق بشدة

3.4.

..20

5

موافق

3.03

1.21

4

موافق

3.93

..70

3

موافق

4.13

..92

2

موافق

من نتائج الجدول أعاله يتضح أن املتوسط الحسابي املرجح لإلجابات يتراوح بين ( 3.4.ـ )4.21
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حي جاءت العبارات التالية  :عبارة (توفير خدمة العالج املجاني لك وألسرتك من األمور التي
تجعلك تبذل قصارى جهدك في العمل) بمتوسط ( )4.21باملرتبة األولي باتجاه املوافقة بشدة.
وعبارة (اهتمام املصنع بالتأم ــين على حياتك وحياه أس ــرتك صحيا يزيد من ثقتك وحماسك في
العمل ) بمتوسط ( )4.13باملرتبة الثانية اتجاه املوافقة وعبارة (توفر خدمات النقل يعزز من ثقتك
بمنظمتك وعملك والتفانـ ــي فيه ) بمتوسط ( ) 3.93باملرتبة الثالثة باتجاه املوافقة.

 :6-9اخت ـ ـ ــبار الفرض ـ ــيات:
الختبار فرضيات الدراسة استخدم الباح متوسط بيانات املحور األول واملتمثل في( صيانة
املوارد البشرية) ومتوسط املحور الثاني (الدافعية) للوصول إلى قرار بشأن رفض أو قبول فرضية
العدم التي وضعت لتفسير الظاهرة موضوع البح حي استخدام الباح اختبار بيرسون
لالرتباط على الفرضية حي كانت صياغة الفرضية اإلحصائية للدراسة على النحو التالي :

 :0-6-9الفرضية الرئيسية :
 Hالفرضية الصفرية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين صيانة املوارد البشرية والدافعية.

0
 Hالفرضية البديلة :توجد عـ ـ ـالقة ذات داللة إحصائية بين صيانة املوارد البشـ ـ ـ ـ ـرية والدافعية.
1

كانت نتائج االختبار للفرضية كما هو مبين في الجدول رقم ()9
جدول رقم ( )8نتائج اختبار بيرسون لالرتباط
مستوي املعنوية املشاهدة Sig
..231

قيمة االرتباط
..170

من الجدول أعاله يتبين أن قيمة مستوى املعنوية املشاهدة تساوي ( )..231وهي اكبر من
مستوى الداللة  ...0وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية )  ( H 0أي ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين صيانة املوارد البشرية والدافعية وبذلك تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة
بن يوسف التي أتبت وجود ارتباط قوى بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم ودرجات
التحصيل العلمي والدافعية كذلك دراسة الخياط في وجود عالقة ايجابية طردية بين عناصر
اإلثراء الوظيفي والدافعية .

 :9-6-9الفرضية الفرعــية:
الختبار فرضية الدراس ـة الفرع ـ ــية استخدم الباح ـ ـ ـ متوسط بيانات املحور الثال واملتمثل
في محور العالق ــة بين صيانة املوارد البشــرية والدافعية وذلك للوصول إلى قرار بشأن رفض أو قبول
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فرضية العدم حي استخدام الباح اختبار) (tللعينتين غير املستقلتين على الفرضية املصاغة
على النحو التالي:
 Hالفرضية الصفرية  :ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في متوسطات آراء املبحوثين في
0

مستوى الدافعية باختالف متغيري الصيانة.
 Hالفرضية البديلة  :يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في متوسطات آراء املبحوثين في مستوى
1

الدافعية باختالف متغيري الصيانة  ،حي كانت نتائج االختبار للفرضية كما هو مبين في الجدول
رقم (: )2

جدول ( )2نتائج اختبار( )tللعينتين الغير مستقلتين
املحور
السالمة املهنية

املتوسط
3.867

االنحراف املعياري إحصاءه t
0.699

..273

مستوي املعنوية املشاهدة Sig
..790

0.503
الرعاية الصحية 3.838
من الجدول أعاله يتضح أن قيمة مستوى املعنوية املشاهدة تساوي ( )..790وهي اكبر من
 ...0مما يعني قبول الفرضية الصفرية )  ( Hال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية في متوسطات
0

آراء املبحوثين حول الدافعية وعالقتها بمتغيرى الصيانة ( السالمة املهنية والرعاية الصحية ).

 : 7-9النتائـ ــج والتوصيات :
 :0- 7-9النتائ ــج :
 :0-0- 7-9النتائج الرئيسية:
 -1أظهرت نتائج الدراسة بأن عالقة االرتباط بين املتغيرين ضعيفة وغير داله إحصائيا وبالتالي ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين صيانة املوارد البشرية والدافعية لدى العاملين وهذا ما
أشارت إليه نتائج اختبار بيرسون لالرتباط بالجدول رقم (.)9
ً
 -2أشارت نتائج الدراسة بعدم وجود اختالف في متوسط آراء املبحوثين في درجة الدافعية تبعا
ملتغيري صيانة املورد البشري ( السالمة املهنية والرعاية الصحية) وهذا ما أشارت إليه نتائج اختبار
) (tللعينتين غير املستقلتين بالجدول رقم (.)2

 :9-0-7-9النتائج الفرعية:
 -3أظهرت نتائج الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة منقسمون في أرائهم حول
محور صيانة املورد البشري بين موافقين وموافقين بشدة على عبارات املحور وهو ما أشارت إليه
نتائج الجدول (.)4
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 -4أظهرت نتائج الدراسة أن الخدمات الغذائية املجانية تأتي في املرتبة األولي ضمن برامج الرعاية
الصحية املتبعة داخل املصنع وهذا ما أشارت إليه نتائج الجدول ( )4وبمتوسط حسابي ()4.33
للعبارة  :يوجد باملصنع صاالت خاصة بتقديم الوجبات الغذائية املجانية للعاملين وبدرجة موافقة
عالية جدا .
 -0أيضا أظهرت نتائج الدراس ـ ــة بأن الخدمـ ـ ــات التعليمية والتثقيفية وكذلك الترفي ـ ــهية ليست
من ضمن برنامج
صيانة املورد البشري املتبع داخل املصنع وهذا ما أشارت إليه نتائج الجدول ( )4وبمتوسط حسابي
( )2.12للعبارة  :يوجد باملصنع صاالت للرياضة ومكتبة علمية للترفيه عن موظفين في أوقات
فراغهم) .
 -0أش ـ ــارت نتائج الدراسة بأن الخدم ـ ـ ــات االقتصادية كمن ـ ــح السلف كذلك توفير خدمات النقل
املجان ـ ــي للعاملين أيضا ليس ـ ــت من ضمن برنامج صيانة املـ ــورد البشري املتبع داخل املصنع وهذا
ما أشارت إليه نتائج الجدول ( )4وبمتوسط حسابي ( )2.12ومتوسط ( )2.31للعبارتين :يوجد
باملصنع خدمات لنقل العاملين) ( يمنح املصنع بعض التسهيالت ملوظفيه ملساعدتهم كالسلف
والقروض) على التوالي.
 -7أظهرت نتائج الدراسة أن الخدمات الصحية من األهمية بمكان ضمن برنامج صيانة املورد
البشري املتبع داخل باملصنع وهو ما أشارت إليه نتائج الجدول ( )4وبموسط حسابي( )3.91للعبارة
يعمل املصنع على توفير العالج أو الفحص الطبي املجاني للعاملين) .
 -9بينت نتائج الدراسة أن درجة الدافعية للعامين مرتفعة وهو ما أشارت إليه نتائج الجدول رقم
( )0وبمتوسط
الحسابي لإلجابات ( )4..1على عبارات محور الدافعية.
 -2بينت الدراسة أن درجة الدافعية الداخلية للعامين أعلى من درجة الدافعية الخارجية وهو ما
أشارت إليه نتائج الجدول رقم ( )0وبمتوسط ( )4..1للعبارة( افتخر دائما بعملي الدى أقوم به
وأنه ذو معنى في حياتي ).
 -1.بينـت نتـائج الــدراس ـ ـ ـ ــة بـأن توفر ظروف العمـل املنـاسـ ـ ـ ـ ـبـة يزيـد من رغبـة العـامـل في أداء مهــام
وظيفته بش ــكل أفض ــل) وهذا ما أش ــارت إليه نتائج الجدول رقم ( )0وبمتوس ــط حس ــابي ()4.23
للعبـارة توفر ظروف العمـل املنــاسـ ـ ـ ـ ـبـة يزيـد من رغبتــك في أداء مهـامـك الوظيفيـة بشـ ـ ـ ـ ـكـل أفض ـ ـ ـ ــل
باملرتبة األولي بالنسبة لبرامج السالمة املهنية.
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 -11أظهرت نتائج الدراسـة بأن توفر الخدمات الصحية كالعالج املجاني للعامل وأسرته دافع قوى
وهذا ما أشــارت إليه نتائج الجدول رقم ( )7وبمتوســط حســابي ( )4.21للعبارة توفير خدمة العالج
املجاني لك وألس ــرتك من األمور التي تجعلك تبذل قص ــار يجهدك في العمل باملرتبة األولي بالنس ــبة
لبرامج الرعاية الصحية.

 :9-7-9التوص ـ ـيـات:
 -1توص ي الدراسة العمل على تدعيم برنامج صيانة املورد البشري فيما يخص الرعاية الصحية
بتوفير الخدمات الترفيهية مثل  :صاالت للرياضة ومكتبة علمية للترفيه عن املوظفين في أوق ـ ــات
فراغهم.
 -2توص ي الدراسة العمل على تدعيم برنامج صيانة املورد البشري فيما يخص الرعاية الصحية
بتوفير الخدمات االقتصادية بمنح بعض التسهيالت كالسلف ملساعدة العاملين.
 -3التأكيد على توعية رؤساء األقسام ومديري اإلدارات باملصنع ومتخدى القرار على أهمية مالئمة
ومناسبة أماكن وظرف العمل في دفع العاملين وتحسين أدائهم الوظيفي.
 -4توص ي الدراسة بتقديم بعض الحوافز املادية كتوفير خدمات النقل للعاملين من شانه تدعيم
وزيادة مستوى الدافعية الخارجية للعامين باملصنع .
 -0العمل على تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في مجال السالمة املهنية لزيادة مستوى وعيهم
ولتوفير بيئة عمل آمنة ولتقليل حوادث وإصابات وأمراض العمل لتحقيق املصنع ألهدافه وضمان
بقائه واستمراره .
 -0العمل على إجراء دراسات ميدانية أخرى للدافعية وعالقتها بمتغيرات أخرى للوقوف على
األسباب الكامنة وراء زيادة الدافعية والعمل على تدعيمها والوقوف على مسببات انخفاضها
لعالجها.

 :8-9دراسات مستقبلية مقترحة :
-

تحسين ظروف العمل املادية وأثرها على زيادة الدافعية لدى العاملين .

-

مدى تأثير البرامج التدريبية على زيادة الدافعية لدى العاملين باملنظمة.

-

الحوادث املهنية األسباب وطرق العالج .
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املصادر واملراجع

ً
أوال :الكتـ ـ ـ ـ ــب:
 الزيادى ،عادل رمضان ،إدارة امل ــوارد البشرية ،ط ( ،1 :القاهــرة  :مكتبة عين شمس1222،م ). الداهري ،صالح حسن ،علم النفس العام  ( ،دار الكندي للنشر1999 ،م ). الغزاوي ،نجـ ـ ـ ــم عبد هللا ،جواد ،عباس حسين ،الوظائف اإلستراتيجـية في إدارة امل ــوارد البشرية( ،عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع2.1. ،م ).
 اللوزي ،موس ى ،التطوير التنظيمي– أساسيات وم ــفاهيم حديثة ،ط ( ،4عمان :دار وائل للنشروالتوزيع 2.1. ،م) .
 الشميــمري ،احمد عبد الرحمن ،وآخرون  ،مبادئ إدارة اإلعمال– األساسـيات واالتجاهـاتالحديثة ،ط  ( 0السعودية :الرياض  :العبيكان للنشر 2..2 ،م ).
 حريم ،حسين ،مبادئ اإلدارة الحديثة ،ط  ( ،2األردن :عمان :دار الحامد للنشر2.1. ،م ). راجـ ـ ـ ـ ــع ،أحمد عزت ،علم النف ـ ــس املواءمة املهنية الهندسة البشرية والعالقات اإلنسانية  ( ،مصر،الدار القومية للطباعة والنشر (.
 عبد الرحيم محمـد عبد هللا  ،السلوك اإلنسانــي في املنظمات ،ط  ( ،3جامـعة القاهرة :الشركةالعربية للنشر والتوزيع1224 ،م ).
 عقليي ،عمر وصفي ،إدارة القوى العاملة (،عمان ،دار زهران للنشر والتوزيع 1996م). سعيد ،صالح عودة ،إدارة األفـراد ( ،طرابلس :منشورات الجامعة املفتوحة1227 ،م ). طه ،فرج عبد القادر ،علم النفس الصناعي والتنظيمي ،ط ( ، 2 :مصر  :القاهرة  ،دار قباء للطباعةوالنشر والتوزيع2..1 ،م .
 ياسين ،حمدي وآخرون ،علم النف ــس الصناعي ،والتنظيمي بين النظ ــرية والتطبيق ،ط ( ،1 :دارالكتاب الحدي 1222 ، ،م ) .
ثانيا  :الرسائل واملجالت العلمية :
 أبو نواس  ،أسامة محمد  ".أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة املهنية على أداء العاملين "  .مجلةالتنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية  .العدد  . 2املجد  4 .أكتوبر  2.19م .
 الخياط ،ماجد  ".العالقة بين اإلثراء الوظيفي والدافعية لدى العاملين ألداء العمل في جامعةالبلقاء التطبيقية
دراسة مسحية ملوظفي الجامعة "  .مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم
اإلنسانية.العدد.31املجلد2.17. 9 .م
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 بن یوسف ،آمال " ،العالق ـ ـ ــة بين استراتيجيات التعل ــم والدافعية للتعلم وأثره ــما على التحصيلالدراس ي دراسة میدانیة على تالمیذ بعض الثانویات بوالیة البلیدة "  ( ،رسالة ماجستير منشورة
 ،جامعة الجزائر ،كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة 2..9 ،م ) .
 قويدر ،دوباخ  " ،دراسة ماهية األمن الصناعي في الوقاية من إصابات وحوادث العمل واألمراضاملهنية " ( .مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،قسنطينة  2008،م ) .
 هرفة ،دليلة أحمد  ،مروة كواش ي  " ،حوادث العمل في التشريع الجزائري"  (،مذكرة تخرج لنيلشهادة املاجستير في القانون  2013 ،م (.
 عمومن ،رمضان وآخرون " .حوادث العمل وأسبابها وأساليب خفضها "  .مجلة العلوم اإلنسانية .عدد خاص بامللتقى الدولي حول املعاناة في العمل.
 يحضية ،سماللي " ،دراسة أثر حوادث العمل على الكفاية اإلنتاجية وفعالية نظام الوقاية فياملؤسسة الصناعية " ( رسالة ماجستير منشورة  ،جامعة الجزائر 1224 ،م ) .
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مدى أهمية تطبيق نظام) )ABCفي الشركة األهلية لإلسمنت املساهمة كأداة
فعالة للرقابة وتقيم األداء
دراسة ميدانية على مصنع أسمنت املرقب.
د .محمد ميالد صالح1
أ .فتحي منصور

أبوشعفة2

مستخلص الدراسة باللغة العربية:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى أهمية تطبيق نظام )ACTIVITY BASED COSTING)ABCفي
الشركات الصناعية الليبية كأداء فعالة للرقابة وتقييم األداء ،وتكمن أهمية الدراسة في
التعرف على نظام  ABCكأداة فعالة للرقابة وتقييم األداء ،ومدى أهمية هذا النظام بالنسبة
للعاملين بالقسم املالي بمصنع أسمنت املرقب ،ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها
تم استخدام استمارة األسببان لجمع البيانات ،كأداة وحيدة لتجميع البيانات ،وتوصلت
الدراسة إلى أن هنا كأهمية كبيرة لتطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ABCفي
قياس أكثر دقة للتكاليف ،على أن تعتبر دقة قياس التكاليف مطلبا مهما للرقابة وتقييم
األداء ،وأوصت الدراسة بضرورة املحافظة على قياس التكاليف على أساس األنشطة ،
والتركيز على تحليل األنشطة إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأخرى غير مضيفة للقيمة ،والتركيز
على توزيع التكاليف غير املباشرة حسب األنشطة ومن ثم املنتجات.
مفتاح الكلمات ،أنظمة التكاليف التقليدية  ،أنظمة التكاليف على أساس النشاط.
املقدمة:
نظرا للتطورات التي شاهدتها املؤسسات في اإلطار االقتصادي ,وكذلك توج اقتصاديات
الدول نحو اقتصاد السوق باإلضافة إلى تعدد أوج نشاطات املؤسسة وتوسع حجمها وتعدد
هياكلها اإلدارية ،أدى ذلك إلى تعدد عملية املراقبة داخل املؤسسة ،وأصبحت عملية املراقبة
تستعمل في جميع وظائف املؤسسة من التقنيات التي تستعملها املؤسسات االقتصادية
املحاسبة التحليلية أو ما يعرف بمحاسبة التكاليف حيث تعتبر احدي األدوات األساسية
لعملية املراقبة داخل املؤسسة.

 1محاضر بكلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي مسالت  ،الجامعة األسمرية اإلسالمية m.salih@asmarya.edu.ly
 2مساعد محاضر بكلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي مسالت ،الجامعة األسمرية اإلسالمية fathiabushafa@gmail.com
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لقد شهد القرن الحادي والعشرين تحديات عاملية واسعة النطاق في إطار عوملة القتصاد
والتي كانت نبيجة التطور الهائل في القطاع الصناعي ،والذي أدى إلى التوسع في صناعة
املنتجات وارتباط خصائصها بإنفاق املستهلكين ومتطلباتهم وإشباع حاجاتهم ،مما أدى إلى
إن أي شركة ترغب الرقابة على منتجاتها وتقييم أداء العاملين بها وتحسين كافة أنشطتها
وعملياتها اإلنتاجية بالبحث عن أنظمة تصنيع حديثة ومتطورة(محمدي،5102،ص.)5
ولوجود تطوير سريع لعملية الرقابة على املنتجات وتقييم أداء العاملين في األقسام املالية
تسعى الشركات إلى تخفيض تكليف منتجاتها مما يؤدي إلى لجوؤها الستخدام أنظمة محاسبية
متطورة (هاللي،5105ص)36
ومن هنا جاء دور نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة ABCحيث تفكر الشركات
الصناعية باسببدال نظام التكاليف التقليدي بهذا النظام املحاسبي الحديث واملتطور ،حيث
يعمل على تخصيص التكاليف غير املباشرة وتحميلها لكل منتج بدقة اكبر من اجل تحسين
ربحية املؤسسة  ،باإلضافة إلى املساعدة على الرقابة الفعالة للمصاريف والتزويد بكل
املعلومات الضرورية للمؤسسة.
يعتبر نظام التكاليف املبني على أساس األنشطة ABCأحد أهم وأورث النظم املتعمدة في
حساب التكاليف ملا يوفره من قاعدة بيانات متنوعة بما يساهم بشكل كبير في التحكيم في
التكلفة والوقت ،والذي ل األثر الكبير على نتائج اإلعمال ،لذا بات لزاما على املؤسسات
االقتصادية توفير كل ما يتطلب الحاجة لتطبيق نظام إل ABCملال الدور الكبير والفعال
على الرقابة وتقييم األداء.
مشكلة الدراسة:
بما أن األنظمة التقليدية لم تعد قادرة على توفير مؤشرات أداء تمكن الشركات الصناعية
من قياس وتحسين أدائها وإحكام الرقابة على عناصر التكاليف ،لذلك ظهرت الحاجة
الستخدام األساليب الحديثة كنظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABCالذي يمكن أن
يساهم في تزويد اإلدارة وعلى مستوى كل نشاط بمعلومات صحيحة ومالئمة التخاذ العديد
من القرارات السليمة املتعلقة بتخفيض التكاليف والرقابة وتقييم األداء ،ومن هنا يمكن
صياغة املشكلة التي تتمثل في البساؤل الرئيس ي التالي:
 ما مدى أهمية تطبيق نظام ABCفي الشركات الصناعية الليبية ملساعدتها في الرقابة وتقييماألداء؟ ويتم اإلجابة عن البساؤل الرئيس ي من خالل اإلجابة عن البساؤلين الفرعيين التاليين:
 هل يؤدي تطبيق نظام ABCإلى قياس أكثر دقة في التكاليف؟101
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هل تؤدي بيانات نظام ABCعلى القيام بالرقابة وتقييم األداء؟أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس
األنشطة ( )ABCكأداة فعالة في الرقابة وتقيم األداء في مصنع أسمنت املرقب  ،كما تهدف
الدراسة إلى :
 -0التعرف على مدى قياس التكاليف باستخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط
( )ABCأكتر دقة.
 -5التعرف على مدى مساعدة تطبيق محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCعلى
الرقابة وتقييم األداء في املصنع.
فرضيات الدراسة:
من خالل أدبيات والنظريات التي تطرقنا أليها وكذلك من خالل الدراسات السابقة ذات
الصلة نستنبط الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية ("توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي الشركات الصناعية الليبية
لزيادة فعالية الرقابة وتقييم األداء ") وتتفرع منها الفروض التالية:
 -0تطبيق نظام (  )ABCيؤدي إلى قياس أكثر دقة للتكاليف.
 -2دقة قياس التكاليف يعتبر مطلبا مهما للرقابة وتقييم األداء.
أهمية الدراسة:
تكبسب الدراسة أهميتها في كون نظام التكلفة املبني على أساس النشاط ) (ABCأداء فعالة
لخدمة اإلدارة في الشركات من خالل إسهام في تحسين أساليب قياس وتخصيص التكاليف
غير املباشرة في الشركات الصناعية الليبية ،ويعطي قياس أكثر دقة لتلك التكاليف وبما
يؤدي في النهاية إلي تخفيض التكلفة اإلجمالية للسلع التي تتعامل بها ،وقياس التكلفة بصورة
دقيقة يعتبر مدخل استراتيجي للرقابة وتقييم األداء.
منهجية الدراسة :
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل جمع البيانات من عينة الدراسة
وكذلك الجانب العملي الذي يعتمد على جمع البيانات ذات العالقة للتعرف على مدى أهمية
تطبيق نظام  ABCكأداة فعالة للرقابة وتقييم األداء في الشركات الصناعية  ،وذلك باالعتماد
على قائمة أسببان لجمع البيانات األولية من أفراد مجتمع الدراسة وتحليلها باستخدام
األساليب اإلحصائية املناسبة عن طريق برنامج (> .
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.(SPSS
الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات موضوع نظام التكاليف املبني على األنشطة ( (ABCنذكر
منها ما يلي:
 -1دراسة (الرومي:)2112 ،بعنوان "تطبيق نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة
( )ABSفي شركات صناعة األدوية األردنية"،هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق نظام محاسبة
التكاليف املبني على األنشطة في شركات صناعة األدوية األردنية  ،وتكون مجتمع الدراسة من
شركات صناعة األدوية األردنية والتي عددها  01شركة حسب االتحاد األردني ملنتجي األدوية،
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك ضعفا في نظام التكاليف املستخدم في الشركة  ،وكذلك
عدم وجود الدقة في احبساب التكاليف في الشركة مع وجود بعض عناصر التكاليف ال يشملها
االحبساب.
 -2دراسة (جابا هللا :) 2112 ،بعنوان "إمكانية تطبيق طريقة التكاليف على أساس
األنشطة ( )ABCفي املؤسسة االقتصادية"،دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز -ورقة
حضري ،هدفت الدراسة إلى التعرف على طريقة التكاليف على أساس األنشطة ،وذلك عبر
محاولة تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة في املؤسسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن
نظام التكاليف على أساس األنشطة ل دور هام في املؤسسة ،وذلك ملا يقدم من سهولة في
تببع التكاليف غير املباشرة وعلي تقديم نتائج دقيقة للتكاليف.
 -3دراسة (حمزة :)2112 ،بعنوان "اثر نظام التكاليف على أساس األنشطة على جودة
املعلومات املحاسبة وتحسين األداء"،دراسة ميدانية تطبيقية على عينة من الشركات
الصناعية العراقية ،هدفت هذه الدراسة إلى أهمية تطبيق نظام التكاليف على أساس
األنشطة ()ABCفي الشركات الصناعية ملا يوفره من معلومات مالية وغير مالية أكثر دقة لتكون
قاعدة سليمة للمعلومات تساعد على اتخاذ العديد من القرارات،كما تبيح الفرصة لإلدارة
على إجراء عمليات للتطوير والتحسين املستمرين ألنشطة الشركات من خالل مراقبة
التكاليف والعمل على تخفيض التكاليف مع الحفاظ على الجودة مما قدرة الشركة على
مواكبة متطلبات العصر الحديثة ومواجهة املنافسة وتوصلت الدراسة إلى أن إل( )ABCيحسن
من جودة املعلومات ويحسن من كفاءة األداء من خالل توفير بيانات أكثر دقة ومالئمة
تستخدم إلدارة التكاليف واإليرادات لتجنب املخاطرة التي قد تتعرض لها الشركة نبيجة
اتحاد قرارات غير صحيحة بناء على بيانات تكلفة غير دقيقة .
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-4دراسة (نعمان:)2112 ،بعنوان "ترشيد النفقات من خالل نظام التكاليف املبني على
أساس األنشطة (")ABCدراسة حالة باملؤسسة العمومية االسبشفائية بن غزة بشير
الطيبات ،هدفت الدراسة إلى ترشيد قسم املخبر باملؤسسة العمومية االسبشفائية بن بشير
"الطيبات" حيت طرحت اإلشكالية ما مدى مساهمة نظام التكاليف املبني على أساس
األنشطة في ترشيد نفقات املؤسسة العمومية االسبشفائية"بن غزة بشير"بالطبيات ؟
وتوصلت الدراسة إلى قدرة نظام التكاليف املبني على أساس األنشطة على توفير معلومات
عن تكلفة الخدمات الطبية بشكل اكبر دقة.
 -2دراسة( إبراهيم )2112 ،بعنوان" :اثر استخدام نظام التكلفة املبني على أساس
األنشطة ( )ABCفي تحسين أساليب قياس وتخصيص التكاليف غير املباشرة في الجمعيات
التعاونية في دولة الكويت" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام نظام التكلفة
املبني على األنشطة في تحسين أساليب قياس وتخصيص التكاليف غير املباشرة في الجمعيات
في دولة الكويت ،وتوصلت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية في دولة الكويت تستخدم حاليا
وبشكل عام األساليب التقليدية في قياس وتخصيص التكاليف غير املباشرة ،وتوصلت
الدراسة إلى أن يتم تجميع التكاليف غير املباشرة لجميع أنشطة الجمعية في وعاء واحد
للتكاليف فقط دون مراعاة للعالقة السببية في تصنيف تلك التكاليف ،وأن ال تستخدم
املعايير املناسبة مثل :األهمية النسبية لقياس قيمة التكاليف غير املباشرة .
 -6دراسة (البدر )2112 ،بعنوان" :اثر تطبيق محاسبة التكاليف املبني على أساس
األنشطة في تعزيز ربحية شركات صناعة األغذية األردنية"دراسة حالة على شركات حلويات
العنبتاوي هدفت الدراسة إلى بيان اثر تطبيق نظام التكاليف املبني على األنشطة ( )ABCفي
شركة حلويات العنبتاوي ،من أجل احبساب تكاليف املنتجات بأكثر دقة بهدف التوصيل إلى
معرفة نسبة هامش الربح لكل منتج ،وتوصلت الدارسة إلى أن أكثر أنظمة التكاليف تأثيرا على
تعزيز الربحية هو نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة( )ABCفي الشركات الغذائية
عموما وشركات صناعة حلويات العنبتاوي .
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أن هذه الدراسة تركزت على أهمية تطبيق
محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ( ) ABCكأداة فعال للرقابة وتقيم األداء بينما
الدراسات السابقة كان تركيزها على جودة املعلومات املحاسبية وترشيد النفقات وتحسين
أساليب القياس وتعزيز الربحية وكما تميزت هذه الدراسة في اختالف البيئة.
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الجزء النظري للدراسة:
أنظمة التكاليف التقليدية:
لقد ظل هذا املدخل التقليدي للتكاليف هو األسلوب األمثل لعدة سنوات وهو األسلوب
واملدخل األكثر شيوعا ،ولقد ظهرت األنظمة التقليدية للتكاليف في ظل محيط اقتصادي
البشغيل والبعد التام عن مظاهر املنافسة الحادة التي
يبسم بعدم التعقيد وبساطة
يعرفها العالم اليوم  ،كما أن إطالق مصطلح "التقليدية"على هذه األنظمة لقياس التكلفة ال
يعني أنها لم تعد تطبق حاليا في املؤسسات ألغراض اتخاذ القرارات املختلفة وإعداد القوائم
املالية وتقييم املخزون السلعي ،بل على العكس ،فهذه الطرق مازالت تطبق في العديد من
املؤسسات رغم أنها ال تحقق الرضا الكافي عن النتائج واملعلومات التي تقدمها بسبب تغير
اإلطار االقتصادي واالجتماعي للمحيط والذي لم تعد متالئمة مع ويمكن عرض أنظمة
التكاليف التقليدية كما يلي ( :أحمد،،5101،ص.)14
ا
أوال  -نظام املراحل اإلنتاجية:يستخدم هذا النظام في الصناعات التي يمر بها على مراحل
صناعية متتالية بحيث تعتبر كل مرحلة من هذه املراحل عملية صناعية مستقلة ،ومن
الصناعات التي تطبق هذا النظام "صناعة الغزل والنسيج ،صناعة النفط ،صناعة االسمنت،
تعبئة الفاكهة والخضار...الخ".
يوجد ثالثة أنواع للمرحل اإلنتاجية(التكريتي)010:5113،هي:
ا -املراحل املتتابعة:حيث يمر املنتج بأكثر ن مرحلة بشكل متتابع بمعنى أن يكون العملية
اإلنتاجية مقسمة إلى مراحل وكل مرحلة تسلم للمرحلة التالية لها إنتاجا تاما بالنسبة
للمرحلة األولى وهكذا.
ب -املراحل املتوازية:وتكون هذه املرحلة في حالة أنتاج أكثر من منتج بحيث يكون لكل منتج
مراحل الخاصة ب التي ال يشترك مع بها منتج آخر.
ج -املراحل املتداخلة:وتكون هذه الحالة في حالة أنتاج أكثر من منتج ولكن املنتجات تشترك
بمرحلة واحدة على األقل وقد يكون لكل منتج مراحل الخاصة ب .
مفهوم نظام األوامر اإلنتاجية:
هي الصناعة التي يتم فيها اإلنتاج بناء على طلبيات خاصة من العمالء ،كما هو الحال على
سبيل املثال في صناعة األثاث ،املطابع ،الورش ،بناء السفن والطائرات ،املقاوالت ،املالبس
الجاهزة ويقوم نظام محاسبة التكاليف في هذه الصناعات على افتراض إمكانية تحديد
اإلنتاج الخاص بكل أمر(طلبي )بصورة مستقلة عن اإلنتاج الخاص بباقي األوامر (الطلبيات)
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األخرى يتم تنفيذها في نفس الوقت وبالتالي يمكن تحديد التكلفة الصناعة الخاصة بكل أمر
من مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعة غير مباشرة (عطية.)50:5113،
أستنتج الباحثان مما سبق ذكره أن نظام األوامر اإلنتاجية هو أحد األنظمة الذي يناسب
الشركات ذات طبيعة إنتاجية خاصة وهذا النظام ل خصائص التي تميزه عن غيره من األنظمة
ول أهداف محددة يرمي الوصول إليها بجانب األهداف الرئيسية املشتركة ألي نظام تكاليف .
ثانيا  :االنتقادات املوجه ألنظمة محاسبة التكاليف التقليدية :هناك العديد من االنتقادات
املوج إلى أنظمة محاسبة التكاليف التقليدية اهمها ما يلي  ( :هديب  ،5112 ,ص .)21
أ  -إن أنظمة محاسبة التكاليف التقليدية أصبحت عاجزة عن رقابة العمليات وقياس كلفة
اإلنتاج بدقة وذلك لألسباب التالية :
تجميع االنحرافات بشكل إجمالي على مستوى األقسام وعدم حصرها باملنتجات التي
-1
تسببت في حدوث االنحرافات  ،مما يؤدي إلى عدم إطهار هذه االنحرافات في التقارير املالية
بالشكل الذي يساعد في تصحيح االنحرافات غير املالئمة.
التركيز على النتائج املالية اإلجمالية وليس على االنشطة الفعلية التي تسبب هذه
-2
النتائج  ،والتي تعطي نتائج غير دقيقة حول تقييم قدرة االقسام على تقديم التحسينات
البشغيلية.
بسبب التخصيصات الشاملة للتكاليف  ،فقد اصبحت التقارير الدورية مشوهة  ،فهي
-3
تجعل مدراء األقسام مسئولين عن إنفاق املوارد داخل أقسامهم حتى وإن لم يجر قساسها بشكل
دقيق  ،ولهذا فإن هذه التخصيصات ال توفر أساسا جيدا لتقييم املدراء واألقسام.
ب -تعتمد أنظمة محاسبة التكاليف التقليدية على بعض املقاييس املرتبطة بالججم ( مثل
ساعات العمل املباشر ) كقاعدة السترداد التكاليف غير املباشرة  ،وهي مع هذا تقترض أن عندما
يتضاعف عدد الوحدات املنتجة من منتج معين فأن التكاليف املستهلكة في تصنيعها تتضاعف،
مما يؤدي إلى عدم العدالة والتناسب في تحميل املنتجات املختلفة بنصيبها من التكاليف.
ت -أسس تخصيص التكلفة غير املباشرة يمكن أن تكون أو ال تكون محركات أو مسببات.
نظام التكاليف على أساس النشاط : ABC
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نبيجة لالنتقادات املوجهة لألنظمة التقليدية وعيوبها في تخصيص التكاليف الصناعية غير
املباشرة واعتمادها على مسببات تكلفة محددة كما أنها ال تفي بحاجة اإلدارة من املعلومات
املالئمة لترشيد القرارات.
لقد بات نظام تكاليف النشاط( Activity Based Cost )ABCأداة هامة تستخدمها املنظمات
صوب تحقيق األهداف .فهو يسعى إلى إيجاد عالقة مباشرة بين تكاليف أداة األنشطة باملنظمة
واملنتجات والعمالء واملستفيدين من تلك األنشطة.
 -1مفهوم نظام التكاليف على أساس األنشطة:
هو طريقة لحساب التكلفة ومصمم لتزويد املدراء بمعلومات التكلفة للقرارات االستراتيجية
والقرارات األخرى والتي من املحتمل أن تؤثر على الطاقة اإلنتاجية (سرور.)5104،
هو ذلك النظام الذي يقوم على أساس تجميع التكاليف غير املباشرة للمنشأة في موضع التكلفة
ليتم توزيعها على املنتج النهائي بواسطة مسببان التكلفة وذلك للوصول إلى الكلفة الحقيقية
للمنتج النهائي مما يؤدي إلى دعم اتخاذ قرارات إدارية سليمة (.منصوري)34 ،2116 ،
كما يعرف نظام قياس التكلفة عل أساس النشاط أن طريقة لقياس التكاليف ،مصمم إلمداد
املديرين بمعلومات التكاليف الضرورية لعملية اتحاد القرارات االستراتيجية والقرارات
األخرى(نعيمة.)26:5102،
يعتبر نظام التكلفة على أساس النشاط تطورا لألنظمة التقليدية التي تخصص التكاليف على
مرحلتين والقائمة على أساس الججم ،ففي حين تركز األنظمة التقليدية على املنتجات ،فان
نظام التكلفة على أساس النشاطABCفي الجانب األخر يركز على األنشطة املبذولة لصنع
املنتج ،حيث يحمل هذا النظام التكاليف غير املباشرة على املنتجات اعتمادا على األنشطة
املستهلكة بواسطتها(نائل والخلف.)551:5106،
من خالل ما تمه التطرق أليه أستنتج الباحثانأن نظام التكاليف على أساس األنشطة يقوم
على تقييم قدرة الشركة على أداء األنشطة من خالل تحديد وقياس مواردها وتحليل األنشطة
وتصنيفها ما بين أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة وتحديد تكلفة مختلف
األنشطة وتكلفة الطاقة غير املستغلة.
العوامل التي فرضت على املنظمات تحسين أنظمة تكاليفها والتوجه نحوال  ABCما يلي( :
عطوي)064 ،5104 ،
 تنوع املنتوجات:حيث يطلب العمالء منتوجات مميزة ومن أجل التميز عن منافسي اتبيع
املنظمات منتوجات مختلفة عما سبق لها بيع .
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 ارتفاع نسبة األعباء غير املباشرة :مقارنة باألعباء املباشرة) وباألخص اليد العاملة املباشرة (
وذلك كنبيجة للتطورات التقنية  ،فعل سبيل املثال أدت األتمتة واإلعالم اآللي إلى تخفيض
تكاليف اليد العاملة املباشرة للمنتوجات.
 تطور تكنولوجيا املعلومات  :يتطلب تحسين األنظمة املحاسبية تجميع وتحلي لكتلة كبيرة من
البيانات ،وقد أدى تطورت تكنولوجيا املعلومات إلى تخفيض تكاليف معالجة البيانات وبذلك
أصبح من السهل استخدام أنظمة محاسبية معقدة ذات مراكز تكلفة متعددة ومتنوعة.
 املنافسة في األسواق :اشتداد املنافسة في األسواق حسس املسؤولين بالحاجة إلى معلومات
أكثر دقة عن التكاليف ألجل توضيح سياستهم املتعلقة باملنتوجات واألسعار.
 -2مقومات نظام التكاليف على أساس النشاط :
حيث يمكن للنظام قياس تكاليف النشاط من تأدية وظيفة القياس فأن يجب االسبناد على
عدد من املقومات الهامة التي تتفاعل معا لينتج عنها ما يسمى بميكانيكية العمل في
النموذج ،وهذه املقومات هي كما يلي( :نائلوخلف)64:5106،
أ – األنشطة:تعتبر األنشطة بؤرة التركيز في ظل نظام تكاليف األنشطة ،فالنشاط يعتبر الركيزة
األساسية التي يعتمد عليها هذا النظام ،حيث تتكون الشركة من مجموعة أنشطة تتفاعل معا
في عالقات تبادلية لتحقيق أهداف محددة ،ويحتاج أي نشاط إلي مجموعة من املوارد لتحقيق
الهدف من  .والنشاط هو مجموعة من العمليات التي تقوم بإنجاز عمل محدد ويختلف باختالف
املنظور املستخدم والهدف من التحليل ،ويعرف النشاط بأن الحدث الذي يسبب استخدام
املوارد في األنظمة.
ب – محرك التكلفة:يعتبر محرك التكلفة هو املقوم الثاني ذي األهمية املتميزة داخل نظام قياس
التكاليف على أساس األنشطة ،ويعرف محرك التكلفة بأن العامل (مثل مستوى النشاط أو
الججم) الذي يؤثر على التكلفة بصورة غير منتظمة.
ج – مجمع التكلفة(أوعية التكلفة):يقصد بمجمع التكلفة مجموعة التكاليف املتعلقة بنشاط
واحد ،فهي تتعلق بتجميع أنشطة متجانسة تخضع في مجموعة ملوج تكلفة واحد ،وذلك
اختصار العدد األنشطة ومواجهتها ،فمثال يمكن تجميع أنشطة الصيانة وبرمجة اإلنتاج في وعاء
تكاليفي واحد باعتبار إن تكاليف هذه األنشطة ترتبط بموج تكلفة واحد وهو على األغلب
ساعات عمل اآلالت .
د – أساس توزيع التكلفة:يعرف أساس توزيع التكلفة بأن العامل الذي يعتبر أساس للربط بين
التكلفة غير املباشرة أو مجموعة التكاليف غير املباشرة مع وحدة التكلفة.
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 -3مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط:
يحقق تطبيق نظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة مجموعة من املزايا التي من أهمها:
 -1فاعلية الدور الرقابي لنظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة مقارنة بنظام التكاليف
التقليدي لتخصيص التكاليف غير املباشرة ،طاملا ان يأخذ في الحسبان التوقيف املبكر للتحكم
في األنشطة وقبل االنتهاء من عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات النهائية.
 -2التحسين املستمر وتجاوز جميع العيوب املرتبطة بنظام التكاليف التقليدي ،حيث إن أفضل
األساليب لتحسين األداء هو تحليل األنشطة والتركيز على األنشطة التي تضيف قيمة واسببعاد
األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج.
 -3االستخدام الفعال ملبدأ املقابلة وذلك من خالل عدم تخصيص تكاليف البحوث والتطوير التي
تخص فترات مالية مستقبلية على تكاليف الفترة الحالية.
 -4ساعد في تخفيض التكاليف من خالل تقليص الوقت والجهد املطلوبين للقيام بالنشاط ،وإلغاء
األنشطة ذات التكلفة العالية وغير الضرورية ،واختيار النشطة ذات التكلفة املنخفضة.
 -5يوفر نظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة مجموعة من مقاييس األداء الغير مالية من
خالل مؤشرات غير مالية لقياس مسببات التكلفة ،حيث تشمل هذه املقاييس الوقت والجودة.
 -6يؤثر نظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة بصورة فعالة على قرارات البسعير من خالل
حساب تكلفة التنوع بدرجة أكثر دقة ،حيث برهن هذا النظام على أن هناك كثيرا من التكاليف
لترتبط بحجم اإلنتاج بل ترتبط بدرجة تعقيد وتنوع املنتجات.
 -7يعمل نظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة على زيادة النظرة اإليجابية ألهمية دور
املحاسبين في إدارة اإلنتاج وفي مجاالت اتخاذ القرارات األخرى داخل الشركة ،كما يعمل على تنمية
روح العمل كفريق.
 -8من أهم نتائج استخدام وتطبيق نظام محاسبة التكاليف املبني على النشطة في الشركات
العاملية ما يعرف باإلدارة االستراتيجية للتكاليف التي تساعد في عملية التخطيط االستراتيجي.
 -4استخدامات نظام محاسبة التكاليف على األنشطة (  :(ABCهناك العديد من
االستخدامات ألسلوب ) (ABCفي كثير من املجاالت ومنها ما يلي (:الطاهر وأخرون
،5102،ص)05
 -0تخصيص التكاليف  :نبيجة التغيرات الكبيرة في بيئة األعمال الحديثة واستخدام األتمتة بشكل
كبير في العملية اإلنتاجية أو تقديم التكاليف غير املباشرة على املنتج بشكل أكثر دقة.
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 -5يساعد هذا االسلوب في اتخاذ القرارات ويوفر للمديرين املعلومات املناسبة التخاذ القرارات
التنفيذية واالستراتيجية بخطوط اإلنتاج ومؤشرات السوق والعالقة مع العمالء.
 -6تخفيض التكاليف  :يساعد اسلوب ) (ABCفي إمكانية تخفيض التكلفة بشكل ملموس دون
املساس بتقديم الخدمة.
 -1تسعير املنتج أو الخدمة :يلعب اسلوب ) (ABCدور رئيس ي في قياس تكلفة املنتج بشكل أكثر دقة
ومن ثم تسعير املنتج أو الخدمة بالسعر التنافس ي.
 -2تطوير املوازنة  :يساعد اسلوب ) (ABCعلى توفير معلومات أكثر دقة إلعداد املوازنات حيث إن
املوازنات تستخدم كأساس لتقييم األداء.
 -3تصميم املنتجات أو الخدمات الجديدة :يساعد اسلوب )(ABCاملديرين على اتخاذ القرارات
األفضل في مجال تصميم املنتج أو الخدمة أو البسعير أو البسويق.
 -4تحليل ربحية العميل :يساعد اسلوب ) (ABCعلى تحليل ربحية العميل كون الهدف األول
بالنسبة للشرك .
 -2قياس األداء :يوفر اسلوب ) (ABCمعلومات متنوعة مالية وغير مالية تعد بمثابة مقياس لألداء.
جدول رقم ( ) أهم أوجه االختالف بين نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط
واألنظمة التقليدية:
البيان
املعلومات

نظام التكاليف املستندة للنشاط
يقدم معلومات تفصيلية عن كل نشاط
من األنشطة داخل أي قسم
التركيز على األنشطة واعتبارها هدف
التكلفة األساس ي
يستخدم مؤشر تكلفة لكل نشاط داخل
كل قسم إنتاجي ،ويتم قياس بقسمة
تكلفة النشاط املحدد على مقياس
املخرجات لذلك النشاط

طبيعة
معدل
التجميل

في الغالب ال يسند العامل إلى متغيرات
مالية ،بل متغيرات أخرى مثل الوقت
وعدد األجزاء وكمية اإلنتاج

الهدف
طريقة
تحميل
التكاليف

األنظمة التقليدية
يقدم معلومات عن التكلفة كاملة عن وظيفة
كاملة وتكون تجميعية ملختلف األنشطة
التركيز على املنتجات واعتبارها هدف التكلفة
األساس ي
يستخدم معدل تحميل واحد للتكاليف الصناعية
غير املباشرة للمؤسسة ،أو يتم استخدام معدل
تحميل متخصص لكل قسم إنتاجي ،ويتم تحديده
بقسمة مجموع التكاليف غير املباشرة على أساس
التحميل املختار
تتضمن أسس التحميل في الغالب متغيرات مالية
مثل تكلفة العمل املباشر أو تكلفة املواد املباشرة.

املصدر :من إعداد الباحثان بالرجوع الى دراسة ( عباس)46 ،5106 ،
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مدى أهمية تطبيق نظام  ABCكأداة فعالة للرقابة وتقييم األداء:
نظرا للصعوبات التي تواج األنظمة التقليدية في الرقابة وتخصيص املصروفات غير املباشرة
دعت الحاجة لظهور نظام حديث يساعد محاسب التكاليف في كيفية خفض التكاليف
وتخصيص التكاليف غير املباشرة ومساعدتها في الرقابة وتقييم األداء إال وهو نظام التكاليف على
أساس النشاط .ABCوذلك من خالل األتي :
أوال :الرقابة:
هي مفهوم واسع النطاق ،حيث يمتد ليشتمل على جوانب األداء املختلفة وانعكاساتها على
التكاليف واإليرادات وهو ما يتطلب مقارنة الخطط بالفعاليات فيما يتعلق باإليرادات والتكاليف
(أبو الفتوح.)22:5112،
تتعدد أدوات الرقابة التقليدية ومن أهم تلك األدوات التكاليف املعيارية واملوازنات بأنواعها،
واملؤشرات املالية ،واألنشطة املحاسبية ومن أهمها نشاط.ABCوتتعدد أنواع الرقابة بحسب
الهدف الذي تركز علي شركة األعمال الصناعية كما يلي(:أحمد :5101،ص .)33
 -0الرقابة الداخلية:يعتبر تحقيق الرقابة الداخلية من الوظائف املحاسبية التقليدية ،حيث
تمثل احد املكونات الرئيسية التي تؤمن إلدارة الشركة تحقق األهداف بكفاءة وفاعلية وتعرف
الرقابة الداخلية بأنها" عملية أو نظام أو هيكل يعمل على انجاز كل من مجلس اإلدارة واملدراء
باختالف مستوياتهم اإلدارية للتأكد من مدى تحقيق األهداف الرقابية املتمثلة في االلتزام
بالقوانين النافذة والتعليمات واالعتماد على التقارير املالية ،والتحقق من كفاءة وفعالية عمليات
البشغيل " وال يتوقف دور الرقابة الداخلية على هذه األهداف فحسب  ،بل يمتد ليشير إلى
مجموعة من الطرق واألساليب التي تعمل على حماية أصول الشركة.
 -5الرقابة املحاسبية:تعمل الرقابة املحاسبية على توضيح دور التحليل املحاسبي واألدوات التي
تستخدم في  ،ويركز التحليل املحاسبي على عدة محاور أساسية للشركة هي (عطية:)15:5113،
ا -الربحية :من خالل عدة أدوات منها معدل العائد على االسبثمار ،الدخل املتبقي.
ب -السيولة :سواء في األجل القصير مثل نسبة التداول ،ونسبة التدفقات النقدية أو في األجل
الطويل مثل تغطية الفوائد ونسبة الدائنين إلى حقوق امللكية.
ج -كفاءة األداء اإلداري :وتشمل على نسب الكفاية.
 -6الرقابة اإلدارية :تعرف الرقابة اإلدارية بأنها نظام يعني بتجميع واستخدام املعلومات في
مساعدة ومعاونة الشركة في عملية صنع قرارات التخطيط والرقابة من خالل ترشيد سلوك
العاملين.
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ولقد تطورت الرقابة اإلدارية من القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين لتقوم بدورها
في رقابة األنشطة الكبيرة واملعقدة في الشركات الصناعية ،وتستمد الرقابة اإلدارية فعاليتها من
املقاييس واإلجراءات التي تعتمد عليها في املقارنة ،وتتخلص عملية الرقابة اإلدارية في أنها تعمل
على دفع وتشجيع العاملين ألداء األنشطة املكلفين بأدائها يحقق أهداف الشركة) .
نعيمة)002:5102،
ثانيا :تقييم األداء:
يشكل تقييم أداء الشركة أحد األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وجود نظام رقابة فعال ويرجع
ذلك إلى أن تصميم نظام جيد لتقييم األداء يساعد اإلدارة العليا في التحكم في ربحية العليات
املختلفة والتعرف على نقاط الضعف والقوة(الججاج.)611:5112،
ويقصد تقييم األداء الوقوف على درجة التنسيق واالئتالف بين عوامل اإلنتاج املختلفة للتعرف
على مدى كفاءة استخدامها في الوحدة االقتصادية ،وتطور تلك الكفاءة سواء على فترات زمنية
متتابعة أو في فترة زمنية واحدة بمقارنة ما تحقق فعال بما كان مستهدفا  ،وهو عملية تقرير عن
فاعلية تحقيق األهداف.
ويمكن تعريف في العصر الحديث بأن حلقة من سلسلة متكاملة مترابطة من املراحل العملية
واإلدارية،والتي تبدأ بتحديد األهداف ،ثم وضع الخطة ثم التنفيذ ،ثم الرقابة وتنتهي الرقابة
بمرحلة تقييم األداء.
يقصد بتقييم األداء عملية استخدام البيانات املتاحة عن اوج نشاطات املنظمة بصورة توضح
وحدات التنفيذ الفعلية واالنحراف عن الخطط املوضوعة مع قياس النتائج وإظهار املشكالت
واملعوقات وتقييم نشاط املستويات اإلدارية املختلفة عن طريق مقارنة البيانات الفعلية مع
البيانات املخططة )رمضان ساهل النجفى 2012 ،م،ص)050
مقومات تقييم األداء:
ويقصد بها تعيين األهداف العامة التي ترغب الشركة في تحقيقها خالل فترة زمنية محددة ،ويتم
استخدام تلك األهداف كمقاييس لألداء  ،فإذا ما كان الهدف هو تعظيم الربحية ،تطلب تقييم
هذا الهدف استخدام مقاييس أداء الربحية لهذا الغرض.
ثالثا :العالقة بين الرقابة وتقييم األداء:
هناك عالقة وثيقة بين الرقابة وتقييم األداء حيث يشكل تقييم األداء جزءا جوهريا من عملية
الرقابة،فالرقابة تحتاج من ناحية إلى تقارير األداء التي تحقق عملية املتابعة إما عن طريق
املالحظة الشخصية أو املعلومات التي يفرزها مركز املسؤولية ،ومن ناحية فان تمييز العناصر
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الهامة لألداء التي يكون لها اثر في تحقيق أهداف الشركة ،ويلعب دورا أساسيا في تحقيق الرقابة
الفعالة(نائل والخلف :5106،ص .)022
الدراسة امليدانية :
ا
أوال  :منهجية الدراسة  :تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  ،حيث يبيح دراسة
ووصف األحداث والظواهر واملواقف واآلراء  ،وتحليلها ومناقشتها بهدف الوصول إلي النتائج
املتعلقة بها.
ا
تانيا :أداة جمع البيانات  :تم في هذه الدراسة االعتماد على استخدام االسببانة في جمع البيانات
حول موضوع الدراسة ،مستخدما مقياس ليكرث الخماس ي عند تصميم هذه االسببانة  ،كما
قام الباحثان بإعطاء الدرجة من ( )2-0باالعتماد على مقياس ليكرث ذي االبعاد الخمسة ألسئلة
القسم الثاني من االسببانة  ،كما أعتمد علي في اختبار الفرضيات  ،وهو يمثل معيار لإلجابة ،
حيث ستكون الفرضية مقبولة عندما تكون درجة اإلجابة أكثر من ( )6عن األسئلة وذلك كي
يسترشد ب املستجيب عند قيام بتعبئة أسئلة االسببانة ،وكان طول الفترة املستخدمة هي 1.2
وقد ثم حساب طول الفترة على أساس قسمة  1على  2وقد استخدم الباحثان درجة الثقة (
 ) %22في االختبارات مما يعني أن احتمال الخطأ يساوى ( .) %2ووفقا للجدول التالي:
جدول رقم (  )1مقياس ليكرث ذي االبعاد الخمسة.
اإلجابة
الترميز
املتوسط
املرجح

غير موافق بشدة
1
1.1-1

غير موافق
2
2.6-1.11

محايد
3
3.4 – 2.61

موافق
4
4.2 – 3.41

موافق بشدة
2
2 – 4.21

ا
ثالثا  :مجتمع وعينة الدراسة:
علي تم تحديد مجتمع الدراسة في جميع موظفي ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ورؤساء
الوحدات بالقسم املالي بمصنع أسمنت املرقب فلقد تم استخدام أسلوب املسح الشامل حيث
بلغ عددهم ( )54مبحوثا ،بينما ما تم الحصول علي من إجمالي االستمارات املوزعة قد بلغ ()52
أسببان  ،وعدد ( )5فاقد.
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جدول رقم (  )2االستمارات املوزعة واملستردة والفاقد منها.
أسماء
عينة
املشاركين
مصنع
أسمنت
املرقب

عدد
االستمارات
املوزعة

عدد
االستمارات
الفاقد

نسبة
الفاقد

عدد
االستمارات
غير صالحة

نسبة
الغير
صالحة

عدد
االستمارات
الصالحة

نسبة
الصالحة

27

2

%7

0

%0

25

%93

ا
رابعا  :صدق وثبات االستبانة:
اختبار صدق وثبات أداة الدراسة :تم التأكد من صدق وثبات عبارات االسببانة بطريقتين :
 -0الصدق الظاهري لفقرات االستبانة :للتحقق من صدق األداة تم اعتماد صدق املحتوى
وذلك بعرض األداة على محكمين من ذوي االختصاص في مجال علم املحاسبة وذلك بغرض
معرفة ما تقيس الفقرات من األداء املطلوب ومدى صلة فقرات املقياس باملتغير املراد قياس ،
وللحكم على الفقرات وصياغتها ودرجة وضوحها ،ومناسبتها للمجاالت وقد أخذه الباحثان
بمالحظات املحكمين فحذف بعض العبارات وأضاف عبارات أخرى حسب توجيهاتهم.
 -5تبات وصدق االستبانة (معامل (ألفا كرو نباخ) :أن املقصود بثبات االسببانة هو أن يعطي
ُ
االسببانة نفس النتائج إذا أعيد تطبيق عدة مرات متتالية  ،ويدل الثبات على اتساق النتائج
بمعنى إذا َّ
كرر الباحثان القياس وتحصلوا على نفس النتائج فهذا هو الثبات ويكون معامل الثبات
مقبوال إذا كان أكبر من ( )1.3وضعيفا إذا كان أقل من ذلك وعن طريق استخدام حساب معامالت
االرتباط بين كل فقرة من الفقرات في االسببانة عن طريق استخدام معامل (ألفا كرو نباخ( .
الجدول ( )3معامل الفاكرونباخ  -االستقرار لالستبانة
عدد
الفقرات

معامل الفاكرونباخ
للثبات

صدق
االستبانة

 1تطبيق نظام  ABCالى قياس أكثر دقة للتكاليف

3

0.902

0.950

تعتبر دقة قياس التكاليف مطلبا مهما للرقابة
وتقييم األداء

3

0.945

0.972

12

0.924

0.961

ت

2

املحاور

جميع الفقـ ـ ـ ـ ـرات

*تم حساب صدق املحك عن طريق جذر الثبات.
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ومن خالل النتائج يتضح لنا أن معدل ألفا كرونباخ الستقرار االسببانة كان( )1.251وهذا يعني
ثبات ممتاز يمكن االعتماد علي في هذه الدراسة وبالتالي يمكن القول بأن املعامالت ذات دالل
جيدة ألغراض البحث ويكمن االعتماد عليها في تقيم الدراسة.
 -6اختبار التوزيع الطبيعي  :Normality Testتم استخدام اختبار كوملجروف -سمرنوف – One
 sample K-s Testملعرفة هل البيانات تببع التوزيع الطبيعي ام ال ،وهو اختبار ضروري في حالة اختبار
الفرضيات  ،الن أغلب االختبارات املعملية يشترط فيها أن تكون البيانات موزعة توزيعا طبيعيا (،2007
.)Pallant
أن الجدول رقم ( )1يوضح نتائج اختبار كوملجروف – سمرنوف حيث يبين أن قيمة مستوى الداللة
لكل املتغيرات أكبر من  )sig. < 1.12( 1.12وهذا يدل على أن البيانات تببع التوزيع الطبيعي ويجب
استخدام االختبارات املعملية.
جدول رقم ( )4اختبار التوزيع الطبيعي ()One-Sample K-S Test
املحاور

ت

Sig
0.081
0.068
1.122

تطبيق نظام  ABCالى قياس أكثر دقة للتكاليف
1
تعتبر دقة قياس التكاليف مطلبا مهما للرقابة وتقييم األداء
2
جميع املحاور
ا
خامسا :تحليل خصائص عينة الدراسة :
تم تحليل البيانات واملعلومات املتعلقة بخصائص عينة الدراسة  ،وذلك فيما يتعلق باملؤهل
العلمي والتخصص والوظيفة وعدد سنوات الخبرة وعدد دورات التدريب.
جدول رقم ( )2توزيع خصائص عينة الدراسة.
ت

املتغير

1

املؤهل العلمي

2

التخصص

3

املركز الوظيفي

الفئة
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم عالي
محاسبة
إدارة أعمال
اقتصاد
مدير أدارة
رئيس قسم
115

العدد
5
03
4
06
1
8
1
3

النسبة
2
31
52
25
03
65
1
05
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4

سنوات الخبرة

2

عدد الدورات

رئيس وحدة
موظف
من 2إلى أقل من  01سنوات
من  01إلى أقل من  02السنة.
أقل من  6دورات
من  6إلي اقل من  2دورات
من  2إلى أقل من  4دورات
من  4دورات فما فوق

6
02
06
05
2
3
4
4

51
31
25
12
51
51
52
52

من خالل الجدول رقم ( )2تبين لنا أن مجتمع الدراسة أغلب من حملة درجة البكالوريوس
واملاجستير بنسبة  ،%45كما نالحظ أن تخصصهم محاسبة بنسبة  ، %25كما نالحظ سيطرة
فئة املوظفين على أفراد املجتمع بنسبة  ، %31وأن سنوات خبرتهم من  2إلى أقل من
01سنواتبنسبة  ، %25أن نسبة %52من أفراد مجتمع الدراسة والتي يتحصلوا على دورات
تدريبية من  4دورات فما فوق  ،وبهذا يمكن القول بأن أفراد عينة الدراسة تتوافر فيهم الخلفية
العلمية والخبرة العلمية املطلوبة لفهم وأدراك عبارات االسببانة واالجابة عليها بشكل يحقق
أهداف الدراسة ويضفي على نتائجها نوعا من الثقة واملصداقية.
ا
سادسا  :تحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة:
 -1التحليل اإلحصائي ملحاور الدراسة وفق إجابات املبحوثين
 عبارات متعلقة بأن تطبيق نظام  ABCيؤدي إلى قياس أكثر دقة للتكاليف
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2

3

4

تمثل دقة قياس
التكاليف غير
املباشرة مطلبا
اساسيا إلعداد
املوازنة.
يحقق قياس
التكاليف على
أساس األنشطة
الدقة في قياس
التكاليف غير
املباشرة .
يشكل قياس
التكاليف على
أساس االنشطة
مطلبا أساسيا
للتقرير عن
تكلفة املنتجات.
يشكل قياس
التكاليف على
أساس االنشطة
مطلبا اساسيا
للتقرير عن
ربحية املنتجات.

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة املئوية ()%
االتجاه العام

ت
1

عبارات املحور األول

والجدول رقم ( )3يبين التوزيع التكراري والنسب املئوية واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
للعبارات.

العدد العدد العدد العدد العدد
%
%
%
%
%
0
0
6
01
01
%11

%11

%05

%1

%1

3

05

1

6

1

%51

%12

%03

%05

%1

2

2

3

6

1

%65

%65

%51

%05

%1

3

00

2

6

1

%51

%11

%51

%05

%1
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1.12

6.21

6.21

6.2

0.16

1.216

0.15

1.224

موافق

موافق

موافق

موافق

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

2

6

توزيع التكاليف
غير املباشرة
حسب األنشطة
ومن ثم املنتجات
يؤدي الى توافر
الدقة في قياس
تكلفة املنتجات.
يبيح نظام ABC
فرص ملراقبة
البسيير
واستخراج
األنشطة التي ال
تضيف قيمة
للخدمات.

3

02

1

1

1

%51

%31

%03

%1

%1

01

05

6

1

1

%11

%12

%05

%1

املتوسط العام

%1

1.12

1.311

1.52

1.342

3.98

0.384

موافق

موافق
بشدة

موافق

من خالل الجدول رقم ( )3تبين إن أغلب اإلجابات تتركز في مستوي (املوافق)  ،أي أن متوسط
جميع الفقرات تقع ضمن الفقرة الرابعة م ـ ــن مقياس ليكارث الخماس ي واالنحراف املعياري لهذه
الفقرات يدل على وجود توزع في إجابات أفراد عينة ألدراسة ،أما الفقرة ( )3والتي تنص على أن
يبيح نظام  ABCفرص ملراقبة البسيير واستخراج األنشطة التي ال تضيف قيمة للخدمات ،وأنها
أحتلت املستوى (املوافق بشدة) من بين كل العبارات وكان املتوسط الحسابي لها ( )1.52وأن باقي
الفقرات وقعت في املستوي( املوافق ) وبشكل عام كانت اتجاهات أفراد العينة عالية حول عبارات
املحور األول (أن تطبيق نظام  ABCيؤدي إلى قياس أكثر دقة للتكاليف) عند مستوى املوافق أي
بمعنى هنالك توافق شب تام حول فقرات املحور األول بمتوسط عام بلغ ( ، )6.22االمر الذي
يشير بأن املبحوثين يوافقون الرأي حول مساهمة تطبيق نظام  ABCإلى قياس أكثر دقة للتكاليف
من قبل متخذي القرارات بالشركة الصناعية عينة الدراسة.
 اختبار فرضية الدراسة األولى :والتي صياغتها كالتالي:
" يؤدي تطبيق نظام  ABCإلي قياس أكثر دقة للتكاليف "

118

ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ((ABCﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻢ اﻷداء

جدول رقم ( )4نتائج اختبار ) (T- testلبيان أن تطبيق نظام  ABCيؤدي إلى قياس أكثر دقة
للتكاليف

املجال

املتوس
ط
الحسا
بي

الفرضية
الفرعية
األولى

6.22

الفرق بين
متوسط
الفقرة
واملتوسط
املعياري

االنحراف
املعياري

6210.

0.980

القيمة
اإلحصا
ئية T-/
Test

12.825

قيمة
الداللة
اإلحصا
ئية
0.000

معنوية العالقة

معنوية

وقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )4أن متوسط االستجابة ( )3.98وهو أكبر من متوسط
القياس ( )6وأن الفروق تساوي ( ) 0.98ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة
اإلحصائية تساوي أصغر وهي أقل من  1.12وهذا يشير إلى معنوية الفروق أي أن الفرضية
الفرعية األولى متحققة من قبل أفراد العينة  ،نقبل الفرضية .
 عبارات متعلقة بأن دقة قياس التكاليف يعتبر مطلبا مهما للرقابة وتقييم األداء والجدول
رقم ( )1يبين التوزيع التكراري والنسب املئوية واملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
للعبارات.

ت

عبارات املحور الثاني

موافق

غير موافق

غير موافق بشدة

محايد
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املتوسط الحسابي

موافق بشدة
%65

%03

%05

%1

6.25

االنحراف املعياري

1

يشكل قياس
التكاليف على أساس
األنشطة مطلبا
أساسيا الستخدام

العدد العدد العدد العدد العدد
%
%
%
%
%
1
6
1
01
2

1.223

االتجاه العام

النسبة املئوية ()%

موافق
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2

3

4

2

6

النسب املحاسبية في
تقييم األداء.
يشكل قياس
التكاليف على أساس
األنشطة مطلبا
أساسيا للتقييم
الفعال لألداء املالي.
يساعد تحليل
األنشطة الى أنشطة
مضيفة للقيمة
وأخرى غير مضيفة
للقيمة في تخفيض
التكلفة والرقابة على
االنشطة وتقييم
األداء.
أمكانية تحسين
وتقييم األداء
باستخدام نظام ال
ABC
اختالف وتدني
أسعار املنتجات
املنافسة يتطلب
تطبيق نظام ال
 ABCلخفض
التكلفة والرقابة
على األنشطة.
يساهم نظم تكاليف
االنشطة من تقليل
تكاليف الغير
املباشرة.

1

00

3

1

1

%03

%11

%51

%03

%1

2

05

2

1

1

%65

%12

%51

%1

%1

01

2

2

5

1

%11

%65

%51

%2

%1

1

06

3

5

1

%03

%25

%51

%2

%1

6

05

01

1

1

%05

%12

%11

%1

%1

املتوسط العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
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6.31

1.05

1.11

6.43

1.224

1.452

1.242

1.261

موافق

موافق

موافق

موافق

6.45

1.342

موافق

3.86

0.335

موافق
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من خالل الجدول رقم ( )2تبين إن كل اإلجابات تتركز في مستوي (املوافق)  ،أي أن متوسط
جميع الفقرات تقع ضمن الفقرة الرابعة م ـ ــن مقياس ليكارث الخماس ي االنحراف املعياري لهذه
الفقرات يدل على وجود توزع في إجابات أفراد عينة الدراسة  ،وهذا يدل على أن عينة الدراسة
مدركة جيدا ألسئلة االسببانة أي مفهوم لديها ،هنالك توافق تام حول فقرات املحور الثاني
بمتوسط عام بلغ ( ، )6.23االمر الذي يشير بأن املبحوثين يوافقون الراي حول دقة قياس
التكاليف والذي يعتبر مطلبا مهما للرقابة وتقييم األداء ملتخذي القرارات بالشركة الصناعية
عينة الدراسة .
 اختبار الفرضية الثانية  :والتي صياغتها كالتالي:
"يؤدي تطبيق  ABCللحصول على بيانات أكثر دقة تساعد في القيام بالرقابة وتقييم األداء
"
جدول رقم ( )2نتائج اختبار ) (T- testلبيان أن دقة قياس التكاليف يعتبر مطلبا مهما للرقابة
وتقييم األداء:

املجال

املتوسط
الحسابي

الفرضية الفرعية الثانية 3.86

الفرق بين
متوسط
الفقرة
واملتوسط
املعياري
0.86

القيمة
االنحراف اإلحصائية
املعياري T-Test/

3320.

12.111

قيمة
الداللة
اإلحصائية

معنوية
العالقة

10.00

معنوية

وقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )2أن متوسط االستجابة ( )6.23وهو أكبر من متوسط
القياس ( )6وأن الفروق تساوي ( )1.23ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة
اإلحصائية تساوي أصغر وهي أقل من  1.12وهذا يشير إلى معنوية الفروق أي أن الفرضية
الفرعية الثانية متحققة من قبل أفراد العينة  ،وتم قبول الفرضية .
 -2اختبار فرضية الدراسة باستخدام ( اختبار )((T- test
"توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي الشركات الصناعية الليبية لزيادة فعالية الرقابة
وتقييم األداء "
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الفرض الصفري :ال توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي الشركات الصناعية الليبية لزيادة
فعالية الرقابة وتقييم األداء.
الفرض البديل:توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي الشركات الصناعية الليبية لزيادة
فعالية الرقابة وتقييم األداء.
جدول رقم ( )01نتائج اختبار ) ( T- testلبيان أن توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي
الشركات الصناعية الليبية لزيادة فعالية الرقابة وتقييم األداء:

املجال
فرضية
الدراسة
الرئيسية

املتوسط
الحسابي

3.92

الفرق بين
متوسط الفقرة
واملتوسط
املعياري
1..2

االنحراف
املعياري

1.312

القيمة
اإلحصائية /
T-Test

14.266

قيمة
الداللة
اإلحصائية

1.111

معنوية
العالقة

معنوية

وقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )01أن متوسط االستجابة ( )6.25وهو أكبر من متوسط
القياس ( )6وأن الفروق تساوي ( )1.25ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة
اإلحصائية تساوي أصغر من  1.12وهذا يشير إلى أن هناك معنوية فروق أي رفض الفرض
الصفري وقبول البديل أي قبول الفرضية الرئيسية .
ا
سابعا  :النتائج والتوصيات:
النتائج:
من خالل التحليل اإلحصائي  ،توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1توجد أهمية قصوى لتطبيق نظام  ABCفي الشركات الصناعية الليبية لزيادة فعالية الرقابة
وتقييم األداء.
 -2يؤدي تطبيق نظام  ABCإلى قياس أكثر دقة للتكاليف.
 -3يعتبر دقة قياس التكاليف مطلبا مهما للرقابة وتقييم األداء.
التوصيات.
 -0ضرورة قياس التكاليف على أساس األنشطة باعتباره مطلبا أساسيا للتقييم الفعال لألداء
املالي.

122

ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ((ABCﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻢ اﻷداء

 -5املحافظة والتركيز على توزيع التكاليف غير املباشرة حسب األنشطة ومن ثم املنتجات يؤدي
الى توافر الدقة في قياس تكلفة املنتجات.
 -6املواصلة بقياس التكاليف على أساس األنشطة ملا يوفره من دقة في قياس التكاليف غير
املباشرة ضرورة املحافظة على قياس التكاليف على أساس األنشطة باعتباره مطلبا اساسيا
للتقرير عن تكلفة املنتجات.
املراجع :
ا
أوال :الكتب:
 -0أبوالفتوح ،صالح سمير  ،املحاسبة اإلدارية االستراتيجية ( ،املنصورة ) بدون نشر .)5112(،
 -5التكريتي ،إسماعيل يحي  ،محاسبة التكاليف بين النظرية والتطبيق  ،الطبعة األولى  ،دار
حامد للنشر والتوزيع  ،عمان – األردن (.)5113
 -6حجاج ،زايد  ،املحاسبة االدارية  ،دار املريخ للنشر  ،الرياض .)5112( ،
 -1عطية ،أحمد صالح  ،محاسبة تكاليف النشاط ( )ABCلالستخدامات اإلدارية  ،الدار
الجامعية  ،اإلسكندرية.)5113( ،
 -2نائل ،عدس  ،الخلف  ،نضال  ،محاسبة التكاليف  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
 ،عمان .)5106( ،
 -3النجفى ،رمضان ساهل ( 2012م)،تقييم األداء باملنظمات التجارية ،بغداد  :دار الوسيلة
للطباعة والنشر والتوزيع.
ا
تانيا :الرسائل العلمية:
 -4أحمد  ،محمد أحمد  ،مدى أهمية نظام التكاليف على أساس النشاط ( )ABCكأداة مهمة
وفعال لخفض التكلفة  ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة املنصورة  ،مصر .)5101( ،
 -2حسام أحمد الهاللي  ،أدوار املحاسبين في إعادة تأهيل الفكر املحاسبي والتكاليف ملواكبة
التطورات التكنولوجيا وعصر الرقميات  ،رسالة ماجستير ،جمهورية مصر العربية – القاهرة ،
(.)5105
 -2عباس ،عبدهللا ،أثر تطبيق نظام التكاليف املسبندة للنشاط(  (ABCعلى قرارات البسعير،
رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح _ ورقلة ،الجزائر5106 ،م.
 -01عطوي ،راضية ،اإلدارة االستراتيجية للتكاليف ومختلف الطرق التي يمكن استعمالها
لتخفيض التكاليف وتحسين األرباح ،اطروحة دكتوراه ،جامعة فرحات عباس سطيف ،الجزائر،
5104م.
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 -00محمدي  ،محمود أحمد  ،دراسة مقارنة بين طرق التكاليف التقليدية وطريقة حاسبة
التكاليف على أساس األنشطة وإمكانية تطبيقها في املؤسسات الصناعية الجزائرية  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة الجزائر .)5102( ،
 -05املنصوري  ،محمد الصادق  ،دور نظام محاسبة التكاليف املبني على أساس األنشطة
( )ABCفي تخفيض تكاليف االنتاج  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بسكرة  ،الجزائر 5103م .
 -06نعيمة ،زعرور  ،أساليب مثلى لترشيد تكاليف الخدمات العامة في مؤسسة اتصاالت الجزائر
 ،أطروحة دكتوراه  ،جامعة محمد خضير  ،بسكرة  ،الجزائر ( .)5102
 -01هديب  ،عمر محمد  ،نظام محاسبة التكاليف املبني على األنشطة في الشركات الصناعية
باألردن وعالقت باألداء املالي – التطبيق والنموذج املقترح للقياس  ،أطروحة الدكتوراه ،
االكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية  ،عمان  ،االردن .5112 ،
ا
ثالثا :املجالت العلمية:
 -02سرور  ،منال جبار  ،على  ،ميعاد حميد  :،التكامل بين نظام التكاليف على أساس االنشطة
ونظام التكاليف املعيارية املرنة ودوره في ادارة موارد االنشطة – مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية  ،العدد .)5104( ،26
 -03الطاهر  ،أحمد غازي  ،وأخرون  ،أهمية أساليب املحاسبة االدارية الحديثة في استراتيجية
التكلفة  ،مجل جامعة جيهان – أربيل العلمية  ،أصدار خاص  ،العدد ( ، 5الجزء – ، ) Aأيلول
5102م.
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واقع الهجرة غير القانونية عبر ليبيا في ظل االنقسام السياس ي وتداعياتها على
األمن القومي الليبي
د.رجب

أ.عصام عبدالسالم

عمر العاتي1

ابوحجر2

مستخلص الدراسة:
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على واقع األمن القومي الليبي  ،ودور الهجرة غير
الشرعية في تدهور األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في ليبيا  ،والتي ظهرت
نتيجة حالة االنقسام السياس ي والتسليح .املواجهات التي تمر بها الدولة الليبية في الفترة بين
.4102-4102
تكمن أهمية البحث في كونه يناقش موضوع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بمزيد من
التفصيل  ،من خالل متابعة رحلة املهاجرين منذ املغادرة  ،من دول املصدر إلى الدول املستقبلة
ً
 ،مرورا بمناطق العبور  ،وشرح آثارها .هذه الهجرات على الوضع في ليبيا والعيوب التي جلبتها
على املجتمع الليبي على جميع املستويات .كما تأكد الباحثون من أن املعلومات التي تم جمعها
حديثة قدر اإلمكان  ،ومرفقة بأرقام لزيادة التوضيح واالستفادة.
املقدمة:
بعد أقل من سنة على بداية الثورة في ليبيا في  01فبراير  ،4100واصدار اإلعالن الدستوري في
أغسطس  ، 4100والذي حدد مالمح املرحلة االنتقالية في ليبيا ،وفي أعقاب إعالن التحرير مع
سقوط نظام القذافي في اكتوبر  ،4100بدأت ليبيا تؤسس ملرحلة جديدة من خالل االلتزام
باألسس التي وردت في اإلعالن الدستوري ،في الوقت نفسه ،قامت بعض املدن الليبية بمبادرات
مستقلة النتخابات مجالس محلية مكان تلك املجالس التي أبثقت بعد قيام الثورة إلدارة الشأن
املحلي ,واعادة ترتيب االوضاع في تلك املدن .
إال أن مسيرة التحول الديمقراطي التي شهدتها ليبيا لم تخلو من التحديات و لعل أول تلك
التحديات هي التحديات السياسية وما رافقها من صعوبة في االنتقال السياس ي وإنهاء املراحل
ً
االنتقالية وصوال الى املرحلة السياسية املستقرة عبر التحول الديمقراطي السلمي عن طريق
االنتخابات واليات الحكم الديمقراطية .

 1أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والتجارة زليتن الجامعة األسمريةdrajb1966@gmail.com ،
 2محاضر بكلية االقتصاد والتجارة زليتن الجامعة األسمرية asambohajar@gmail.com ،
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لقد تجلت تلك التحديات في االنقسامات السياسية بين شركاء املعارضة السابقين ضد نظام
القذافي ومن ساهموا في أسقاط حكمه ،محدثة تلك االنقسامات العديد من األزمات السياسية
لتصل الى حد املواجهات العسكرية والقتال العنيف والذي انعكس ذلك بدوره على كافة نواحي
الحياة في ليبيا االقتصادية واالجتماعية ،وأثر على املشهد الليبي برمته ،مما تسبب في التأثير على
ً
الحياة املعيشية للمواطن الليبي سلبا من حيث توفر األمن واملتطلبات االساسية وأهم الخدمات
كالصحة والتعليم والوقود وغيرها .
وعلى املستوى السياس ي اندلع الخالف بين النواب املنتخبين ملجلس النواب على شرعية عقد
جلسات البرملان خارج مدينة طرابلس ،والتي انطلقت فيها العمليات العسكرية لعملية فجر ليبيا،
ودون تسليم رسمي من املؤتمر العام املنتهية واليته ،وكان النواب املمثلون للتيار الليبرالي قد تداعوا
الى عقد أولى جلساتهم في مدينة طبرق أقص ى الشرق الليبي ،بينما رفض نواب ينتمي " أغلبهم "
الى التيار االسالمي هذا االجراء  ،واعتبروه غير دستوري ،وقاطعوا جلسات البرملان الجديد ،ونتج
عن ذلك قيام البرملان في طبرق بحكومة مشكلة برئاسة السيد " عبدهللا الثني " سميت " الحكومة
املؤقتة "  ،واملؤتمر الوطني العام في طرابلس بحكومة برئاسة السيد " عمر الحاس ي " سميت "
حكومة االنقاذ " ،حيث ادعاء كل طرف شرعية تمثيل الشعب الليبي وتدريجيا تحول االنقسام
السياس ي الى مواجهة مسلحة شاملة مع ميول االحزاب والنواب في كال الطرفين الى تأييد أحدهم
لعملية الكرامة واألخر لعملية فجر ليبيا ،وتبنيها ،األمر الذي أدى الى فشل وساطة األمم املتحدة
واستقالة مبعوث األمم املتحدة الى ليبيا " طارق متري " في  00اغسطس  4102وتعيين االسباني
" برناردينو ليون " في شهر سبتمبر . 4102
وبعد محادثات مضنية قادتها بعثة األمم املتحدة في ليبيا ،استمرت لحوالي  41شهرا  ،خرج اتفاق
الصخيرات في محاولة إلنهاء االنقسام السياس ي الليبي  ،وايقاف املواجهات العسكرية بين
التشكيالت املسلحة املختلفة مما أثر على الوضع األمني واالقتصادي الليبي ،وانقاذ البالد من
حالة التشرذم والتشظي بين مكوناتها.
بالتوقيع النهائي على وثيقة االتفاق السياس ي الليبي بالصخيرات ،تم اإلعالن عن تشكيل مجلس
رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني  ،والذي يتكون من  2اعضاء ,رئيس وخمسة نواب وثالثة
وزراء دولة  ،واسندت لهذا املجلس بحسب االتفاق مهمة اختيار باقي اعضاء الحكومة بالتشاور مع
اعضاء الحوار السياس ي الليبي خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوما من التوقيع على وثيقة االتفاق .
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منذ وصول حكومة الوفاق الوطني الى العاصمة طرابلس مارس  4102لم تتمكن من الحصول
على ثقة البرملان في طبرق حتى تمارس اعمالها بحسب اتفاق الصخيرات مما اضطرها الى تنفيذ
مهامها من دون الحصول على تلك الثقة  ،وقد تم صياغة بيان وقع عليه  011من نواب البرملان
من أجل املوافقة على تشكيل الحكومة من دون الحاجة الى أداء اليمين الدستورية ومنح الثقة
لها تحت قبة البرملان  ،ما يعكس االنقسام الحاد في البرملان بين تيارين ،أحدهما يؤيد منح الثقة
لحكومة الوفاق ويدعم برنامجها ،واألخر معارض لالتفاق السياس ي الليبي ،ومع ذلك أستمرت
الحكومتان االخريان ،حكومة الثني وحكومة الغويل في أداء أعمالهما دون االهتمام باالتفاق
السياس ي ،وبعد ذلك أصبحت في ليبيا حكومتان تدعي ً
كل منها الشرعية ،ففي الغرب الليبي هناك
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ،والتي نشأت عن أتفاق الصخيرات ،أما الحكومة
الثانية ومقرها في شرق ليبيا فهي الحكومة املؤقتة برئاسة عبدهللا الثني واملنبثقة من مجلس
ً
ً
النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا مؤقتا له.
في غضون ذلك تسارعت وتيرة عمليات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا ,حيث ساعدت البنية
السياسية واألمنية الهشة في البالد ,نتيجة االنقسام السياس ي ,على ازدهار عمل عصابات تهريب
البشر ,وزيادة نشاطها ,وتقوية ارتباطها بالعصابات الدولية املختصة بتهريب واملتاجرة بالبشر .
مشكلة الدراسة:
تتركز اشكالية البحث الرئيسية في معرفة ما مدى تأثير الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا على األمن
القومي الليبي ؟ وتتفرع من تلك االشكالية الرئيسية عدة أسئلة فرعية تحاول الدراسة االجابة
عليها متمثلة في :
 ما هو دور مناطق تصدير املهاجرين في مشكلة الهجرة غير الشرعية الى ليبيا ؟ كيف ساهمت حالة االنقسام والتشرذم التي تشهدها ليبيا في ازدهار تلك الهجرات ؟أهمية الدراسة:
تكمن أهمية البحث كونه يناقش في موضوع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بشكل أكثر تفصيل,
ً
وذلك بمتابعة رحلة املهاجرين منذ االنطالق ,بداية من دول املصدر وحتى دول االستقبال ,مرورا
ً
بمناطق العبور ,موضحا آثار تلك الهجرات على الوضع في ليبيا واملساوئ التي جلبتها للمجتمع
الليبي على كافة املستويات ,كما حرص الباحثان على أن تكون املعلومات املجمعة حديثة ما أمكن,
ومرفقة باألرقام لزيادة التوضيح والفائدة .
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فرضية الدراسة:
ترتكز فرضية البحث على وجود عالقة بين الهجرة غير الشرعية وتردي األمن القومي الليبي متمثل
ذلك في ارتفاع معدالت الجريمة وتزايد جرائم انتهاك حقوق االنسان ,وانحدار املستوى االخالقي,
كذلك انحدار املستوى املعيش ي للمواطن الليبي وانتشار الظواهر السلبية الغريبة على املجتمع .
هدف الدراسة:
 :يهدف البحث الى تسليط الضوء على واقع األمن القومي الليبي ,ودور الهجرة غير الشرعية في
تردي األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في ليبيا ,والتي ظهرت نتيجة لحالة
انقسام سياس ي ومواجهات مسلحة تمر بها الدولة الليبية في الفترة ما بين . 4102-4102
املحور األول  :واقع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا
بعد اإلجراءات األمنية الصارمة التي لجأت اليها الدول األوربية ,تسارعت وتيرة الهجرة غير
قبل املهاجرين من دول الجنوب .
الشرعية واتسع نطاقها من ِ
ّ ً
َّ
قبل حكومات
ظلت الهجرة غير الشرعية عبر املتوسط وحتى مطلع العام  ,4100متحكما فيها من ِ
الدول املغاربية الثالث ,حيث شكلت ورقة ضغط من قبلهم البتزاز القارة العجوز التي استجابت
في مناسبات عدة ملطالب تلك الدولَّ ,إما عبر االتفاقيات االقتصادية الثنائية املبرمة بين بعض
دول التحاد األوربي وهذه الدول ,أو من خالل تنسيقات أمنية ,األمر الذي جعل أعداد املهاجرين
ً
غير الشرعيين تتناقص بشكل كبير حتى وصلت في ليبيا الى  412مهاجرا فقط طيلة العام ,4101
إال أن سقوط نظام القذافي وما تبعه من صراعات مسلحة وانقسامات سياسية ,وما سببه ذلك
في انهيار شبه كلي ملؤسسات الدولة الليبية ,وتمكين املليشيات املدنية املسلحة من السيطرة على
مقومات الدولة الليبية ,لتستبيح بدورها املؤسسات العامة ,وتحل محل املؤسسة األمنية
والعسكرية ,األمر الذي أحال ليببا الى دولة هشة ,وجعل منها الوجهة املفضلة للهجرة السرية
ً
صوب أوروبا ,نظرا الى قربها من السواحل األوربية والنعدام األمن فيها .
ً
أوال  :مناطق تصدير الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا
 منـطقـة تشــاد
لقد شكلت العالقات التاريخية بين القبائل الليبية في املنطقة والعمق الذي تملكه بعضها داخل
ً
دول الجوار خاصة تشاد ,أمرا ّسهل أكثر عمليات التهريب ,حيث تتم هذه العمليات من خالل
ً
آليات ومركبات يكون زجاجها معتم يحجب رؤية من بداخلها تماما عن عيون الناظرين ,باإلضافة
الى قدرة أهل املنطقة على سلوك ممرات مختلفة وبعيدة عن األنظار ,يسيرون من خاللها في عدم
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وجود رقابة حدودية بسبب االنفالت األمني ,حيث يتم تهريب املهاجرين الى مدينة سبها والتي يوجد
فيها ملجأ ومأوى للمهاجرين مقابل املال ,إذ يتم توزيعهم وتهريبهم الى السواحل الليبية 1 .
وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة التشادية على املستوى الرسمي على أن الهجرة غير الشرعية الى
ليبيا ممنوعة ,وفي بالغ اصدرته حكومة تشاد اوضحت فيه أنه رغم النداءات املتكررة ملواطنيها
لتفادي الهجرة غير الشرعية لليبيا فأن بعضهم وخاصة منهم من مناطق وادي فيرا وسيال وبحر
الغزال وغيرها ينظمون بمساعدة مهربين رحالت هجرة في اطار مجموعات ,واكدت الحكومة على
أن حكام تلك املناطق وقوات الدفاع واألمن تبذل كل مجهوداتها ملنع االشخاص الذين يحاولون
التعدي على القانون الصادر بخصوص الهجرة غير الشرعية ,وتشترك تشاد مع ليبيا بحدود طويلة
تقيم فيها مجموعات مسلحة مناوئة لحكومة انجامينا 2 .
 منطقـة السـودان
السودان من أهم املعابر للهجرة الغير شرعية الى ليبيا ,حيث أن عوامل الفقر والبطالة لذا الشباب
السوداني هي عوامل ومسببات تؤدي الى هجرة الشباب والبحث عن حياة أفضل ,ولعل أهم
املسارات التي ,ينطلق منها املهاجرين غير الشرعيون الى ليبيا هي مسارات تبدأ من ( مدينة الفاشر-
النهود  -ماليط – أم كدادة – أم عجيجة أم بادر -جبل ميدوب – املشروع ) 3.
 منطقة النيجر
ُ
تعد مدينة اغاديز بوابة الصحراء في شمال النيجر ملتقى طرق ,يستخدمه أالف املهاجرين
للوصول الى ليبيا ,وهي منطقة وتجمع لالنطالق الى سواحل أوروبا ,وقد بلغ عدد املهاجرين في
 4102حسب املنظمة الدولية للهجرة ( )113ألف مهاجر ,يتوجهون الى الشمال بينهم ( ) 000
ً
ألفا يتوجهون الى اغاديز في االتجاه املعاكس ,باملقابل فأن الجهات الحكومية في النيجر اعتمدت
ً
ً ً
قانونا مشددا جدا يمنع تهريب املهاجرين ملحاولة إنهاء هذه الظاهرة مما زاد من صعوبة رحلة
املهاجرين غير الشرعيين وذلك عن  4. 4103وتؤكد املنظمة الدولية للهجرة وجود أسواق عبيد في
ليبيا ,يباع املهاجرون فيها بقيمة ما بين  411و  311دوالر .

 - 1فريحات معاذ ,يعبرون الى املوت  ,شبكة تلفزيون الشرق األوسط. 4102-01-10 ,
 - 2مقال بعنوان  ( :تشاد تمنع مواطنيها من الهجرة الى ليبيا ,صحيفة ليبيا املستقبل)  ,ديسمبر . 4102 ,
 - 3مقال بعنوان  (:مغامرة تهريب الشباب الى ليبيا  ..حكايات وصور مؤملة ,) ....عثمان التاج  , ,صحيفة الراكوبة ,عدد
. 4101-2-2
 - 4مقال بعنوان  ( :مدينة اغاديز باملغرب حيث تتقاطع اآلمال واالحالم املجهضة ) ,صحيفة مصراوي. 4102-2-02 ,
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وأوضحت املنظمة في بيان لها أن موظفيها في ليبيا والنيجر تمكنوا من جمع شهادات صادمة
ملهاجرين تحدثوا عن وجود أسواق عبيد يتم فيها بيع مئات الرجال والنساء ,حيث عمليات البيع
في ساحات عامة أو مستودعات وتؤكد املنظمة أن املهاجرين من دول جنوب الصحراء األفريقية
يتم بيعهم وشرائهم في هذا السوق الواقع في مرآب ويديره ليبيون ,يساعدهم غانيون ونيجيريون
يعملون لحساب الليبيين 1 .
 منطقــة مصـر
ً
تعتبر الجمهورية املصرية من أكثر الدول العربية تصديرا للهجرات الشرعية وغير الشرعية ,وقد
دفعت البطالة والظروف االقتصادية الصعبة والبحث عن حياة أفضل مئات املهاجرين املصرين
للهجرة غير الشرعية عبر صحراء ليبيا ,مجازفين بأرواحهم في حقول الغام ومطاردات أمنية ,وقد
يتيه بعضهم في الصحراء لتبلعهم ,لقد عانى املهاجرين املصريون من صعوبات عدة للوصول الى
ليبيا حيث طول املسافة عبر الصحراء املصرية واملعاناة التي يعيشها املهاجر في رحلة صعبة يعاني
املهاجرون فيها من العطش والتيه ,باإلضافة الى مشكلة التكلفة املالية من قبل السماسرة الذين
يسعون لتحقيق أرباح كبيرة بأقل مجهود ممكن 2 .
ً
وفي إطار جهود الحكومة املصرية فقد حذرت من استمرا الهجرة غير الشرعية الى ليبيا ,نظرا
للظروف األمنية التي تمر بها البالد ,وناشدت الحكومة املواطنين املصريين املقيمين في ليبيا بتوخي
أقص ى درجات الحيطة والحذر ,واالبتعاد عن مناطق التوتر واالشتباكات ,وحثت الوزارة املصريين
على عدم االنسياق وراء عصابات ترويج السفر والتي تقوم بتسفير املواطنين املصريين الى ليبيا
عبر طريق املسارات الصحراوية ثم تتركهم في الصحراء مما يؤدي في النهاية لتعرض حياتهم للخطر
 .وقد كشفت السلطات عن عثورها على جثث متحللة ملهاجرين مصريين غير شرعيين في صحراء
طبرق وبجوارهم جوازات سفرهم وأرواقهم الثبوتية وقامت بدفنهم بعد ابالغ ذويهم 3.
ً
ثانيا  :مراحل الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

 - 1مقال بعنوان  ( :أسواق للعبيد في ليبيا  ..واملنظمات الدولية تندد )  ,صحيفة املدائن  ,عدد . 4101 – 2 -00
 - 2مقال بعنوان  ( :هجرة املصريين  ,الغام ومطاردات ,.......عبدالفتاح فرج)  ,جريدة العرب الدولية  2 ,أكتوبر
. 4101
 - 3مقال بعنوان  ( :مصر تحذر رعاياها من الهجرة غير الشرعية الى ليبيا )  ,مجلة الدراسات العربية 04 ,
سبتمبر . 4101
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ً
ً
تمر الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا بثالث مراحل رئيسية ,انطالقا من الدول املصدرة للهجرة ووصوال
الى الشواطئ االوروبية ,وذلك من خالل تنظيمات متخصصة في أيصال املهاجرين الى نقطة
محددة ,حيث يتحول املهاجرون من مهرب الى أخر عل طول مسار الرحلة على النحو التالي :
 املرحـلــة األولـ ــى :
 – 1تجمع القرن االفريقي :
 يتجمع املهاجرين من دول هذه املنطقة في مدينتا كسال وجنوب كردفان في السودان .
 يتكفل كل مهاجر بإيصال نفسه الى إحدى املدينتين ,حيث يقوم مهربون سودانيون بإيصالهم
لدارفور ,حيث تستغرق الرحلة من  01الى  03يوم بتكلفة من  11الى  21دوالر .
 من دارفور يقوم مهربون سودانيون بتوصيل املهاجرين بواسطة شاحنات الى املنطقة
الحدودية الليبية – السودانية عبر طرق تربية غير ممهدة ,تستغرق الرحلة أسبوع واحد
وبتكلفة من  21الى  031دوالر .
 من املنطقة الحدود الى مدينة الكفرة الليبية يقوم املهربين الليبيين بتوصيل املهاجرين
بشاحنات يتكدس فيها العشرات  ,حيث تستغرق الرحلة عدة ايام وتكلف  031دوالر ,ويكون
املهربين تابعين ملليشيات مسلحة ,أو تحت حماية ميليشيات معينة ُيدفع لها نظير الحماية .
التنسيق عادة بين املهربين يتم عبر هواتف الثريا ,كما أن الشاحنات مزودة بأجهزة تحديد
املواقع عبر االقمار االصطناعية ). ( GBS
 - 2تجمع الساحل االفريقي :
َ
 املهاجرون من النيجر ومالي وبوركينا فاسو يلتقون في مدينة أغاديس شمال النيجر ,من ثم
يقوم مهربون بتهريبهم الى مدن الجنوب الليبي ( القطرون وأم االرانب ) ,الجزء األخير من
ً
ً
الرحلة يكون مشيا على األقدام ليال لعشرات الكيلومترات لتجنب دوريات حرس الحدود
الليبي التابعة لبلديات الجنوب الليبي ,تستغرق الرحلة حوالي شهر وبتكلفة من  031الى 111
دوالر .
 مهاجرو نيجيريا والكاميرون عادة يصلون الى مدن الجنوب الليبي عبر دولة تشاد .
ُ ينقل املهاجرون من مدن الحدود الليبية الى نقاط التجمع في مدينة أوباري أو سبها .
ً
 يبقى املهاجرون في سبها أو أوباري وعادة يقوموا بالعمل اليدوي لعدة أشهر واحيانا لسنوات
لحصول على املال الالزم إلكمال بقية الرحلة نحو أوروبا .
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 – 3تجمع الشرق األوسط :
ً
غالبا ما يأتي املهاجرون لهذا التجمع بشكل فردي عبر منافذ الدخول الشرعية ,باستثناء
السوريون املمنوعين من دخول ليبيا ,وفي ليبيا يتواصلون مع املهربين للتفاهم حول ترتيبات
الرحلة .
 – 4تجمع املغرب العربي :
املهاجرون التونسيون والجزائريين يدخلون بشكل طبيعي الى األراض ي الليبية عبر املنافذ
الحدودية الرسمية دون الحاجة الى تأشيرة دخول ,بينما يتسلل املغاربة عبر طرق التهريب الغربية
والجنوبية .
 املرحــلة الثانـية :
ويقصد بها الرحلة من مدن الحدود الجنوبية ومدن الجنوب الغربي الليبي الى مدن الشمال
الساحلية ,وهذه يتم بعضها بشكل فردي وهي محفوفة باملخاطر حيث يتم في الغالب اعتقال
املهاجر من قبل املليشيات الجهوية والقبلية ,ويودع السجن ويعذب ,والبعض يموت تحت
التعذيب وجزء من املهاجرين ينظم للمليشيات املسلحة للقتال معها بمقابل .
بعض املهاجرين خاصة الذين لديهم املال تتكفل املليشيات املسلحة بإيصالهم الى مدن الشمال
الساحلية بمقابل غير ثابت يتوقف على اتفاق الطرفين .
 املرحل ــة الثالـثة :
يتجمع املهاجرون في أماكن تجميع على الساحل الليبي في مزارع واستراحات في مدن الخمس
والقربولي وطرابلس وزوارة وصبراتة ,حتى يكتمل العدد لبدء رحلة قوارب املوت .
هذه املرحلة تقوم بها املليشيات املسلحة في مدن الغرب الليبي التي تجني من ورائها عائدات سنوية
تتراوح ما بين  311الى  0111مليون دوالر ,تستعين هذه املليشيات بمهربين من اصحاب القوارب من
ليبيا وتونس ومالطا وصقليا ومصر .
معظم املهاجرين يقضون في ليبيا مدة تتراوح بين أشهر الى سنوات ,بغية العمل لجني املال االزم
لتغطية تكاليف الجزء الثالث واألخير من الرحلة والتي تتراوح ما بين  111الى  1111دوالر حسب
املركب والوجهة وتسهيالت القارب أو السفينة .
وتقول التقارير أن ظروف عمل املهاجر محفوفة باملخاطر و الصعوبات حيث يتعرضون باستمرار
ً
واحيانا يؤدون اعمال تحت تهديد السالح ودون مقابل 1.
لالبتزاز واإلهانة
 - 1مقال بعنوان  ( :الهجرة غير الشرعية الى ليبيا  ..معاناة برسم التسعير )  ,الحسن الشيخ العلوي  ,مركز
الجزيرة للدراسات  00 ,مايو 4103
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املحور الثاني  :تداعيات الهجرة غير الشرعية على األمن القومي الليبي
تعيش ليبيا منذ أكثر من ست سنوات أزمة سياسية تجاوزت تداعياتها االبعاد السياسية لتطال
الجوانب االقتصادية واألمنية والعسكرية واالجتماعية ,بحيث أدت املواجهات العسكرية الى تمزق
النسيج االجتماعي الليبي القائم على األساس القبلي ,وكان للتدخالت االجنبية أثر بالغ في تأجيج
الوضع واستمرار االنقسام السياس ي القائم .
ولعل من أهم تلك التحديات التي واجهت الدولة الليبية هي قوافل الهجرة غير الشرعية املنظمة
والتي استفادت كغيرها من التحديات من ضعف وهشاشة الوضع السياس ي واألمني ,حيث فرضت
الهجرة غير الشرعية على الدولة الليبية تحديات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية,
كان لها من تأثير على األمن القومي الليبي  .وفي ما يأتي نحاول مناقشة التداعيات الكبرى التي
عصفت باألمن القومي الليبي بمختلف عناصره السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ,في
ظل استمرار االنقسام السياس ي منذ العام  4102و حتى األن.
أوال  :التداعيات على املستوى السياس ي واألمني
أ  :التداعيات على املستوى السياس ي :
أثر تدفق الهجرات غير الشرعية على حالة االستقرار السياس ي في ليبيا ,حيث شكلت تلك الهجرات
ً
عبئا على صانع القرار السياس ي الليبي في ظل حالة االنقسام السياس ي الذي أثر وبشكل مباشر
ً
على الوضع السياس ي الليبي ,ولعل من أهم تداعيات الهجرات غير الشرعية سياسيا على ليبيا ما
يلي :
 – 0تدويل القضية الليبية واختراق سيادة الدولة:
ً
شكلت التدخالت الخارجية املرتبطة بمكافحة الهجرات غير الشرعية اختراقا لسيادة الدولة
الليبية ,حيث أدت هذه التدخالت الى تدويل القضية الليبية وإخراج القرار السياس ي من أيدي
صانع القرار السياس ي الليبي ,لتكرس الهجرات غير الشرعية الدور الخارجي وسطوته على مجريات
االحداث الداخلية في ليبيا .
 - 4انتشار الفوض ى وعدم االستقرار :
لقد شكلت الهجرات غير الشرعية حالة من عدم االستقرار في ليبيا ,والذي بدوره ال يرتكز على
القوة العسكرية واألمنية بقدر ما يرتكز على جملة من التدابير السياسية واالجتماعية والقتصادية
والثقافية ملعالجة آثر هذه الهجرات ,كما أن استقرار النظام الليبي مرهون بقدرته على االستجابة
للتحديات ,سواء كانت مفروضة عليه من البيئة الداخلية أي املجتمع أو من البيئة الخارجية أي
الهجرات من خارج ليبيا ,والتي غالبا ما تتمثل في املطالب والتهديدات للنظام السياس ي الليبي .
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 – 1األفكار املتطرفة للمهجرين :
كثير من املهاجرين هجروا بلدانهم ربما ألسباب سياسية ,لذلك فإن تأثير املهاجرين وما يحملونه
من أفكار متطرفة ربما يهدد قيم ومبادئ النظام السياس ي الليبي ,لذلك يدخل املفهوم األمني
َ
كحالة استباقية ملعرفة تأثير أفكار املهاجرين سياسيا قبل أن يؤثر في املنظومة الليبية السياسية,
كما أن الوضع االقتصادي والنفس ي للمهاجرين سهل على حاملي الفكر املتطرف التأثير عليهم
وتجنيدهم لصالحهم .
 – 2ضعف املؤسسات السياسية الليبية في إيواء املهاجرين :
هناك ضعف كبير في املؤسسات التي تعمل على إيواء املهاجرين ,ويعاني جهاز األمن املسؤول من
قلة االمكانيات التي تتطلب ميزانيات ضخمة لتوفير الخدمات التي يتطلب توافرها ملراكز اإليواء,
من رعاية صحية وتوفير اإلعاشة الالزمة للمهاجرين ,حيث تواجه السلطات الليبية وجهاز مكافحة
ً
الهجرة غير الشرعية ضعفا في االمكانيات املطلوبة ملواجهة الهجرات غير الشرعية .
 – 3انهيــار املنظومـة السيـاسيـة :
لقد ساهم تنظيم الهجرات غير الشرعية الى ليبيا في انهيار مؤسسات الدولة وتفككها وانقسامها
ً
ً
وشكل تهديدا لكيان الدولة الليبية املنكوبة بمخطط قد يؤدي في نهايته الى تقسيمها ,وهو أمرا
بات ملموس على أرض الواقع ,بسبب االختالفات السياسية بين القيادات الليبية والتي شكلت
أزمة خانقة داخل مؤسسات الدولة الليبية .
 – 2م ـراقبــة الحــدود :
بسبب عدم قدرة األمن الليبي على التحكم والسيطرة على حدود ليبيا ,استعانت ليبيا بخبرات
أجنبية لرصد الهجرات غير الشرعية ,التي تخترق الحدود الليبية ,إذ شكلت هذه القوات غرفة
عمليات أمنية مشتركة مع ليبيا ملراقبة السواحل الليبية الشمالية ,والحدود الجنوبية للبالد,
باستخدام طائرات بدون طيار وتدريب فرق حرس الحدود الخاصة ,وذلك ملراقبة أنشطة الجريمة
املنظمة وتهريب املهاجرين والجماعات املتشددة 1.
ب  :التداعيات على املستوى األمني
تعرض الوضع األمني في ليبيا لعدة صدمات ومحاوالت اختراق والتي كان من أهمها الهجرات غير
ً
ً
الشرعية والتي تحمل معها أفكارا تخريبية وخاليا نائمة تشكل خطرا على األمن الليبي ,لذلك كان
ً
للهجرات غير الشرعية دورا في عدم االستقرار األمني في ليبيا .
 - 1مقال بعنوان  ( :غرفة عمليات بين ايطاليا وليبيا ملراقبة الساحل الشمالي والحدود الجنوبية ) 11 ,سبتمبر
. 4102
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ً
ومن أهم التحديات التي شكلت خطرا على األمن الليبي في هذا الصدد ما يلي :
ً
ً
 - 0طول السواحل شكل عبئا أمنيا على السلطات الليبية :
إن امتداد السواحل الليبية على البحر األبيض املتوسط بطول (  ) 0111كم ,وتقاسم ليبيا أكثر
من اربعة أالف متر من الحدود البرية مع الدول االفريقية الست املجاورة ,جعل ليبيا نقطة جذب
رئيسية في مسار الهجرة غير الشرعية املنطلقة من افريقيا .
 – 4تداخل عصابات التهريب مع املهاجرين :
تستغل عصابات التهريب املهاجرين وتعاملهم كسلع حيث يتم استغاللهم ومن ثم يتم نقلهم عبر
ً
ً
حافالت كبيرة الى املناطق الساحلية ,التي تبعد عن سواحل ايطاليا فقط (  ) 031ميال بحريا,
ً
ً
يقطعونها في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا ,حيث تضع العصابات املهاجرين في قوارب
مقابل األموال .
 – 1االرتباك والفوض ى :
شكلت الهجرات غير الشرعية حالة من االرتباك والفوض ى وزادت نسبة االشاعات ,مما أدى الى
حالة أمنية غير منضبطة .
 – 2االنقسامات والصراعات :
ً
اصبحت ليبيا بسبب األوضاع األمنية والفوض ى واالنفالت األمني ممرا ومنطقة عبور واستقطاب
ألالف من طالبي الهجرة ,ليشكل ذلك أزمة خانقة بسبب االنقسامات والصراعات التي أثرت على
االوضاع املعيشية ,والخدمات العامة .
 – 2فوض ى أمنية وسياسية :
تدفق الهجرات غير الشرعية شكل فوض ى أمنية وسياسية داخل ليبيا ,حيث عانت ليبيا من
فوض ى أمنية وسياسية منذ العام  ,4110هذه الفوض ى جعلت من ليبيا بيئة خصبة للجماعات
املسلحة ,وشبكات التهريب الخطيرة التي زادت من تعميق مشاكل البالد ,فتفاقم هذه الظاهرة
ً
شكل خطرا على ليبيا كونها صاحبة العبء االكبر .
 – 3أنتشار الجريمة املنظمة :
صاحب الهجرات غير الشرعية جرائم ارتبطت باإلرهاب وجرائم االتجار بالبشر وتهريب املخدرات,
وتهريب السالح ,ودخول املهاجرين في النزاعات املسلحة بسبب الجرائم االقتصادية ,وغسل
األموال ,والسطو املسلح  ,وجرائم الدعارة ,وجرائم التزوير ,وانتشار ظاهرة التسول والسرقة .
 -2جرائــم االنتـهاكــات :
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أبرزت الهجرات غير الشرعية جرائم انتهاكات ترتكب بحق املهاجرين بمراكز اإليواء التابعة لجهاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية ,وبروز عصابات الجريمة املنظمة ,وشبكات تهريب وتجارة البشر 1 .
ً
ثانيا  :التداعيات على املستوى االقتصادي واالجتماعي
أ  -التداعيات على املستوى االقتصادي :
كان لتدفق الهجرات غير الشرعية على ليبيا تداعياته السلبية ,حيث تسببت في ارتفاع الفاتورة
االقتصادية في ليبيا ,وقد أدى ضعف السلطات الليبية في إدارة البالد وتنظيم الهجرات ,الى
تشكل أزمة اقتصادية ,ولعل من أهم تلك التداعيات التالي :
 – 0انهيار قيمة الدينار الليبي أما العمالت االخرى :
بعد أن كان الدوالر االمريكي يساوي حوالي (  )0.43دينار ليبي عام  4101انهار في سنة 4102
ليصل الى حوالي (  ) 2.3دينار ليبي ,وهو ما أدى الى أزمة سيولة نقدية خانقة متمثلة في ندرة
العملة األجنبية في البنوك التجارية ,يرافقها غالء في أسعار املواد األساسية ,وتراجع املخزون
االستراتيجي لهذه املواد .
جدول يوضح انهيار صرف الدينار الليبي في السوق املوازي مقابل الدوالر االمريكي خالل الفترة
 – 2112منتصف .2112
الفترة

ديسمبر
2112

سعر
الدينار
الليبي
مقابل
الدوالر

1.41

)(

ديسمبر
2113

1.21

ديسمبر2114

1..1

ديسمبر2112

3.21

ديسمبر2112

2.23

منتصف
سنة
2112
تجاوز .
دينار

 -4التدخل االجنبي في إدارة املؤسسات االقتصادية :
ً
ً
شكلت التدخالت الخارجية االقليمية والدولية في الشأن الليبي ,وباتجاهات متناقضة تأثيرا كبيرا
على اقتصاد ليبيا ,وخاصة تحكم هذه الشركات بمصادر الطاقة الليبية.
 -1الهجرات غير الشرعية سبب في تراجع االقتصاد الليبي :
 - 1مقال على موقع ( عربي سبونتك ) 43 ,https://www. arabic.sputniknews.coms ,نوفمبر . 4101
(  -) املصدر  :موقع ايوان ليبيا http://ewanlibya.ly/news/search.aspx?keyword
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سببت الهجرات غير الشرعية في أزمة خانقة لالقتصاد الليبي ,حيث أدت الى تدهور قيمة العملة
املحلية  ,والتراجع الحاد في ايرادات املواد الخام ,وأصبح االقتصاد الليبي على حافة االنهيار
الشامل ,ما دفع املصرف املركزي للسحب من االحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات ,ودفع
رواتب املوظفين ومستحقات الدعم ,كما دفع املهاجرين الستهداف املوانئ وخطوط اإلمداد
النفطية ,كذلك االرتباك في السياسات االقتصادية ,باإلضافة الى الفساد املستشري في مفاصل
ً
الدولة والتي ساهمت جميعا في تدهور قيمة الدينار ملستويات قياسية ,وباتت بذلك الدورة
النقدية خارج إطار النظام املصرفي .
 – 2التعــدي على الحقــول النفطية :
كما هو معروف فإن النفط يمثل أكثر من  %23من صادرات االقتصاد الليبي ,وهو املمول األكبر
ً
تقريبا لخزينة الدولة من النقد االجنبي ,وخالل فترة الصراع داخل األراض ي الليبية والذي اليزال
ً
مستمرا منذ أكثر من ست سنوات ,واجهت حقول النفط الليبية أضرار فادحة في البنى التحتية
الرئيسية ,مما أدى الى توقف الصادرات النفطية لعدة مرات خالل فترات متقطعة 1 .
ً
جدول يوضح تطور إنتاج النفط الليبي خالل الفترة (  ) 2112 – 2112مليون برميل يوميا
ً
االنتاج ( مليون برميل يوميا )
الفترة
0.2
4104
1.242
4101
1.110
الربع األول 4102
1.444
الربع الثاني 4102
1.202
الربع الثالث 4104
1.221
الربع الرابع 4102
1.221
أكتوبر4102
1.224
نوفمبر4102
1.222
ديسمبر4102
1.121
يوليو 4103

 - 1مقال بعنوان  ( :مسارات االقتصاد الليبي في ظل الصراع املحتدم )  ,مركز البديل للتخطيط والدراسات
االستراتيجية  00 , ,أبريل 4102
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ً
مخطط يوضح تطور إنتاج النفط الليبي خالل الفترة (  ) 2112 – 2112مليون برميل يوميا
االنتاج ( مليون برميل يوميا ً )
1.4
0.8870.842
0.6140.683
0.489 0.39

0.928
0.371
0.222

 –5تحكم املليشيات املسلحة في االقتصاد الليبي :
أدت سيطرة املسلحين في ليبيا على مرافق االنتاج ومرافئ التصدير الى انخفاض كميات الغاز
والنفط املصدرة الى الخارج بنسبة الثلثين ,باإلضافة الى تدهور اسعار النفط ,وتداعي االقتصاد,
حيث انخفض الناتج املحلي في ليبيا الى (  ) %2في العام  ,4102كما أرتفع التضخم ,خاصة فيما
يتعلق باملواد الغذائية ,باإلضافة الى ارتفاع نسبة العجز في امليزانية العامة للدولة الى الناتج املحلي
االجمالي من  % 21.1عام  4102الى  34.3في العام  ,4103لتصل الى  32.2في العام , 4102
باإلضافة الى النقص في األدوية واللقاحات واملواد الغذائية والسلع الضرورية واملياه والكهرباء,
وتدني األجور والقدرة الشرائية .
 – 3غيــاب سلــطة الدولــة :
سبب ضعف سلطة الدولة الى اندالع حالة من الفوض ى مما أدى الى تشكل أزمة اقتصادية,
وذلك ألن عدم وجود سلطة شرعية في ليبيا ساهم في وجود مليشيات تمثل املناطق والقبائل
واملدن واأليدولوجيات املختلفة ,التي تقاتل من أجل السيطرة على األراض ي ,واملوارد النفطية.
 - 2ارتفاع معدالت التضخم وفقدان النشاط التجاري :
أدى التدهور في الحياة االقتصادية في ليبيا ,سواء فيما يتعلق بنشاط التجارة او الصناعة ,نتيجة
تدفق الهجرات غير الشرعية الى ارتفاع معدالت التضخم والبطالة ,وتراجع العمل في القطاع
الزراعي الذي يوفر حوالي  %43من احتياجات ليبيا الزراعية ,ليزداد اعتماد الدولة على االستيراد
لتغطية احتياجاتها .
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ب  -التداعيات على املستوى االجتماعي :
سبب توافد الهجرات غير الشرعية على ليبيا ,وما تحتويه من اشخاص وجماعات بشرية مختلفة
الهوية لظهور سلوكيات تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد االجتماعية في ليبيا ,وحيث أنه من
املعروف أن النسيج االجتماعي الليبي هو نسيج يغلب عليه الطابع القبلي وتوجد لديه عادات
وتقاليد خاصة به ,وهو في نفس الوقت مجتمع كله مسلمين ,فدخول مهاجرين ذوي هويات
وعادات وتقاليد مختلفة ,مع حملهم ملعتقدات أثنية وطائفية لها تأثيرات اجتماعية سلبية على
املجتمع الليبي الذي يعيش حالة من االنقسام والتشرذم ,ومن أهم تداعيات الهجرة غير الشرعية
على املجتمع الليبي االتي :
 – 0ارتفاع نسبة البطالة والجريمة :
أن دخول أالف املهاجرين على دولة محدودة االمكانيات وتعاني مؤسساتها هشاشة وضعف,
خاصة مؤسستي الجيش والشرطة وكافة اجهزتها األمنية نتيجة الفوض ى التي تعاني منها البالد مع
انتشار السالح وغالء االسعار وشح السيولة املالية ,أدى كل ذلك الى تناقص فرص العمل في
القطاعين العام والخاص وازدياد نسبة البطالة بين السكان وارتفاع نسبة الجريمة .
 – 4تردي الخدمات الصحية والنقص الحاد في املواد الطبية :
توافد أالف املهاجرين على ليبيا وما يحملوه من أمراض ,حيث معظمهم يأتي من مناطق فقيرة
ً
ً
ومحدودة االمكانيات الصحية تنعدم فيها تقريبا الخدمات الطبية ,شكل هذا تحديا أخر لليبيا
ً
أضيف الى مجمل التحديات الصحية التي تعاني منها البالد اصال ,حيث أكد رئيس لجنة حصر
العمالة الوافدة ,وبحسب االحصائيات األولية أن قرابة  %03من املهاجرين يعانون من أمراض
معدية ,كاإليدز والوباء الكبدي ,إضافة الى األمراض التي انقرضت منذ فترة طويلة كالزهري .
 – 1تنـامــي شب ــكات الـتهريـب :
تسبب ازدياد نسبة البطالة في املجتمع الليبي ,بسبب عدم توفر فرص العمل ,في دفع الكثير من
شبابها الى االنخراط في أعمال شبكات التهريب ,أو التعاون معهم بسبب نقص السيولة وعدم
انتظام صرف مرتبات املوظفين في مؤسسات الدولة والعاملين باألجهزة األمنية املختلفة ,حيث
قام الشباب الليبي بتشكيل نقاط تفتيش كشبكات تهريب ,إذ يتم الحصول على مبالغ مالية من
كل مهاجر للربط بينه وبين شبكات التهريب التي تعمل على طول السواحل الليبية ,باإلضافة الى
أن كل مهاجر يدفع حوالي  4111دوالر ,للحصول على مكان في مراكب الهجرة الى أوروبا .
 -3عملي ــات التعــذيب واالغتــصاب :
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قام املهاجرين الذين فقدوا معايير األخالق والقيم بإدخال ظاهرة التعذيب واالغتصاب ,وهي ظاهرة
غي موجودة في املجتمع الليبي  ,وظاهرة تتنافى مع التعاليم االسالمية ,مما زاد من ارتكاب جرائم
وانتهاكات حقوق املهاجرين في مراكز االحتجاز .
 – 2تفش ي ظاهرة تجارة العبيد :
اوجد املهاجرين أسواق للعبيد في ليبيا يتم فيها االتجار باملهاجرين في أسواق للرق والنخاسة,
باإلضافة الى تعرضهم للعنف والتعذيب في مراكز االيواء في ليبيا .
 – 1شح الغذاء والدواء وسوء املعاملة :
أدى ازدياد الهجرة غير الشرعية الى نقص الغذاء والدواء والعيش في ظروف صعبة ,وانعكس
ذلك سلبا على معاملة املهاجرين الذين ينتظرون في مراكز االيواء وتعرضهم لإلهمال وعدم
اكتراث افراد الحراسة والخدمات من الجانب الليبي القائمين على تلك املراكز وعدم تجهيزها
وتزويدها بكل ما تحتاجه لتقدم واجبها على الشكل األمثل 1 .
التوصيـ ـ ـ ــات :
بعد البحث في موضوع الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن القومي الليبي ,قمنا بصياغة بعض
التوصيات التي نرى أنها من املمكن أن تساعد في حل تلك القضية وتتبع عصاباتها املنظمةوهي
كالتالي :
 – 0العمل على اختيار الحل السياس ي بدل من الحل العسكري ألنهاء حالة انقسام السياس ي
في ليبيا ,ودعم جهود ايقاف النار ,وتحقيق املصالحة الوطنية وابداء النوايا الحسنة واملرونة
الكافية إلنجاز توافق يحقق العدالة االجتماعية ,ويوقف استنزاف مقدرات الدولة ,ويدعم
مساعي النهوض بالدولة .
 – 4توحيد كافة االجهزة األمنية ,وتكثيف التعاون بينها ملكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية,
وتشديد االجراءات التي تحد من محاوالت التسلل الى ليبيا.
 – 1التنسيق مع دول الجوار ,سواء دول املصدر أو دول العبور أو دول االستقبال للتعاون بينها
ملراقبة ومنع عمليات الهجرة غير الشرعية .
 – 2تكثيف العمل من قبل السلطات الليبية لتوضيح التداعيات السلبية التي تسببها الهجرة
غير الشرعية وما يتبعها من جرائم على ليبيا ,وتوحيد الجهود للضغط على الدول األوربية

 - 1مقال بعنوان  ( :الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا ,بين حساسية املوقف وعبثية املواجهة )  ,صحيفة املستقبل
الليبية  04 ,مارس 4101
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واملنظمات الدولية لخلق مشاريع استراتيجية في املناطق الفقيرة املصدرة للمهاجرين في الدول
االفريقية .

املراجع :

ا
أوال الوثائق "
 -0اتفاق الصخيرات  ,ديسمبر4103
ً
ثانيا املقاالت :
 - 0الحسن الشيخ العلوي الهجرة غير الشرعية الى ليبيا  ..معاناة برسم التسعير ,مركز الجزيرة
للدراسات  00 ,مايو 4103
 - 4عبدالفتاح فرج  ,أسواق للعبيد في ليبيا  ..واملنظمات الدولية تندد ,صحيفة املدائن  ,عدد -00
4101 – 2
 -1عثمان التاج ,مغامرة تهريب الشباب الى ليبيا  ..حكايات وصور مؤملة  , ...صحيفة الراكوبة ,عدد
. 4101-2-2
 -2فريحات معاذ ,يعبرون الى املوت  ,شبكة تلفزيون الشرق األوسط. 4102-01-10 ,
 -3الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا ,بين حساسية املوقف وعبثية املواجهة ,صحيفة املستقبل
الليبية  04 ,مارس . 4101
 .-2تشاد تمنع مواطنيها من الهجرة الى ليبيا ,صحيفة ليبيا املستقبل ,ديسمبر . 4102 ,
 -1في ليبيا ,الغام ومطاردات  , ......جريدة العرب الدولية  2 ,أكتوبر 4101
 - 2مدينة اغاديز باملغرب حيث تتقاطع اآلمال واالحالم املجهضة ,صحيفة مصراوي. 4102-2-02 ,
 -2مسارات االقتصاد الليبي في ظل الصراع املحتدم  ,مركز البديل للتخطيط والدراسات
االستراتيجية  00 ,أبريل 4102
- 00
 - 01هجرة املصريين الى املوت  ,شبكة تلفزيون الشرق األوسط. 4102-01-10 ,
مصر تحذر رعاياها من الهجرة غير الشرعية الى ليبيا  ,مجلة الدراسات العربية  04 ,سبتمبر
. 4101
 - 04غرفة عمليات بين ايطاليا وليبيا ملراقبة الساحل الشمالي والحدود الجنوبية ,ليبيا املستقبل
 11,سبتمبر . 4102
 - 01مقال على موقع ( عربي سبونتك ) https://www. arabic.sputniknews.com, 25 ,نوفمبر
. 4101
( ) -املصدر  :موقع ايوان ليبيا http://ewanlibya.ly/news/search.aspx?keyword
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"رأس املال الفكري ودوره في تعزيز امليزة التنافسية"
دراسة تطبيقية على الشركة األهلية لإلسمنت بالدولة الليبية
أ.مفتاح عبدالسالم

الصغير1

د.مصطفي محمد

بريقات2

أ.منير محمد

املشفط3

مستخلص الدراسة:
تناولت هذه الدراسة رأس املال الفكري ودوره في تحقيق امليزة التنافسية  ،وهدفت الدراسة
الحالية إلى تحديد دور رأس املال الفكري بأبعاده املتمثلة في (رأس املال البشري ،رأس املال
الزبوني ،رأس املال الهيكلي) وتحقيق امليزة التنافسية بأبعادها املتمثلة في (الجودة ،الكفاءة،
املعرفة) في الشركة األهلية لإلسمنت محل الدراسة ،ومن خالل تصميم االستبيان من أجل
التحقق من املقاربات في األطر النظرية للمتغير املستقل وعالقته باملتغير التابع وهو امليزة
التنافسية .وقد تم اختبار الفرضيات باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي  ، spssوقد أظهرت
التحليالت عدة نتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس املال الفكري بأبعاده
الثالثة وتحقيق امليزة التنافسية في الشركة محل الدراسة ،حيث وضحت الدراسة توفر أبعاد كال
من رأس املال البشري والهيكلي بدرجة كبيرة وتفوق توفر أبعاد رأس املال الزبوني ،حيث يسهم
كل منهما في تحقيق امليزة التنافسية أكثر من رأس املال الزبوني .
ومن أهم ما أوصت به الدراسة العمل على تشجيع األفراد بالشركة ،وتشجيع العمل الجماعي
بروح الفريق الواحد بين افراد الشركة ،واعتماد التكنولوجيا الحديثة في إنجاز عمليات الشركة
التشغيلية واإلدارية.
الكلمات املفتاحية :رأس املال الفكري ،رأس املال املادي ،امليزة التنافسية

املقدمة:

ً
ً
يشهد العالم املعاصر في السنوات األخيرة تقدما متسارعا في النواحي التكنولوجية ،نتج
عنها تزايد انفتاح األسواق ،ويعود ذلك إلى الدور الكبير الذي مارسه العنصر البشري في هذا
التقدم باعتباره أحد عوامل اإلنتاج املساهمة في العملية اإلنتاجية ،وهو األمر الذي انعكس إيجابا
على تطور الوحدات اإلقتصادية في نواح متعددة ،مما دفع هذه الوحدات اإلقتصادية إلى
اإلعتماد على املؤهل والكفاءة والخبرة املعرفية التي يتمثل فيها رأس املال الفكري.
 1محاضر باملعهد العالي للعلوم والتقنية مسالته
 2محاضر باملعهد العالي للعلوم والتقنية مسالته
 3محاضر باملعهد العالي للعلوم والتقنية مسالته
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ولقد شاع استخدام مفهوم رأس املال الفكري أو املعرفي في التسعينيات من القرن املاض ي ،حيث
أصبح ينظر إليه باعتباره ممثال حقيقيا لقدرة املؤسسة على املنافسة وتحقيق النجاح بعد أن
كانت املصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقية للمؤسسات قبل ذلك.
لذا يعتبر رأس املال الفكري املفتاح االساس ي لنجاح الوحدة وتفوقها ،فالسبب في خسارة
تراجع قيمة أغلب الوحدات االقتصادية متمثل في عدم استثمار رأس املال الفكري فيه بصورة
صحيحة .علي خالف الوحدات االقتصادية االخرى والسيما في البلدان املتقدمة اذ يعتبر رأس
املال الفكري أداة فعلة لدفع عجلة التنمية وتوليد الثروة وتحقيق النمو االقتصادي ،ونتيجة
لذلك فإن رأس املال الفكري يعد من أهم البنود التي ترتكز عليها الوحدات االقتصادية ،ملا له
من تأثير كبير في بناء استراتيجية النجاح والنمو املستقبلي.
وقد انتشرت ظاهرة املنافسة بين املنظمات بشكل ظاهر بخالف ماكانت عليه في السابق
السيما على الساحة املحلية ،وأصبحت ترتبط فاعلية املنظمات إلى حد كبير بقدرتها التنافسية،
وهذه القدرة التنافسية مرهونة بقدرة املنظمة على تهيئة وتنمية مخزونها من رأس املال الفكري
الذي يضم أعضاء هيئة املنظمة وكافة العاملين والقيادة اإلدارية لها والذي يجب ان يكون مؤهلين
للتفكير واالبتكاري إضافة إلى انظمتها العاملة وعالقتها الداخلية والخارجية .
وفي إطار كل ما سبق تأتي هذا الورقة البحثية ملعالجة رأس املال الفكري في تعزيز امليزة
التنافسية للشركة األهلية لإلسمنت ،وكيفية بناء رأس مال فكري متميز قادر على تحقيق التفوق
التنافس ي .وما مدى توافرمتطلباته في الشركة األهلية لإلسمنت.

 2.1مشكلة الدراسة:
تسعى الشركات الصناعية في ظل بيئة شديدة املنافسة إلى كسب مزايا تنافسية ،من خالل
إضافة قيمة للزبائن ،وتحقيق التميز في إدارة املهارات الفكرية املتعلقة باملوارد البشرية ،والرفع
من اإلمكانيات والطاقات البشرية لها .وبالتالي أصبح االهتمام بالرأس املال الفكري من أفضل
السبل لتحقيق وتعزيز امليزة التنافسية ،ومن جانب آخر أصبح من أصعب التحديات التي تواجهها
الشركات واملؤسسات الصناعية لكون أنها ترتكز على الطاقات الفكرية واإلبداعية لذى مواردها
البشرية .
وفي ظل تحديد أهمية االستثمار في الرأس املال الفكري ودوره في تحسين وتعزيز امليزة
التنافسية في الشركات الصناعية بصفة عامة وفي الشركة األهلية لألسمنت بصفة خاصة
فقد تركزت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت األتية :
143

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

ماهو واقع كل من الرأس املال الفكري وامليزة التنافسية باملؤسسات الصناعية ؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية لرأس املال الفكري وامليزة التنافسية لشركة األهلية
لإلسمنت بليبيا ؟

 3.1فرضيات الدراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرأس املال الفكري وامليزة التنافسية عند مستوى داللة
( )...0لدى الشركة األهلية لإلسمنت .
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية :
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس املال البشري وامليزة التنافسية عند
مستوى داللة (. )...0
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس املال الهيكلي وامليزة التنافسية عند
مستوى داللة (. )...0
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس املال الزبوني وامليزة التنافسية عند مستوى
داللة (. )...0

 4.1أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة بصورة عامة في محاولة نظرية وعملية لتسليط الضوء على رأس املال
الفكري وأهميته املتزايدة في الوحدات االقتصادية وكيف يمكن لتلك الوحدات الحفاظ عليه
وتطويره ومعالجته في ضوء األسس والنظريات واإلجراءات والقواعد املحاسبية السائدة.
إذ أن معظم الوحدات االقتصادية تمتلك العديد من الخبراء واملوظفين والذين لهم اثر بارزٌ
في عمل تلك الوحدات والسيما املوظفين الكفوئين لديها فإن هذه الدراسة لها أهمية لتلك
الوحدات من خالل اآلتي -:
 توضيح مدى تأثير رأس املال الفكري (رأس املال البشري ،رأس املال الهيكلي ،ورأس املال
الزبوني) على تحقيق امليزة التنافسية في الشركة األهلية لإلسمنت.
 املساعدة في تقديم املعلومات الدقيقة للمستخدمين الخارجيين واصحاب املصلحة حول
املركز املالي للوحدات االقتصادية .
 تسليط الضوء على مستوى األستفادة من رأس املال الفكري الذي تستحوذ عليه الشركة.
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 أهمية الجانب امليداني الذي يبين أنماط تعزيز رأس املال الفكري في الشركة محل الدراسة،
مع توضيح نقاط القوة والضعف بها ،وتحديد الطرق التي تتبعها من أجل االستثمار
واملحافظة عليه.

 1.5أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى تحقيق االهداف اآلتية -:
 -1التحقق من وجود عالقة بين رأس املال الفكري وامليزة التنافسية وتحديد نوع هذه العالقة بين
متغيرات الدراسة.
 -2أبراز دور رأس املال الفكري ومكوناته في تعزيز امليزة التنافسية للشركة األهلية لإلسمنت .

 1.5نموذج الدراسة:
يوضح الشكل رقم ( )1املوالي نموذج الدراسة الذي يوضح العالقة بين املتغير املستقل واملتغير
التابع:

-

 1.5منهجية الدراسة:
استخدام املنهج اإلستقرائي :وتم من خالله اإلطالع على األدبيات املعاصرة والندوات والرسائل
العلمية وغيرها ،للخروج بأبرز املوشرات والتوصيات من أجل بناء إطار علمي للدراسة.
املنهج الوصفي التحليلي :وذلك من خالل تحليل البيانات امليدانية واختبار الفرضيات
ومناقشة نتائج االختبارات اإلحصائية ،وإظهار مدى توافق النتائج مع الفرضيات وأدبيات
الدراسة .من خالل برنامج التحليل اإلحصائي . SPSS

 1.5حدود الدراسة :
الحدود املكانية  :تتمثل الحدود املكانية بالشركة األهليه لإلسمنت.
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الحدود املوضوعية  :اقتصرت الدراسة في تحديد العالقة بين املتغير املستقل (رأس املال
الفكري)واملتغير التابع (امليزة التنافسية).

 1.5الدراسات السابقة:
 دراسة(حميش:)2152 ،بعنوان"رأس املال الفكري وأثره كميزة تنافسية في املنظمات الخدمية :دراسة حالة عملية في
ثالث منظمات خدمية مختلفة بدولة اإلمارات العربية املتحدة"
إن تحول النظرة حول أهمية رأس املال الفكري والدور الذي يساهم به في خلق امليزة التنافسية
في املنظمات الخدمية يجعل من األهمية العظمى لدى املنظمات الرئدة إمتالك رأس مال فكري.
فقد ركزنا في هذا البحث على دراسة لبعض املنظمات الخدمية وعلى كافة املستويات الوظيفية
للتحقق من أثر رأس املال الفكري على امليزة التنافسية في هذه املنظمات التي تمثل عينة من
املقطاع الخدمية في الدولة وملعرفة أهم املصادر التي تساهم في تكوين وتعظيم قيمة رأس املال
الفكري للمنظمات وما هو دوره كمصدر من أهم مصادر امليزة التنافسية وذلك باستخدام
املقارنات اإلحصائية لنتائج إجابات العينة املدروسة وفقا ليكرت اإلحصائي باستخدام برامج
.spss
وإن أهم ما توصل إليه البحث إستنتاج األثر املعنوي الذي يربط بين أداء األفراد العاملين في
املنظمات الخدمية ومستوى رضا العميل عن هذه الخدمات حتي يصل هذا الرضا إلى مستوى
أن اليذهب للبحث عن منظمات أخرى منافسة لقضاء نفس الحاجات ومن هنا تظهر القيمة
التنافسية التي يخلقها رأس املال الفكري للمنظمة .
دراسة (لويزة:)2151،
بعنوان" دور رأس املال الفكري في تحقيق امليـزة التنافسي ــة للمؤسسات االقتصادية في ظل
اقتصاد املعرفة دراسة حالة شركة اإلسمنت عين التوتة -باتنة "
تناولت هذه الدراسة رأس املال الفكري ودوره في تحقيق امليزة التنافسية في ظل اقتصاد
املعرفة ،وهدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور رأس املال الفكري بأبعاده املتمثلة في (رأس
املال البشري ،رأس املال الزبوني ،رأس املال الهيكلي) وتحقيق امليزة التنافسية بأبعادها املتمثلة
في (الجودة ،الكفاءة ،اإلبداع ،االستجابة) في شركة اإلسمنت عين التوتة محل الدراسة ،ومن
خالل تصميم استبيان من أجل التحقق من املقاربات في اإلطار النظرية للمتغير املستقل وعالقته
باملتغير التابع وهو امليزة التنافسية .وقد تم اختبار الفرضيات باالعتماد على برنامج التحليل
اإلحصائي  ، spssوقد أظهرت التحليالت عدة نتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية
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بين رأس املال الفكري بأبعاده الثالثة وتحقيق امليزة التنافسية في الشركة محل الدراسة ،حيث
ً
وضحت الدراسة توفر أبعاد كال من رأس املال البشري والهيكلي بدرجة كبيرة وتفوق توفر أبعاد
رأس املال الزبوني ،حيث يسهم كل منهما في تحقيق امليزة التنافسية أكثر من رأس املال الزبوني .
ومن أهم ما أوصت به الدراسة زيادة االهتمام برأس املال الفكري وإدارته كما يجب أن يدار ألنه
مصدر هام لتحقيق التميز ،و ضرورة التعامل مع رأس املال الفكري على أنه أهم مورد استراتيجي
تحوز عليه الشركة ،واملحافظة عليه باستمرار ألنه العنصر الفعال في نجاحها خاصة في ظل
التطور التكنولوجي الهائل الذي تعرفه بيئة األعمال.
دراسة (ميسون:)2151،
بعنوان" رأس املال الفكري ودوره في جودة األداء املؤسس ي  :دراسة تطبيقية على برنامج التربية
والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين  UNRWAفي قطاع غزة"
هدفت الدراسة إلى التعرف على الرأس املال الفكري ودوره في جودة األداء املؤسس ي في برنامج
التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة ،واعتمدت الدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي ،وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة الذي يبلغ ()862
ً
مديرا ،واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية كأداة للدراسة ،وقد تم توزيعها على جميع
أفراد مجتمع الدراسة ،وتم استرداد()842استبانة ،بنسبة ()%29من االستبانات املوزعة.
حيث توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،من أهمها وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة
بين مكونات رأس املال الفكري وجودة األداء املؤسس ي في برنامج التربية والتعليم في األونروا في
قطاع غزة .وأن أهم ما أوصت به الدراسة هو التعامل مع رأس املال الفكري على أنه مورد رئيس ي
واستراتيجي من بين املوارد التي يمتلكها البرنامج ،ومراقبته من خالل قياسه بشكل دوري والحفاظ
عليه واستثماره بغرض التطوير املستمر.
 دراسة ((Holienka and Pilkova ,2154بعنوان" :أثر رأس املال الفكري على أداء الشركة قبل وبعد األزمة املالية".
هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين رأس املال الفكري ومكوناته املختلفة وأداء الشركات قبل
األزمة االقتصادية 8..2م وبداية فترة اإلصالح ،من أجل اكتشاف كيف أثرت األزمة على أهمية
رأس املال الفكري في تحديد أداء الشركات من الشركات الصغيرة واملتوسطة في مختلف
القطاعات الصناعية ،ويستند التحليل على البيانات التي تضم البيانات املالية للشركات الصغيرة
واملتوسطة العاملة في1.أقسام الصناعية املختلفة لدولة سلوفاكيا لعامي8..2م و8.11م،
حيث تصور البيانات املالية الوضع قبل األزمة االقتصادية 8..2م ،والبيانات املالية لعام8.11م
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لنفس الشركات تعكس تأثير األزمة وبداية اإلصالح .و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي واملنهج القياس ي في قياس تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع.
ً
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن رأس املال الفكري مؤشر كبيرا للعائد على األصول
ً
هذا هو الحال بالنسبة لكال من األزمات السابقة ونماذج املتعلقة بما بعد األزمات لجميع
ً
الصناعات ،وأظهرت النتائج إلى أن أيا من متغيرات التحكم (الرافعة املالية وحجم الشركة) كان
له تأثير أكبر على العائد على األصول من رأس املال الفكري.
 دراسة ()Vishnu,2015بعنوان" :تأثير مكونات رأس املال الفكري في أداء الشركة :دراسة تطبيقية على الشركات الهندية "
هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج جديد لقياس رأس املال الفكري وتقدير القيمة املضافة
له ،وبيان أهمية إدراج رأس املال العالقات ضمن رأس املال الفكري ،وإظهار النماذج املختلفة
التي يتم من خاللها قياس رأس املال الفكري ثم املقارنة بين القوة التنبؤية للنموذجين مع افتراض
أن النموذج الجديد قوته التنبؤية أفضل .و استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج
القياس ي من خالل تطبيق تحليل االنحدار املتعدد على البيانات التي تم الحصول عليها من ثالث
صناعات هندية وهي الصناعات الدوائية وتكنولوجيا املعلومات والرعاية الصحية لفترة زمنية
تمتد من (8..8م8.19 ،م) .وتوصلت الدراسة إلى أن النموذج الجديد املستخدم في الدراسة
له قوة تنبؤيه أكبر ،ووجود عالقة إيجابية بين كفاءة رأس املال الفكري وأداء الشركات .ومن
أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة أنه يمكن للمديرين استخدام النموذج الجديد لتقييم
كفاءة رأس املال الفكري ومكوناته في شركاتهم واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

 2.2مفهوم رأس املال الفكري:
تعددت الدراسات واالبحاث التي تناولت مفهوم رأس املال الفكري ،وال يوجد إتفاق على
تعريف موحد لهذا املصطلح لعدة أسباب ،منها ( الراشدي : )24 :2151،
 حداثة رأس املال الفكري
 تنوع مجاالت الباحثين في دراستهم لرأس املال الفكري ،فهناك من تعامل معه على انه إدارة
للمعرفة وقيمة مضافة للمنظمة ،وبالتالي ركز على املوجودات الفكرية غير امللموسة ،وهناك
من أهتم برأس املال الفكري من حيث مكوناته وطرق وأساليب قياسه وكيفية استخدامه
وتعظيم قيمته.
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 اختالف الفروع العلمية التي تناولت مفهوم رأس املال الفكري ،فهناك عدد من الباحثين
ينتمون إلي إدارة األعمال آخرون إلى علم النفس وهكذا.
حيث اختلفت اآلراء للعلماء والباحثين حول مفهوم رأس املال الفكري وذلك بسـبب االختالف في
املنظور الفردي للموضوع وطبيعة عملية تحليلهم لهذا املفهوم وقد انعكسـت علـى طبيعـة
املصطلحات أو املرادفات املستخدمة للداللة عليه ومن هذ املصطلحات (الزروق: )21: 2151،
أ .رأس املال الفكري واملوجودات غير امللموسة .
ب .رأس املال غير امللموس .
ج .راس مال املعرفة.
د .رأس املال الفكري االستراتيجي.
وفيما يلي مجموعة من التعريفات لرأس املال الفكري من وجه نظر العديد من الباحثين :
 عرفته منظمة التنمية والتعاون االقتصادية  OECDبأنه القيمة االقتصادية لنوعين من
االصول غير امللموسة للمنظمة هما  :رأس املال الهيكلي ويشمل العمليات التنظيمية واالجراءات
والتكنولوجيا وامللكية الفكرية وشبكات التوزيع ،ورأس املال البشري داخل املنظمة ،وكذلك
عمالء وموردين املنظمة ويتضمن الخبرات واملعارف واالبداعات (قشقش.) 52-55 :2154 ،
 يعتبر مفهوم رأس املال الفكري  )IC( Intellectual Capitalمن املفاهيم الحديثة التي ظهرت
مع ظهور أقتصاد املعرفة وإدارتها ،حيث أصبح ينظر إليه بأنه أحد املوجودات التي تحقق البقاء
واالستمرارية والتنافسية للمؤسسات ،وأنه من األصول التي ال يمكن تقليدها بسهولة (الراشدي
. )51 :2151،
ً
 يتمثل التعريف االكثر وضوحا حول رأس املال الفكري بالتعريف الذي قدمه الباحث (Stewart
) 2002إذ يمثل رأس املال الفكري "كافة العناصر الشكلية والفكرية (مثل املعرفة واملعلومات،
األصول الفكرية ،والخبرة) التي يمكن وضعها إلنشاء األصول وتعزيز قيمة الوحدة االقتصادية
(الغانمي. )71 :2151،
 ويعرف ( (Mustafa and Ousama 2154 :51رأس املال الفكري بأنه "املصادر ورأس املال غير
امللموس كاملعرفة والخبرة والفلسفة واإلدارة واألصول غير امللموسة واملوارد البشرية التي تستخدم
للمساعدة في الخلق وزيادة قيمة الشركة واملعرفة االقتصادية التي تقود املنظمات لالعتماد على
رأس املال الفكري في تحقيق أهدافها (ميسون.)54 :2151،
 كما أضاف (القهيوي )11 :2154 ،لتعريف رأس املال الفكري على أنه الجهود املبذولة في
تطوير املوارد البشرية للمنظمة باعتبار أن فوائد التطوير والتنمية التي تقاس أو تظهر نتائجها في
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األجل القصير وأن صاحب العمل سيجني ثمارها من خالل ارتفاع إنتاجية وكفاءة العمل ،وكما
يمثل رأس املال املادي أحد عناصر رأس املال الفكري و ربما أهم أبعاده ،التي يقاس رأس املال
الفكري بالنسبة لها ،ومساهماته في أداء أنشطة املنظمة .

 7.2التمييز بين رأس املال الفكري ورأس املال املادي:
يختلف رأس املال الفكري عن رأس املال املادي بسبب اختالف طبيعة كل منهما ،فالرأس املال
املادي يتمثل بالبنود امللموسة التي في حساب مليزانية العمومية أما رأس املال الفكري فإن هناك
ً
اختالفا بين الباحثين هو امكانية اظهاره في القوائم املالية للوحدات االقتصادية إذ أن األمر
مقتصر على جزء من أحد فروع رأس املال الفكري ،املتمثل بـ(شهرة املحل وبراءة االختراع والعالمة
التجارية) أما البنود األخرى فهي غير ظاهرة ،لذلك تتمثل الفروق بين رأس املال الفكري ورأس
املال املادي بالجدول االتي (الغانمي-: )41 :2151،
جدول رقم ( )1يبين الفرق بين رأس املال الفكري ورأس املال املادي
البيان

رأس املال الفكري

رأس املال املادي

امليزة االساسية

مادي ملموس

مواقع التواجد

يوجد ضمن البيئة الداخلية للوحدة
االقتصادية

غير ملموس وغير مادي
يوجد في عقول املوظفين العاملين
بالوحدة والخطط والبرامج
واالستراتيجية

يتمثل املوجودات الثابتة واملتداولة

يتمثل باألفراد الكفؤين والخبراء الذين
يعملون تحث تصرف الوحدة
االقتصادية

متناقصة باالندثار

نمط خلق
الثروة

تتولد الثروة من خالل االستخدام املادي
املستمر

متزايدة مع زيادة االبداعات واالبتكارات
تتولد الثروة من خالل التركيز واالنتباه
والخيال الواسع

طبيعة
االستخدام

العمل العضلي

العمل املعرفي

الواقع
التشغيلي

يتوقف عند حدوث مشاكل

يظهر عند حدوث أزمات

التمثيل
النمودجي
طبيعة القيمة

 4.2مكونات رأس املال الفكري -:
لقد قدم عدد من الباحثين تصنيفات متعددة لتحديد ماهية رأس املال الفكري ومن اهم هذه
التصنيفات:
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تصنيف توماس ستيورات ( )T-Stewartملكونات رأس املال الفكري ( الزروق:)21-24 :2151،
أ .رأس املال الهيكلي :ويشمل قواعد البيانات واألنظمة واإلجراءات ،والدروس املتعلمة ،والثقافة
التنظيمية ،وغيرها ،ويمتاز رأس املال الهيكلي بأنـه يمثل كل القيم التي تبقى في املنظمة حتى لو
ترك األفراد العمل.
ب .رأس املال البشري :ويشمل القدرات والجدارات والخبرات والتعليم واملهارة والتدريب ،وغير
ذلك مما يملكه األفراد العاملون باملنظمة بصورة شخصية.
ج .رأس املال الزبوني :ويمثل القيمة املشتقة من الزبائن الراضين والذين لديهم والء للشركة
ً
وأيضـا القيمـة التـي يضـيفها املوردون األساسيون ،كذلك املصادر الخارجية التـي تقدم قيمة
مضافة للشركة جراء عالقتها املتميزة بها .

 5.7تعريفات امليزة التنافسية:

ً
يصعب تحديد مفهوم واحد ودقيق للتنافسية نظرا الختالف وجهات النظر بين علماء االقتصاد
واإلدارة في املفهوم ومحتوياته ،ولذلك البد من النظر للتنافسية على أنها مفهوم متغير بفعل الزمان
واملكان والسياق ،وهو مفهوم عام ومتعدد األوجه وله طبيعة متعددة األبعاد مرتبطة باالستخدام
األمثل للموارد وتهدف إلى السيطرة على اآلفاق املستقبلية للتنمية(قشقش.)41 :2154،
وبالتالي فإنه سيتم سرد مجموعة من تعاريف امليزة التنافسية من عدة باحثين على النحو التالي:
 يعرف مايكل بورتر امليزة التنافسية أنها تنشأ بمجرد توصل املؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدةً
أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسين ،حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا ميدانيا،
بمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع(عطا هللا)44 :2151،
 أضاف (قشقش )41 :2154،لتعريف امليزة التنافسية على أنها قدرة املؤسسة على تحقيقحاجات املستهلك أو القيمة التي يتمنى الحصول عليها من املنتج ،مثل الجودة العالية ،وبالتالي
فهي استثمار ملجموعة األصول املالية والبشرية والتكنولوجية بهدف إنتاج قيمة للعمالء تلبي
حاجاتهم.

 2.7أهمية امليزة التنافسية:
تكمن أهمية امليزة التنافسية كما ذكرها مجموعة من الباحثين على النحو التالي -:
 خلق قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم وتضمن والءهم،وتدعم وتحسن سمعة وصورة املؤسسة
في أذهانهم.
 تحقيق حصة سوقية للمؤسسة وكذلك ربحية عالية للبقاء واالستثمار في السوق (قشقش،
.)41 :2154
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 مساعدة املؤسسات في إنجاز أفضل املواقع لها ،والتطوير الدائم املستمر.
 توفير البيئة التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة االستغالل األمثل للمواد ،وتشجيع اإلبداع
واالبتكار بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية وتعزيزها واالرتقاء بمستوى نوعية اإلنتاج ورفع اإلنتاج
ورفع مستوى اآلداء.
 سهولة اإلتصاالت وتبادل املعلومات بين املنظمات (عطا هللا .)47 :2151،

 7.7خصائص امليزة التنافسية
خصائص امليزة التنافسية يفترض أن تفهم في إطار شامل صحيح ومستمر ،وحتي تعطي امليزة
التنافسية النتائج املرجوة للمؤسسة يجب أن تمتلك مجموعة من الخصائص منها ما يلي(عطا
هللا: )14 :2151،
 مستمر بمعنى أن تحقق املؤسسة السبق والتميز عن املنافسين على املدى الطويل.
 تتسم امليزة التنافسية بالنسبية مقارنة باملنافسين أو مقارنتها في فترات زمنية مختلفة و هذا
ً
يعطي املؤسسة فهما بأن امليزة التنافسية ليست مطلقة وليست صعبة التحقيق.
 متجددة وفق متطلبات البيئة الخارجية وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة أخرى
 مرنة بمعنى يمكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة وفق متطلبات التغيرات الحاصلة في
البيئة الخارجية أو تطور قدرات و كفاءات املؤسسة.
 يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف والنتائج التي تريد املؤسسة تحقيقها
في املديين القصير والبعيد(قشقش.)41 :2154،

 4.7أبعاد امليزة التنافسية
تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسات من خالل متغيرين هامين تستطيع امليزة التنافسية من
خاللهما مواجهة املنافسين والبقاء ألكبر فترة ممكنة وهما_القيمة لدى العميل ،وقدرة املؤسسة
على تحقيق التميز(عطا هللا.)14 :2151،

 5.4اجراءات الدراسة التطبيقية:

ً
ً
يتناول هذا عرضا مفصال لإلجراءات التي تم االعتماد عليها في تنفيذ الدراسة امليدانية بهدف
التعرف على دور رأس املال الفكري في تعزيز امليزة التنافسية ،ويشمل هذا الفصل أداة جمع
البيانات وطرق إعدادها واألساليب املستخدمة في التحليل اإلحصائي إضافة إلى صدق أداة
الدراسة وثباتها وكذلك مجتمع وعينة الدراسة.

 5.5.4أداة الدراسة:
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استخدم الباحثون االستبيان لغرض تحقيق أهداف الدراسة فقاموا بتصميم استمارة
االستبيان ،واشتملت على البيانات الشخصية عن املبحوثين واملتمثلة باملؤهل العلمي ،وعدد
سنوات الخبرة ،واملسمى الوظيفي ،وكذلك متغيرين اساسيين وهما:
 املتغير املستقل :رأس املال الفكري ،ويشمل كل من-:
 املحور األول :رأس املال البشري ،وتكون املحور من ( )2فقرات.
 املحور الثاني :رأس املال الزبوني ،وتكون املحور من ( )0فقرات.
 املحور الثالث :رأس املال الهيكلي  ،وتكون املحور من ( )7فقرات.
 املتغير التابع :امليزة التنافسية ،وتكون املحور من ( )2فقرات
وتكون إجمالي االستبيان من ( )82فقرة ،ما عدا البيانات الشخصية.
وقد استخدم الباحثون الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد املجتمع لإلجابات املتعلقة
باملقياس الخماس ي ،حيث تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة (غير موافق بشدة) ودرجتان لإلجابة
(غير موافق) وثالث درجات لإلجابة (محايد) وأربع درجات لإلجابة (موافق) وخمس درجات لإلجابة
(موافق بشدة) ،وقد تم استخدام متوسط القياس ( )9وهو متوسط القيم ()0 ،4 ،9 ،8 ،1
لإلجابات الخمسة ،كنقطة مقارنة لتحديد مستوى إجمالي كل محور من محاور الدراسة.
جدول ( )2ترميز بدائل اإلجابة
اإلجابة غير موافق بشدة
الترميز

1

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

8

9

4

0

 2.5.4األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لقد تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي بعد ترميزها؛ إلجراء العمليات اإلحصائية
الالزمة لتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ،الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
وذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة أو التحقق من فرضياتها بمستوى معنوية ( )...0والذي ُي َعد
ً
مستوى مقبوال في العلوم االجتماعية واإلنسانية بصورة عامة )  ( Uma Sekaran,2003:24وبما
أننا نحتاج في بعض األحيان إلى حساب بعض املؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في وصف
الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع إليها القيم ،ومن حيث التعرف على مدى
تجانس القيم التي يأخذها املتغير ،وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم ال ،واالعتماد على العرض
البياني وحده ال يكفى ،لذا فإننا بحاجة لعرض بعض املقاييس اإلحصائية التي يمكن من خاللها
التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث ،وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر ،ومن أهم
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هذه املقاييس ،مقاييس النزعة املركزية والتشتت.
صدق املحكمين
يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات واملقاييس والصدق يدل على مدى
قياس الفقرات للظاهرة املراد قياسها ،وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري
والذي هو عرض فقرات املقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها .وقد تحقق
ً
صدق املقياس ظاهريا من خالل عرض الفقرات على مجموعة من املحكمين املتخصصين ،وقد
تم األخذ في نظر االعتبار جميع املالحظات التي قدمت من قبل املحكمين.
 صدق االتساق البنائي ملحاور الدراسة
جدول ( )9معامل االرتباط بين محاور الدراسة وإجمالي االستبيان
قيمة الداللة
معامل
عدد
املح ـ ــاور
ت
اإلحصائية
االرتباط
الفقرات
رأس املال البشري
.....
..222
2
1
.....
..212
0
رأس املال الزبوني
8
.....
..291
7
رأس املال الهيكلي
9
.....
..267
2
امليزة التنافسية
4
لقد بينت النتائج في الجدول ( )9أن قيمة معامل االرتباط بين إجمالي االستبيان ومحور (رأس
املال البشري) تساوي ( ،)..222وبين إجمالي االستبيان ومحور (رأس املال الزبوني) تساوي
( ،)..212وبين إجمالي االستبيان ومحور (رأس املال الهيكلي) تساوي ( ،)..291وبين إجمالي
ً
االستبيان ومحور (امليزة التنافسية) تساوي ( ،)..267وكانت قيم الداللة اإلحصائية دالة إحصائيا
عند مستوى املعنوية  ...0حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل من . ...0
 الثبـ ـ ـ ـ ــات:
وهو االتساق في نتائج املقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين
على اإلفراد نفسهم ،وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث إن معامل ألفا
يزودنا بتقدير جيد في أغلب املواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى
أخرى ،وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت ( )..6واقل من ذلك تكون منخفضة،
والستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام استمارات البالغ عددها ( )0.استمارة ،وقد
كانت قيمة معامل ألفا لثبات املحور (رأس املال البشري) ( )..244وملحور (رأس املال الزبوني)
( ،)..298وملحور (رأس املال الهيكلي) ( ،)..24وملحور (امليزة التنافسية) ( ،)..260وبلغ معامل
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الثبات إلجمالي االستبيان بهذه الطريقة ( ،)..221وبالتالي يمكن القول أنها معامالت ذات داللة
جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم النتائج.
الجدول ( )4معامل الفاكرونباخ للثبات
املح ـ ــور

ت
1
8
9
4

عدد الفقرات

معامل ألفا

2
0
7
2

..244
..298
..24.
..260

82

..221

رأس املال البشري
رأس املال الزبوني
رأس املال الهيكلي
امليزة التنافسية
إجمالي االستبانه

 2.4مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين اإلداريين بالشركة األهلية لإلسمنت واإلدارات التابعة لها،
وقد اعتمد الباحثون عينة عشوائية قوامها ( )0.مفردة ،فقاموا بتوزيع ( )0.استمارة استردوها
ً
جميعا وبنسبة (.)%1..
جدول رقم ( )0االستمارات املوزعة واملتحصل عليها ونسبة املسترد والفاقد منها
عدد
االستمارا
ت املوزعة
0.

عدد
االستمارات
املفقودة
.

نسبة
االستمارات
املفقودة
%.

عدد
االستمارات
غير صالحة
.

نسبة
االستمارات
الغير صالحة
%.

عدد
االستمارات
الصالحة
0.

نسبة
االستمارات
الصالحة
%1..

 7.4عرض وتحليل البيانات املتعلقة بمتغيرات الدراسة:
الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
جدول ( )6توزيع أفراد العينة حسب بياناتهم الشخصية
املؤهل
العلمي
عدد
سنوات
الخبرة

العدد
النسبة%

العدد
النسبة%

دبلوم عالي /بكالوريوس
دبلوم متوسط
71
51
%11
%21
 1إلى أقل من  51 51إلى أقل من
أقل من 1
 51سنة
سنوات
سنوات
57
1
2
%21
%52
%4
رئيس وحدة
رئيس قسم
مدير إدارة
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ماجستير
5
%2
 21سنة
فأكثر
21
%11
موظف

املجموع
11
%511
املجموع
11
%511
املجموع
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العدد
املسمى
الوظيفي النسبة%

4
%1

1
%51

57
%21

21
%11

11
%511

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )6أن غالبية أفراد العينة وبنسبة بلغت ( )%72من
خريجي املعاهد العليا أو من خريجي الجامعات ،و( )1.مستجيبين وما نسبته ( )%8.من حملة
ً
ً
مؤهل الدبلوم املتوسط ،ومستجيبا واحدا وما نسبته ( )%8يحمل املؤهل العالي (املاجستير).
وفيما يخص عدد سنوات الخبرة فقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )6أن غالبية أفراد العينة
ً
وبنسبة بلغت ( )%02كانت لهم خبرة  80سنة فأكثر في حين إن ( )19مستجيبا وما نسبته ()%86
لهم خبرة تتراوح ما بين  1.سنوات إلى أقل من  10سنة ،و( )6مستجيبين وما نسبته ()%18
تراوحت خبرتهم ما بين  0سنوات إلى أقل من  1.سنوات ،ومستجيبين اثنين وما نسبته ()%4
كانت لهم خبرة أقل من  0سنوات.
أما فيما يتعلق باملستوى الوظيفي فقد أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )6أن غالبية أفراد العينة
ً
وبنسبة بلغت ( )%0.كانوا من املوظفين في حين إن ( )19مستجيبا وما نسبته ( )%86يشغلون
منصب "رئيس وحدة" ،و( )2مستجيبين وما نسبته ( )%16رؤساء أقسام و( )4مستجيبين وما
نسبته ( )%2مدراء إدارة.
وبذلك فإن البيانات الشخصية تعتبر مؤشرات إيجابية تساعد في وصول الدراسة الحالية
إلى حقائق علمية يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة ملا فيها من تنوع في املؤهالت العلمية ،وعدد
سنوات الخبرة واملسميات الوظيفية.

 7.4اختبار فرضيات الدراسة:
ولتحديد درجة االتفاق على كل فقرة من فقرات االستبيان وعلى إجمالي كل محور من
محاور االستبيان ،تم استخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testفتكون الدرجة مرتفعة ( أفراد
العينة متفقين على محتوى الفقرة ) إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من ( )...0و قيمة
متوسط االستجابة للفقرة أكبر من قيمة متوسط القياس ( ، )9وتكون الدرجة منخفضة ( أفراد
العينة غير متفقين على محتوى الفقرة) إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من ( )...0و قيمة
متوسط االستجابة للفقرة أقل من قيمة متوسط القياس ( )9وتكون الدرجة متوسطة إذا كانت
قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ...0بغض النظر عن قيمة متوسط االستجابة.
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%

4.0

62.0

6.0

20.0

ك

1

25

10

12

2

1.1

...94

..117 ..270 8.72
%

2.0

ك

5

24.0 20.0 50.0
26

10

7

4.0
2
8.0

%

14.0 20.0 52.0 10.0

157

متوسطة

التكرار والنسبة

موافق بشدة

موافق

محايد

املتوسط املرجح
8.66

8.0

االنحراف املعياري

غير موافق

31

3

4.0

....1 ..220

منخفضة

4

ك

2

10

4

متوسطة

9

%

2.0

20.0 24.0 50.0

4.0

...07 ..244 8.74

منخفضة

8

غير موافق بشدة

1

تستقطب
الشركة
األفراد ذوي
مهارات
ومعارف
متنوعة
يمتلك
األفراد
القدرة على
اإلبداع في
العمل
والقيام بحل
املشاكل
بشكل فعال
تتناسب
مؤهالت
اإلفراد مع
الوظائف
املوكلة لهم
تحرص
الشركة على
مشاركة
أفرادها في
دورات
تدريبية

ك

1

25

12

10

2

قيمة الداللة اإلحصائية

ت

الفقرة

الدرجة

ً
أوال :املتغير املستقل (رأس املال الفكري) ويشمل (رأس املال البشري ،رأس املال الزبوني ،رأس
املال الهيكلي)
أ .رأس املال البشري-:
جدول ( )7يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
ملحور رأس املال البشري
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لزيادة
مهاراتهم

0

6

7

2

تقوم
الشركة
بتشجيع
األفراد على
اإلبداع
والتطوير
بشكل
مستمر
تتطلب
الوظيفة
إمتالك
مهارات
علمية وفنية
إلنجاز
العمل
بشكل مميز
تكرس
الشركة
أساليب
العمل
الجماعي
وروح الفريق
الواحد بين
أفرادها
يشارك
األفراد
بآرائهم في
فرق العمل
املشتركة

ك

1

28

9

9

3
8.7

18.0 18.0 56.0

%

2.0

ك

1

27

%

2.0

12.0 26.0 54.0

13

6

6.0

3

6.0

ك

2

21

17

4

6

%

4.0

34.0 42.0

8.0

12.0

ك

.

88

16

2

4

%

.

44

98

16

2

أجمالي محور رأس املال البشري

 ...92 ..220منخفضة

 ...14 ..292 8.66منخفضة

 ..897 1..69 8.28متوسطة

 ..928 ..261 8.22متوسطة
 ...88 ..240 8.78منخفض

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )7إن ( )4فقرات من فقرات محور رأس املال البشري
كانت درجة املوافقة عليها متوسطة و( )4فقرات كانت درجة املوافقة عليها منخفضة ،ولتحديد
مستوى رأس املال البشري بالشركة قيد الدراسة ،فإن متوسط االستجابة إلجمالي املحور يساوي
( )8.78وهو أقل من متوسط القياس ( )9وأن الفروق تساوي ( ،)..82ولتحديد معنوية هذه
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التكرار والنسبة

موافق بشدة

ك

2

24

6

13

5

%

4.0

48.0

12.0

26.0

10.0

ك

3

20

11

12

4

%

6.0

40.0

22.0

24.0

8.0

ك

3

28

8

6

5

%

6.0

56.0

16.0

12.0

10.0
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املتوسط املرجح

%

4.0

46.0

24.0

18.0

8.0

8.2

8.2

8.22

8.64

االنحراف املعياري

موافق

4

محايد

9

غير موافق

8

غير موافق بشدة

1

تهتم الشركة
بتحقيق رضا
الزبائن
والحفاظ على
عالقات طيبة
معهم
تهتم الشركة
بمقترحات
زبائنها
واإلصغاء لهم
وحل
مشاكلهم
تساهم كل
األقسام
واإلدارات
بالشركة في
تلبية
متطلبات
ورغبات
الزبائن
تهتم الشركة
ببناء عالقات
طيبة مع
املوردين
والحرص على

ك

2

23

12

9

4
1..0

1.147

1.1

1.1.8

قيمة الداللة اإلحصائية

ت

الفقرة

..124

..041

..444

...80

الدرجة

الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )...88وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية
ً
الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى رأس املال البشري كان منخفضا بالشركة قيد الدراسة.
ب .رأس املال الزبوني-:
جدول ( )2يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
ملحور رأس املال الزبوني

متوسطة

متوسطة

متوسطة

منخفضة
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0

تسديد
مستحقاتهم
تهتم الشركة
بمشاكل
وشكاوى
املوردين
والزبائن
وتسعى لحلها

ك

3

21

13

11

2

%

6.0

42.0

26.0

22.0

4.0

أجمالي محور رأس املال الزبوني

8.76

1...1

...26

متوسطة

8.2

..202

..192

متوسط

التكرار والنسبة

موافق بشدة

موافق

محايد

ك

1

29

11

6

3

%

2.0

58.0

22.0

12.0

6.0

160

املتوسط املرجح

%

4.0

50.0

16.0

22.0

8.0

8.2

8.68

االنحراف املعياري

غير موافق

8

غير موافق بشدة

1

طبيعة
العالقات بين
رؤساء
واملرؤوسين
محددة
بشكل واضح
تعتمد
الشركة على
هيكل
تنظيمي مرن
يحسن من

ك

2

25

8

11

4
1..22

..240

قيمة الداللة اإلحصائية

ت

الفقرة

..8

....7

الدرجة

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )2إن فقرة واحدة فقط من فقرات محور رأس املال
الزبوني كانت درجة املوافقة عليها منخفضة ،في حين أن ( )4فقرات من فقرات هذا املحور كانت
درجة املوافقة عليها متوسطة ،ولتحديد مستوى رأس الزبوني بالشركة قيد الدراسة ،فإن
متوسط االستجابة إلجمالي املحور يساوي ( )8.2وهو أقل بقليل من متوسط القياس ( )9وأن
الفروق تساوي ( ،)..8ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي
( )..192وهي أكبر من  ...0وتشير إلى عدم معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى رأس املال
ً
الزبوني كان متوسطا.
ج .رأس املال الهيكلي-:
جدول ( )2يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
ملحور رأس املال الهيكلي

متوسطة

منخفضة
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9

4

0

6

7

أداء
العمليات
واألفراد
تحرص
الشركة على
تزويد
العاملين
بكافة
التجهيزات
الخاصة
بأنظمة
املعلومات
الالزمة ألداء
العمل
توفر الشركة
قاعدة بيانات
تضمن
معلومات عن
كل أنشطتها
تتبنى الشركة
كل
السياسات
واإلجراءات
لتسهيل
العمليات
وتنفيذها
تقوم الشركة
بتطوير
العمليات
اإلدارية
بشكل
مستمر
تخصص
الشركة
ميزانية كافية
لبرامج
التطوير
والتدريب

ك

.

84

19

1.

9

%

.

42

86

8.

6

ك

1

27

10

8

4

%

2.0

54.0

20.0

16.0

8.0

ك

1

26

12

8

3

%

2.0

52.0

24.0

16.0

6.0

ك

1

23

14

9

3

%

2.0

46.0

28.0

18.0

6.0

ك

5

27

7

8

3

%

10.0

54.0

14.0

16.0

6.0

8.24

8.74

8.78

8.2

8.04
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8.78

161

..200

1..86

..27

..262

1..79

..261

..848

...72

...47

..101

....4

...87

متوسطة

متوسطة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

منخفض
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املتوسط الحسابي

الفرق بين متوسط
الفقرة واملتوسط
املعياري
االنحراف
املعياري

القيمة اإلحصائية /
T-Test

..86

معنوية الفروق

رأس املال الفكري

8.74

..2.2

8.829 -

 ...87معنوية منخفض

مستوى رأس املال
الفكري

املح ـ ــور

قيمة الداللة
اإلحصائية

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )2إن ( )4فقرات من فقرات محور رأس املال الهيكلي
كانت درجة املوافقة عليها متوسطة ،في حين أن باقي فقرات هذا املحور كانت درجة املوافقة عليها
منخفضة ،ولتحديد مستوى راس املال الهيكلي ،فإن متوسط االستجابة إلجمالي املحور يساوي
( )8.78وهو أقل من متوسط القياس ( )9وأن الفروق تساوي ( ،)..82ولتحديد معنوية هذه
الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )...87وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية
ً
الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى رأس املال الهيكلي كان منخفضا.
إجمالي رأس املال الفكري:
ولتحديد مستوى راس املال الفكري ،فإن النتائج في الجدول رقم ( )1.بينت أن متوسط
االستجابة إلجمالي املحور يساوي ( )8.74وهو أقل من متوسط القياس ( )9وأن الفروق تساوي
( ،)..86ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ( )...87وهي
أقل من  ...0وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى رأس املال الفكري كان
ً
منخفضا.
جدول رقم ( )18نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محور رأس املال الفكري

التكرار والنسبة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

املتوسط املرجح
8.8

%

6.0

64.0

4.0

24.0

162

2.0

االنحراف املعياري

1

تقدم الشركة
منتجات
عالية الجودة
تؤدي
حاجيات

ك

3

32

2

12

1
..224

الداللة اإلحصائية

ت

الفقرة

....1

الدرجة

ً
ثانيا :املتغير التابع (امليزة التنافسية)
جدول ( )11يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي واختبار ()One Sample T-Test
ملحور امليزة التنافسية

منخفضة
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8

9

4

0

6

ورغبات
الزبائن
تقوم الشركة
باختيار
املوردين على
أساس جودة
املواد التي
يقدمونها
تقوم الشركة
بتقييم
الجودة من
اجل تحسينها
باستمرار
تراعي الشركة
عند إنتاج
منتجاتها
مطابقة
املواصفات
ومعايير
الجودة
العاملية
تنتهج الشركة
سياسة
التجديد
واإلبداع في
منتجاتها
وأساليب
العمل كجزء
أساس ي من
ثقافتها
التنظيمية
تطور الشركة
في منتجاتها
اعتمادا على
دراسات
السوق
الجديدة
للتكيف معها

ك

3

29

4

13

1
8.6

%

6.0

58.0

8.0

26.0

2.0

ك

2

27

8

9

4

%

4.0

54.0

16.0

18.0

8.0

ك

4

26

7

9

4

%

8.0

52.0

14.0

18.0

8.0

ك

2

20

19

8

1

8.78

8.66

8.78
%

4.0

40.0

38.0

16.0

2.0

ك

4

88

19

11

.

%

2

44

86

88

.
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8.68

1..1

1..7

1.112

..202

..289

....7

...7

...96

...80

....0

منخفضة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

منخفضة
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7

2

2

تهتم الشركة
ببحوث
التسويق بغية
التعرف على
رغبات الزبائن
غير املشبعة
تتبنى الشركة
الطرق
واألساليب
الكفيلة
بتطوير كفاءة
العمليات
تتبنى الشركة
التكنولوجيا
الحديثة في
عملياتها
التشغيلية
واإلدارية

ك

4

18

13

13

2
8.28

%

8.0

36.0

26.0

26.0

4.0

ك

3

22

9

13

3

%

6.0

44.0

18.0

26.0

6.0

ك

4

27

5

11

3

%

8.0

54.0

10.0

22.0

6.0
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8.28

1..44

1..28

..882

..840

متوسطة

متوسطة

8.64

1.1.8

...80

منخفضة

8.62

..2.7

...16

منخفض

لقد بينت النتائج في الجدول رقم ( )11إن ( )9فقرات من فقرات محور امليزة التنافسية
كانت درجة املوافقة عليها متوسطة ،في حين أن ( )6فقرات من فقرات هذا املحور كانت درجة
املوافقة عليها منخفضة ،ولتحديد مستوى امليزة التنافسية بالشركة قيد الدراسة ،فإن متوسط
االستجابة إلجمالي املحور يساوي ( )8.62وهو أقل من متوسط القياس ( )9وأن الفروق تساوي
( ،)..98ولتحديد معنوية هذه الفروق فإن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار تساوي ()...16
وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية الفروق ،وهذا يدل على أن مستوى امليزة التنافسية بالشركة
ً
قيد الدراسة كان منخفضا.
اختبار الفرضيات
الفرضية الرئيسة :يوجد دور لراس املال الفكري في امليزة التنافسية بالشركة األهلية لإلسمنت
واإلدارات التابعة لها.
الختبار صحة فرضيات الدراسة تم استخدام ارتباط بيرسون الختبار جوهرية العالقة بين
رأس املال الفكري وامليزة التنافسية ،فتكون العالقة طردية إذا كانت قيمة معامل االرتباط موجبة
وتكون عكسية إذا كانت قيمة معامل االرتباط سالبة ،وتكون العالقة معنوية (ذات داللة
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إحصائية) إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقل من  ،...0وتكون غير معنوية اذا كانت قيمة
الداللة اإلحصائية أكبر من ....0
ولتحديد أثر رأس املال الفكري على امليزة التنافسية ،سيتم استخدام تباين االنحدار لبيان
نسبة أثر املتغير املستقل على املتغير التابع عن طريق معامل التحديد ،وسيتم تأكيد نسبة األثر
عن طريق البرنامج اإلحصائي املرئي (.)Bath analysis version 22
الفرضية الفرعية األولى :يوجد دور لراس املال البشري في امليزة التنافسية بالشركة األهلية
لإلسمنت واإلدارات التابعة لها.
جدول ( )18نتائج تباين االنحدار لتحديد العالقة واثر رأس املال البشري على امليزة التنافسية
معامل
االرتباط

معامل التحديد
()R2

قيمة الداللة
اإلحصائية

نسبة األثر

..21

..29

.....

%29

معامالت االنحدار
رأس املال البشري
الثابت
..278
..97

قيمة  Fاملحسوبة =  890..07درجات الحرية ( ، )42 ، 1قيمة  Fالجدولية = 4..247
أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )18وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين
رأس املال البشري وامليزة التنافسية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)..21وقيمة الداللة
ً
اإلحصائية تساوي صفرا وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية العالقة بين املتغيرين ،أي إن
االهتمام برأس املال البشري يرفع من مستوى امليزة التنافسية.
ولتحديد أثر رأس املال البشري على امليزة التنافسية ،فإن قيمة  Fتساوي ( )890..07وهي
ً
ً
قيمة مرتفعة قياسا بالقيمة الجدولية ( ،)4..247وكانت قيمة الداللة اإلحصائية صفرا ،وهي
أقل من  ، ...0وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لرأس املال البشري على امليزة
التنافسية ،وكانت قيمة معامل التحديد ( )..29وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%29من التغيرات
في امليزة التنافسية يعود إلى رأس املال البشري ما لم يؤثر مؤثر أخر ،وهذا يشير إلى دور إيجابي
لرأس املال البشري على امليزة التنافسية ،لذا يتم قبول الفرضية الفرعية األولى " يوجد دور لراس
املال البشري في امليزة التنافسية بالشركة األهلية لإلسمنت واإلدارات التابعة لها ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y= 0.37 + 0.872*X1 + ε
حيث:
 Yامليزة التنافسية X1 ،رأس املال البشري ε ،الخطأ العشوائي.
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شكل ( )8العالقة بين رأس املال البشري وامليزة التنافسية
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد دور لراس املال الزبوني في امليزة التنافسية بالشركة األهلية
لإلسمنت واإلدارات التابعة لها.
جدول ( )19نتائج تباين االنحدار لتحديد العالقة واثر رأس املال الزبوني على امليزة التنافسية
معامل
االرتباط

معامل التحديد
()R2

قيمة الداللة
اإلحصائية

نسبة األثر

..2

..218

.....

%21.8

معامالت االنحدار
راس املال الزبوني
الثابت
..76
..610

قيمة  Fاملحسوبة =  8.7.22درجات الحرية ( ، )42 ، 1قيمة  Fالجدولية = 4..247
أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )10وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين
رأس املال الزبوني وامليزة التنافسية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)..2وقيمة الداللة
ً
اإلحصائية تساوي صفرا وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية العالقة بين املتغيرين ،أي إن
االهتمام برأس املال الزبوني يرفع من مستوى امليزة التنافسية.
ولتحديد أثر رأس املال الزبوني على امليزة التنافسية ،فإن قيمة  Fتساوي ( )8.7.22وهي
ً
ً
قيمة مرتفعة قياسا بالقيمة الجدولية ( ،)4..247وكانت قيمة الداللة اإلحصائية صفرا ،وهي
أقل من  ، ...0وهذا يدل على وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لرأس املال الزبوني على امليزة
التنافسية ،وكانت قيمة معامل التحديد ( )..218وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%21.8من
التغيرات في امليزة التنافسية يعود إلى رأس املال الزبوني ما لم يؤثر مؤثر أخر ،وهذا يشير إلى دور
إيجابي لرأس املال الزبوني على امليزة التنافسية ،لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية " يوجد
دور لراس املال الزبوني في امليزة التنافسية بالشركة األهلية لإلسمنت واإلدارات التابعة لها ".
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ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y= 0.615 + 0.76*X2 + ε
حيث:
 Yامليزة التنافسية X2 ،رأس املال الزبوني ε ،الخطأ العشوائي.

شكل ( )9العالقة بين رأس املال الزبوني وامليزة التنافسية
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد دور لراس املال الهيكلي في امليزة التنافسية بالشركة األهلية
لإلسمنت واإلدارات التابعة لها.
جدول ( )14نتائج تباين االنحدار لتحديد العالقة واثر رأس املال الهيكلي على امليزة التنافسية
معامل
االرتباط

معامل التحديد
()R2

قيمة الداللة
اإلحصائية

نسبة األثر

..249

..222

.....

%22.2

معامالت االنحدار
راس املال الهيكلي
الثابت
..220
..982

قيمة  Fاملحسوبة =  926.9.9درجات الحرية ( ، )42 ، 1قيمة  Fالجدولية = 4..247
أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )14وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين
رأس املال الهيكلي وامليزة التنافسية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)..249وقيمة الداللة
ً
اإلحصائية تساوي صفرا وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية العالقة بين املتغيرين ،أي إن
االهتمام برأس املال الهيكلي يرفع من مستوى امليزة التنافسية .ولتحديد أثر رأس املال الهيكلي
ً
على امليزة التنافسية ،فإن قيمة  Fتساوي ( )926.9.9وهي قيمة مرتفعة قياسا بالقيمة الجدولية
ً
( ،)4..247وكانت قيمة الداللة اإلحصائية صفرا ،وهي أقل من  ، ...0وهذا يدل على وجود أثر
معنوي ذو داللة إحصائية لرأس املال الهيكلي على امليزة التنافسية ،وكانت قيمة معامل التحديد
( )..222وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%22.2من التغيرات في امليزة التنافسية يعود إلى رأس املال
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الهيكلي ما لم يؤثر مؤثر أخر ،وهذا يشير إلى دور إيجابي لرأس املال الهيكلي على امليزة التنافسية،
لذا يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة " يوجد دور لراس املال الهيكلي في امليزة التنافسية
بالشركة األهلية لإلسمنت واإلدارات التابعة لها ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y= 0.328 + 0.885*X3 + ε
حيث:
 Yامليزة التنافسية X3 ،رأس املال الهيكلي ε ،الخطأ العشوائي.

شكل ( )4العالقة بين رأس املال الهيكلي وامليزة التنافسية
الفرضية الرئيسة :يوجد دور لراس املال الفكري في امليزة التنافسية بالشركة األهلية لإلسمنت
واإلدارات التابعة لها
جدول ( )10نتائج تباين االنحدار لتحديد العالقة واثر رأس املال الفكري على امليزة التنافسية
معامل
االرتباط

معامل
التحديد
()R2

قيمة الداللة
اإلحصائية

نسبة
األثر

الثابت

..22

22

.....

%22

....

معامالت االنحدار
راس املال راس املال
البشري
الزبوني
..80
..4

راس املال
الهيكلي
..90

أظهرت النتائج في الجدول رقم ( )10وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين
رأس املال الفكري وامليزة التنافسية ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط ( ،)..22وقيمة الداللة
ً
اإلحصائية تساوي صفرا وهي أقل من  ...0وتشير إلى معنوية العالقة بين املتغيرين ،أي إن
االهتمام برأس املال الفكري يرفع وبقوة من مستوى امليزة التنافسية.
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ً
ولتحديد أثر رأس املال الفكري على امليزة التنافسية ،فإن قيمة الداللة اإلحصائية صفرا،
وهي أقل من  ، ...0وتدل على وجود أثر معنوي ذو داللة إحصائية لرأس املال الفكري على امليزة
التنافسية ،وكانت قيمة معامل التحديد ( )..22وهي تشير إلى أن ما نسبته ( )%22من التغيرات
في امليزة التنافسية يعود إلى رأس املال الفكري ما لم يؤثر مؤثر أخر ،وهذا يشير إلى دور إيجابي
لرأس املال الفكري على امليزة التنافسية ،لذا يتم قبول الفرضية الرئيسة " يوجد دور لراس املال
الفكري في امليزة التنافسية بالشركة األهلية لإلسمنت واإلدارات التابعة لها ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y= 0.4X1 + 0.25X2 + 0.35*X3 + ε
حيث:
 Yامليزة التنافسية X1 ،رأس املال البشري X2 ،رأس املال الزبوني  X3 ،رأس املال الهيكلي،
 εالخطأ العشوائي.

شكل ( )0العالقة بين رأس املال الفكري وامليزة التنافسية
 4.4النتائ ـ ــج:
بناء على هذا البحث فإنه تم استخالص النتائج التالية-:
 .1بينت النتائج وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين رأس املال البشري وامليزة
ً
ً
التنافسية ،نتج عنها دورا إيجابيا لرأس املال البشري في امليزة التنافسية ،وكانت نسبة األثر
(.)%29
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.8

.9

.4

.0
.6
.7
.2
.2

.1
.8
.9
.4
.0

أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين رأس املال الزبوني
ً
ً
وامليزة التنافسية ،نتج عنها دورا إيجابيا لرأس املال الزبوني في امليزة التنافسية ،وكانت نسبة
األثر (.)%21.8
أوضحت النتائج وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين رأس املال الهيكلي
ً
ً
وامليزة التنافسية ،نتج عنها دورا إيجابيا لرأس املال الهيكلي في امليزة التنافسية ،وكانت نسبة
األثر (.)%22.2
بينت النتائج وجود عالقة إيجابية معنوية ذات داللة إحصائية بين رأس املال الفكري وامليزة
ً
ً
التنافسية ،نتج عنها دورا إيجابيا لرأس املال الفكري في امليزة التنافسية ،وكانت نسبة األثر
(.)%22
ً
أظهرت الدراسة إن مستوى رأس املال البشري كان منخفضا ،فكانت قيمة متوسط
االستجابة ( )8.78وفق مقياس التدرج الخماس ي.
ً
كشفت الدراسة إن مستوى رأس املال الزبوني كان منخفضا ،فكانت قيمة متوسط
االستجابة ( )8.2وفق مقياس التدرج الخماس ي.
ً
اوضحت الدراسة إن مستوى رأس املال الهيكلي كان منخفضا ،فكانت قيمة متوسط
االستجابة ( )8.78وفق مقياس التدرج الخماس ي.
ً
بينت الدراسة إن مستوى رأس املال الفكري كان منخفضا ،فكانت قيمة متوسط االستجابة
( )8.74وفق مقياس التدرج الخماس ي.
ً
أظهرت الدراسة إن مستوى امليزة التنافسية كان منخفضا ،فكانت قيمة متوسط االستجابة
( )8.62وفق مقياس التدرج الخماس ي
 1.4التوصي ـ ــات:
ً
بناءا على النتائج املتحصل عليها؛ فإن الدراسة توص ي باآلتي-:
الحرص على مشاركة األفراد بالشركة األهلية لإلسمنت واملصانع التابعة لها في الدورات
التدريبية لزيادة مهاراتهم.
العمل على تشجيع األفراد بالشركة على اإلبداع والتطوير بشكل مستمر.
تشجيع العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين افراد الشركة واألخذ بنظر االعتبار آرائهم في
فرق العمل.
االهتمام بمقترحات الزبائن واإلصغاء لهم ووضع الحلول الناجعة ملشاكلهم.
االهتمام لبناء عالقات طيبة ووطيدة مع املوردين والحرص على تسديد مستحقاتهم .
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 .6ضرورة تزويد العاملين بكافة التجهيزات الخاصة بأنظمة املعلومات الالزمة ألداء العمل.
 .7تبني السياسات واإلجراءات التي من شأنها تسهيل العمليات وتنفيذها.
 .2ضرورة مراعاة املواصفات ومعايير الجودة العاملية عند انتاج املنتجات بالشركة.
 .2ضرورة انتهاج سياسة التجديد واالبداع في منتجات الشركة وفي أساليب العمل كجزء أساس ي
من ثقافتها التنظيمية.
 .1.اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إنجاز عمليات الشركة التشغيلية واإلدارية.
املصادر واملراجع:
 .1البشتاوي ،سليمان ،بني طه ،إسماعيل(" ،)8.14أثر رأس املال الفكري في تحسين ربحية
شركات الصناعات الدوائية األردنية" ،املجلة األردنية في إدارة األعمال ،مجلد( ،)1.عدد(،)8
الجامعة األردنية ،عمان .
 .8حميش ،هاجم محمد("،)8.18رأس املال الفكري وأثره كميزة تنافسية في املنظمات الخدمية
:دراسة حاله عملية في ثالث منظمات خدمية مختلفة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ".
 .9الراشدي ،حامد هاشم ،)8.17( ،الطبعة األولى"،إدارة رأس املال الفكري باملؤسسات
التعليمية"
 .4الزروق ،عارف ،عبد هللا(" ،)8.16استكشاف واقع إدارة رأس املال الفكري كخطوة نحو تطبيق
عمليات إدارة املعرفة في املنظمات الليبية".
 .0عطا هللا ،بهجت صبري مصطفي(8.17م) "،دور ر أس املال الفكري في تحقيق امليزة التنافسية
ملصناعة املالية اإلساملية– دراسة حالة البنوك اإلساملية في قطاع غزة"قدم هذا البحث
استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في اقتصاديات التنمية بكلية التجارة في
الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .6الغانمي ،جعفر فالح ناصر "القياس واالفصاح املحاسبي عن رأس املال الفكري واثرهما في قيمة
الوحدة االقتصادية:دراسة في املصرف العقاري ومعمل االسمنت /السماوة" رسالة ماجستير
مقدمة إلي مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية وهي جزء من متطلبات نيل
شهادة املاجستير في العلوم املحاسبة8.17 ،م .
 .7قشقش ،خالد أحمد عبدالحميد ("،)8.14إدارة رأس املال الفكري وعالقته في تعزيز امليزة
التنافسية :دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.رسالة ماجستير غير
منشورة .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.جامعة األزهر.غزة" .
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 "تطور رأس املال الفكري وأثره على األداء األكاديمي دراسة،)8.10( عبد هللا،ليث. د، القهيوي.2
."األردن/حالة جامعة الزرقاء
 دور الرأس املال الفكري في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات،)8.16( ، فرحاتي، لويزة.2
، جامعة محمد خضير، رسالة ماجستير منشورة،االقتصادية في ظل اقتصاد املعرفة
.الجزائر
دراسة:"رأس املال الفكري ودوره في جودة األداء املؤسس ي،)8.17(علي عبد الهادي،  ميسون.1.
 في قطاعUNRWA تطبيقية على برنامج التربية والتعليم بوكالة غوت وتشغيل الالجئين
. "رسالة ماجستيرمقدمة في القيادة واإلدارة:غزة
11. Holienka,M. & Pilkova,A., " The impact of intellectual capital on the company's
performance before and after the financial crisis" journal articles on Intellectual
Capital, NewYork,USA,2014.
12 .Ousama, A. Hammami, H. and Mustafa, A. (2014), "Intellectual Capital and Islamic
Banks Performance in the GCC", 6th European Conference on Intellectual Capital ECIC
10-11 April.
13. Vishnu,T.A., (2015), " The impact of the intellectual capital components on the
company's performance. India ", international prentice Hall, New York.lloo
14. Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth
Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p24.
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معوقات تحول املصارف التقليدية الليبية إلى مصارف إسالمية
دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس
د .فوزي عبد

القادر رحاب1

ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على املعوقات (اإلدارية ،التشريعية والقانونية،
الشررعية الي حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلى مصارف إسالمية ،وقد استخدم
املنهج الوصر ا التحليلي ،و ل م ممتلا الدراسررة ملي املدراؤ ور سرراؤ اوقملررام واملو ن العامل ن
ملي ممررال الصر ر ر ر ر ففررة اإلس ر ر ر ررالميررة لص ر ر ر رررف ا ل وريررة وفروعر العرراملررة لرردينررة لرا لل والبررال
عددهم ( 081م ردة ،ملي ح ن ل لت عينة الدراس ررة ملي ( 021م ردة ،وقد م وزيا اس ررتلارات
االستبيان على جليا أفراد العينة حيت ل عدد االستلارات اململتفدة ( 018استلارة أي نملبة
( ، %88.81و م حليم يانات الدراسرة اسرتخدام رناما الرزم اإلحصرا ية  ،SPSSوقد وصرلت
الردراس ر ر ر ررة إلي عردة نترا ا أهل را وجود معوقرات شش ر ر ر ررريعيرة وقانونية حول دون حول املص ر ر ر ررارف
التقليدية الليبية إلى مص ر ررارف إسر ر ررالمية  ،وقد دل الباح إلي عدة وصر ر رريات أهل ا ضر ر رررورة
طوير القوان ن والتش ر ر ر ررريعرات املص ر ر ر رررفيرة حير شمل ر ر ر ررتوعر علليرة التحول إلى العلم املص ر ر ر رررملي
اإلسالما.
الكلمات املفتاحية :املعوقات ،املصارف التقليدية الليبية ،املصارف اإلسالمية.
املبحث األول :اإلطار العام للدراسة
ً
أوال :املقدمة:
لم يقتصر العلم املصرملي اإلسالما على املصارف اإلسالمية وحدها ،فلقد سارعت عدد
من املصارف التقليدية إلى قديم املنتمات املصرفية اإلسالمية أشكال متعددة ،وانتشرت هذه
ً
العللية عربيا وملي دول إسالمية ،ثم انتقلت إلى مصارف عاملية ملي الغرب متل لة ملي أوروبا وأمريكا،
بعد النماح الكب ف والواسا الذي أحرز الص ففة اإلسالمية (أ وحل فة ،واسويس  ،2101 ،ص. 0
حي أ ر املسح الملنوي للتلويم اإلسالما حول العالم أن اوصول املتوافقة ما
الشريعة اإلسالمية ار عت من  183مليار دوالر عام  2113إلى  0.511مليار عام  ،2108أي لعدل
نلو سنوي ل ( %02.11العانا ،والقندولي ،2101 ،ص. 11
 1أستاذ مملاعد كلية االقتصاد والتمارة ا خلل جامعة املرق fouzirhab@gmail.com ،
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وقد واك اهرة انتشار املصارف اإلسالمية ملي النصف ال انا من القرن املاض اهرة
حول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية .كانت البداية ملي مصر عام  ،0181ثم لتها
الملعودية ملي عام  ،0111ثم انتقلت الظاهرة إلى العديد من دول العالم م م :الكويت ،ومال زيا،
واندونيمليا (علر ،2103 ،ص. 1
وأثبتت دراسة أجريت ملي ليبيا أن  %81موافقون على وفر املقومات اوساسية للقيام
بعللية التحول ،وأن  %82.1من أفراد العينة لديهم الرغبة ملي حرير املمتلا الليب من التعامم
املصرملي الربوي ،كلا أن لدى  %10منهم قناعة كب فة أن الدافا الر يس للتحول هو ا خوف من
هللا سبحان وشعالى وسخط من التعامم الربا (أ وحل فة ،واسويس  ،2101 ،ص. 12
ورغم االنتشار الواسا للص ففة اإلسالمية ملي دول العالم إال أن املصارف التقليدية
الليبية واج العديد من املعوقات الي حول دون حول ا نحو الص ففة اإلسالمية ،لذلك أشا
هذه الدراسة للكشف عن أهم املعوقات الي حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلى
مصارف إسالمية.
ً
ثانيا :مشكلة الدراسة:
ركز املصارف التقليدية على مبدأ أج ف اوموال ،والذي كان من أهم اوسباب الي أدت
ً
إلي اوزمة املالية العاملية ،والي انعكملررت سررلبا على املصررارف التقليدية ملي ادهيار العديد منها ،إال
ً
أن أث فها على املصررارف اإلسررالمية دا ل ي ا ،حي أصرربحت املصررارف اإلسررالمية ل ا منتماتها
وددماتها الي لب احتياجات ورغبات العلالؤ املتعامل ن مع ا ،ورغم انتشار الص ففة اإلسالمية
بش رركم موس ررا ملي دول العالم إال أدها الزالت محدودة ملي ليبيا ،ومواكبة ل ذا التوس ررا ملي الصر ر ففة
اإلسر ررالمية فقد صر رردر القانون رقم  13لملر ررنة  2102بشر ررأن الص ر ر ففة اإلسر ررالمية والقانون رقم 0
لملررنة  2101بشررأن حريم التعامم ال ا دة ،وحدد اري  2105.0.0كلوعد دهائا إلدهاؤ التعامم
ررال وا ررد ملي املص ر ر ر ررارف الليبيررة .وقررد كرران ل ررذا القررانون العررديررد من العقبررات الي أثرت على قرردرة
املصارف الليبية على أدية دورها كوسيط مالي ن وحدات ال ا ض ووحدات الع ز.
ً
و أسيملا على ما قدم فان مشكلة الدراسة كلن ملي التملا ل التالي:
ما هي املعوقات الي حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلي مصارف إسالمية؟
ً
ثالثا :أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلي:
 -0التعرف على املعوقات (اإلدارية ،التشريعية والقانونية ،الشرعية الي حول دون حول
املصارف التقليدية الليبية إلى مصارف إسالمية.
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 -2التعرف على م اهيم و مارب التحول نحو الص ففة اإلسالمية.
 -1قديم مملوعة من التوصيات يلكن أن شملاهم ملي دعم ونماح حول املصارف التقليدية
الليبية إلى مصارف إسالمية.
ً
رابعا :فرضيات الدراسة:
شعتلد هذه الدراسة على ال رضيات اآل ية:
 -0ال وجد معوقات إدارية حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلي مصارف إسالمية.
 -2ال وجد معوقات ششريعية وقانونية حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلي مصارف
إسالمية.
 -1ال وجد معوقات شرعية حول دون حول املصارف التقليدية الليبية إلي مصارف إسالمية.
ً
خامسا :أهمية الدراسة:
نبا أهلية الدراسة من الدور الذي لعب املصارف ملي وف ف التلويم الالزم لكافة
اونشطة االقتصادية ،وملا كانت و ي ات املصارف التقليدية تعارض ما أحكام الشريعة
ً
اإلسالمية ،كان لزاما عليها البح عن صي للتلويم اإلسالما ،حي اقتصر دور بعض املصارف
التقليدية الليبية على قديم بعض املنتمات اإلسالمية وملي حدود ضيقة ،وبالتالي تيح هذه
الدراسة للعامل ن ملي قطاعات وإدارات الص ففة اإلسالمية فرصة التعرف على التمارب الدولية
ملي التحول نحو الص ففة اإلسالمية ،واملعوقات الي شعيق حول مصارف م إلى مصارف إسالمية.
ً
سادسا :منهجية الدراسة:
ً
انطالقرا من مش ر ر ر رركلرة الردراس ر ر ر ررة وأهداف ا فون املنهج املتبا ملي هذه الدراس ر ر ر ررة هو املنهج
الوص ر ر ر ا التحليلي ،والذي يهدف إلي وص ر ررف الظاهرة وشءر ر ررخيص ر ر ر ا وإلقاؤ ال ر ر رروؤ على جوان ها
املختل ة بغرض ف ل ا و حديد أسبابها ،وقد استخدم الباح مصدرين أساسي ن للبيانات:
 -0املص ررادر ال انوية :حي ا م الباح ملي معا ة اإللار النظري للدراس ررة إلي مص ررادر البيانات
ال انوية والي تل م ملي الكت واملراجا ذات العالقة ،والدوريات ،واو حاث والدراسرات الملا قة
الي ناولت موضوع الدراسة.
 -2املصر ررادر اوولية :ملعا ة ا وان التحليلية ملوضر رروع الدراسر ررة أ الباح إلي جلا البيانات
اوولية من دالل االستبيان كأداة ر يملة للدراسة.
ً
سابعا :حدود الدراسة:
 -1الحدود املكانية :يقتص ر ررر طبيق هذه الدراس ر ررة على مص ر رررف ا ل ورية وفروع الي لار
العلم املصرملي اإلسالما ملي مدينة لرا لل.
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 -2الحدود الزمنية :و ل لت ملي ال تفة الزمنية الي اس ر ر ررتغرقت لا يانات الدراس ر ر ررة امليدانية،
والي امتدت لل تفة ما ن يونيو 2121إلي أغملطل .2121
ً
ثامنا :الدراسات السابقة:
قد م عرض الدراسات الملا قة الي ناولت موضوع الدراسة على النحو التالي:
 -0دراس ر ر ر ررة (أحلرد ،وال رادي 2118 ،بعنوان :إمكانية طبيق نلوذج املص ر ر ر ررارف اإلس ر ر ر ررالمية على
املصارف الليبية.
هدفت الدراسر ررة إلى التعرف على مدى وافر املقومات الالزمة لتطبيق نلوذج الص ر ر ففة
اإلسالمية على املصارف العاملة ملي البيئة الليبية.
وكان من أهم النتا ا الي وصر ر ررلت إليها الدراسر ر ررة ،أن املصر ر ررارف الليبية من امللكن أن
ً
تحول دريميا إلي الص ر ر ر ر ففة اإلس ر ر ر ررالمية وئش ر ر ر رركم نا ح ملا تلتا البيئة الليبية من مقومات
شملر ر ر ر رراعررد على ذلررك ،من أهل ررا اقتنرراع كررم من اململ ر ر ر ررتويررات اإلداريررة رراملصر ر ر ر ررارف والعلالؤ كرة
املصارف اإلسالمية ،اإلضافة إلى وجود اإللار القانونا واملعاي ف املحاسبية الي يلكن االستفشاد
بها.
 -2دراسة (أ وحل فة ،واسويس  2101 ،بعنوان :حول املصارف التقليدية ملي ليبيا نحو الص ففة
اإلسالمية.
هدفت الدراس ررة إلى يان متطلبات حول املص ررارف التمارية ملي ليبيا إلي مص ررارف قدم
ددماتها طريقة نس م ما قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية.
وكان من أهم النتا ا الي وصلت إليها الدراسة ،أن الدافا الر يس للتحول هو ا خوف
من هللا سبحان وشعالى وسخط من التعامم الربا.
 -1دراسر ر ر ر ررة (الطراد ،وا وشا 2101 ،بعنوان :التشر ر ر ررريعررات واإلجراؤات الي نظم العالقررة ن
املصارف اإلسالمية واملصرف املركزي.
هدفت الدراس ر ررة إلى يان مدى مال لة التش ر ررريعات املص ر رررفية المل ر ررا دة ملي كال الدولت ن
لتنظيم العالقة ما ن املصر ررارف اإلسر ررالمية العاملة ملي اوردن واملص ر رررف املركزي اوردنا من ج ة
واملصارف العاملة ملي ليبيا ومصرف ليبيا املركزي من ج ة أدرى.
وكان من أهم النتا ا الي وص ررلت إليها الدراس ررة ،أن المل ررلطات النقدية لزم املص ررارف
اإلسالمية ملي اوردن وفروع الص ففة اإلسالمية ملي ليبيا االحت اظ احتيالا نقدي إلزاما يتحدد
نمل ر رربة من حمل ر ررا ات العلالؤ لديها العللة املحلية والعللة اوجنبية وهي ن ل النملر رربة املطبقة
على حملا ات العلالؤ لدى املصارف التقليدية.
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 -1دراسة (الطويم 2101 ،بعنوان :اودوات العللية إلددال و طبيق ا خدمات املالية واملصرفية
ً
وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية.
هدفت الدراسة إلى إ راز املتطلبات واودوات العللية إلددال ا خدمات املالية واملصرفية
اإلسالمية ملي املصارف الليبية.
وكان من أهم النتا ا الي وصررلت إليها الدراسررة ،غياب التهيئة البياية املناسرربة واملنا
الداعم واإللار القانونا الذي يعزز طبيق الصر ففة اإلسررالمية ملي املصررارف الليبية ،وعدم وجود
شعراون ن املص ر ر ر ررارف الليبيرة للتوس ر ر ر ررا ملي قرديم ا خردمرات املراليرة واملص ر ر ر رررفيرة ،وغياب التدري
املخطط للعامل ن ملي املصارف الليبية على ا خدمات املالية اإلسالمية.
 -5دراسة (محلد 2101 ،بعنوان :مربة مصرف ا ل ورية ملي يا املرا حة لآلمر الشراؤ.
هدفت الدراس ر ر ررة إلى قويم مربة مص ر ر رررف ا ل ورية ملي طبيق ص ر ر رريغة املرا حة لآلمر
الشر ر رراؤ من دالل فتح شر ر رربا يك للصر ر ر ففة اإلسر ر ررالمية ملي مختلف فروع  ،وقد م التقويم على
أس ر ر ررا عدة معاي ف متعلقة ال ر ر رروا ط الش ر ر رررعية و طبيق وس ر ر رريلة االس ر ر ررت لار والربحية و لبية
احتياجات العلالؤ.
وكان من أهم النتا ا الي وص ر ر ررلت إليها الدراس ر ر ررة ،أن هنال قص ر ر ررور ملي اعتلاد اللوا ح
واودلة ا خاصة صيغة املرا حة لألمر الشراؤ ،وعدم وجود آلية واض ة النملياب قارير الرقا ة
الش رررعية واملعا ة املحاس رربية ،وغياب بعض البيانات واورقام ال امة الس ررتخراج امل ش ررات الي
شملاعد على قييم التمربة ومتابعتها.
 -3دراسة (رستم 2101 ،بعنوان :قييم مددم حول املصارف التقليدية إلي مصارف إسالمية.
هردفررت الردراس ر ر ر ررة إلى قييم املرردادرم املتبعرة ملي حول املص ر ر ر ررارف التقليرديررة نحو العلررم
املص ر رررملي اإلس ر ررالما ما اقتفاح نلوذج طبيقا للتحول يال م لبيعة علم املص ر ررارف التقليدية ملي
سوريا.
وكرران من أهم النتررا ا الي وصر ر ر ر رلررت إليهررا الرردراسر ر ر ر ررة ،أن مررددررم التحول الكلي أدى إلى
حدوث حملن جوهري ملي جليا م شرات الدراسة (المليولة والربحية والنشاط لللصرف محم
ً
الدراسر ررة ،كلا وصر ررلت أي ر ررا إلى أن مددم التحول الكلي هو املددم اوف ر ررم من حي ك اؤة
العلليات التشغيلية.
 -8دراسر ررة (الصر ررقا ،والتا  2101 ،بعنوان :معوقات طبيق الص ر ر ففة اإلسر ررالمية ملي املصر ررارف
التمارية الليبية.
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ه رردف ررت ال رردراس ر ر ر ر ررة إلى التعرف على م رردى وجود معوق ررات ح ررد من طبيق الصر ر ر ر ر فف ررة
اإلس ر ر ر ررالميرة ملي املص ر ر ر ررارف التمرارية الليبية ،كلا هدفت إلى التعرف على مدى وجود فروقات ن
إجا ات عينة الدراسة حول هذه املعوقات.
وكان من أهم النتا ا الي وص ر ررلت إليها الدراس ر ررة ،وجود العديد من املعوقات حد من
طبيق الصر ر ففة اإلس ررالمية ملي املص ررارف التمارية الليبية بع ر ر ا معوقات ررخص ررية واجتلاعية
وئع ا معوقات إدارية وفنية وئع ا اآلدر معوقات شرعية وششريعية.
 -8دراسررة (علر 2103 ،بعنوان :متطلبات حول املصررارف التقليدية إلى املصررارف اإلسررالمية ملي
ليبيا.
هرردفررت الرردراسر ر ر ر ررة إلى يرران متطلبررات علليررة حول املصر ر ر ر ررارف التقليررديررة إلى املصر ر ر ر ررارف
اإلسالمية ،وبيان العقبات الي واج ا عللية التحول والدوافا اوساسية للتحول نحو الص ففة
اإلسالمية.
وكان من أهم النتا ا الي وصررلت إليها الدراسررة ،أن املتطلبات اوسرراسررية للتحول نحو
الص ر ر ر ففة اإلسر ر ررالمية ملي ليبيا هي املتطلبات المل ر ر ررياسر ر ررية ،ومن ثم املتطلبات الش ر ر رررعية ،ومن ثم
املتطلبات القانونية ،ومن ثم املتطلبات اإلدارية.
 -1دراسة (العانا 2108 ،بعنوان :حديات العلم املصرملي اإلسالما الليب .
هدفت الدراسر ر ررة إلى التعرف على التحديات الي واج العلم املصر ر رررملي اإلس ر ر رالما على
اململرتوى الدادلي لللصارف ،ومن جان املبال املخصصة للتلويم ،واملشتقات املالية الملا دة،
وآفاق طوير العلم املصرملي.
ً
وكرران من أهم النتررا ا الي وصر ر ر ر رلررت إليهررا الرردراس ر ر ر ر ررة ،أن املص ر ر ر ر ررارف واج ر عررددا من
التحديات على اململر ررتوى الدادلي (اإللار القانونا وامل س ر رس ر ر لللصر ررارف  ،وعلى مملر ررتوى املبال
املخصر ر ر ر رصر ر ر ر ر ررة للتلوي ررم (العالق ررة ما املص ر ر ر رررف املركزي ،والعالق ررة ما امل ررددرين ،والعالق ررة ما
امل سملات الصغ فة .
 -01دراسة (مح فيق 2108 ،بعنوان :التحول نحو الص ففة اإلسالمية ما اإلشارة الة ا زا ر.
هردفررت الرردراس ر ر ر ررة إلى اس ر ر ر ررتعراض م رراهيم ومرردادررم ومتطلبررات التحول نحو الصر ر ر ر ر ففررة
اإلسالمية ،ما التطرق إلى التمربة ا زا رية ملي التحول نحو الص ففة اإلسالمية.
وكران من أهم النتا ا الي وص ر ر ر ررلت إليها الدراس ر ر ر ررة ،عدم وجود نظام قانونا ل خدمات
املصرررفية اإلسررالمية يملررلح ل ا تملر يم اندماج ا ملي الملرروق املالية ملي ا زا ر ،وشعزيز مملرراهلتها
ملي لويم االقتصاد الولن .
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 -00دراس ر ررة (العانا ،والقندولي 2101 ،بعنوان :إمكانية حول املص ر ررارف التقليدية إلى مص ر ررارف
إسالمية ملي ليبيا.
هدفت الدراسة إلى التعرف على إمكانية حول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية
ملي ليبيا ،من دالل اس ر ر ر ررتعراض مربة املص ر ر ر ررارف التقليدية الليبية ملي قديم منتمات الصر ر ر ر ففة
اإلس ررالمية ،والوقوف على أهم املعوقات الي واج ت املص ررارف التقليدية الليبية ملي التحول نحو
الص ففة اإلسالمية.
وك رران من أهم النت ررا ا الي وصر ر ر ر رل ررت إليه ررا ال رردراس ر ر ر ر ررة ،أن من أهم دوافا التحول قرار
الملرلطة التشرريعية ملي البالد ،إضافة إلى الرغبة الشعبية لدى املمتلا الليب ملي قديم املصارف
منتمات متوافقة ما أحكام الشريعة اإلسالمية.
ً
تأسيسا على ما تقدم ،فان أغل الدراسات الملا قة ناولت متطلبات التحول إلى
مصارف إسالمية ،ما التطرق وهم املعوقات الي حد من طبيق الص ففة اإلسالمية ملي املصارف
التمارية ،كلا أن بعض الدراسات ركزت على إمكانية حول املصارف التقليدية إلى مصارف
إسالمية ،ملي ح ن ختلف الدراسة ا الية عن الدراسات الملا قة ملي كودها تناول املعوقات الي
حد من قدرة املصارف التقليدية الليبية ملي التحول إلى مصارف إسالمية ،وهو ما يشكم فموة
ح ية يملعى الباح ملي هذه الدراسة لتغطيتها
املبحث الثاني :اإلطار النظري للدراسة
ً
أوال :مفهوم تحول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية:
يقص ر ر ررد تحول املص ر ر رررف التقليدي للعلم وفق أحكام الش ر ر ررريعة اإلس ر ر ررالمية أن ينتقم
املص رررف من وض ررا املص رررفية التقليدية املبنية على س ررعر ال ا دة إلى املص رررفية اإلس ررالمية املبنية
على مبدأ املش ر رراركة ملي الربح وا خمل ر ررارة ،ويكلن علم املص ر ررارف التقليدية ملي التعامم أنواع من
املعامالت املصرررفية املخال ة إلحكام الشررريعة اإلسررالمية ،وملي لليعتها التعامم الربا ،أما الوضررا
املطلوب التحول إلي ف و إ دال املعامالت املخال ة للشريعة لا أحل هللا من معامالت مصرفية
نطوي على حقيق العردل ن املتعرامل ن ملي ض ر ر ر رروؤ مقاص ر ر ر ررد الش ر ر ر ررريعة اإلس ر ر ر ررالمية (ا لعان،
 ،2101ص. 052
ً
كلا يقصرد التحول انتقال املصرارف التقليدية من التعامم املحظور شرعا إلي التعامم
املباح واملوافق وحكام الش ر ر ررريعة اإلس ر ر ررالمية ،حي يتم إحالل العلم املصر ر ر ررملي املطا ق وحكام
الش ر ر ررريعة اإلس ر ر ررالمية محم العلم املص ر ر رررملي املخالف ل ا ،حي ص ر ر رربح جليا أعلال املصر ر ر رررف
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وأنش ررطت داض ررعة لقواعد وأس ررل الش ررريعة اإلس ررالمية ،ولكن هذا التحول يختلف من مص رررف
ً
إلى آدر بعا الدتالف الدوافا الكامنة وراؤ التحول (العطيات ،2118 ،ص. 13
ً
ثانيا :أنواع تحول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية:
فيلررا يلي عرض ونواع حول املصر ر ر ر ررارف التقليررديررة إلى مصر ر ر ر ررارف إس ر ر ر ررالميررة (العطيررات،
وا كيم ،2101 ،ص( ، 1رستم ،2101 ،ص: 21-21
 -1التحول الكلي :ويتم ه ررذا النوع من التحول من دالل إحالل اوعل ررال املتوافق ررة ما أحك ررام
الش ر ر ر ررريعرة اإلس ر ر ر ررالمية مكان اإلعلال املخال ة ،وبذلك يتحول املص ر ر ر رررف الكامم إلى العلم وفق
أحكام الشريعة اإلسالمية.
 -2التحول الجزئي :وملي هرذا النوع من التحول يتم قرديم ددمات ومنتمات إس ر ر ر ررالمية ولكن ملي
ررم النظ ررام املص ر ر ر رررملي التقلي رردي ،ويتم ذل ررك إم ررا من دالل فروع إس ر ر ر ررالمي ررة ررابع ررة لللص ر ر ر رررف
التقليرردي ،أو من دالل إنش ر ر ر رراؤ نوافررذ قرردم منتمررات مصر ر ر رررفيررة متوافقررة ما أحكررام الش ر ر ر ررريعررة
اإلسالمية.
ً
ثالثا :تجارب بعض الدول في التحول إلى مصارف اإلسالمية:
 -1تجربة السودان:
يعد المل ر ررودان أول دولة عربية وإس ر ررالمية شعلم على أس ر ررلل قطاع ا املص ر رررملي أكلل ،
ونشأت مربة املصارف اإلسالمية عام  ،0181ثم أنش ئ ملي عام  0185مصرف االددار الملودانا
ً
ً
بغرض إيمرراد البررديررم للتعررامررم الربوي ،نظرا ون هنررال قطرراعررا كب فا من املوالن ن ودرراصر ر ر ر ررة ملي
الريف ،ورجر ررال اوعلر ررال الر ررذين يل لون عن التعر ررامر ررم ما املص ر ر ر ر ر ررارف التقلير رردير ررة (أ وحل فة،
واسويس  ،ص. 5
ً
ً
ونظرا داثة هذه التمربة وشءر ر ر يعا ل ا منذ البداية فقد م إنش ر رراؤ مص ر رررف فيص ر ررم
اإلسررالما عام  0188قانون داص م لوجب إع اؤ املصرررف من ال ررا حي يك م للتمربة
ا لاية والصر ر ررلود أمام منافمل ر ر ررة املص ر ر ررارف التقليدية اودرى ،وباش ر ر ررر املص ر ر رررف أعلال ملي عام
 ،0188بع بعد ذلك إنشاؤ عدة مصارف إسالمية (الت امن ،اإلسالما الملودانا عام ،0180
وملي العام  0182م اإلعالن عن وجي املصر ررارف املتخص ر رصر ررة (الزراعية ،الصر ررناعية ،العقارية
للتحول عن الربرا ،ورفعرت ر و أموال را ملواج ة متطلبات التحول نحو الصر ر ر ر ر ففة اإلس ر ر ر ررالمية،
ً
و حول كال من :املصر رررف اإلسر ررالما لغرب الملر ررودان ،ومصر رررف اليفكة ملي العام  ،0181وملي ش ر ر ر
ديملر ر ررليف  0181أعلن مصر ر رررف الملر ر ررودان املركزي أسر ر ررلل جليا املصر ر ررارف القا لة ملي الملر ر ررودان
(ولنية وأجنبية  ،بعد صدور املرسوم الر اس عام  0181والذي يطل في من جليا املصارف
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ً
التقليدية وقف معامالتها الربوية فورا ،والت اوض بش ررأن حويم الودائا ،والمل ررلف القا لة على
ً
أس ررا ال ا دة إلى أش رركال مقبولة ش رررعا ،ملي ح ن س ررلح املرس رروم اس ررتلرار املعامالت ا خارجية
ً
على أسا ال ا دة م قتا ،وملي عام  0185م حويم النظام املصرملي الكامم للعلم وفق أحكام
الشررريعة اإلسررالمية ،وشررلم التحول عدد ( 5مصررارف متخص رصررة ،وعدد ( 3مصررارف أجنبية،
ً
ً
وعدد ( 00مصرفا مشتفكا (علر ،2103 ،ص. 51
 -2تجربة الكويت:
صرردر القانون رقم  11لملررنة  2111من املصرررف املركزي الكويي بشررأن أعلال املصررارف
اإلس ررالمية و نظيم عللية حول املص ررارف التقليدية إلى املص رررفية اإلس ررالمية وئش رركم كلي ،حي
يرفض املص ر ر رررف املركزي الكويي فكرة االزدواجية ملي التعامم دادم املص ر ر رررف الواحد س ر ر ررواؤ ملي
ش ر ر ر رركم فروع إس ر ر ر ررالمية أو نوافذ أو منتمات إس ر ر ر ررالمية ،ما اس ر ر ر ررتلرار املص ر ر ر رررف العلم النظام
التقليدي.
وقررد اش ر ر ر ررتفط القررانون الكويي على املصر ر ر ر ررارف التقليررديررة الي رغ ر ملي التحول للعلررم
املصرملي اإلسالما أن شعتلد مبدأ التحول الكلي وليل ا زئا ،ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
 -0إعداد دراسة جدوى صح عن جدوى التحول يقرها املصرف املركزي.
 -2إعداد دطة التحول وششكيم فريق علم ل ا.
 -1إعداد حللة إعالمية مدروسة لتهيئة العلالؤ ل ذا التحول.
 -1شعي ن هيئة مملتقلة للرقا ة الشرعية.
 -5شعديم عقد التأسيل والنظام اوساس لللصرف املحول.
وق ررد رردأ املص ر ر ر رررف العق رراري الكويي ملي ن ي ررذ دط ررة التحول الكلي للعل ررم املص ر ر ر رررملي
اإلس ر ررالما ملي ض ر رروؤ التعديم الذي أددل املص ر رررف املركزي الكويي على القانون بش ر ررأن أس ر رريل
مصر ر ر ررارف إسر ر ر ررالمية أو التحول الكامم لللصر ر ر رررفية اإلسر ر ر ررالمية ،وحدد موعدا غايت دهاية 2115
لتص ية املعامالت القا لة غ ف املتوافقة ما أحكام الشريعة (مصط ى ،2113 ،ص. 11
 -3تجربة السعودية:
بعد مرور أكثف من دلل عشرررة سررنة على إددال العلم املصرررملي اإلسررالما ملي املصررارف
التقليدية املللكة العربية المل ر ر ررعودية ،والي دأت تحويم احد فروع املصر ر رررف اوهلي التماري
عررام  0111ليقتصر ر ر ررر نش ر ر ر ررالر على قررديم املنتمررات املصر ر ر رررفيررة املتوافقررة ما أحكررام الش ر ر ر ررريعررة
اإلس ررالمية ،أص رربح العلم املص رررملي اإلس ررالما يقدم ملي كافة املص ررارف التقليدية املللكة وعددها
شمل ر ررعة مص ر ررارف درجات مت او ة .حي يأشا املص ر رررف اوهلي التماري ملي مقدمة املصر ر رارف الي
181

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

ً
دطت دطوات واس ر ر ررعة نحو التحول لللص ر ر رررفية اإلس ر ر ررالمية ،حي انت من حويم  030فرعا
حي دهاية عام  .2113ويأشا مص ر رررف ا زيرة ملي املر بة ال انية حي أعلن عن وج اإلس ر ررالما
ً
منذ عام  0118و م حويم كامم فروع وعددها  08فرعا ليقتصر نشال ا على قديم املنتمات
املتوافقة ما أحكام الش ررريعة اإلس ررالمية .ويحتم مص رررف الرياض التف ي ال ال ملي التحول نحو
ً
املص رررفية اإلس ررالمية حي م حويم  81فرعا لللص رررفية اإلس ررالمية من مملوع فروع البالغة
ً
 011فرعررا .ويررأشا بعررد ذلررك املصر ر ر رررف الملر ر ر ررعودي اليفيطررانا حير انت من حويررم  8فروع من
ً
إجلالي  81فرعا ،ثم مملوعة سررامبا املالية (املصرررف الملررعودي اومريكا الي انتهت من حويم
ً
 1فروع من إجلالي  35فرعا حي دهاية عام ( 2113علر ،2103 ،ص. 32-30
ً
رابعا :معوقات عملية التحول:
واج املص ر ررارف التقليدية الي أقدمت على التحول للعلم املص ر رررملي اإلس ر ررالما العديد
من املعوقات الي شعيق حول ا لللصرفية اإلسالمية ،و قملم هذه املعوقات إلى:
 -1معوقات إدارية:
وهي عبارة عن جليا املش رراكم والص ررعوبات اإلدارية الي واج املص رررف التقليدي عند
التحول للعلررم وفق أحكررام الش ر ر ر ررريعررة اإلسر ر ر ررالميررة ،ومن أهم هررذه املعوقررات مررا يلي (العطيررات،
 ،2118ص 81-81و(مصط ى ،2113 ،ص: 021
 -0عدم ماوب اإلدارة املص ر رررفية ما ممل ر ررتمدات التحول المل ر رررعة املناس ر رربة ،وا خاذ القرارات
املتملرعة الي ال شملتوملي جليا جوان املشكلة.
 -2ا اجة إلعادة شش ر ر رركيم ال يكم التنظي لللص ر ر رررف ،نتيمة لظ ور أقملر ر ر ررام وإدارات جديدة
وشغ ف امل ام الو ي ية ملي أغل الو ا ف ،وادت اؤ بعض اوقملام واإلدارات.
 -1ا اجة إلى دري الكوادر الو ي ية لللص ر ر ر رررف أثناؤ عللية التحول و أهيل م ملزاولة اوعلال
ا ديدة الي سيكل ون بها.
 -2معوقات تشريعية وقانونية:
ويقصر ر ر ررد بهررا كررافرة اومور واإلجراؤات القرانونيررة الي من ش ر ر ر ررأدهررا أن لنا أو شعيق ن يررذ
املص ر ر ر رررف التقليردي لعلليرة التحول ،و تل رم هرذه املعوقات فيلا يلي (العطيات ،2118 ،ص-80
 82و (رستم ،2101 ،ص: 11
 -0صر ر ر ررعوبررة التوفيق ن اسر ر ر ررتصر ر ر رردار موافقررة ا ررات ا كوميررة املختصر ر ر ررة من ج ررة ،وا خرراذ
ا لعيرة العلوميررة لقرار التحول من ج ررة أدرى ،إض ر ر ر ررافرة إلى عردم وجود قوان ن أو شش ر ر ر ررريعررات
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نظم أو ب ن املتطلبررات القررانونيررة الالزمررة لتحول املص ر ر ر ر ررارف التقليررديررة للعلررم وفق الش ر ر ر ررريعررة
اإلسالمية.
 -2ررأدر ص ر ر ر ر رردور املوافقررة النهررا يررة عن ا ررات املختص ر ر ر ر ررة واملتعلقررة رروعالن و ن يررذ املص ر ر ر رررف
التقليدي للتحول.
 -1هيلنررة القوان ن الوض ر ر ر ررعيررة ملي أغلر الرردول العربيررة واإلس ر ر ر ررالميررة ،والي شعتيف العقود الربويررة
ً
عقودا ص يحة من الناحية القانونية.
 -3معوقات شرعية:
واجر مربرة التحول للعلرم وفق أحكرام الش ر ر ر ررريعة اإلس ر ر ر ررالمية العديد من املش ر ر ر رركالت
والص ر ر ر ررعوبررات الي قررد ثر على دطررة حول املص ر ر ر رررف التقليرردي واملتل لررة ملي االفتقررار إلى اآلراؤ
ال ق ية املبنية على أس ررل ش رررعية س ررليلة ،الي يم أن كون ملي متناول واض ررعي القرارات لكا
يتلكنوا من ا خاذ القرارات املوافقة إلحكام الشر ر ر ررريعة  ،ومعا ة مملر ر ر ررتمدا  ،وا خاذ دطوا
صورة دالية من املحاذير الشرعية (العطيات ،2118 ،ص. 88
املبحث الثالث :اإلطار العملي للدراسة
ً
أوال :أداة الدراسة:
م إعداد اسر ررتلارة اسر ررتبيان لا البيانات من عينة الدراسر ررة و تكون هذه االسر ررتلارة
من ثالثة محاور:
املحور اوول :املعوقات اإلدارية ويتكون هذا املحور من ( 8عبارات.
املحور ال انا :املعوقات التشريعية والقانونية ويتكون هذا املحور من ( 8عبارات.
املحور ال ال  :املعوقات الشرعية ويتكون هذا املحور من ( 8عبارات.
فقد اس ر ررتعان الباح ملي ص ر ررليم اس ر ررتلارة االس ر ررتبيان على دراس ر ررة كم من (مص ر ررط ى،
(، 2113املغبوب(، 2101 ،الصقا والتا . 2101 ،
ولقرد اسر ر ر ررتخردم البراحر مقيا ليكرت ( Like Scaleا خلاس ر ر ر ر لقيا اس ر ر ر ررتما ات
ً
املبحوث ن لعبررارات االس ر ر ر ررتبيرران ،حي ر منح الرردرجررات من ( 5-0وفقررا للترردرج التررالي( :غ ف موافق
بشرردة ،غ ف موافق ،محايد ،موافق ،موافق بشرردة والي قيل ا ماهات وآراؤ اململررتقم ر منهم.
و مل رراب لول ا خاليا ملي مقيا ليكرت ا خلاسر ر م حمل رراب املدى ( ، 1=0-5ثم قمل رريل على
عدد فئات املقيا ل صرول على لول ا خلية الصر يح أي ( ، 1.81=5÷1وئعد ذلك م إضررافة
هذه القيلة إلى أقم قيلة ملي املقيا ( داية املقيا وهي واحد ص ر ر ر ر يح  ،وذلك لتحديد ا د
اوعلى ل ذه ا خلية ،وهكذا يصبح لول ا خاليا كلا هو موضح ا دول التالي:
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جدول رقم ( )1إجابات األسئلة وداللتها
الوزن النسبي
(درجة املوافقة)
% 33 - %22

اإلجابة على األسئلة
(البديل)
غير موافق بشدة

التقدير في التعليق علي
النتائج
درجة ضعيفة جدا

17.1 – 1

غير موافق

درجة ضعيفة

2731 – 17.2

% 31 - % 33

محايد
موافق
موافق بشدة

درجة متوسطة
درجة عالية
درجة عالية جدا

3731 – 2732
.711 – 37.2
3 – .722

% 3. - %32
%.3 - %3.
% 122 - %..

طول الخلية

ً
ثانيا :مجتمع وعينة الدراسة:
ل م ممتلا الدراسة ملي املدراؤ ور ساؤ اوقملام واملو ن العامل ن ملي ممال الص ففة
اإلس ر ررالمية لص ر رررف ا ل ورية وفروع العاملة لدينة لرا لل والبال عددهم ( 081م ردة،
ملي ح ن ل ل ررت عين ررة ال رردراسر ر ر ر ر ررة ملي ( 021م ردة (س ر ر ر رريك رراران،2101،ص ، 120وق ررد م وزيا
استلارات االستبيان على جليا أفراد العينة حي ل عدد االستلارات اململتفدة ( 018استلارة
من إجلالي عدد االسر ر ر ررتلارات املوزعة والبال ( 021اسر ر ر ررتلارة اسر ر ر ررتبيان أي نملر ر ر رربة اسر ر ر ررتما ة
(. %88.81
ً
ثالثا :ثبات وصدق االستبيان:
م إجراؤ ادتبار أل ا كرونبا لقيا ثبات استلارة االستبيان وذلك للتأكد من أن هذا
االس ر ر ر ررتبيران س ر ر ر رروف يعطا ن ل النتا ا إذا م إعادة وزيع على أفراد العينة عدة مرات دالل
فتفات زمنية معينة .وا دول التالي يوضح نتا ا هذا االدتبار:
جدول رقم ( )2معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان
ت املحاور
 .1معوقات إدارية
 .2معوقات تشريعية
وقانونية
 .3معوقات شرعية
جميع عبارات االستبيان

معامل الثبات
0.682
27.22

معامل الصدق
27.23
27.13

27321
27...

27..3
27...

من ا دول الملا ق يتضح أن معامالت ال بات والصدق مقبولة ليا اوسئلة ،ون
جليا قيم معامالت ال بات والصدق ماوزت ( 1.3وبالتالي يلكن القول أدها معامالت ذات داللة
جيدة ،ويلكن االعتلاد عليها ملي التحليم وشعليم النتا ا.
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ً
رابعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لت املعا ة اإلحص ررا ية للبيانات اس ررتخدام رناما الرزم اإلحص ررا ية  SPSSحي م
استخدام اوسالي اإلحصا ية التالية:
 -0املتوسطات ا ملا ية ،واالنحرافات املعيارية.
 -2ادتبار أل ا كرونبا لقيا ثبات وصدق محتوى استبيان الدراسة.
 -1ادتبار ( One sample t-testالدتبار فرضيات الدراسة.
خامسا :عرض نتائج الدراسة:
 -1التحليل اإلحصائي الوصفي ملحاور الدراسة:
أ -محور املعوقات اإلدارية:
يوضرح ا دول التالي عرض اإلحصراؤات الوصر ية املتل لة ملي املتوسرطات ا ملررا ية،
واالنحرافات املعيارية ،وذلك على النحو التالي:
جدول رقم ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحور املعوقات اإلدارية
ت

العبارات

عدم توفر منتجات إسالمية بديلة للمنتجات
.1
املصرفية التقليدية7
ضعف التدريب في مجال الصيرفة اإلسالمية7
72
.3
7.
73
73
7.

خضوع املصارف اإلسالمية لرقابة املصرف
املركزي الذي ال يزال يتعامل بالفائدة الربوية7
عدم توفر الخبرات والكفاءات العلمية في مجال
الصيرفة اإلسالمية7
عدم وجود مجاالت استثمار إسالمية بصورة
كافية في األسواق املالية7
ارتباط املصارف باتفاقية بازل التي ال تراعي
خصوصية املصارف اإلسالمية7
عدم قيام املصرف برصد مبالغ كافية للتدريب
والتطوير في مجال الصيرفة اإلسالمية7
املعدل العام
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املتوسط

االنحراف
املعياري

التقدير

الترتيب

3.94

0.90

عالي

3

4.29

0.80

عالي
ً
جدا

1

3.56

1.32

عالي

4

4.29

27.2

عالي
جدا

1

3.14

1.21

متوسط

6

3.20

1.23

متوسط

5

4.18

0.93

عالي

2

37.2

1723

عالي
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ً
يتض ر ر ر ررح من ا دول المل ر ر ر ررا ق أن أعلى العبارات قديرا هي (ض ر ر ر ررعف التدري ملي ممال
الصر ر ر ر ففة اإلس ر ر ررالمية ،وعدم وفر ا خيفات والك اؤات العللية ملي ممال الصر ر ر ر ففة اإلس ر ر ررالمية
لتوسر ر ررط حمل ر ر ررائا ( 4.29وانحراف معياري ( ،)0.80ليها العبارة (عدم قيام املص ر ر رررف رص ر ر ررد
مبال كافية للتدري والتطوير ملي ممال الص ر ففة اإلسررالمية لتوسررط حملررائا ( 1.08وانحراف
ً
معيراري ( ، 1.11ملي ح ن كران أقرم العبرارات قرديرا هي (عردم وجود ممراالت اسر ر ر ررت لرار إسر ر ر ررالميررة
ص ر ر ر ررورة كرافيرة ملي اوس ر ر ر ررواق املراليرة لتوسر ر ر ررط حمل ر ر ر ررائا ( 1.01وانحراف معياري ( ، 0.20وإن
املتوسر ر ر ررط الع ررام ل ( 1.81وهي درج ررة ع رالي ررة ،وه ررذا يعن أن إج ررا ررات أفراد عين ررة ال رردراس ر ر ر ر ررة
خصوص محور املعوقات اإلدارية جاؤت درجة موافقة عالية.
ب -محور املعوقات التشريعية والقانونية:
يوضرح ا دول التالي عرض اإلحصراؤات الوصر ية املتل لة ملي املتوسرطات ا ملررا ية،
واالنحرافات املعيارية ،وذلك على النحو التالي:
جدول رقم ( ).املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحور املعوقات التشريعية
والقانونية
ت
71
72
73
7.
73
73
7.

االنحراف
املتوسط
املعياري

العبارات
عدم توفر القوانين املنظمة لعمل املؤسسسات املالية
اإلسالمية7
عس سسدم تطوير الهيكس سسل القس سسانوني التشس س س سسري ي ل عمس سسال
املصرفية اإلسالمية7
ع س سسدم مالئم س سسة التشس س س سسريع س سسات الح س سسالي س سسة مع األعم س سسال
املصرفية اإلسالمية7
نقص املعسسايير املحسساسس س س سسبيسسة والتشس س س سسريعسسات التي تنظم
األعمال املصرفية اإلسالمية7
عدم وجود قوانين تش سسجع على التوس سسع في الص سسيرفة
اإلسالمية7
عدم توفر االس س س سستقرار الس س س سسيا س س س س ي واألم ي وانقس س س سسام
مؤسسات الدولة7
عسدم كفسايسسة النظم والقوانين والتشس س س سسريعسسات الحساليسسة
لعملية التحول7
املعدل العام
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التقدير

الترتيب

3.89

0.92

عالي

5

4.26

1.06

عالي
ً
جدا

1

3.94

0.92

عالي

4

3.06

1.10

متوسط

7

4.13

0.91

عالي

2

3.58

0.99

عالي

6

.712

27.3

عالي

3

37.3

271.

عالي
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ً
يتضح من ا دول الملا ق أن أعلى العبارات قديرا هي(عدم طوير ال يكم القانونا
التشريعي لألعلال املصرفية اإلسالمية لتوسط حملائا ( 1.23وانحراف معياري ( ، 0.13ليها
العبارة (عدم وجود قوان ن شء ا على التوسا ملي الص ففة اإلسالمية لتوسط حملائا (1.01
ً
وانحراف معياري ( ، 1.10ملي ح ن كان أقم العبارات قديرا هي (نق املعاي ف املحاسبية
والتشريعات الي نظم اوعلال املصرفية اإلسالمية لتوسط حملائا ( 1.13وانحراف معياري
( ، 0.01وإن املتوسط العام ل ( 1.85وهي درجة عالية ،وهذا يعن أن إجا ات أفراد عينة
الدراسة خصوص محور املعوقات التشريعية والقانونية جاؤت درجة موافقة عالية.
ج -محور املعوقات الشرعية:
يوض ررح ا دول التالي عرض اإلحص رراؤات الوصر ر ية املتل لة ملي املتوس ررطات ا مل ررا ية،
واالنحرافات املعيارية ،وذلك على النحو التالي:
جدول رقم ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحور املعوقات الشرعية
ت
71
72
73
7.
73
73
7.

العبارات
غياب االنسجام بين فتاوى الهيئات الشرعية
حول بعض التعامالت في املصارف اإلسالمية7
عدم توفر األدلة الشرعية الكافية لجواز بعض
التعامالت املصرفية7
عدم توفر الخبرات الشرعية الكافية7
بعد القوانين الوضعية والضريبية عن قواعد
الشريعة اإلسالمية7
ً
النقص الكمي والنوعي في املؤهلين شرعيا7
عدم توفر الكوادر الشرعية الكافية والقادرة
على العمل كلجنة رقابة شرعية7
النقص الكمي في علماء الشريعة القادرين على
تطوير املنتجات املصرفية اإلسالمية7
املعدل العام

املتوسط

االنحراف
املعياري

التقدير

الترتيب

4.46

0.80

ً
عالي جدا

1

3.97

1.07

عالي

2

3.11

1.45

متوسط

.

3.86

1.15

عالي

3

3.66

1.28

عالي

3

3.78

1.16

عالي

.

373.

172.

عالي

3

37..

1.17

عالي

ً
يتض ر ررح من ا دول المل ر ررا ق أن أعلى العبارات قديرا هي (غياب االنسر ر ر ام ن فتاوى
ال يئات الشر ر ر رررعية حول بعض التعامالت ملي املصر ر ر ررارف اإلسر ر ر ررالمية لتوسر ر ر ررط حملر ر ر ررائا (1.13
وانحراف معياري ( ، 1.81ليها العبارة (عدم وفر اودلة الشرعية الكافية واز بعض التعامالت
ً
املصرررفية لتوسررط حملررائا ( 1.18وانحراف معياري ( ، 0.18ملي ح ن كان أقم العبارات قديرا
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هي (عدم وفر ا خيفات الش ر رررعية الكافية لتوس ر ررط حمل ر ررائا ( 1.00وانحراف معياري (، 0.15
وإن املتوسر ر ر ررط العرام ل ( 1.88وهي درجرة عراليرة ،وهرذا يعن أن إجرا ات أفراد عينة الدراس ر ر ر ررة
خصوص محور املعوقات الشرعية جاؤت درجة موافقة عالية.
 -2اختبار فرضيات الدراسة:
 -0ال رض ر ر ر ريررة اوولي والي ن على أن ر  :ال وجررد معوقررات إداريررة حول دون حول املصر ر ر ر ررارف
التقليدية إلى مصارف إسالمية7
والدتبار ال رض ر ررية المل ر ررا قة ،فون م اس ر ررتخدام ادتبار  One sample t-testكلا هو
موضح ملي ا دول التالي:
جدول رقم ( )3نتائج اختبار  t-testملحور املعوقات اإلدارية
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة  tاملحسوبة

مستوى الدالة sig

القرار

37.2

1723

..72.

27222

رفض

يتضح من ا دول الملا ق أن املتوسط ا ملائا قد ل ( ( 1.81وهو أكيف من املتوسط
االفتفاض ر ر ر ر لللقيررا ا خلرراس ر ر ر ر ( . 1وبلررا أن قيلررة ( tاملحملر ر ر رروبررة ( 18.11أكيف من قيلررة (t
ا دولية ،وأن قيلة مملررتوى الدالة ( 1.111وهي أقم من مملررتوى الدالة املعتلد ( ، 1.15علية
يتم رفض فرض العردم وقبول ال رض البرديرم الرذي ين على أنر  :وجرد معوقات إدارية حول
دون حول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية.
 -2ال رض ر ررية ال انية والي ن على أن  :ال وجد معوقات ششر ررريعية وقانونية حول دون حول
املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية7
والدتبار ال رض ر ررية المل ر ررا قة ،فون م اس ر ررتخدام ادتبار  One sample t-testكلا هو
موضح ملي ا دول التالي:
جدول رقم ( ).نتائج اختبار  t-testملحور املعوقات التشريعية والقانونية
املتوسط الحسابي
37.3

االنحراف املعياري
271.

قيمة  tاملحسوبة
3.723

مستوى الدالة sig
27222

القرار
رفض

يتضح من ا دول الملا ق أن املتوسط ا ملائا قد ل ( ( 1.85وهو أكيف من املتوسط
االفتفاض ر ر ر ر لللقيررا ا خلرراس ر ر ر ر ( . 1وبلررا أن قيلررة ( tاملحملر ر ر رروبررة ( 51.23أكيف من قيلررة (t
ا دولية ،وأن قيلة مملررتوى الدالة ( 1.111وهي أقم من مملررتوى الدالة املعتلد ( ، 1.15علية
يتم رفض فرض العرردم وقبول ال رض البررديررم الررذي ين على أن ر  :وجررد معوقررات شش ر ر ر ررريعيررة
وقانونية حول دون حول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية.
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على أن  :ال وجد معوقات ش ر رررعية حول دون حول املص ر ررارف

 -1ال رض ر ررية ال ال ة والي ن
التقليدية إلى مصارف إسالمية7
والدتبار ال رض ر ررية المل ر ررا قة ،فون م اس ر ررتخدام ادتبار  One sample t-testكلا هو
موضح ملي ا دول التالي:
جدول رقم ( ).نتائج اختبار  t-testملحور املعوقات الشرعية
املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة  tاملحسوبة

مستوى الدالة sig

القرار

37..

171.

3.713

27222

رفض

يتضح من ا دول الملا ق أن املتوسط ا ملائا قد ل ( ( 1.88وهو أكيف من املتوسط
االفتفاض ر ر ر ر لللقيررا ا خلرراس ر ر ر ر ( . 1وبلررا أن قيلررة ( tاملحملر ر ر رروبررة ( 18.05أكيف من قيلررة (t
ا دولية ،وأن قيلة مملررتوى الدالة ( 1.111وهي أقم من مملررتوى الدالة املعتلد ( ، 1.15علية
يتم رفض فرض العدم وقبول ال رض البديم الذي ين على أن  :وجد معوقات شرعية حول
دون حول املصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية.
ً
سادسا :نتائج الدراسة:
يلكن اسررتخالص بعض النتا ا ال امة ذات الصررلة لوضرروع الدراسررة وذلك على النحو
التالي:
 -0أثبتت الدراس ررة أن ا ماهات عينة الدراس ررة ملعوقات التحول نحو الص ر ففة اإلس ررالمية جاؤت
ً
رردرج ررة موافق ررة ع ررالي ررة ،حير ر ج رراؤت مر ب ررة ن ررازلي ررا على النحو الت ررالي(:املعوق ررات التش ر ر ر ررريعي ررة
والقررانونيررة لتوسر ر ر ررط حمل ر ر ر ررائا  ، 1.85لتهررا (املعوقررات اإلداريررة لتوس ر ر ر ررط حمل ر ر ر ررائا  ، 1.81ثم
(املعوقات الشرعية لتوسط حملائا . 1.88
 -2دلصر ررت الدراسر ررة إلي وجود معوقات إدارية حول دون حول املص ر ررارف التقليدية الليبية إلى
مصررارف إسررالمية ،من أ رزها ضررعف التدري ملي ممال الصر ففة اإلسررالمية وعدم وفر ا خيفات
والك اؤات العللية ملي ممال الص ففة اإلسالمية7
 -1دلصررت الدراسررة إلي وجود معوقات ششررريعية وقانونية حول دون حول املصررارف التقليدية
الليبيررة إلى مص ر ر ر ر ررارف إس ر ر ر ررالمي ررة ،من أ رزه ررا عرردم طوير ال يك ررم الق ررانونا التش ر ر ر ررريعي لألعل ررال
املصرفية اإلسالمية.
 -1دلصررت الدراسررة إلي وجود معوقات شرررعية حول دون حول املصررارف التقليدية الليبية إلى
مصر ر ر ر ررارف إس ر ر ر ررالميررة ،من أ رزهررا غيرراب االنسر ر ر ر ر ررام ن فترراوى ال يئررات الش ر ر ر رررعيررة حول بعض
التعامالت ملي املصارف اإلسالمية.
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ً
سابعا :توصيات الدراسة:
من دالل النتا ا الملا قة يلكن عرض التوصيات التالية:
 -0التنملرريق ما مركز التدري املصرررملي لتصررليم و ن يذ دورات دريبية متخص رصررة ملي املنتمات
املصرفية اإلسالمية قصد الرفا من ديفات العامل ن ملي هذا املمال.
 -2ض ر ر رررورة طوير القوان ن والتش ر ر ررريعات املص ر ر رررفية حي شمل ر ر ررتوع عللية التحول إلى العلم
املصرملي اإلسالما.
 -1ششر ر رركيم هيئة للرقا ة الشر ر رررعية ر ر ررم ملي ع ر ر ررويتها كبار ال ق اؤ وعللاؤ الش ر ر ررريعة امل هل ن
إلصدار ال تاوى الشرعية ملي كم ما يخ املعامالت املصرفية اإلسالمية.
 -1وحيد م سملات الدولة املنقمللة والي على رأس ا مصرف ليبيا املركزي.
قائمة املراجع
 -0أحلرد ،نص ر ر ر ررر ص ر ر ر ررا ح محلد وال ادي ،ي ي محلد عاش ر ر ر ررور ، 2118( ،إمكانية طبيق نلوذج
املص ر ررارف اإلس ر ررالمية على املص ر ررارف الليبية ،م لر ا خدمات املالية اإلس ر ررالمية اوول  -لرا لل،
يوم  11مايو.
 -2أ و حل فة ،مصر ر ررط ى علي واسر ر ررويس ر ر ر  ،نوري محلد ، 2101( ،حول املصر ر ررارف التقليدية ملي
ليبيا نحو الصر ففة اإلسالمية :دراسة طبيقية على مصرف ا ل ورية والتمارة والتنلية ،م لر
ا خدمات املالية اإلسالمية ال انا  -لرا لل ،يوما  28و 28أ ريم.
 -1العانا ،أسامة عبد املميد ، 2108( ،حديات العلم املصرملي اإلسالما الليب  ،مملة االجتهاد
للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد 2.
 -1العانا ،أسررامة عبد املميد والقندولي ،أممد أحلد دلي ة ، 2101( ،إمكانية حول املصررارف
التقليدية إلى مصارف إسالمية ملي ليبيا ،مملة يت املشورة ،العدد 00.
 -5الصر ر ر ررقا ،محلرد س ر ر ر ررالم والترا ر  ،عرادل عبرد الملر ر ر ررالم ، 2108( ،معوقرات طبيق الص ر ر ر ر ففة
اإلسالمية ملي املصارف التمارية الليبية ،مملة ا امعة اوسلرية ،العدد 28.
 -3الطراد ،إس ر ر ر ررلاعيم إ راهيم وا وشا ،س ر ر ر ررالم رحومة ، 2101( ،التشر ر ر رريعات واإلجراؤات الي
نظم العالقة ن املصرارف اإلسرالمية واملصررف املركزي :دراسرة مقارنة ن اوردن وليبيا ،م لر
ا خدمات املالية اإلسالمية ال انا  -لرا لل ،يوما  28و 28أ ريم.
 -8الطويم ،اوم ن دلي ة ، 2101( ،اودوات العللية إلددال و طبيق ا خدمات املالية واملصرفية
ً
اإلسرالمية وفقا لقواعد الشرريعة اإلسرالمية ،م لر ا خدمات املالية اإلسررالمية ال انا  -لرا لل،
يوما  28و 28أ ريم.
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 -8ا لعرران ،نررايف ، 2101( ،حول املص ر ر ر ررارف التقليررديررة للعلررم وفق أحكررام الش ر ر ر ررريعررة ،مملررة
الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية ،العدد 21.
 -1العطيات ،يزن دلف سررالم ، 2118( ،حول املصررارف التقليدية للعلم وفق أحكام الشررريعة
اإلسر ر ررالمية :دراسر ر ررة لبيان مدى إمكانية التطبيق ملي اوردن ،رسر ر ررالة دكتوراه ،كلية العلوم املالية
واملصرفية ،اوكاديلية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،اوردن.
 -01العطيات ،يزن دلف وا كيم ،من ف سررليلان ، 2101( ،أثر التحول لللصرررفية اإلسررالمية ملي
طوير آليات وأدوات استقطاب املوارد املالية و و ي ا ،م لر ا خدمات املالية اإلسالمية ال انا
 لرا لل ،يوما  28و 28أ ريم. -00املغبوب ،عبررد ا ي  ، 2101( ،املص ر ر ر ررارف اإلس ر ر ر ررالميررة :اإلشر ر ر ر ركرراليررات والتحررديررات ،م لر
ا خدمات املالية اإلسالمية ال انا  -لرا لل ،يوما  28و 28أ ريم.
 -02رسررتم ،مريم سررعد ، 2101( ،قييم حول املصررارف التقليدية إلى مصررارف إسررالمية :نلوذج
مقتفح للتطبيق على املصارف الملورية ،رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد ،جامعة حل  ،سوريا.
 -01س ر ر ر رريكراران ،أومرا ،2101 ،لرق البحر ملي اإلدارة :مرددرم لبنراؤ امل ارات البح ية ،دار املري ،
الرياض.
 -01علر ،موس ر ر ر ر أحلررد عبرردي ، 2103( ،متطلبررات حول املص ر ر ر ررارف التقليررديررة إلى املصر ر ر ر ررارف
اإلس ررالمية ملي ليبيا :دراسر ررة ميدانية على مص رررف ا ل ورية فرع ليفق ،رسر ررالة ماجملر ررت ف ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة موالنا مالك إ راهيم اإلسالمية ا كومية لاالنا ،اندونيمليا.
 -05محلررد ،عبررد الملر ر ر ررالم عبررد هللا ، 2101( ،مربررة مص ر ر ر رررف ا ل وريررة ملي يا املرا حررة لآلمر
الش رراؤ :دراس ررة حليلية قويلية ،م لر ا خدمات املالية اإلس ررالمية ال انا  -لرا لل ،يوما 28
و 28أ ريم.
 -03مصر ر ر ررط ى ،مصر ر ر ررط ى إ راهيم محلر ررد ، 2113( ،قييم ر رراهرة حول البنول التقلير رردير ررة
لللص رررفية اإلس ررالمية :دراس ررة طبيقية عن مربة بعض البنول المل ررعودية ،دراس ررة ماجمل ررت ف،
ا امعة اومريكية امل توحة ،مصر.
 -08مح فيق ،عدنان ، 2108( ،التحول نحو الص ففة اإلسالمية ما اإلشارة الة ا زا ر ،مملة
الدراسات االقتصادية واملالية ،العدد .01
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دور حوكمــة املؤسسات في السيطرة على الفس ــاد اإلداري
من وجهة نظر العاملين شركتي ليبيا للتأمين – الثقة للتأمين
أ .عزالدين محمد رحاب

أ .خالد مصطفى بن

1

جمعة 2

مستخلص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تشكله عملية تطبيق قواعد حوكمة املؤسسات
في السيطرة على الفساد اإلداري وذلك من خالل تسليط الضوء على قواعد حوكمة املؤسسات
 :املفاهيم  ,األهمية  ,املحددات  ,إضافة إلى التعرض ملفهوم الفساد اإلداري واألسباب واألنواع
وآلية املكافحة وطرق العالج  ،حيث تتبلور مشكلة الدراسة حول دور حوكمة املؤسسات في
السيطرة على الفساد اإلداري في شركتي ليبيا للتأمين – الثقة للتأمين  ،وتقوم هذه الدراسة
على اختبار فرضية رئيسية مفادها  :وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )...0بين حوكمة املؤسسات وبين السيطرة على الفساد اإلداري .من خالل االقتصار على دراسة
بعض أبعاد الحوكمة وهي ( الرقابة الداخلية و اإلفصاح والشفافية) ومدى عالقتهما بالسيطرة
على الفساد والحد منه ،وقد تم اتباع املنهج الوصفي والتحليلي والذي يعد أنسب املناهج املتبعة
ملثل هذه الدراسات ,و قد استهدفت الدراسة شركتين تعمالن في مجال الخدمات التأمينية وهما
شركة ليبيا للتامين الخمس وشركة الثقة للتامين طرابلس حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة ()101
موظف وكان حجم العينة ( )77مفردة  ،وقد تم تجميع البيانات عن طريق أداة الدراسة وهي
االستبانه والتي تم تحليلها باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  ، spssومنه توصلت الدراسة الى
وجود عالقة ارتباط طردية بين أبعاد الحوكمة واملتمثلة في ( الرقابة الداخلية واإلفصاح
والشفافية في السيطرة على الفساد اإلداري  ،وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام من قبل
شركات التامين باملداخل الحديثة ملحاربة الفساد ومنها الحوكمة .وتوجيه املزيد من االهتمام فيما
يتعلق بالشفافية واإلفصاح كمدخل من مداخل محاربة الفساد.
الكلمات املفتاحية :حوكمة املؤسسات  ,الفساد اإلداري واملالي .

1
2

محاضر كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب amr70048@gmail.com
محاضر كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب khledjoma@gmail.com

192

دور ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻹداري ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ – اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

 -1اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة:
ُ
تعد حوكمة املؤسسات من املوضوعات املهمة لكافة الشركات واملؤسسات سواء املحلية منها
والعاملية السيما في الوقت الراهن  ،إذ أن األزمات املالية واإلدارية التي يعاني بسببها االقتصاد
على مستوى العالم جعلت مفهوم حوكمة الشركات في أولويات اهتماماتها.
إن ظاهرة الفساد اإلداري قديمة ومتجذرة وفي كل املجتمعات فظهورها مرتبط برغبة اإلنسان
في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بشتى الطرق.
وقد عملت الكثير من املجتمعات الحديثة للتخلص من الفساد اإلداري ألنه يقف ً
عائقا أمام
تقدم وتطور تلك املجتمعات ( مصطفى مليطان .)7.17 ،
إن أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم تركز على الحد من استخدام السلطة اإلدارية في مصالح
ال تخدم املنظمات وتحقق لها أهدافها  ،وتعمل على جعل أداء مجالس اإلدارة فيها أكثر فاعلية
ومن ناحية أخرى تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات والسياسات وتحديد املهام
واألدوار والصالحيات لكل األطراف املكونة لهذه املؤسسات من مساهمين ومجلس إدارة واإلدارة
التنفيذية وأصحاب املصالح إضافة إلى جانب هام وهو تأكيد أهمية الشفافية واإلفصاح .
إن مفهوم حوكمة املؤسسات ُيعد أسلوب ومنهج إصالحي إضافة لكونه آلية عمل جديدة من
شانها ترسيخ النزاهة في املعامالت املالية بوضع محددات من شانها أن تساهم في الحد من ظاهرة
الفساد اإلداري واملالي الذي استشرى في الكثير من املؤسسات األمر الذي كان وراء ضعف وانهيار
تلك املؤسسات (.الباوندي )1016 ،
من هنا فان هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على حوكمة املؤسسات والفساد اإلداري ،
ُ
كمحاولة للتركيز حول هذا املوضوع في جوانب تعد إضافة علمية حسب رأي الباحثين من منظور
إداري .
 1.1مشكلة الدراسة:
يرتبط مفهوم حوكمة املؤسسات باالتجاه نحو السيطرة على الفساد اإلداري بغية الوصول إلى
مستوى أداء املهام بالصورة التي تعزز مكانة هذه املؤسسات.
إن تطبيق حوكمة املؤسسات أضحت من االستراتيجيات الهامة التي تعتمد عليها العديد من
الدول من أجل مواجهة والسيطرة على الفساد اإلداري في كافة الشركات واملؤسسات على اختالف
أحجامها ومهامها وأنواعها  ،وذلك من خالل االعتماد على أدوات فاعلة والتي لها أثر بالغ في هذا
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الصدد  ،ومن هذه األدوات تدعيم عنصر الشفافية وتقوية العنصر الرقابي الداخلي بغية تحسين
وتطوير أداء تلك املنظمات من جهة والقضاء على الفساد من جهة أخرى.
وقد أجريت عدد من الدراسات والتي أكدت على األهمية التي تمتلكها حوكمة املؤسسات ودورها
في السيطرة على الفساد اإلداري.
ولعل أبرز هذه الدراسات في دراسة الباوندي  7.12التي أجريت على الشركة األهلية لإلسمنت
املساهمة التي أظهرت أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق قواعد الحوكمة وبين
مكافحة الفساد اإلداري واملالي ،أما دراسة الشواورة  7..2املعنونة بقواعد الحوكمة وتقييم
دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات املساهمة العامة األردنية وخلصت إلى
أن هناك دور كبير ومهم لحوكمة الشركات في الحد وتقليص حجم التنازع ومستوى التضارب في
األهداف ملختلف األطراف ذوي العالقة ،ولعل هذا ما قاد الباحثين إلى تبني فكرة البحث ودراسة
العالقة بين حوكمة املؤسسات والدور الذي تلعبه في السيطرة على الفساد اإلداري في شركتي
ليبيا للتأمين والثقة للتأمين.
عليه فان مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الرئيس التالي:
إلى أي مدى يمكن أن تساهم حوكمة املؤسسات في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري.
تساؤالت الدراسة:
 .1ما دور الشفافية واإلفصاح في الحد من الفساد اإلداري.
 .2ما دور الرقابة اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري
 1.1فرضيات الدراسة:
ً
استنادا على مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسة كاآلتي:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )...0بين حوكمة املؤسسات والسيطرة
على الفساد في املنظمات قيد الدراسة .ويتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية :
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()...0بين الرقابة الداخلية وبين
الفساد باملؤسسات قيد الدراسة.
 .7توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )...0بين اإلفصاح والشفافية
وبين الفساد باملؤسسات قيد الدراسة.
 1.1انموذج الدراسة :
يعرض نموذج الدراسة األبعاد األساسية ملتغيرات الدراسة ،حيث قام الباحثان بإعداد النموذج
والذي يوضح أهم أبعاد متغيري الدراسة ( املتغير املستقل واملتغير التابع ) .
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الشكل رقم ( )1انموذج الدراسة
املتغير التابع
املتغير املستقل
حوكمة المؤسسات



الرقابة الداخلية
اإلفصاح والشفافية

الفساد اإلداري

املصدر  :إعداد الباحثين
 1.1أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف األساس ي في التعرف على دور حوكمة املؤسسات في السيطرة على الفساد  ،من
خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية :
 .1التعرف على واقع تطبيق حوكمة املؤسسات وفق أبعاد الدراسة.
 .7الوقوف على مظاهر الفساد اإلداري التي تعاني منها املؤسسات
 .3اكتشاف العالقة بين حوكمة املؤسسات والفساد.
 6.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية :
ً
 -1تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها من الدراسات التي تهتم بموضوع حديث نسبيا في مجال
حوكمة املؤسسات والسيطرة على الفساد.
 -7تكتسب هذه الدراسة أهميتها من األهمية التي تمثلها شركات التأمين وحيث ارتباط األفراد
واملؤسسات بها وحاجة املجتمع بشكل عام إليها.
 -3اإلسهام الذي تمثله هذه الدراسة في التعرف على واقع حوكمة املؤسسات والسيطرة على
الفساد لدى شركات التأمين في ليبيا.
 -4يؤمل أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تسليط الضوء على اعتماد حوكمة املؤسسات في كافة
املؤسسات الليبية.
 1.1منهجية الدراسة:
 1.1.1منهج الدراسة :نظرا لطبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها تم االعتماد على
املنهجين الوصفي والتحليلي من خالل دراسة الظاهرة كما هي عليه في الواقع الراهن ووصفها
ً
ً ً
ً
ً
وصفا دقيقا يعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا.
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 1.1.1مصادر البيانات :
أ .املصادر الثانوية  :عن طريق استقراء أدبيات املوضوع والبحث فيما توفر من مصادر مثل
الكتب والدوريات والرسائل العلمية وكل ماهو متاح في حدود إمكانيات الباحثين.
ب .املصادر األولية  :عن طريق تصميم وإعداد أداة الدراسة واملتمثلة في استمارة االستبانه التي
أعدت بالخصوص من أجل الحصول على بيانات من خالل إجابات املبحوثين وإخضاعها
ً
للمعالجات اإلحصائية املالئمة وصوال للنتائج وتقديم التوصيات بالخصوص.
 8.1مجتمع الدراسة وعينتها:
 تمثل مجتمع الدراسة في كافة العاملين باملستويات اإلدارية في شركة ليبيا للتأمين فرع
الخمس وشركة الثقة للتأمين طرابلس ،حيث كان املجتمع والعينة على النحو اآلتي:ـ
جدول رقم ( )1يبين مجتمع وعينة الدراسة
املجتمع العينة نوع العينة النسبة
البيئة
 77مسح شامل %1..
شركة ليبيا للتأمين فرع 77
الخمس
عشوائية %4.
0.
شركة الثقة للتأمين 174
بسيطة
طرابلس
%0..2
77
101
املجموع
 1.1حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في:
 : 1.2.1الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على موضوع حوكمة املؤسسات والسيطرة على
الفساد.
 : 7.2.1الحدود املكانية  :تم إجراء الدراسة في شركة ليبيا للتأمين فرع الخمس وشركة الثقة
للتأمين طرابلس.
 : 1.1.1الحدود الزمنية :تم إعداد الدراسة خالل الشهور ( يونيو ،وأغسطس ،وسبتمبر ) لسنة
7.12م.
 10.1مصطلحات الدراسة :
حوكمة املؤسسات :
مجموعة من القواعد واألسس واللوائح تحدد بيان ونوع املنظمة والعالقات بين القائمين على
إدارة املنظمة ومجلس اإلدارة وجميع األطراف ذات العالقة  ( .الباوندي.)7.12 ،
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الفساد اإلداري :
تلك السلوكيات املخالفة لألنظمة والقوانين النافذة التي تتعارض مع القيم واألخالقيات
املجتمعية والوظيفية لتحقيق مصالح مادية أو معنوية على حساب املصلحة العامة وبشكل
متعمد ومقصود سواء كان ذلك بصورة سرية أم علنية ( آل الشيخ.)7..7 ،
الرقابة الداخلية:
نظام داخلي للمؤسسة مصمم لتقديم ضمانات دقيقة وفاعلة فيما يتعلق بتحقيق األهداف من
حيث فاعلية وكفاءة العمليات ومصداقية إعداد التقارير واالمتثال للوائح والقوانين املعتمدة (
سليمان.)7.17،
اإلفصاح والشفافية :
االمتثال لقواعد الحوكمة من خالل االستبانة سنوية يتم تعبئتها من قبل الشركات كما تتضمن
توقيع لجنة التدقيق على النموذج املعد بالخصوص ً
وفقا لشروط الحوكمة ( سليمان .)7.17 ،
 11.1الدراسات السابقة:
 دراسة ( حليم  )1001 ،بعنوان الحوكمة وأثرها على االستثمار  ،دراسة تطبيقية على
الجهاز املصرفي السوداني .
حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق الحوكمة وعالقتها بزيادة تدفق االستثمارات في
السودان.
وتوصلت الدراسة إلى إن املؤسسات املالية في السودان تمارس مهامها بتطبيق الحوكمة  ،كما أن
هناك عالقة بين تطبيق الحوكمة وزيادة االستثمارات.
 دراسة ( الشواورة  ) 1001 ،بعنوان قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة
الفساد والوقاية منه في الشركات املساهمة العامة األردنية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية حوكمة الشركات ودورها في تخفيض حجم التنازع
ومستوى التضارب بين األهداف ملختلف الفئات ذات العالقة.
حيث كان أهم النتائج أن هناك دور كبير ومهم لحوكمة الشركات في الحد وتقليص حجم التنازع
ومستوى التضارب في األهداف ملختلف الفئات ذات العالقة.
 دراسة (محمد  )1010 ،بعنوان أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة بقطاع البترول املصري.
هدفت هذه الدراسة إلى زيادة اإلنتاجية وتحقيق معدالت أرباح معقولة  ،والتقليل من الفساد
املالي واإلداري.
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أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود بيئة مناسبة لتطبيق الحوكمة بقطاع البترول في
مصر  ،كما توجد العديد من مبادئ وقواعد الحوكمة يعمل بها في قطاع البترول املصري.
 دراسة ( النور  ) 1011 ،بعنوان أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة االداء في الشركات
املساهمة املدرجة في سوق األوراق املالية شركات املساهمة العامة السعودية ،حيث
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التطبيق السليم لحوكمة الشركات على كفاءة األداء
وتوصلت إلى نتيجة رئيسية أن هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين تطبيق حوكمة
الشركات وأداء مجلس اإلدارة ما يساهم في تحسين أداء املجلس وبالتالي رفع كفاءة الشركة.
 دراسة ( معراج  )1011 ،بعنوان نحو تفعيل دور الحوكمة املؤسسية في ضبط إدارة
األرباح في البنوك الجزائرية.
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى فعالية الحوكمة في ضبط الفساد اإلداري واملالي في املصارف
الجزائرية والحد منه.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن البيئة التشريعية في الجزائر ال تتضمن بشكل
ُ
صريح مفهوم حوكمة الشركات  ،وان البنوك الجزائرية تقدم على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
 دراسة ( املناصير  ) 1011 ،بعنوان أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات
الخدمات املساهمة العامة األردنية.
الهدف منها أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات املساهمة العامة
األردنية.
وأهم النتائج التي توصلت إليها أن ما نسبته  %50من شركات الخدمات املساهمة العامة األردنية
تطبق قواعد حوكمة الشركات.
 دراسة ( الباوندي  )1016 ،بعنوان حوكمة الشركات ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد
اإلداري واملالي دراسة تطبيقية على الشركة األهلية لالسمنت.
الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة إبراز أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات ودورها في مكافحة
ظاهرة الفساد اإلداري واملالي.
توصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق قواعد الحوكمة
ومكافحة الفساد اإلداري واملالي.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 -1من خالل ما يتم عرضه من الدراسات السابقة تم تعزيز وتقوية أهمية هذه الدراسة..
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 -7االستفادة منها في الجانب العملي ابتداء من صياغة أداة الدراسة وانتهاء باملعالجات اإلحصائية
املناسبة والنتائج والتوصيات.
 -3هذه الدراسة تعد مكملة للدراسات السابقة حيث تناولت ً
جانبا لم يتم التطرق إليه فيما
توفر أن الدراسات.
 - 1اإلطار النظري للدراسة
 1.1حوكمة املؤسسات
ً
ُ
إن مفهوم حوكمة املؤسسات يعد من املفاهيم الحديثة نسبيا وهو يعني بوجود عدد من الضوابط
واملعايير في املؤسسات بغية أداء عمل أفضل  ،وقد قدمت عدة تعريفات لهذا املفهوم نذكر منها
( سليمان :) 7.17 ،
 .1مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها عن طريق
تنظيم العالقات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين وأصحاب املصالح بما في
ذلك املسئولية االجتماعية والبيئية للشركة.
 .2عرفه  Gabri dleoponovanالسياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات واألشخاص
والتي تخدم احتياجات املساهمين وأصحاب املصلحة اآلخرين من خالل توجيه ومراقبة
أنشطة إدارة األعمال الجيدة مقترنة باملوضوعية واملساءلة والنزاهة.
 .3هو نظام لإلدارة والتشغيل والسيطرة على الشركات بهدف تحقيق أغراضها وأهدافها
اإلستراتيجية القصيرة والطويلة ألجل الوصول إلى قناعة وإرضاء املساهمين وأصحاب
املصالح واالمتثال للمتطلبات القانونية والنظامية والبيئية.
 1.1.1مبادئ وقواعد حوكمة املؤسسات:
تقوم حوكمة املؤسسات على املبادئ التالية:
 .1حماية حقوق حملة األسهم.
 .7معادلة عادلة لحملة األسهم.
 .3حماية دور أصحاب املصالح.
 .4تحقيق مسؤوليات مجلس اإلدارة واملساءلة.
 .0التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن املخاطر األخالقية وسوء االختيار.
 .2تعزيز الرقابة الداخلية.
 .7اعتماد مبدأ اإلفصاح والشفافية.
 .5تعزيز الكفاءة الداخلية من خالل اللجان و املشاركة .
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 1.1.1ضوابط حوكمة الشركات:
إن الهدف من آليات الحوكمة والضوابط هو التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن االنحرافات
األخالقية ورصد سلوك املديرين  ،حيث يقوم طرف ثالث مستقل بمراقبة املعلومات التي تقدمها
اإلدارة للمستثمرين  ،حيث يعتبر االلتزام بالرقابة الداخلية املرجعية الرئيسية لتحديد هذه
الضوابط ومنها (:سليمان.) 7.17 ،
 .1الرصد من جانب مجلس اإلدارة :
حيث أن مجلس اإلدارة يتمتع بالصالحيات الالزمة في إدارة الشركة ضمن القانون وهو الجهة
القادرة على رصد املديرين التنفيذيين في أداء أعمالهم وتوفير الضمانات الالزمة للمستثمرين.
 .7الرقابة الداخلية:
إن الحرص على وجود رقابة داخلية تمارس ضمن ضوابط محددة من خالل األنظمة والتعليمات
والتي يقوم بها التدقيق الداخلي والخارجي وبإشراف مباشر من لجنة التدقيق يضمن وجود الثقة
بالتزام إدارات الشركة وموظفيها بالتعليمات والقوانين.
 1.1.1أهمية حوكمة الشركات:
إن لحوكمة الشركات أهمية بالغة تتمثل في  ( :قرواني )1011 ،
 .1أداة لتطبيق مبدأ محاسبة املسئولة من اجل تحديث وتطوير اإلدارة.
 .7ضمان عدم قيام مجلس اإلدارة بإساءة استخدام سلطاته سواء للمصالح الذاتية أمل إلضرار
باآلخرين.
 .3الحصول على قوائم مالية للشركات تتسم بدرجة عالية من الشفافية واإلفصاح.
 .4فرض الرقابة الجيدة من اجل الرقي بمحتوى الشركات وضمان أداء فعال.
 .0الشفافية في إجراءات املحاسبة واملراجعة والحد من الفساد.
 .2محاربة التصرفات واألعمال السلبية واملنحرفة في الجانب اإلداري واملالي واألخالقي.
 1.1.1العوامل املحددة لحوكمة الشركات:
تواجه عملية تطبيق حوكمة الشركات عوامل يمكن حصرها في  (:قباجة .)1008 ،
 .1محددات داخلية:
وتتمثل في القواعد واألسس واإلجراءات التي عن طريقها يتم تحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع
السلطات داخل الشركة واملوزعة بين مجلس اإلدارة والجمعية العمومية واملديرين التنفيذيين ،
حيث توفر هذه العناصر وتطبيقها مفاده تخفيض حدة التعارض بين توجهات ومصالح هذه
األطراف الثالثة.
200

دور ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻹداري ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ – اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

 .1محددات خارجية:
وتشير هذه النقطة إلى القوانين ذات البعد التنظيمي للنشاط االقتصادي للدولة والتي تعمل في
ظله الشركات وأداة تنظم سير األعمال فيها  ،وكذلك وجود عنصر التمويل الالزم للشركات من
خالل توفير نظام مالي مشجع للعمل واالستثمار عالوة على وجود أجهزة رقابية تتمتع بكفاءة عالية
تعمل على إحكام الرقابة على الشركات والتحقق من صحة سير العمل من التقارير واملعلومات
املالية واألنشطة ذات العالقة.
 1.1.1مقومات فاعلية قواعد حوكمة الشركات:
إن أي نظام بحاجة إلى عدد من العناصر والركائز واملقومات التي من شأنها أن تضمن لكل مؤسسة
الوصول إلى أهدافها وتحقيق غاياتها بكل كفاءة وفاعلية ومن بين هذه املقومات ( :قباجة ،
)1008
 .1وجود أنظمة إدارية داخلية على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية
 .7وجود قوانين وتشريعات تعنى بحقوق املساهمين كحق التصويت وحق انتخاب مجلس اإلدارة
وبيان املسؤوليات اإلشرافية والتنفيذية وتحديد املهام واألدوار.
 .3وجود نضام حوكمة فعال داخل الشركة يعمل على تنظيم االجتماعات واالتصاالت بين كافة
اإلدارات وتحديد الصالحيات وإجراء مراجعات مستمرة.
 .4وجود لجنة تدقيق ومتابعة داخل الشركات من ذوي الكفاءة واملهنية وذات طابع مستقل.
 1.1الفساد اإلداري :
 1.1.1ماهية الفساد اإلداري:
اليمكن االتفاق على وجود تعريف موحد للفساد اإلداري وهذا راجع إلى عديد األسباب ولعل من
بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشعب معاملها وأسبابها واختالف مناهج دراستها وتعدد أشكال التعبير
عنها  ،إضافة إلى تنوع خلفيات الباحثين  ،لذا كان تعدد التعاريف لهذه الظاهرة  ،ومن بين هذه
التعاريف ( :مفيد )1010 ،
 منظمة الشفافية الدولية عرفت الفساد بأنه " استغالل السلطة من اجل املنفعة
الخاصة ".
 أما البنك الدولي عرف الفساد على "انه إساءة استغالل الوظيفة العامة للكسب
الخاص" .

201

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

والفساد اإلداري هو كل املحاوالت التي يقوم بها عدد من املسئولين حيث يغلبون املصلحة الخاصة
غير املشروعة على حساب املصلحة العامة متجاوزين القيم والقوانين التي تم التعهد باحترامها
وتطبيقها(.الغالبي وآخرون .)1011،
ويمثل الفساد اإلداري استغالل السلطة والنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية سواء كانت مادية أو
معنوية بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح سواء كان ذلك بشكل فردي ام جماعي ( .مفيد ،
.)1010
 1.1.1مظاهر الفساد اإلداري:
الفساد اإلداري ظاهرة إنسانية حيث كان في البدايات األولى سلوك ال يخضع ملعايير علمية أو
ضوابط محكمة (عبد املؤمن.)1001،
وقد تباينت الرؤى النظرية والفكرية حيث تمثلت مظاهر الفساد اإلداري في عدة جوانب (:الغالبي
وآخرون .)1011،
.1الجانب األخالقي :
وفق هذا الجانب فان الفساد يعد ظاهرة قيمة وسلوكية تتجسد بحاالت سلبية وممارسات
منحرفة  ،حيث يتطلب األمر املجانبة واملعالجة بكافة األساليب والوسائل .
.1الجانب الثقافي:
من خالل هذا املظهر يعد الفساد ظاهرة متشعبة األبعاد وألسباب والنتائج وخذه الظاهرة تتميز
كونها سلوكا منتظما يتميز باالستمرارية وتحوي عدد من النظم الفرعية املنحرفة وفق املعايير
الوظيفية والقيمية .
.1الجانب الوظيفي:
وفق هذا الجانب فان الفساد عالوة عن كونه انحرافا عن النظام القيمي فإن الطابع الذي
يميزه هو االنحراف عن نظم العمل وقوانينه ولوائحه.
.1الجانب الحضاري:
ُ
يرتبط هذا الجانب بدرجة كبيرة بظاهرة التخلف ،حيث يعد الفساد اإلداري ظاهرة أسبابها
انتشار املمارسات الفردية والجماعية غير األخالقية.
 1.1.1أسباب الفساد اإلداري (:الكبيس ي )1000 ،
.1األسباب السياسية:
إن غياب اإلدارة السياسية يؤدي إلى غياب املؤسسات بكافة أنواعها السياسية والقانونية
والتشريعية  ،حيث تبرز عديد من املظاهر املنحرفة واالبتزاز واإلقصاء والتهديد وتبدأ تتعطل
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بشكل كبير آليات ووسائل الرقابة في الدولة وتختفي املساءلة واملحاسبة في املؤسسات العامة
والخاصة والقضاء ليس له تأثير وال وجود تجاه املسئولين والجهات الرقابية ال تطال الفاسدين
واملنحرفين.
.1األسباب االقتصادية:
وتتمثل هذه األسباب في تردي الوضع االقتصادي وتدني األجور وانتشار البطالة وظهور الطبقات
والتباينات الختالف قيمة املرتبات واألجور وانخفاض املستوى املعيش ي وازدياد املعامالت
املشبوهة.
 .1األسباب االجتماعية:
انتشار الفساد في الحياة العامة حيث يطغى على سلوكيات األفراد والجماعات داخل املجتمع
وانتشار مظاهر الرشوة واملحاباة والوساطة من جانب واإلقصاء من جانب آخر وتبرز ثقافة
الفساد حيث يصعب مقاومته وعالجه  ،حيث ال ينظر للفساد بأنه انحراف يجب مقاومته
والقضاء عليه بل يكون جزء من ثقافة املجتمع ومكوناته.
 1.1.1آثار الفساد اإلداري( انعم  ،عبد املؤمن )1001،
 .1اآلثار اإلدارية:
يؤدي الفساد إلى اإلضرار بمصداقية األجهزة اإلدارية والقضائية وانعدام الثقة بين مؤسسات
الدولة وبين الجمهور ويؤدي الفساد إلى إضعاف تطبيق القواعد والقوانين ويضعف الجانب
الرسمي للدولة.
 .1اآلثار االقتصادية:
ُيعد الفساد اإلداري واملالي اكبر عائق للتنمية االقتصادية واالجتماعية حيث يؤدي إلى إضعاف
النمو االقتصادي بكافة أنواعه فالفساد سلوك ضار وعامل هدام لكافة اإلمكانات والقوى
االقتصادية لدى الدولة..
 .1اآلثار السياسية:
انتشار الفساد داخل املجتمع يؤدي إلى اإلضرار بالجانب السياس ي  ،حيث عدم االستقرار وازدياد
مستويات الصراع داخل النخبة الحاكمة وفساد اإلدارة وتردي األوضاع على كافة الصعد.
 .1اآلثار االجتماعية:
تتمثل في انتشار األمراض االجتماعية مثل الرشوة واملحسوبية والوساطة واإلقصاء والتخوين
وتفضيل املصلحة الخاصة على حساب املصلحة العامة  ،وبالتالي تنتشر الجريمة والتمرد على
القيم املجتمعية .
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 1.1.1دور آليات حوكمة املؤسسات في مكافحة الفساد اإلداري واملالي( الباوندي)1016،
أوال  -دور اآلليات الداخلية للحكومة:
 .1دور مجلس اإلدارة:
يتمثل الدور في حماية رأس املال املستثمر في الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة وذلك
من خالل صالحياته القانونية في تعيين ومكافأة وإعفاء اإلدارة العليا ،كما أن مجلس اإلدارة الذي
يتمتع بالقوة يشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية املؤسسة ويقدم الحوافر املناسبة لإلدارة
ويراقب سلوكها ويقوم أدائها .
 .1دور لجنة املراجعة:
تساهم لجنة املراجعة في زيادة الثقة والشفافية املتعلقة باملعلومات املالية التي تفصح عنها
املؤسسات وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي وكذلك دورها في دعم الجهات والهيئات
املختصة بالتدقيق الخارجي وزيادة استقالليتها إضافة عن دورها في التأكيد على االلتزام بمبادئ
حوكمة املؤسسات.
.1دور املراجعة الداخلية:
يتمثل هذا الدور من خالل األنشطة التي تهدف إلى زيادة املصداقية وتحقيق العدالة وتحسين
تصرفات وسلوكيات كافة العاملين في املؤسسات التابعة للدولة والتقليل من املخاطر املرتبطة
بالفساد اإلداري واملال.
ً
ثانيا –دور اآلليات الخارجية للحوكمة:
 .1دور املراجعة الخارجية:
يقوم املراجعون الخارجيون بمساعدة املؤسسات على تحقيق املساءلة والنزاهة وتحسين
اإلجراءات والعمليات واملمارسات فيها وبالتالي يجسدون جانب كبير من الثقة بين أصحاب املصالح
واملواطنين بشكل عام.
 .1دور القوانين والتشريعات:
تمثل القوانين والتشريعات دور كبير ومؤثر في محاربة ومنع وقوع الفساد بشتى أنواعه وصورة.
 .1دور منظمة الشفافية العاملية:
يظهر هذا الدور من خالل ممارسة الضغوط بغية محاربة الفساد اإلداري واملالي ،فعلى سبيل
املثال منظمة التجارة العاملية تعمل كوسيلة ضغط من اجل تحسين النظم املالية واملحاسبية
ً
وقطاع املصارف ،حيث تمارس عن طريق اللجان ضغوطا لاللتزام بقواعد الحوكمة فيها.
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املجتمع

العينة

االستمارات
املوزعة
املسترجع منها

الفاقد

غير الصالحة
للتحليل
الصالحة للتحليل

شركة ليبيا للتأمين
فرع الخمس
شركة الثقة للتأمين
طرابلس
املجموع

11

11

11

10

1

صفر

10

111

10

10

11

16

01

11

110

11

11

11

11

01

11

نوع العينة

البيئة

نسبة العينة

 -1اإلطار العملي للدراسة
 1.1منهجية الدراسة واألساليب اإلحصائية
 1.1.1مجتمع الدراسة :
يتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بشركة ليبيا للتأمين وشركة الثقة للتأمين والبالغ عددهم
 101موظف وقد تم اتباع أسلوب املسح الشامل بالنسبة لشركة ليبيا للتأمين  77في حين تم
اتباع نظام أسلوب العينة العشوائية البسيطة للعاملين بشركة الثقة للتأمين البالغ عددها 0.
مفردة.
جدول رقم ( )1عدد االستمارات املوزعة والصالحة للتحليل.

مسح شامل

%100

عشوائية
بسيطة
%10.1

%10

 1.1.1أداة الدراسة
للحصول على املعلومات الضرورية ملتغيرات الدراسة ،تم إعداد صحيفة استبانه خاصة من اجل
معرفة أراء مجموعة من العاملين في شركة ليبيا للتأمين فرع الخمس و شركة الثقة للتامين
طرابلس حول موضوع البحث ،وقد تم تصميم استبانه الدراسة باستخدام مقياس ليكرث
ً
الخماس ي وفقا للدرجات التالية:
جدول رقم ( )1قيم مقياس لكيرث وطول خلية املقياس
الرقم
1
1
1
1
1

طول الخلية
1.111 -1
1.11 -1.80
1.11-1.60
1.11-1.10
1 – 1.10

اإلجابة على العبارات
غير موافق بشدة
غير موافق
محايد
موافق
موافق بشدة
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درجة املوافقة
ً
ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
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 1.1.1األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف وفرضيات البحث قام الباحثان بتفريغ وتحليل االستبيان عن طريق برنامج spss
وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
 .1معامل ألفا كرونباخ :للتأكد من ثبات عبارات االستبانه ،ومدى تجانسها وانسجامها مع
إشكالية البحث وفرضياته.
 .7صدق مقياس البحث ،وذلك للتأكد من قدرة املقياس على قياس الظاهرة املراد قياسها.
 .3الجداول التكرارية  ،وذلك لحصر أعداد املشاركين ونسبهم املئوية.
 .4مقاييس النزعة املركزية واملتمثلة في املتوسط الحسابي ،واستخدام مقاييس التشتت
مثل االنحراف املعياري لتحديد انحراف اإلجابات عن متوسطها الحسابي ،اختبار
:tوذلك للتعرف على ما إذا كان متوسط درجة املوافقة لكل عبارة أو كل متغير من
متغيرات البحث يزيد أو يقل عن قيمة معينة عند مستوى داللة معنوية . %0
 .0معامل ارتباط بيرسون لقياس االرتباط بين محاور الدراسة.
جدول رقم ( )1نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانه .
محاور االستبيان
حوكمة املؤسسات
بعد الرقابة الداخلية
اإلفصاح والشفافية
الفساد
جميع محاور االستبيان

عدد العبارات
11
1
0.881

الثبات

الصدق

0.881

0.111

0.181

0.881
0.111

يتضح من الجدول رقم ( )4أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لجميع محاور االستبيان ،
وبذلك تأكد الباحثون من صدق وثبات استبيانه البحث وبالتالي صالحيتها للتحليل واختبار
فرضياته.
 - 1.1.1أداة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من العاملين في شركتي ليبيا للتأمين فرع الخمس وشركة الثقة للتأمين
طرابلس على النحو اآلتي:
 - 1.1.1تحليل متغيرات الدراسة:
أوال  -تحليل العوامل الشخصية لعينة الدراسة:
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جدول رقم ( )0التوزيع التكراري بحسب متغيرات العوامل الشخصية لعينة الدراسة.
النوع
العدد
النسبة

ذكر
10
%11.1

أنثى
11
%18.6

-

-

املجموع
11
%100

العمر

اقل من 10

العدد
النسبة

1
%16.1

من  10إلى اقل
من 10
11
%18.6

من  10إلى اقل
من 10
16
%18.1

من 10سنة
فأكثر
1
%16.1

11
%100

املؤهل
العدد
النسبة

متوسط
11
%18.6

عالي
6
%11.1

جامعي
11
%11.8

فوق الجامعي
1
%101

11
%100

الوظيفة
العدد
النسبة

مدير إدارة
1
11.1

رئيس قسم
1
11.1

رئيس وحدة
1
1.1

موظف
11
%11.8

11
%100

سنوات
الخبرة
العدد
النسبة

اقل من 1
سنوات
10
%11.8

من  1إلى اقل من
 10سنوات
1
%1.1

من  10إلى اقل
من  11سنة
8
%11

من  11سنة
فأكثر
11
%10

11
%100

يتضح من خالل الجدول رقم ( )0ما يتعلق بمتغير العمر أن ما نسبته  % 71.4هم من فئة الذكور
وهذا يعكس الطبيعة املجتمعية للمجتمع الليبي حيث عزوف نسبة كبيرة من العنصر النسائي في
االنخراط للعمل في الشركات سواء كانت اإلنتاجية أم الخدمية.
أما ما يتعلق بمتغير العمر من املالحظ أن الفئة العمرية من  3.إلى أقل من  0.سنة كانت مجموع
ما نسبته  22.7وهذا مؤشر على أن النسبة األعلى هم من فئة الشباب وتتميز بالقدرة العلمية
العملية وهذا ما يعكس جانب من مصداقية البيانات واملعلومات ومدى ارتباطها بالواقع.
وبالنظر إلى متغير املؤهل العلمي ومن خالل الجدول يتضح أن النسبة األعلى تمثلت في املؤهل
العلمي الجامعي حيث بلغت النسبة  04.5وهذا يدل على تمتع هذه الفئة بالنضج العقلي والفكري
األمر الذي ينعكس على مصداقية اإلجابات باالستناد إلى مؤهالتهم العلمية.
وبالنظر إلى متغير الوظيفة فإن النسبة األعلى هي فئة املوظف وبلغت النسبة  %73.5وهذا يعكس
طبيعة عمل الشركتين إضافة إلى أن املوظفين هم الفئة املباشرة ألداء األعمال ويمكن االعتماد
عليهم في التعرف على واقع الشركة فيما يتعلق بأبعاد الدراسة .
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العبارات املتعلقة ببعد الرقابة الداخلية

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

اختبار t

املعنوية sig

N

نظام الرقابة
الداخلية
مصمم بإحكام
ويضمن تحقيق
األهداف بأقل
ما يمكن من
االنحرافات.
يشمل نظام
الرقابة
الداخلية كافة
املستويات
اإلدارية.
يمتثل موظفو
الرقابة
الداخلية لكافة
القوانين
واللوائح املعمول
بها في نطاق

الترتيب

محاور
الدراسة

العبارات

درجة املوافقة

أما فيما يتعلق بمتغير السنوات الخبرة فإن مجموع ما نسبته  %22تمثلت في الفترة من  1.إلى
أكبر من  70سنة وهذا مؤشر على الجانب املعلوماتي والعملي لهذه الفئة األمر الذي يدل على
انعكاس ذلك على أداء األعمال من جهة ونتائج الدراسة من جهة أخرى من خالل البيانات
املجمعة.
ً
ثانيا – تحليل محاور الدراسة:
املحور األول  :حوكمة املؤسسات
جدول رقم ( )2املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار  tلعبارات املحور األول.

.916

3.88

6.232

.....

47

الثامنة

مرتفعة

1.035

3.95

5.964

.....

47

الخامسة

مرتفعة

.950

4.02

6.987

.....

47

الرابعة

مرتفعة
جدا
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العمل املكلفين
به
يتم إشراك عدد
من األطراف
كاملدراء
التنفيذيين في
إعداد السياسة
العامة واملعايير
الخاصة
باملساءلة .
تعمل الرقابة
الداخلية على
اعتماد إجراءات
مصاحبة
لألنشطة
واألعمال داخل
املؤسسة
لتفادي األخطاء
قبل وقوعها.
يتم تحديد
املعلومات عن
طريق تقارير
تحوي جوانب
إدارية ومالية
وتشغيلية في
إطار زمني يمكن
املسؤولين من
السيطرة على
سير األعمال
ً
تحقيقا
لألهداف
املرسومة .

.906

3.90

6.475

.....

47

السابعة

مرتفعة

.942

3.88

6.059

.....

47

الثامنة

مرتفعة

.894

3.93

6.730

.....

47

السادسة

مرتفعة
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العبارات املتعلقة ببعد اإلفصاح والشفافية

يتمتع موظفو
الرقابة
الداخلية
بمهارات
وإمكانيات
وقدرات
معلوماتية
ومهنية تمكنهم
من أداء املهام
املوكلة إليهم
يوجد ميثاق
يوضح التزام
إدارة املؤسسة
بقواعد
الحوكمة
باعتبارها على
قناعة بأهمية
وجودها.
تعتبر عملية
اإلفصاح
والشفافية
بخصوص
قواعد ونظم
العمل وكيفية
سيره ذات
أهمية قصوى
بالنسبة
لحوكمة
املؤسسات .
يتم تعبئة
بطاقة تقييم
أداء املؤسسة
بما يتعلق

.825

3.95

7.481

.....

47

الخامسة

مرتفعة

.926

3.86

6.000

.....

47

التاسعة

مرتفعة

.842

4.21

9.346

.....

47

الثانية

مرتفعة
جدا

.898

3.79

5.670

.....

47

العاشرة

مرتفعة
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بااللتزام
بضوابط
حوكمة
املؤسسات بما
يمكنها من
إيضاح واقع
العمل .
توجد شفافية
تامة فيما يتعلق
بحقوق
املساهمين
وأصحاب
املصالح ذوي
العالقة مع
املؤسسة .
هناك دور كبير
وبارز
للمسؤولين في
املؤسسة
للمحافظة على
شفافية
اإلجراءات
واملعامالت بما
يضمن كفاءة
العمل وفاعليته
.
تعتمد عملية
اإلفصاح
والشفافية
داخل الشركة
على مدى توفر
املعلومات
والبيانات

.973

3.93

6.187

.....

47

السادسة

مرتفعة

.878

3.90

6.677

.....

47

السابعة

مرتفعة

.813

4.21

9.685

.....

47

الثانية

مرتفعة
جدا
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وتحري الدقة
فيها .
تعتبر الوسائل
التقنية الحديثة
عامال مهما
ورافدا من
روافد اإلفصاح
والشفافية .
لدى املؤسسة
صفحة على
املواقع
االلكترونية يتم
فيها نشر كل ما
يتعلق بنشاطات
ومهام وأعمال
وأهداف
املؤسسة وكافة
املعلومات
لإلطراف ذوي
العالقة .
املتوسط العام

.885

4.26

9.240

.....

47

األولى

مرتفعة
جدا

.730

4.17

10.361

.....

47

الثالثة

مرتفعة

مرتفعة

3.22

من الجدول رقم ( )2نالحظ أن أغلب إجابات عينة الدراسة تتجه نحو مستوى ( املوافقة) في
مقياس ليكرث الخماس ي وكان ذلك في العبارات نظام الرقابة الداخلية مصمم بإحكام ويضمن
تحقيق األهداف بأقل ما يمكن من االنحرافات -يشمل نظام الرقابة الداخلية كافة املستويات
اإلدارية -يتم إشراك عدد من األطراف كاملدراء التنفيذيين في إعداد السياسة العامة واملعايير
الخاصة باملساءلة -يتم تحديد املعلومات عن طريق تقارير تحوي جوانب إدارية ومالية وتشغيلية
ً
في إطار زمني يمكن املسؤلين من السيطرة على سير األعمال تحقيقا لألهداف املرسومة ،يتمتع
موظفو الرقابة الداخلية بمهارات وإمكانيات وقدرات معلوماتية ومهنية تمكنهم من أداء املهام
املوكلة إليهم -يوجد ميثاق يوضح التزام إدارة املؤسسة بقواعد الحوكمة باعتبارها على قناعة
بأهمية وجودها -تعتبر عملية اإلفصاح والشفافية بخصوص قواعد ونظم العمل وكيفية سيره
ذات أهمية قصوى بالنسبة لحوكمة املؤسسات -يتم تعبئة بطاقة تقييم أداء املؤسسة بما يتعلق
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بااللتزام بضوابط حوكمة املؤسسات بما يمكنها من إيضاح واقع العمل -توجد شفافية تامة فيما
يتعلق بحقوق املساهمين وأصحاب املصالح ذوي العالقة مع املؤسسة -هناك دور كبير وبارز
للمسؤولين في املؤسسة للمحافظة على شفافية اإلجراءات واملعامالت بما يضمن كفاءة العمل
وفاعليته أما باقي العبارات يمتثل موظفو الرقابة الداخلية لكافة القوانين واللوائح املعمول بها
في نطاق العمل املكلفين به  -تعتمد عملية اإلفصاح والشفافية داخل الشركة على مدى توفر
املعلومات والبيانات وتحري الدقة فيها -تعتبر الوسائل التقنية الحديثة عامال مهما ورافدا من
روافد اإلفصاح والشفافية -لدى املؤسسة صفحة على املواقع االلكترونية يتم فيها نشر كل ما
يتعلق بنشاطات ومهام وأعمال وأهداف املؤسسة وكافة املعلومات لألطراف ذوي العالقة
فاتجهت آرائهم إلى مستوى ( املوافقة بشدة )  ،وبصفه عامة نجد أن عينة الدراسة كانت إجاباتها
بالتوافق وبالتالي كانت مرتفعة وبنسبة  3.22وهذا يدل على أن الشركات قيد الدراسة تولي
َ
ً
اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالرقابة الداخلية واإلفصاح والشفافية في أداء أعمالها.
املحور الثاني  :الفساد
جدول رقم ( )7املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار  tلعبارات املحور الثاني.
العبارات
ان تطبيق قواعد حوكمة
املؤسسات تضمن أداء
األعمال بصورة سليمة
وبعيدة عن االنحرافات .
ان عملية تطبيق قواعد
حوكمة املؤسسات تعد من
االستراتيجيات الرئيسية
للمحافظة على موارد
املنظمة
ان التزام العاملين في
املؤسسة يعد احد أهداف
تطبيق قواعد حوكمة
املؤسسات .
تساهم عملية حوكمة
املؤسسات في منح وإكساب

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

اختبار t

املعنوية
sig

.813

4.21

9.685

.....

N

الترتيب

 47الخامسة

درجة
املوافقة
مرتفعة
جدا

.701

4.26

11.675

.....

47

الثالثة

مرتفعة
جدا

.739

4.45

12.733

.....

47

األولى

مرتفعة
جدا

.742

4.29

11.230

.....

47

الثانية

مرتفعة
جدا
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سمعة جيدة للمؤسسة
أمام عمالئها واملجتمع .
تضمن عملية تطبيق
الحوكمة عدم حدوث
انحرافات وتجاوزات في
العمل
ان التطبيق الفعلي
لحوكمة املؤسسات يمنع
استغالل موارد املؤسسة في
تحقيق مكاسب ومصالح
شخصية
يعتبر تطبيق حوكمة
املؤسسات حائل دون
استخدام واستغالل
السلطة في اإلضرار بمصالح
األطراف ذوي العالقة من
مساهمين وعمالء.
لتحقيق درجة عالية من
النزاهة واملوضوعية بعيدة
عن املحاباة والتحيز
والتمييز بين األفراد مرده
تطبيق فاعل لحوكمة
املؤسسات.
املتوسط العام

.832

4.12

8.713

.....

 47السادسة

مرتفعة

.790

4.24

10.151

.....

47

الرابعة

مرتفعة
جدا

.869

4.02

7.633

.....

47

السابعة

مرتفعة

.708

4.29

11.763

.....

47

الثانية

مرتفعة
جدا

مرتفعة جدا

4.73

من الجدول رقم ( )7نالحظ أن أغلب إجابات عينة البحث تتجه نحو مستوى ( املوافقة بشدة)
في مقياس ليكرث الخماس ي وكان ذلك في العبارات رقم إن تطبيق قواعد حوكمة املؤسسات
تضمن أداء األعمال بصورة سليمة وبعيدة عن االنحرافات ،إن عملية تطبيق قواعد حوكمة
املؤسسات تعد من االستراتيجيات الرئيسية للمحافظة على موارد املنظمة -إن التزام العاملين في
املؤسسة يعد أحد أهداف تطبيق قواعد حوكمة املؤسسات ،تساهم عملية حوكمة املؤسسات
في منح وإكساب سمعة جيدة للمؤسسة أمام عمالئها واملجتمع ،إن التطبيق الفعلي لحوكمة
املؤسسات يمنع استغالل موارد املؤسسة في تحقيق مكاسب ومصالح شخصية  -لتحقيق درجة
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عالية من النزاهة واملوضوعية بعيدة عن املحاباة والتحيز والتمييز بين األفراد مرده تطبيق فاعل
لحوكمة املؤسسات أما في العبارتين تضمن عملية تطبيق الحوكمة عدم حدوث انحرافات
وتجاوزات في العمل -إن التطبيق الفعلي لحوكمة املؤسسات يمنع استغالل موارد املؤسسة في
تحقيق مكاسب ومصالح شخصية فاتجهت اآلراء إلى مستوى ( املوافقة)  ،وبدلك فان متوسط
درجة املوافقة على عبارات املحور الثاني كانت مرتفعة جدا وبنسبة  4.73وهذا يؤكد افتراض
الباحثين أن عمليات الحوكمة داخل الشركتين قيد الدراسة تساهم بشك كبير جدا في الحد من
الفساد.
ً
ثالثا  :تحليل االرتباط:
إن اختبار العالقة االرتباطية بين حوكمة املؤسسات من خالل بعد الرقابة الداخلية والشفافية
واإلفصاح في السيطرة على الفساد اإلداري بشركات التامين قيد الدراسة كانت على النحو اآلتي:
جدول رقم ( ) 5يبين تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة.
الفساد

بعد الرقابة الداخلية

بعد الشفافية واإلفصاح

1

*..442
....3
47

*..332
...3
47

1

*..722
.....
47

الفساد
)Sig (2-tailed
N

47

بعد الرقابة الداخلية
)Sig (2-tailed
N

*..442
....3
47

47

بعد الشفافية واإلفصاح
)Sig (2-tailed
N

*..332
..3.

*..722
.....

1

من خالل الجدول رقم ( )5تبين وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة بين بعد الرقابة الداخلية
والفساد اإلداري حيث بلغ معامل االرتباط ( ).442.عند مستوى معنوية ( )....3وهو اقل من
 ، ...0وكذلك وجود ارتباط ضعيف بين الفساد وبعد الشفافية واإلفصاح وكانت قيمة االرتباط
( )..332عند مستوى معنوية  ...3وهو اقل من  ، ...0كما تشير النتائج إلى وجود ارتباط قوي
بين بعد الرقابة الداخلية وبعد الشفافية واإلفصاح حيث بلغت قيمة املعامل ( )..722عند
مستوى معنوية ....0

215

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

 1.1.1النتائج والتوصيات
 –1.1.1.1النتائج:
 .1بينت الدراسة أن نظام الرقابة الداخلية دقيق ومصمم بإحكام ويشمل كافة املستويات
ً
تفاديا لألخطاء واالنحرافات.
اإلدارية وكذلك اعتماد عملية الرقابة املصاحبة
 .7من خالل الدراسة تبين أن موظفي الرقابة الداخلية لديهم قدر كاف من اإلمكانيات فيما
يتعلق بتوفر املهارات ،ووجود نظام اشراك األطراف ذات األهمية في الشركة وانتهاج معايير
حاكمة.
 .3أوضحت الدراسة بإعتماد ميثاق يعني بوجود عمليات اإلفصاح والشفافية بخصوص سير
العمل وتوفر جانب الدقة ببيان واقع العمل من خالل بطاقات تقييم األداء املؤسس ي.
 .4كشفت الدراسة عن االهتمام والتركيز على حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وذوي
العالقة ببيان وإيضاح كافة املعامالت بغية بناء جسور الثقة بين الشركة واملساهمين بها.
 .0أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط طردية بين أبعاد الحوكمة واملتمثلة في ( بعد الرقابة
الداخلية وبعد اإلفصاح والشفافية في السيطرة على الفساد اإلداري بمعنى كلما توفرت
مقومات الرقابة الداخلية واإلفصاح والشفافية كلما أدى ذلك إلى السيطرة على الفساد
والحد منه.
 .2بينت الدراسة أن هناك اقتناع كبير من قبل شركات التامين املعنية بالدراسة بأهمية تطبيق
مبادئ الحوكمة ملا لها من دور كبير في أداء املهام واألعمال بشكل يضمن تحقيق املصلحة
العامة ويقلل من الفساد.
 – 1.1.1.1التوصيات:
 .1زيادة االهتمام من قبل شركات التامين باملداخل الحديثة ملحاربة الفساد والتي تعد حوكمة
املؤسسات في مقدمتها.
 .7توجيه املزيد من االهتمام فيما يتعلق بالشفافية واإلفصاح كمدخل من مداخل محاربة
الفساد.
 .3تعزيز نظم الرقابة الداخلية لشركات التأمين بما يضمن الحد من الفساد اإلداري واملالي.
ً
ً
وخارجيا ) فيما يتعلق باملوظفينحول اعتماد إجراءات
داخليا
 .4زيادة وتكتيف البرامج التدريبية (
سليمة وواضحةلسير العمل ً
تفاديا لحدوث أي انحرافات أو قصور في أداء األعمال.
 .0املحافظة على استمرارية العالقة مع املساهمين وذلك بانتهاج طرق داعمة وتقوية جسور الثقة
لدى األطراف املعنية.
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 1/1املصادر
 -1آل الشيخ ،خالد عبد الرحمن ( )7..7الفساد اإلداري ،انماطه وأسبابه وسبل مكافحته نحو
بناء نموذج تنظيمي "رسالة دكتوراه" غير منشورة جامعة نايف للعلوم األمنية الرياض.
 -7الباوندي ،مصطفى( ،)7.12حوكمة الشركات ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري
واملالي  ،مجلة املعرفة  ،العدد الثالث  ،جامعة الزيتونه.
 -3الغالبي واخرون ( )7.17املسؤلية االجتماعية وأخالقيات العمل ،دار وائل للنشر والتوزيع ،
عمان.
 -4الشواورة ،فيصل محمود ( )7..2قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد
والوقاية منه في الشركات املساهمة األردنية مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية املجلد  70العدد .7
 -0الكبيس ي ،عامر ( )7...الفساد اإلداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل واملعالجة ،املجلة
العربية لإلدارة  ،املجلد  ، 7.العدد .1
 -2املناصير  ،عمر حسين فالح ( )7.13أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات
الخدمات املساهمة العامة األردنية  ،رسالة ماجستير في املحاسبة والتمويل الجامعة
الهاشمية األردنية الزرقاء.
 -7النور  ،علي سعد ( )7.11أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة األداء في الشركات املساهمة
املدرجة في سوق اإلدارية املالية السعودية  ،اطروحة دكتوراه في إدارة األعمال جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا الخرطوم.
ً
 -5انعم ،سعيد عبداملؤمن ( ،)7..4الفساد املالي واإلداري  ،الحالة اليمنية نموذجا  ،مجلة
ندوة  ،العدد  ، 5املجلد . 10
 -2ايمن  ،عبدالحميد محمد( ،)7.1.أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة لقطاع البترول املصري ،
رسالة ماجستير في اإلدارة العامة ،أكاديمية الدراسات العليا  ،القاهرة.
 -1.بن مصطفى  ،مليطان ( )7.17أخالقيات العمل الوظيفي وأثرها على الفساد اإلداري ،دراسة
تطبيقية على املصارف التجارية في مدينة مصراته ،الندوة العلمية األولى لقسم إدارة األعمال
حول أخالقيات العمل الوظيفي (الواقع وتطلعات) كلية االقتصاد والتجارة الخمس.
 -11سليمان،سعيد ) 7.17 (،دليل قواعد الحوكمة الصادر عن هيئة األوراق املالية
واإلدارية.
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 -17قباجة  ،عدنان  )7..5( ،أثر فاعلية الحاكمية املؤسسية وإمكانية تطبيقها على أرض
الواقع في الشركات املدرجة في األسواق املالية ،أربد للبحوث العلمية ،املجلد  ، 1.العدد
.1
 -13قرواني ،أسامة ( )7.10أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة املعلومات املالية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدي الجزائر.
 -14عبد الحليم  ،محمد فرج( ،)7..7الحوكمة وأثرها على االستثمار  ،دراسة تطبيقية على
السودان ،املؤتمر العلمي ملهنة املحاسبة واملراجعة التحديات املعاصرة  ،ابوظبي.
 -10مفيذ ،يونس (  ،)7.1.تأثير الفساد اإلداري على األداء االقتصادي الحكومي ،مجلة
تنمية الرافدين ،العدد  ،1.1مجلد ، 37جامعة املوصل العراق.
 -12هواري معراج وجديدي ادم( ،)7.17نحو تفعيل دور الحوكمة املؤسسية في ضبط إدارة
األرباح في البنوك التجارية الجزائرية ،امللتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد
من الفساد املالي واإلداري ،جامعة خضر بسكرة  ،الجزائر.
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اإلدارة ا إإلتسراايجيج ودورها في أداء الشركات الصناعج اللجبج
دراتس مجدانج على الشرك األهلج ل إلتسنن  -املرقبإ
د .شعبان هدية

كريم1

مستخلص الدراتس  :إ
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة اإلستراتيجية بأبعادها املتمثلة في (صياغة،
تنفيذ ،تقييم) في أداء الشركات الليبية .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .استخدمت
الدراسة طريقة العينة القصدية وتكونت عينة الدراسة من (مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام)
بالشركة األهلية لالسمنت البالغ عددهم ( )05إداري .استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع
املعلومات .خلصت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية بأبعادها الثالثة
(صياغة ،تنفيذ ،رقابة) بالشركة مرتفع ،وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى بين أبعاد
اإلدارة اإلستراتيجية مجتمعة وأداء الشركة .أوصت الدراسة بزيادة إدراك أهمية اإلدارة
اإلستراتيجية بالشركة األهلية لالسمنت وذلك بغرس الرؤية اإلستراتيجية في أذهان العاملين ،نشر
الوعي اإلستراتيجي ،تدعيم عمليات املشاركة في إعداد الخطط اإلستراتيجية وثقافة التخطيط
اإلستراتيجي ،وزيادة الفعالية لتفادي اآلثار السالبة التي قد تصاحب تنفيذ اإلستراتيجية ،إيجاد
مدخل متكامل لتقييم أداء الشركة األهلية لالسمنت ،وصياغة مقاييس أداء تحقق التوازن بين
جوانب األداء املختلفة.
مفتاح الكلنات :اإلدارة اإلستراتيجية ،األداء ،الشركة األهلية لالسمنت
املقدم :
في عالم تتعدد فيه املؤثرات وتتنوع أشكال املنافسة وتنهار الفواصل الزمانية واملكانية بين الدول
واألسواق تصبح اإلستراتيجية بمثابة خيار البد منه وأداة لضمان إستمرار وحيوية املنشأة
وفعاليتها في األجل الطويل ،وإستراتيجية املنشأة هي خطة اللعب التي تستند إليها في سعيها لتحقيق
مكانة مميزة في أسواقها املختارة وزيادة قوتها التنافسية وإرضاء عمالئها وزيادة قيمتها من وجهة
نظر املتعاملين معها وتحقيق األداء املرغوب.
إن اإلدارة اإلستراتيجية تمثل أحد محددات األداء املرتفع ،حيث أنها تساعد على تحقيق الفعالية
للتصرفات اإلدارية ،وتمثل ثورة وتطور إيجابي في الفكر اإلداري ،كما أنها تساعد على تحقيق
رفاهية املنشأة وإستمرارها في األجل الطويل ،فتبني املنشأة إلستراتيجية ما يؤثر على صورتها
 1أستاذ مساعد ،كلية التجارة واالقتصاد اإلسالمي ،الجامعة االسمريةshaban.ahmed022@gmail.com ،
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الذهنية ووضعها التنافس ي وحجم أنشطتها ومستويات مبيعاتها وأرباحها ومن ثم قدرتها على النمو
والتوسع واإلزدهار.
تبنت الشركة الليبية لصناعة األسمنت اإلدارة اإلستراتيجية لتحقيق األهداف املنشودة ولحل
املشكالت والعقبات اإلدارية التي تواجهها عند سعيها لتحقيق أهدافها ،حيث قامت بوضع أهداف
طويلة املدى ذات إطار زمني قابل للتنفيذ تتمكن من خالله تنفيذ الخطط والسياسات
مستصحبه في ذلك تحليلها لبيئتها الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف وبيئتها الخارجية
إلغتنام الفرص والحد من املخاطر من خالل استقاللها للمواردها املادية والبشرية بصورة مثلى
ً
تمكنها من وضع خططها وسياساتها لتحقيق أهدافها ومشاريعها وبرامجها اإلدارية لتتبؤ وضعا
ً
مميزا من خالل دعم وتشجيع اإلبداع واالبتكار بهدف البقاء واالستمرارية لتحقيق أفضل أداء.إ
مشكل الدراتس  :إ
أن استخدام الشركة الليبية للنمط التقليدي لإلدارة الذي يفتقد للبعد اإلستراتيجي أدى لتعثر
خطواتها وبرامجها نحو التوسع والنمو وتعدد أنواع األزمات التي تواجهها وعدم تحقيق معدالت
مرضية من األداء وتغيير وتقادم نشاطات ونواتج البعض اآلخر منها في ظل تطور وتغير وتبدل
املتغيرات التي تؤثر عليها وما يترتب على ذلك التأثير من تغيير في البنية التنظيمية للمنظمات
وتعقيد هياكلها وتباين أهداف الشخصيات اإلعتبارية والقانونية واملنظمات األخرى التي تتعامل
ً
معها .األمر الذي أدى إلى إتباعها ألسلوب اإلدارة اإلستراتيجية لكونه يقدم كثيرا من بدائل التعرف
أو الحلول ملواجهة األزمات أو لعالج مظاهر الخلل باإلضافة إلى تقديم مفاتيح الرسملة على
توجهات وقرارات املستقبل بما يضمن تحقيق مستويات مرضية من النمو واإلستقرار والتطور
على مستوى الشركة .يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :ما دور اإلدارة
اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت؟
يتفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية على النحو التالي:
ما واقع اإلدارة اإلستراتيجية بالشركة األهلية لالسمنت؟
.1
ما دور صياغة اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت ؟
.2
ما دور تنفيذ اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت ؟
.3
ما دور تقييم اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت ؟إ
.4
أهنج الدراتس  :إ
ُ
تبرز أهمية الدراسة من خالل بعدين أساسيين هما:
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األهمية العلمية :اإلثراء العلمي للمكتبة العربية والليبية على وجه الخصوص من خالل
1
ما تضيفه في مجاالت مفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية واألداء .إضافة إلى قلة الدراسات البحوث التي
تناولت اإلدارة اإلستراتيجية واألداء ،حيث يتسم موضوع الدراسات بالحداثة والتميز العلمي
ً
والعملي على حدا سواء.
األهمية العملية :يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في لفت انتباه ومساعدة املسئولين
2
بالشركات الليبية عامة والشركة األهلية لالسمنت – املرقب خاصة لالستفادة من هذا النوع من
اإلدارة ملا له من دور فعال في رسم الخطط والسياسات وفق أسس علمية ملواكبة التغيرات
الحداثة في بيئة األعمال.
فرضج الدراتس  :إ
إن الهدف األساس ي لهذه الدراسة يتمثل في التعرف على دور اإلدارة اإلستراتيجية في أداء الشركة
األهلية لالسمنت .وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:
التعرف على دور صياغة اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت.
.1
بيان ما دور تنفيذ اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت.
.2
توضيح دور تقييم اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت.إ
.3
إ
هدف الدراتس :إ
تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التالية :يوجد أثر معنوي عند مستوى ( ) لإلدارة
اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت .تتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
يوجد أثر معنوي عند مستوى ( ) لصياغة اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية
.1
لالسمنت.
يوجد أثر معنوي عند مستوى ( ) لتنفيذ اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت.
.2
يوجد أثر معنوي عند مستوى ( ) لتقييم اإلستراتيجية في أداء الشركة األهلية لالسمنت.إ
.3
منهجج الدراتس :إ
تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،كما استعانت الدراسة باملنهج التاريخي.
مصادر وأدوات جمع بيانات الدراسة
تعتمد الدراسة على املصادر األولية :وتستخدم اإلستبانة لجمع البيانات ،باإلضافة إلى املصادر
الثانوية :الكتب ،البحوث العلمية ،الدراسات ،التقارير ،املجالت والصحف ،الندوات واملؤتمرات
ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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الدراتسات السابق :إ
دراسة ميا ،وسليطين :)2552( ،هدفت الدراسة إلى تشخيص املمارسة الفعلية لإلدارة
اإلستراتيجية في منظمات األعمال الصناعية في الساحل السوري ،دراسة أثر تطبيق أسلوب
اإلدارة اإلستراتيجية على األداء في منظمات األعمال .تكون مجتمع الدراسة من املنظمات
الصناعية العامة في الساحل السوري وعددها ( ،)13تم اخذ عينة عشوائية من املدراء على
ً
مستوى املنظمة واملستوى الوظيفية مكونة من ( )152مديرا .خلصت نتائج الدراسة إلى ضعف
مستوى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية بمنظمات األعمال الصناعية في الساحل السوري .وجود أثر
ذو داللة إحصائية بين ممارسات اإلدارة اإلستراتيجية وأداء املنظمات محل الدراسة.
دراسة محلي الدين ( :)2510هدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين اإلدارة اإلستراتيجية
واملؤسسة االقتصادية ،تنبيه املسؤولين إلى أهمية اإلدارة االستراتيجية في خلق مركز تنافس ي
للمؤسسة االقتصادية التي تشهد منافسة كبيرة .تمثل مجتمع الدراسة في اإلداريين باملؤسسة
البالغ عددهم ( ،)355تم أخذ عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )45مفردة .خلصت الدراسة
إلى أن مستوى تطبيق اإلدارة االستراتيجية مرتفع في مؤسسة حضنة حليب ،يوجد اثر معنوي ذو
داللة إحصائية لتطبيق اإلدارة االستراتيجية على مستوى املنظمـة في إبـراز امليـزة التنافسية
بمؤسسة حضنة حليب.
دراسة الديراوي :)2512( ،هدفت الدراسة إلى معرفة األثر بين اإلدارة اإلستراتيجية على أداء
املنظمات األهلية العاملة بقطاع غزة ،مع بعين األخذ االعتبار مدى حاجة املنظمات إلى إحداث
ً
ً
حالة من الريادة باعتبارها متغيرا وسيطا ودورها في تحقيق تميز ألداء املنظمات .تكون مجتمع
الدراسة من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ،واملدير التنفيذي ونائبه باملنظمات األهلية العاملة
بقطاع غزة ،تم أخذ عينة عشوائية مكونة من ( )205مفردة .خلصت الدراسة إلى أن هناك
ً
ً
تطبيقا جيدا ألبعاد اإلدارة اإلستراتيجية ،وجود أثر بين أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية (أهداف،
صياغة ،تطبيق ،رقابة) وأداء املنظمات األهلية العاملة بقطاع غزة.
دراسة قزة :)2512( ،هدفت الدراسة إلى التعرف على وصف متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية في
جامعة طرابلس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ومعرفة درجة تقديرات أمكانية تطبيقها.
تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس ،تم اخذ عينة قصدية مكونة
من ( )25مفردة .خلصت الدراسة إلى أن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية حصلت على تقدير ضعيف
مما يدل على صعوبة تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية داخل الجامعة.
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دراسة األيوبي وأبوعجوة :)2525( ،هدفت الدراسة التعرف إلى دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق
اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من
العاملين في املستويات اإلشرافية في البنوك اإلسالمية العاملة في غزة ،والبالغ عددهم ()05
ً
موظفا .واستخدم الباحثان أسلوب الحصر الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة .توصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن واقع اإلدارة اإلستراتيجية بالبنوك اإلسالمية العاملة
ً
في قطاع غزة جاء بدرجة كبيرة جدا ،توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد اإلدارة
اإلستراتيجية وتحقيق اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية ،وبينت النتائج وجود أثر ذي داللة
إحصائية بين أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية وتحقيق اإلبداع اإلداري في البنوك اإلسالمية..
التعقيب على الدراسات السابقة
بعد عرض ملخصات جهود الباحثين التي قدمت في الدراسات السابقة ،حيث ساعدت
الدراسات السابقة في بناء التصورات األولية لهذه الدراسة كما شكلت بمجملها مقدمة مفاهيمية
ومنهجية ،وأسهمت في تكوين تصور شامل ودقيق عن متغيرات الدراسة الحالية ،وقد استفاد
الباحث من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات السابقة في بيان مدى اتفاقها أو
اختالفها مع الدراسة الحالية.
ً
كما يتبين أيضا من استعراض الدراسات السابقة أنها لم تتناول بيئة الشركات
الصناعية الليبية ،وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة ،أنها الدراسة األولى التي
تناولت واقع اإلدارة اإلستراتيجية في بيئة الشركات الصناعية الليبية وأثرها على أدائها حسب علم
الباحث.
ً
أوال :اإلطار النظريإإ
 .1اإلدارة اإلتسراايجيج :إ
تعتبر اإلدارة اإلستراتيجية من أهم االتجاهات اإلدارية الحديثة التي ظهرت في نهاية القرن
العشرين ،وترتكز على البعد طويل األجل من وجهة نظر املنشأة ،وتهتم بالنواحي املستقبلية،
وتسعى لتدعيم موقف املنظمة التنافس ي من خالل العمل على خلق قيمة إضافية متواصلة
مقارنة بمنافسيها ،وتعطي أهمية نسبية لوظيفة التسويق وأنشطة التحليل البيئي املحيطة
باملنظمة( .عبدالعظيم .)2550 ،وتعرف بأنها مجموعة من األنشطة التي تنفيذ من قبل املنظمة
بهدف تحسين أدائها التنافس ي ،في ضوء التركيز على األهداف التنظيمية العامة ،ومشاركة أصحاب
املصلحة املشتركة في صنع القرار ،والعمل من خالل رؤية موحدة تشمل املدى القصير والطويل
نحو تحقيق الكفاءة والفاعلية باملنظمة( .السكارنة)2515 ،
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يرى الكرخي ( )2552إن اإلدارة اإلستراتيجية تمثل عمليات إدارية مستمرة شاملة موجهة
نحو صياغة وتنفيذ إستراتيجيات فعالة ،وهي أسلوب منهجي لألعمال في تعاملها مع الفرص
والتحديات املختلفة.
أشار  )2554( Gregoryإلى أن اإلدارة اإلستراتيجية تشتمل على التحليل ،القرارات
واألنشطة التي تقوم بها املنظمة لخلق ميزة تنافسية واملحافظة على بقائها واستمرارها.
يرى الباحث أن اإلدارة اإلستراتيجية منهج إداري يساعد املنظمة في تحديد أهدافها اإلستراتيجية،
بما يحقق رسالتها ،أي أنها تتضمن رسالة املنظمة وأهدافها والسياسيات الالزمة لتحقيقها،
واآلليات املطلوبة لتنفيذ ومتابعة اإلستراتيجية بما يتالءم مع املتغيرات البيئية املحيطة بها،
ً
استنادا على امكانياتها.
ً
يشير كال من إدريس ومرس ي ( )2552إلي إن تطبيق مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية يسهم
مساهمة فعالة في تحسين أداء املنظمة ككل ،حيث يساعد تبني أسلوب اإلدارة اإلستراتيجية
املنظمة على تحقيق مجموعة من الفوائد من أهمها:
أ -تحسين قدرة املنظمة على التعامل مع املشكالت :فاملديرين الذين يشجعون مساعديهم على
اإلنخراط في عملية التخطيط إنما يزيدون من قدراتهم التنبؤية ومسؤولياتهم اإلستراتيجية
عن طريق مشاركة أولئك الذين يدركون احتياجات التخطيط ومتطلبات النجاح فيه.
ب -القرارات الجماعية :إن عملية اإلدارة اإلستراتيجية التي تستند إلى العمل الجماعي سوف
يترتب عليها قرارات جيدة بسبب التفاعل الجماعي والذي يولد العديد من البدائل
اإلستراتيجية الجيدة ويحسن من فرص اإلختيار اإلستراتيجي.
ج -مشاركة العاملين :حيث تساهم مشاركة العاملين في تكوين اإلستراتيجية في تحسين فهم
العالقة بين اإلنتاجية والحافز وذلك في كل عملية تخطيط إستراتيجي وهو ما يثير دافعيتهم
للعمل واإلنجاز.
د -توضيح األدوار :تساعد املشاركة في إعداد اإلستراتيجية على توضيح األدوار وبيان العالقة
بينها وذلك بتقليل الفجوات بين األفراد واألنشطة.
ه -الحد من مقاومة التغيير :فاملشاركة تعني تحقيق الفهم واإلقتناع ،وتوليد اإللتزام األخالقي
والتعهد بالتنفيذ ،مما يساعد على تأييد عمليات التغيير التي قد تنشأ عند إستخدام مداخل
وأنظمة جديدة للعمل نتيجة لتبني إستراتيجيات محددة.
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و -وضوح الرؤية املستقبلية :حيث تتطلب صياغة اإلستراتيجية قدرا كبيرا من دقة توقع
األحداث املستقبلية والتنبؤ بما ستكون عليه بيئة املنظمة في الغد ،األمر الذي يساعد على
التعامل الفعال معها ومن ثم توفير ضمانات االستمرار والنمو.
ز -تحقيق التفاعل البيئي في املدى الطويل :إن منظمات األعمال ال تستطيع تحقيق التأثير
امللموس في ظروف ومتغيرات بيئتها في األجل القصير إال أنها يمكنها ذلك في األجل الطويل من
خالل قراراتها اإلستراتيجية التي تساعدها على استغالل الفرص املتاحة والحد من أثر املخاطر
البيئية.
ح -تدعيم املركز التنافس ي :فاإلدارة اإلستراتيجية تقوي من مركز املنظمة في ظل الظروف
التنافسية سواء على مستوى األسواق املحلية أو الخارجية ،حيث تنجح املنظمات التي تعتنق
الفكر اإلستراتيجي في بناء مزايا تنافسية تستند إلى فهمها لبيئتها الخارجية وما تفرزه من
فرص وتنميتها ملواردها الداخلية التي تمكنها من استغالل هذه الفرص بطريقة تفوق
منافسيها.
ط -التخصيص الفعال للموارد واإلمكانيات :تساعد اإلدارة اإلستراتيجية املنظمة على توجيه
مواردها التوجيه الصحيح في املدى البعيد ،كما تسهم في تمكينها من استخدام مواردها
وإمكانياتها بطريقة فعالة ،بما يمكن من استغالل نواحي القوة والتغلب على نواحي الضعف.
ي -القدرة على إحداث التغيير :تعتمد اإلدارة اإلستراتيجية على موارد بشرية ذات فكر إيجابي
وقدرة على مواجهة التحديات ورغبة في تطوير واقع املنظمة إلى األفضل ،فالقائمون على
صياغة اإلستراتيجية يجيدون صناعة التغيير وينظرون إليه باعتباره شيئا مرغوبا يبعث على
التحدي وليس معوقا لتحقيق األهداف.
ك -تدعيم األداء وتحقيق النتائج املالية املرضية :إن قدرة التنظيم على تحقيق املواءمة مع بيئة
نشاطه من خالل اإلدارة اإلستراتيجية تعتبر أحد العوامل املؤثرة على األداء معبرا عنه بكمية
املبيعات أو األرباح أو العائد على األسهم.
مما سبق يتضح أن هنالك العديد من الفوائد التي تعود على املنظمة جراء تبنيها ملبادئ
اإلدارة اإلستراتيجية ،هذه الفوائد ال تنحصر في الجوانب املادية فقط وإنما تمتد إلى الجوانب
السلوكية أيضا.
يرى مساعدة )2513( ،أن اإلدارة اإلستراتيجية ثالثة مراحل أساسية (صياغة ،تنفيذ،
تقييم) ،يمكن تناولها كما يلي:
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صجاغ اإلتسراايجيج :
تعني وضع وتحديد غايات املنظمة وأهدافها الرئيسية في ضوء الرؤية املستقبلية الشاملة وتحديد
رسالة املنظمة من خالل تحليل العوامل الداخلية والخارجية واالستفادة من نقاط القوة،
وتقليص نقاط الضعف ،ومراعاة الفرص واملميزات بالبيئة الخارجية وتقليل أثر املعوقات
واملخاطر ،وأيضا تشتمل علي تحديد اإلستراتجيات البديلة ،ثم اختيار البديل اإلستراتيجي
املناسب( .املرغري)1111 ،إ
ينفجذ اإلتسراايجيج :
يشير مدكور ( )2555إلى أنها املرحلة قبل األخيرة من عمليات(مكونات) اإلدارة اإلستراتيجية ،وأن
أحد أهداف التنفيذ هو تحويل اإلستراتيجية التي تم اختيارها إلى أفعال ملموسة ذات داللة
واضحة .فتنفيذ اإلستراتيجية " يتعلق بتحويل وترجمة اإلستراتيجيات والسياسات إلى تصرفات
من خالل البرامج واملوازنات واإلجراءات ،وهذه العمليات تتطلب تغيرات داخل الثقافة التنظيمية
والهياكل ونظم اإلدارة داخل التنظيم ككل".إ
ّرقاب ويقججم اإلتسراايجيج :
يرى مرس ي ( )2553بأنها عملية يتم بمقتضاها متابعة أنشطة املنظمة ونتائجها ومقارنة األداء
الفعلي مع األداء املرغوب  ،ويعتمد املديرون في جميع املستويات على املعلومات املستمدة من
عملية املتابعة والرقابة في إنجاز اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
 .2األداء:
ً
يشير كال من  )2555( Schermerhorn, Osborn, Huntإلى أنه النواتج املتحققة من مجمل
تفاعل نشاطات املنظمة ملواردها ،والذي تمثل بإمكانية املنظمة في الحصول على أشخاص
جيدين واالحتفاظ بالنتائج الجيدة( .).وعرفه ) (Miller & Brimley, 1990بأنه انعكاس للطريقة
التي يتم فيها استعمال املنظمة ملواردها البشرية واملادية بالشكل الذي يجعلها قادرة على تحقيق
أهدافها ،كما يرى ) (Kosmidou, & Zopounidis, 2008بأنه تلك النتائج املرغوبة التي تسعى
املنظمة إلى تحقيقها.
يرى كل من ) (Tapinos, Dyso& Medow, 2005 : 371بان أهمية معرفة أداء املنظمة
يمكن أن يستخدم من أجل:
أ -توجيه تخصصات املوارد.
ب -تقييم األداء اإلداري.
ج -مساعدة املدراء في تشخيص األداء الجيد .
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د -يوضح حقيقة املبادالت بين الربح واالستثمار.
ه -ضمان أن إدارة املنظمة تعرف الوقت املناسب للتدخل في األعمال املتدهورة.
و -التأكيد على مستوى التنسيق بين أجزء األعمال والسياسات.
ز -مناقشة انسجام تقسيمات الهيكل في التنفيذ .
ح -اإلطالع على معرفة حال املشاركين في التنفيذ ملالحظة الدوافع واالتجاهات لدى األفراد.
أن أهمية األداء تأتي من كونه يعبر عن قابلية املنظمة على خلق النتائج املقبولة في تحقيق
ً
طلبات املجموعة املهتمة باملنظمة ،يعده ممثال للمدى الذي تستطيع فيه املنظمة أن تنجز مهمة
ً
ً
بنجاح أو تحقق هدفا بتفوق ( عبيد  .)2000 ،وفي ضوء األهمية حدد العديد من الباحثين أهدافا
لألداء يسعى إلى تحقيقها حيث أشار إليها (الكرخي  )2001 ،باألتي:
أ -تمكين اإلدارة العليا من الحصول على صورة واضحة إلجراء مراجعة تقويمية شاملة .
ب -االستخدام الرشيد للموارد املتاحة لتحقيق أعلى العوائد بأقل التكاليف بنوعية جيدة.
ً
ج -تقويم شامل لالقتصاد الوطني باالعتماد على نتائج تقويم كل مشروع مرورا بالصناعة
فالقطاع .
د -وتوفير قاعدة معلوماتية كبيرة تستخدم في رسم السياسات والخطط العلمية املتوازنة
والواقعية
ه -تحديد مواقع الخلل والضعف في نشاط املنظمة والعمل على التخلص منها من خالل وضع
الحلول املناسبة لها بعد تحليلها ومعرفة مسبباتها.
ً
ثانجا :الدراتس املجدانج إ
 .1اإلجراءات املنهجج للدراتس إ
ميتنع وعجن الدراتس  :يتمثل مجتمع الدراسة في اإلداريين بالشركة األهلية لألسمنت املرقب
وتم اختيار قصدية شملت (مدراء اإلدارات ورؤوسا األقسام) البالغ عددهم ( )05إداري وزعت
عليهم االستبانة وقد استجاب للدراسة بنسبة استجابة بلغت (.)%155إ
األتسالجب اإلحصائج املستخدم  :تم تفريغ وتحليل بيانات االستبانة من خالل برنامج التحليل
اإلحصائي  (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesوتم استخدام األساليب
االحصائية التالية:
أ.

أدوات التحليل اإلحصائي الوصفي الذي تستخدم فيه املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية بما يفيد في وصف عينة الدراسة واتجاهاتها.
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ب .اختبار (ألفا كرونباخ) ( )Cronbach's Alphaملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
ج .اختبار كوملجروف – سمرنوف ( )1-Sample K-Sملعرفة طبيعة البيانات وهل تتبع التوزيع
الطبيعي أم ال.
د .تحليل االنحدار :تم استخدام تحليل االنحدار (املتعدد) الختبار الداللة اإلحصائية لفروض
الدراسة.
الثبات والصدق اإلحصائ ،ألداة الدراتس إ
تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات والصدق اإلحصائي حيث أن القيمة
ً
اإلحصائية املقبولة له  %05وبالتالي فإن القيمة التي تزيد عنه هي قيمة جيدة جدا ،وأن معامل
الثبات الكلي بلغ ( .)5.223كذلك قيمة الصدق كانت مرتفعة لكل مجال حيث قيمة الصدق
لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.884وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 .2نتائج يحلجل البجانات الشخصج إ
ً
يوزيع أفراد العجن حسب العنر :إن الفئة العمرية "  45وأقل من 05سنة " شكلت تقريبا ثلث
أفراد عينة الدراسة ،حيث بلغ عددهم (  ) 17وبنسبة ( ،)%34تليها الفئة العمرية " – 35اقل
من  45سنة " حيث بلغ عددهم (  ) 11وبنسبة ( ) %22من اجمالي أفراد العينة وأقل فئة كانت
للفئة العمرية "  05سنة فاكثر " شكلوا نسبة (  )% 10من افراد العينة.
يوزيع أفراد العجن حسب املؤهل العلن :،تنوعت فئاته وبلغ أعلى عدد ( )32لفئة " بكالوريوس
" شكلوا نسبة (  ) % 64ثم تليها الفيئة من حملة املاجستير حيث بلغت عددهم ( )23بنسبة
مئوية ( .)%20وكان أقل عدد لفئة حملة الدرجة العلمية " دكتوراه " ،إذ بلغ عددهم ( )2وبنسبة
(.)%4
يوزيع أفراد العجن حسب تسنوات الخباة :تشير النتائج بان الفئة " أقل من خمس سنوات "
تشكل نسبة ( )%16من توزيع افراد العينة لهذا املتغير وبعدد ( )8افراد ،تليها فئة " 10سنة فاكثر
حيث بلغ تعدادها ( )15مستجيبين وبنسبة بلغت( )%25اما الفئة " من 15سنوات إلى اقل من
 10سنة " فبلغ عددها ( ) 15مستجيب وشكلت ما نسبته ( ،) %30واكبر عدد بلغ ( ) 17لفئة "
من  0سنوات إلى اقل من  15سنة " وشكلت ما نسبته ( ) %34من األفراد املستجيبين للدراسة.

228

اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

اختبار التوزيع الطبجعي (اختبار كومليروف – تسنرنوف ())1-Sample K-Sإ
تم استخدام اختبار كوملجروف -سمرنوف ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم
ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشترط أن يكون
توزيع البيانات طبيعيا .ويبين الجدول ( )1ذلك.
جدول ( :)1اختبار التوزيع الطبيعي ملجاالت الدراسة
محتوى املحور
النتيجة
قيمة  Zقيمة مستوى الداللة
يتبع التوزيع الطبيعي
5.134
صياغة اإلستراتيجية 1.102
يتبع التوزيع الطبيعي
5.250
تنفيذ اإلستراتيجية 1.500
يتبع التوزيع الطبيعي
5.314
رقابة اإلستراتيجية 5.201
يتبع التوزيع الطبيعي
5.245
5.032
األداء

ً
يكون التوزيع طبيعيا إذا كان مستوى الداللة > 5.50
يالحظ من الجدول ( )1نتائج اختبار (كوملجروف -سمرنوف) حيث أن قيمة مستوى
الداللة لكل محور أكبر من  5.50وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام
االختبار املعلمية.
 .3التحلجل اإلحصائ ،للبجانات ومناقش النتائج:إ
يهدف هذا الجزء إلى عرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات املتعلقة بإجابات أفراد
العينة ،وعرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياتها ،ولغرض عرض
نتائج الدراسة صنفت على النحو التالي:
أ .النتائج املتعلق باإلجاب عن تسؤال الدراتس :إ
ما واقع يطبجق اإلدارة اإلتسراايجيج بالشرك ؟إ
لإلجابة على هذا السؤال حسبت املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،لتقديرات
أفراد عينة الدراسة ،حول واقع تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ،واملتمثلة بـ(صياغة ،تنفيذ ،رقابة)،
كما مبينة بالجدول(.)2
جدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألبعاد اإلدارة اإلستراتيجية
م
صياغة اإلستراتيجية
تنفيذ اإلستراتيجية
رقابة اإلستراتيجية
اإلدارة اإلستراتيجية

املتوسط الحسابي
4.22
4.12
3.02
4.53
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االنحراف املعياري
5.41
5.02
5.32
5.44

الرتبة
1
2
3
-

األهمية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يالحظ من الجدول ( )2ارتفاع املتوسط الحسابي العام ملتغير (اإلدارة اإلستراتيجية)،
حيث بلغ ( )4.53بانحراف معياري قدره ( ،)5.44وتبين أن املتوسط الحسابي أكبر من معيار
االختبار البالغ ( )3من أصل ( )0درجات ،وتدل هذه النتيجة على أن تقديرات العينة املبحوث
ً
بالشركة حول واقع اإلدارة اإلستراتيجية كانت إيجابية ،وهذا يعني أن مستوى التقييم كان مرتفعا
من وجهة نظرهم.
كما يتضح من الجدول ( )2أن حصول مجال (صياغة اإلستراتيجية) ،على املرتبة
(األولى) ،حيث جاء بمتوسط حسابي ( )4.22وبانحراف معياري قدره ( ،)5.41وجاء مجال (تنفيذ
ً
اإلستراتيجية) في املرتبة (الثانية) ،بمتوسط حسابي ( )4.12وبانحراف معياري ( )5.02وأخيرا جاء
مجال (الرقابة اإلستراتيجية) بمتوسط حسابي ( ،)3.02وبانحراف معياري (.)5.32
ب .النتائج املتعلق باختبار الفرضجات:إ
الختبار الفرضيات تم استخدام توفيقات لنماذج االنحدار املتعدد حيث املتغير املستقل
اإلدارة اإلستراتيجية ،واملتغير التابع :األداء ولغرض التحقق من صالحية النموذج ،كما يبين
الجدول (.)3
الفرضج الرئيسج  :يوجد أثر معنوي عند مستوى (  )   0.05لإلدارة اإلستراتيجية في أداء
الشركة األهلية لالسمنت
الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار املتعدد للتأكد من صالحية النموذج من
خالل قياس أثر أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية مجتمعة على أداء الشركة األهلية لالسمنت ،كما مبين
بالجدول ()3
جدول ( :)3نتائج يحلجل االنحدار للتأكد لقجاس أثر أبعاد اإلدارة اإلتسراايجيج ميتنع في
أداء الشرك إ
معامل االنحدار قيمة ( )Tقيمة  Sigالداللة
املتغيرات املستقلة
دالة
5.555
3.223
5.042
املتغير الثابت
دالة
5.555
12.242
5.232
أبعاد اإلدارة اإلستراتيجية
معامل التحديد = ( )5.010معامل التحديد املعدل ( ،)5.014قيمة )5.555( Sig

يالحظ من الجدول ( )3أن قيمة  Sigاملحسوبة تساوي ( ،)5.555وهي أقل من قيمة
( ،)5.50وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل ( ،)5.014أي أن ما نسبته ( )%01.4من التغير في
األداء يعود للتغير في املتغير املستقل اإلدارة اإلستراتيجية ،والنسبة املتبقية ( ،)%32.0تعود للتغير
في عوامل أخرى ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)   0.05
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لإلدارة اإلستراتيجية في أداء الشركة محل الدراسة وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض
البديل.
الفرضج الفرعج األولى :يوجد أثر معنوي عند مستوى (  )   0.05لصياغة اإلستراتيجية في
أداء الشركة األهلية لالسمنت.
الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير صياغة اإلستراتيجية
على أداء الشركة األهلية لالسمنت ،كما مبين بالجدول ()4
جدول ( :)4نتائج يحلجل االنحدار ألثر صجاغ اإلتسراايجيج في أداء الشرك إ
معامل االنحدار قيمة ( )Tقيمة  Sigالداللة
املتغيرات املستقلة
غير دالة
5.222
5.212
5.122
املتغير الثابت
دالة
5.555
4.222
5.210
صياغة اإلستراتيجية
معامل التحديد = ( )5.422معامل التحديد املعدل ( ،)5.402قيمة )5.555( Sig

يالحظ من الجدول ( )4أن قيمة  Sigاملحسوبة تساوي ( ،)5.555وهي أقل من قيمة
( ،)5.50وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل ( ،)5.402أي أن ما نسبته ( )%40.2من التغير في
األداء يعود للتغير في املتغير املستقل صياغة اإلستراتيجية ،والنسبة املتبقية ( ،)%03.2تعود للتغير
في عوامل أخرى ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)   0.05
لصياغة اإلستراتيجية في أداء الشركة محل الدراسة وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل
الفرض البديل.
الفرضج الفرعج الثانج  :يوجد أثر معنوي عند مستوى (  )   0.05لتنفيذ اإلستراتيجية في
أداء الشركة األهلية لالسمنت.
الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير تنفيذ اإلستراتيجية
على أداء الشركة األهلية لالسمنت ،كما مبين بالجدول ()0
جدول ( :)5نتائج يحلجل االنحدار ألثر ينفجذ اإلتسراايجيج في أداء الشرك محل الدراتس إ
معامل االنحدار قيمة ( )Tقيمة  Sigالداللة
املتغيرات املستقلة
غير دالة
5.442
5.202
5.102
املتغير الثابت
دالة
5.555
12.232
5.200
تنفيذ اإلستراتيجية
معامل التحديد = ( )5.000معامل التحديد املعدل ( ،)5.003قيمة )5.555( Sig

يالحظ من الجدول ( )0أن قيمة  Sigاملحسوبة تساوي ( ،)5.555وهي أقل من قيمة
( ،)5.50وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل ( ،)5.003أي أن ما نسبته ( )%00.3من التغير في
231

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

األداء يعود للتغير في املتغير املستقل تنفيذ اإلستراتيجية ،والنسبة املتبقية ( ،)%34.2تعود للتغير
في عوامل أخرى ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)   0.05
لتنفيذ اإلستراتيجية في أداء الشركة محل الدراسة وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض
البديل.
الفرضج الفرعج الثالث  :يوجد أثر معنوي عند مستوى (  )   0.05لتقييم اإلستراتيجية في
أداء الشركة األهلية لالسمنت.
الختبار هذه الفرضية أجري تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير تقييم اإلستراتيجية
على أداء الشركة األهلية لالسمنت ،كما مبين بالجدول ()0
جدول ( :)6نتائج يحلجل االنحدار ألثر يقججم اإلتسراايجيج في أداء الشرك محل الدراتس إ
معامل االنحدار قيمة ( )Tقيمة  Sigالداللة
املتغيرات املستقلة
غير دالة
5.104
1.422
5.222
املتغير الثابت
دالة
5.555
4.205
5.252
تقييم اإلستراتيجية
معامل التحديد = ( )5.020معامل التحديد املعدل ( ،)5.021قيمة )5.555( Sig

يالحظ من الجدول ( )0أن قيمة  Sigاملحسوبة تساوي ( ،)5.555وهي أقل من قيمة
( ،)5.50وبلغت قيمة معامل التحديد املعدل ( ،)5.021أي أن ما نسبته ( )%02.1من التغير في
األداء يعود للتغير في املتغير املستقل تقييم اإلستراتيجية ،والنسبة املتبقية ( ،)%32.2تعود للتغير
في عوامل أخرى ،وهذا يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)   0.05
لتقييم اإلستراتيجية في أداء الشركة محل الدراسة وبناء عليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض
البديل.
ً
أوال :النتائجإ
يمكن تلخيص أهم اإلستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:
 .1أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية بأبعادها الثالثة (صياغة،
تنفيذ ،تقييم) بالشركة مرتفع .توافقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة (محي الدين،
 ،)2510ودراسة (الديراوي ،)2512 ،التي أشارت إلى وجود تطبيق جيد ،ودراسة (األيوبي
ً
وأبوعجوة ،)2525 ،وتتعارض مع دراسة كال من (ميا ،وسليطين ،)2552 ،ودراسة (قزة،
.)2512
 .2أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى بين أبعاد اإلدارة
اإلستراتيجية مجتمعة وأداء الشركة .تتوافق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة(ميا،
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وسليطين ،)2552 ،ودراسة (محي الدين ،)2510 ،ودراسة (الديراوي ،)2512 ،ودراسة
(األيوبي وأبوعجوة.)2525 ،
 .3أكدت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى لصياغة اإلستراتيجية في أداء
الشركة .تتوافق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة(ميا ،وسليطين ،)2552 ،ودراسة
(محي الدين ،)2510 ،ودراسة (الديراوي ،)2512 ،ودراسة (األيوبي وأبوعجوة)2525 ،
 .4بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى لتنفيذ اإلستراتيجية في أداء
الشركة .تتوافق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة(ميا ،وسليطين ،)2552 ،ودراسة
(محي الدين ،)2510 ،ودراسة (الديراوي ،)2512 ،ودراسة (األيوبي وأبوعجوة)2525 ،
 .0أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى لتقييم اإلستراتيجية في
أداء الشركة .تتوافق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة(ميا ،وسليطين ،)2552 ،ودراسة
(محي الدين ،)2510 ،ودراسة (الديراوي ،)2512 ،ودراسة (األيوبي وأبوعجوة..)2525 ،
ً
ثانجا :التوصجات
بناء على نتائج الدراسة يوص ى الباحث باآلتي:إ
 .1زيادة إدراك أهمية اإلدارة اإلستراتيجية بالشركة األهلية لالسمنت وذلك بغرس الرؤية
اإلستراتيجية في أذهان العاملين ،نشر الوعي اإلستراتيجي ،تدعيم عمليات املشاركة في
إعداد الخطط اإلستراتيجية وثقافة التخطيط اإلستراتيجي ،وزيادة الفعالية لتفادي اآلثار
السالبة التي قد تصاحب تنفيذ اإلستراتيجية.
 .2االهتمام بمشاركة العاملين بالشركة األهلية لالسمنت في صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها
ً
ً
ألن ذلك يعتبر عامال رئيسيا في إنجاح املمارسات اإلستراتيجية ويساعد علي االقتناع بها
وقبولها والحماس لتخفيف حدة املركزية.
 .3إيجاد نظام متكامل للمعلومات اإلدارية بما يحسن من األداء بالشركة األهلية لألسمنت
ويوفر املعلومات املالئمة واملطلوبة في الوقت املناسب خاصة عن التغيرات البيئية
الداخلية والخارجية.
 .4أن تقوم الشركة األهلية لالسمنت بعملية متابعة أدائها لألعمال املختلفة التي تقوم بها،
ومعرفة هل تمت بالصورة السليمة.
 .0إيجاد مدخل متكامل لتقييم أداء الشركة األهلية لالسمنت ،وصياغة مقاييس أداء تحقق
التوازن بين جوانب األداء املختلفة.
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املراجعإ
 .1إدريس ،ثابت عبد الرحمن واملرس ي ،جمال الدين محمد ( :)2552اإلدارة اإلستراتيجية
مفاهيم ونماذج تطبيقية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .2األيوبي ،منصور محمد ،وأبوعجوة ،رامي مساعد :)2525( ،دور اإلدارة االستراتيجية في
تحقيق اإلبداع اإلداري :دراسة تطبيقية في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ،مجلة
تنمية املوارد البشرية للدراسات واالبحاث ،املجلد ،2العدد ،2برلين.
 .3الديراوي ،أيمن حسن :)2512( ،أثر اإلدارة اإلستراتيجية على أداء املنظمات :ريادة املنظمات
كمتغير وسيط دراسة تطبيقية على املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم.
 .4السكارنة ،بالل ( :)2515اإلدارة اإلستراتيجية ،دار املسيرة للطباعة والنشر ،عمان.
 .0الكرخي ،مجيد ( :)2551مدخل إلى تقويم األداء في الوحدات االقتصادية ،إدارة الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد.
 .0الكرخي ،مجيد ( :)2552اإلدارة اإلستراتيجية عرض نظري تطبيقي ،دار املناهج للنشر
والتوزيع ،عمان.
 .2املغربي ،بد الحميد عبد الفتاح ( :)1222اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة تحديات القرن الحادي
والعشرين ،مجموعة النيل العربية ،القاهرة.
 .2عبد العظيم ،محمد حسن ( :)2550دور املعلومات املحاسبية في تفعيل اإلدارة اإلستراتيجية
باملنشآت ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد ،21العدد.1
 .2عبيد ,عبد السالم إبراهيم ( :)2554عوامل النجاح الحرجة وأثرها في األداء االستراتيجي:
بمنظور إدارة الجودة الشاملة دراسة تحليلية آلراء عينة في قطاع الصناعة املصرفية الخاص
في العراق ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد.
 .15قزة ،حميد أبوصاع :)2512( ،متطلبات تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس دراسة ميدانية في جامعة طرابلس ليبيا ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
موالنا مالك إبراهيم الحكومية ،ماالنج  -اندونيسيا.
 .11محي الدين ،مرزوقي :)2510( ،دور اإلدارة اإلستراتيجية في إبراز امليزة التنافسية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة املسيلة ،الجزائر.
 .12مدكور ،فوزي شعبان ( :)2555اإلدارة اإلستراتيجية ،دن ،القاهرة.
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دور حاضنات األعمال في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في ليبيا
أ .خيري الفاهم

أ.عبد هللا ميالد

محمد1

الطبيب2

مستخلص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حاضنات األعمال في ليبيا  ،وتحديد الدور الذي تلعبه
في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم العديد من الخدمات التي تحتاج إليها .
وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى معرفة حال واقع املشاريع الصغيرة واملتوسطة بليبيا وعرض
مجموعة من الصعوبات واملشاكل التي ثبطي من نموها ونجاحها  ،ومعرفة دور حاضنات األعمال
ونوع الدعم الذي تقدمة للشباب ولتلك املشاريع الريادية بليبيا  ،واقتراح آلية للنهوض بمثل هذه
املشاريع تشتمل على مجموعة من اإلجراءات لتمثل مظلة تشريعية ملثل هذه املشاريع وتحفيز
القطاع الخاص (األهلي) في ليبيا واستيعاب العمالة الوطنية من الشباب.
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن االستثمار في مثل هذه املشاريع سيخلق دفعة ال يستهان بها في
عملية التنمية ،إيجاد فرص لشباب املجتمع  ,وتحاول الدراسة التركيز على النقاط التالية :
 -1عرض وتحليل املشاكل التي تواجه املشاريع الصغيرة واملتوسطة بليبيا .
 -2عرض مجموعة من السياسات التدريبية التي قد تسهم في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة .
 -3تحفيز القطاع الخاص بليبيا لتبني الشباب والدفع بهم في مثل هذه املشاريع .
 -4اقتراح آلية تساعد في دعم هذه املشاريع بما يتماش ى مع البيئة املحلية مع مراعاة التنافسية
الداخلية .
مفتاح الكلمات  :الحاضنة  ،حاضنات األعمال  ،واقع حاضنات األعمال بليبيا  ،املشروعات
الصغيرة واملتوسطة  ،دعم حاضنات األعمال للدخل القومي .
املبحث األول  :اإلطار العام للدراسة
املقدمة
تعتبر املشاريع الصغيرة واملتوسطة من أهم أدوات التنمية املستدامة والتي يهتم بها املسئولين عند
التخطيط بكل املستويات السياسية واالقتصادية والجتماعية  ،وهي من أهم الدعائم في عملية
تحقيق أهداف الدول وما يدلل على أهميتها إنها تمثل على مستوى العالم نحو  % 09 – 09من

 1مساعد محاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة املرقبkhyryalfahm502@gmail.com ،
 2مساعد محاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة املرقبabdalahaltabeb@il.com ،
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عدد املشروعات  ،وتوفر ما بين  % 88 – 39من إجمالي الوظائف  ،وتساهم ما بين % 44 – 20
من الناتج املحلي اإلجمالي  ( .الورفلى ، 2992 ,ص) 12
نظرا ألهمية حاضنات األعمال كأداء من أدوات التنمية االقتصادية  ،وتركز محورها األساس ي
حول دعم ريادة األعمال وتطوير اإلبداع من خالل التعاون بين حاضنات األعمال  ،وتأتي أهمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة من كونها تعتبر من الوسائل التي يمكن من خاللها مكافحة
البطالة وزيادة دخل الفرد  ,أي إقامتهم مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم يعملون بها لوحدهم
أو مع عدة أشخاص آخرين  ،إالأن هؤالء يحتاجون إلى دعم الدولة لهم املوارد التدريبية
والتعليمية والتمويلية والبنية التحتية في إطار ما يعرف بحاضنات األعمال لتمكينهم من النجاح
في ظل اقتصاد السوق التنافس ي الذي ال يسمح بالبقاء إال لألقوياء ( .ابراهيم  ، 2998 ،ص)8
هذا وينظر اليوم إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وخاصة املولدة لقيمة مضافة وذات نشاطات
تكنولوجية على أنها العناصر الرئيسية في توليد فرص العمل واالزدهار االقتصادي أكتر من
املؤسسات الكبيرة  ،ففي الواليات املتحدة وتبعا إلحصائيات إدارة املؤسسات الصغيرة  ،تتولد
 %59من فرص العمل عبر املؤسسات الصغيرة الجديدة أو توسيع املؤسسات القائمة  ،آذاك
يزداد االهتمام بترويج اإلبداع ونقل أو نشر التكنولوجيا الجديدة كوسائل إلعادة الهيكلة
الصناعية وللتنمية عموما (.سمائي ، 2919 ،ص ص) 124 -133
وحاضنات األعمال واملشروعات مؤسسات تنموية وغير ربحية تسعى إلى دعم املبادرات الفكرية ،
وتقديم املساعدات الالزمة لالنطالق  ،وذلك عن طريق تهيئة البيئة املناسبة والتي تستطيع من
خاللها الحصول على الخدمات واإلجراءات الداعمة ليصبح قادرا على االعتماد على الذات في
سوق العمل  (.السنوس ي  ، 2993 ،ص)19
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف إدراك رواد األعمال والهيئات الوصية في ليبيا للخدمات التي
تقدمها حاضنة املشروعات ،وألهمية الدور الذي تؤديه الحاضنة في نجاح املشاريع الريادية ،وفي
هذا السياق فإن االحتضان والدعم الذي تقدمة حاضنات األعمال في ليبيا يكاد يكون محدودا.
وبالتالي فإن الغرض من الدراسة هو معرفة واقع حاضنات األعمال في ليبيا والدور التي تلعبه في
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة  ،وذلك اإلجابة على األسئلة التالية:
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-1ما هو واقع حاضنات األعمال لدى الشباب في ليبيا؟
-2ما مستوى تأثير ما تقدمة حاضنات األعمال في ليبيا من خدمات إدارية وفنية للمشاريع
الصغيرة واملتوسطة التي تحتضنها و درجة تأثيرها في نجاح تلك املشاريع؟
-3هل تعمل الحاضنات على توفير الخدمات للمشاريع الصغيرة واملتوسطة لدى الشباب
ومساعدتها في مواكبة التطورات وزيادة قدرتها التنافسية؟
-4فيما تتمثل عناصر نجاح الحاضنات مرتكزاتها األساسية؟
-9ما أهم عوامل نجاح حاضنات األعمال في ليبيا؟
أهمية الدراسة
إن املكانة التي يحظى بها قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة له أبعاد اقتصادية واجتماعية
جعلت الدراسات واألبحاث تهتم بهذه املؤسسات.
ولعل مفهوم حاضنات األعمال التي طرحت كبديل ونموذج لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
لخير دليل على توافقها مع النواحي االقتصادية واالجتماعية واإلدارية واملالية  ...الخ  ،وكما يستمد
املوضوع أهمية من العالقة التشابكية بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وحاضنات األعمال.
يمكن أن تبرز أهمية الدراسة لتوجه الدولة نحو دعم وتنشيط برامج الخصخصة بشكل مستمر
 ،واقتراح آليات جديدة  ،إلنشاء حاضنات أعمال تلعب أدوارا مهمة في تأهيل وتحديث املشروعات
الصغيرة واملتوسطة  ،يفرضها واقع التوجه الليبي نحو األخذ بنظام االقتصاد الحر من ناحية ،
واالستعداد ملواكبة تطورات القرن الحادي والعشرين من ناحية آخري.
هدف الدراسة
إن الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة هو البحث في مضمون تفعيل دور حاضنات األعمال لتنشيط
املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،واألثر الذي يمكن أن تحدته في تحقيق التنمية املستدامة ،
ومحاولة الوقوف على واقع حاضنات األعمال في االقتصاد الليبي  ,وتهدف هذه الدراسة أيضا
إلي إلقاء الضوء على واقع املشاريع الصغيرة واملتوسطة بليبيا  ،وعرض مجموعة من الصعوبات
واملشاكل التي تبطئ من نموها ونجاحها  ،واملساهمة في توفير قاعدة معلومات ملساعدة
الحاضنات في توفير الدعم املناسب للمشاريع الصغيرة واملتوسطة  ،واستخالص بعض النتائج
والتوصيات التي تسهم في تحسين فاعلية حاضنات األعمال في أداء خدماتها للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة.
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املبحث الثاني :الفكر االقتصادي وحاضنات األعمال
ظهرت الحاجة إلى إنشاء الحاضنات والتي تعتبر إحدى أهم وسائل الدعم واملساندة لتنمية ورعاية
املنشآت الصغيرة واملتوسطة  ،حيت أن الحاضنات هي مؤسسات تقدم خدمات لشباب يفتقرون
إلى املقومات املادية واإلدارية ولكن لديهم أفكار واختراعات واعدة يمكن أن تتحول إلى منتجات
وخدمات مربحة  ،وتقدم الحاضنات إلى املبادرين الذين هم تحت رعايتها مجموعة من الدعم
والخدمات التي تتيح لهم الفرص في تأسيس مشروع متكامل بمفردهم فور تخرجهم من الحاضنة .
ويرجع تاريخ حاضنات األعمال إلى العام  1090م  ،من حيت إقامة أول مشروع في مركز التصنيع
في نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية  ،ليأتي العام  1084م  ،حيت قامت هيئة املشروعات
الخاصة "  " ISBAبوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من الحاضنات التي وصلت إلى حوالي ()39
حاضنة  ،وبنهاية العام  1005م وصل عدد الحاضنات في الواليات املتحدة األمريكية إلى حوالي
( )999حاضنة( .املباركي  ، 9002 ،ص)92
 مفهوم الحاضناتتعددت املفاهيم والتعريفات لحاضنات األعمال سواء على املستوى العربي أو الدولي  ،حيت تم
تعريف حاضنات األعمال في تقرير التنمية العربية لسنة  2993م بأنها " تمثل نمطا جديدا من
البنى الداعمة للنشاطات االبتكارية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة أو للمطورين املبدعين
املفعمين بروح الريادة الذين يفتقرون إلى اإلمكانيات الضرورية لتطوير أبحاثهم وتقنياتهم املبتكرة
وتسويقها "  ( .املكتب اإلقليمي للدول العربية  : 2993،ص ص) 2-3
تعرف ذلك بأنها " عملية ديناميكية لتنمية وتطوير املؤسسات خاصة املؤسسات الصغيرة التي
تمر بمرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية النشاط وذلك بتقديم مختلف املساعدات املالية والفنية
وغيرها من التسهيالت .
( رحيم  ، 2993 ،ص ،) 9وعرفت أيضا بأنها " مؤسسات تعمل على دعم املبادرين الذين تتوافر
لهم األفكار الطموحة والدراسة االقتصادية السليمة  ،وبعض املوارد الالزمة لتحقيق طموحاتهم
 ،بحيث توفر لهم بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األولى الحرجة من عمر املشروع  ،وزيادة
فرص النجاح من خالل استكمال النواحي الفنية واإلدارية بتكلفة رمزية  ،ودفع صاحب املشروع
إلى التركيز على جوهر العمل وذلك لفترة محددة تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إلى مبادر جديد
" ( .طارق  ،السالوس  ، 2999 ،ص ص) 19-12
مما سبق نستنتج أن الهدف الرئيس ي لبرنامج االحتضان هو إنتاج ناشئة ( خرجين ) ناجحة تفسح
فرص جديدة للعمل وأشغاال مجزية  ،وتساهم في إنعاش ألحوال االقتصادية واالجتماعية  ،وفتح
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أسواق لتقنيات حديثة  ،واستحداث ثروات لالقتصاد املحلي والوطني  ،فرسالة الحاضنة يتمحور
في سعيها أن تكون مركز تنمية وإبداع  ،يعمل من خالل كادر إداري وفني مؤهل من أجل تطوير
القدرات البشرية للمبادرين للبدء بتنفيذ مشاريع استثمارية واعدة  ،لدفع بعجلة االقتصاد إلى
األمام ( .مهدي  ،2919،ص) 5
إن وجود حاضنات أعمال متخصصة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة من شأنه أن يساهم في تقليل
مخاطر الفشل التي تتعرض لها هذه املشاريع في دورة حياتها األولى  ،لذا فإن الحاضنة تسعى إلى
أن تكون مركز تنمية وإبداع يتم إدارتها من قبل كادر إداري متخصص ومؤهل وقادر على تطوير
قدراتها التنافسية  ( .شلبي  ، 2992 ،ص ص) 33-31
ويمكن معرفة أثر حاضنات األعمال من خالل الشكل التالي :
شكل رقم ()1
اثر حاضنات األعمال في املجتمع
المجتمع

مدخالت
الحاضنة

برامج الحاضنة
 -المتابعة واإلرشاد

 المشاريعالصغيرة
والمتوسطة

 -التعليم والتدريب

 الضامنونوالكفالء لالستثمار

 مساحات مرنة داخلالحاضنة

 أصحاب األفكارواإلبداعات

 التسويق خدمات البريدواالتصاالت والشحن
والتغليف

مخرجات الحاضنة
 مشاريع ناجحة ذاتنمو سريع
 شركات أعمال صغيرةومتوسطة قوية.
 شركات قادرة علىالتحول نحو أعمال
جديدة بفضل مجموعة
من المستثمرين
المدربين تدريب عال

 خدمات ماليةومصرفية
 -نظم معلومات متطور

املصدر ( طاهر وآخرون  ، 2919 ،ص)12
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 األدوار االقتصادية لحاضنات املشروعاتتتعرض املشروعات الريادية الصغيرة واملتوسطة الناشئة للعديد من املخاطر التي قد تعيق نموها
وتطورها  ،وتسهم في فشلها وانهيارها ،حيت تشير التجارب في العديد من الدول أن نجاح املشاريع
الصغيرة واملتوسطة التي ال يتم رعايتها في الحاضنات تنخفض إلى أقل من  ، %99بينما ترتفع
نسبة نجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي ترعاها الحاضنات إلى ما يزيد عن  ، %89وعليه
فالحاضنات تسعى إلى (:الشيراوي  ، 2999 ،ص ص) 48-49
 تشجيع وخلق وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة الجديدة  :من خالل توفير جميع أنواعالدعم املالي واإلداري والتسويقي ورعاية املشروعات الجديدة في مرحلة البدء والنمو ،وتسهيل
بدء املشروع والتوصل إلى شبكة دعم مجتمعي وإقامة مجموعة من الخدمات الداعمة واملتميزة.
 تنمية املجتمع املحلي  :من خالل تطوير وتنمية بيئة األعمال املحيطة بها  ،وجعل الحاضنة نواةتنمية إقليمية ومحلية  ،ومركزا لنشر روح العمل الحر لدى جموع الشباب الراغبين في االلتحاق
بسوق العمل.
 دعم التنمية االقتصادية  :وذلك بتحقيق معدالت نمو عالية للمشروعات بالحاضنة  ،وذلكمن خالل العمل على تسهيل توطين وإقامة عدد من املشروعات اإلنتاجية والخدمية الجديدة في
هذا املجتمع  ،والتي تعتبر في حد ذاتها إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية لهذا املجتمع.
 دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية  :تركز الحاضنات التكنولوجية على رعاية األفكاراإلبداعية واألبحاث التطبيقية وتحويلها من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التنفيذ .
 دعم وتنمية املوارد البشرية وخلق الفرص  :تنمية مهارات وروح العمل الحر والقدرة على إدارةاملشروع تمثل أهم تأثيرات وجود حاضنات املشروعات في أي مجتمع باإلضافة إلى العمل على
خلق فرص عمل ( .سماي  ، 2919 ،ص ص)124-133
 اقتراح أفكار جديدة تساهم في خلق مشروع إبداعي جديد وتطوير املشروع القائم. تمكين املبتكرين واملخترعين من تجسيد أفكارهم في منتجات أو عمليات قابلة للتسويق. توفير الدعم والتمويل  ،الخدمات اإلرشادية والتسهيالت . تقديم األبحاث واملعرفة والتدريب . املراجعة الدورية لعمليات التشغيل والرامية لتحقيق األهداف املسطرة . العمل على ربط املشاريع الجديدة مع السوق من خالل تكوين حلقة مشتركة بين هذه املشاريعواملشاريع املوجودة أصال.
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 توفير مكان مؤقت من اجل إقامة املشاريع ،وهذا يساعدها على تبادل الخبرات واملعلومات بيناملشروعات املختلفة في الحاضنة  (.الحناري  ،صالح  ، 1000 ،ص ص)22-29
 معوقات حاضنات األعمالرغم أهمية الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال إال أنه توجد العديد من القيود التي تعيق فعاليتها
ودورها  ،ومن بين هذه املعوقات ما يلي(:عتياني  ،رنا  ،2994 ،ص ص) 28-94
 قد يرتفع مستوى طموح املؤسسات املحتضنة في حين تكون قدرات الحاضنة املالية والبشريةمحدودة.
 تتعلق املشكلة الثانية بجودة ونوعية االتصاالت ورد فعل األطراف التي تستهدفها الحاضنةلتسهل عمل املؤسسة املحتضنة.
 االعتمادية أي اعتماد املؤسسات املحتضنة على الحاضنات في مختلف املجالت. اختالف أهداف املؤسسة املحتضنة والحاضنة خاصة فيما يتعلق بدرجة الخطر التي ستتحملهالحاضنة عند تقديم املساعدات املالية أو حتى ضمان إمام املؤسسات التي تمنح القروض.
 أهم أنواع الحاضنات  ( :الشبراوي  ، 2990 ،ص) 55 -1حاضنات املشاريع العامة
وهي الحاضنات التي تتعامل مع املشاريع الصغيرة ذات التخصصات في مجال اإلنتاج والصناعة
والخدمات  ،وتعمل الحاضنات على تطوير األعمال الزراعية والصناعية والهندسية ذات املهارات
الحرفية املتميزة .
 -9الحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمية
وهي الحاضنات التي تؤسس داخل الجامعات ومراكز البحت العلمي وتقدم كل الدعم العلمي
والتكنولوجي إلى مشاريع من نجاحها  ،وذلك من خالل االعتماد على اإلمكانيات املادية والبشرية
للجامعات واملتمثلة باملعامل واملختبرات واألساتذة  ،وساهمت هذه الحاضنات بشكل كبير في دعم
وتطوير االقتصاد الوطني .
 -2حاضنات األعمال الدولية
وهي الحاضنات التي تركز على التعاون العلمي والتجاري بين الشركات في عدة دول من أجل تعزيز
موقعها في األسواق العاملية .
 – 4الحاضنات املفتوحة
وهي الحاضنات التي تقام قرب املشاريع الصناعية وتقدم كافة الخدمات لدعم املشاريع
املحيطة بها وتقدم هذه الحاضنات كوسيط بين املشاريع والجامعات .
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 – 5الحاضنات املتخصصة
وهي الحاضنات املتخصصة في مجاالت محددة وإبداعية وتعمل على احتضان األفكار الجديدة في
استخدام تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها .
 – 6الحاضنات التكنولوجية للدارسين
وهي الحاضنات التي أقيمت في الجامعات الصينية  ،وتهدف إلى وضع برامج خاصة للطلبة
الدارسين خارج الصين وتشجيعهم للعودة إلى الوطن.
 – 7الحاضنات االفتراضية
وهي الحاضنات التي تقام داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي  ،حيث تعمل على تسويق
منتجات الشباب من خالل املواقع االفتراضية على شبكة اإلنترنيت مهما اختلفت أنوع الحاضنات
 ،فإن فترة عملها لتقديم الدعم للمشاريع محددة  ،ويمكن أن تمتد من  3 –1سنوات حسب
طبيعة الخدمات التي تقدم  ،ويمكن توضيح عمل الحاضنة كما في الجدول التالي :
جدول ()1
أسلوب عمل الحاضنات
مرحلة قبل االحتضان سنة
واحدة

مرحلة االحتضان  2 – 1سنوات

الخدمات املقدمة
 خدمات البحث العلمي التدريب -التخطيط

 خدمات التكيف في عالماألعمال
 الخدمات االستشارية خدمات التسويق الخدمات القانونية الخدمات املحاسبية -االنضمام إلى شبكات األعمال

مرحلة بعد االحتضان سنة
واحدة

 خدمات التسويق -خدمات الدعم الخاص

املصدر  ( :طاهر وآخرون  ، 2919 ،ص)89
شروط نجاح حاضنات األعماللضمان تحقيق النجاح في مشاريع الحاضنات هناك شروط منها :
 -1ضرورة وجود مستشار أو مدير للحاضنة
يساهم في خلق املناخ املحفز وااليجابي للمؤسسات املحتضنة  ،لهذا يجب توفر فيه بعض مهارات
اإلدارة ،والتسويق  ،واملحاسبة  ،واكتشاف التغيرات املفاجئة واملشاكل قبل وقوعها .
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 -9دعم املجتمع
كلما ساهمت الحاضنة في تحقيق أهداف املجتمع واملساهمة في التنمية االقتصادية كلما تمكنت
من كسب الدعم املعنوي والعالقات التجارية ملنطقتها وكسب دعم املؤسسات الكبيرة والجامعات
وحتى الدعم الحكومي .
-2انتقاء مشروعات الحاضنة
يجب تحديد وتوضيح معايير االختيار حتى تزيد فرصة اجتذاب األفكار الناجحة  ،فمن هذه املعايير
( تقديم خطة عمل تفصيلية ومحددة – القدرة على النمو السريع – تقديم صاحب املشروع
الختراع أو فكرة جديدة).
-4إمكانية الحصول على التمويل
على الحاضنة أن تجمع كل املعلومات عن مختلف مصادر وأنواع التمويل البنكي أو املؤسس ي
واملنح وصناديق القروض وكبار املستثمرين  ،وأن تكون حلقة وصل بين املؤسسات املحتضنة
واملمولين .
-5خلق فرص النجاح
إن وجود عالقات مع املؤسسات املحلية الرئيسية وصالت وطيدة بالصحافة واملدير الناجح
واملؤسسات متخرجة ناجحة كل هذا يساهم في تحسين صورة الحاضنة.
-6التقييم والتحسين املستمر
يتطلب نجاح الحاضنة تقييم عملياتها وأدائها باستمرار وال يقتصر ذلك على املؤسسات املحتضنة
فقط وإنما حتى املؤسسات املتخرجة  ،فهذه املعلومات تساهم في تخطيط وتقديم خدماتها
وتسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية واعدة ومتوقع لها النمو واالزدهار.
 املشاكل التي تواجه الحاضناتبالرغم من اآلثار االقتصادية التي قد تتركها الحاضنات  ،وبالرغم من الدور الذي تلعبه في خدمة
املشاريع واألفراد  ،إال إنها قد تواجه بعض املشاكل التي تحد من فعاليتها أو قد تأتر على دورها
 ،ويمكن إجمال هذه املشاكل فيما يلي :
 -1قد تواجه الحاضنة في بعض األحيان مشكلة االعتمادية التي قد تنتجها الشركات املحتضنة
واعتمادها على الحاضنة في القيام بكافة أعمال املشاريع الخاصة بها.
 -9عدم حصول الحاضنة على كافة وسائل الدعم من املجتمع املحلي التي تنتمي إليه وخاصة في
بداية تأسيسها األمر الذي يؤثر على طبيعة الخدمات وحجمها والتي يكون باإلمكان تقديمها
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وتوفيرها وخاصة املساعدات املتعلقة بالتمويل  ،والتي تشكل حجر األساس لكل من الحاضنة
واملشاريع املحتضنة .
 -2التوقعات املرتبطة ملدى حجم الخدمات التي كان باإلمكان الحصول عليها من قبل املشاريع
وخاصة الفنية واإلدارية واملالية وبالتالي خيبة األمل من عدم تلبية الحاضنة لهذا الطلب على
مستوى الطموح  ( .أبو قحف  ،عبد السالم  ، 2992 ،ص ص)81-89
 معايير الحكم على أدوار حاضنات األعمالنظرا للدور الذي تحاول أن تلعبه الحاضنات في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة يجب التأكد
من فعالية هذه الخدمات و مدى نجاحها بالفعل في نمو املشاريع الصغيرة واملتوسطة  ،ويتبين لها
ذلك من البيانات التي تصدرها الحاضنة عن املشاريع التي تم احتضانها ودرجة نجاحها.
هذا باإلضافة إلي انه يمكن الحكم على مدى نجاح الحاضنة من خالل عدد األفراد الذين يستفيدون
من خدمات الحاضنة وعدد املشروعات التي تنجح وتستمر في السوق بعد التخرج من الحاضنة ،
هذا وال ننس ى حجم املنتجات التي تنتجها املشاريع ومدى قدرتها على تحقيق الجودة ومنافسة
املنتجات من الشركات األخرى  ،وهناك من يحكم على نجاح الحاضنة من خالل نسبة املشروعات
التي تستمر داخل الحاضنة وتستمر في الحصول على الخدمات املساعدة لها نتيجة الشعور بتأثيرها
في املشاريع نتيجة النتسابها لهذا النوع من املؤسسات (.هيكل  ،محمد  ، 2993 ،ص)29
 نبذه عن املؤسسات الصغيرة واملتوسطةليس هناك تعريف رسمي أو مثالي متفق عليه ملفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم  ،إذ
أن التعريفات املستخدمة تتفاوت في معانيها ما بين الدول  ،إال أن جميعها ترتكز على موضوع "
العمالة " بصورة عامة  ،فإن املؤسسة ذات الحجم الصغير واملتوسط هي تلك التي تستخدم أقل
من  999عامل  ،بالرغم من أن العديد من الدول تستند إلى مقياس ادني يتراوح بين ( – 199
 ) 399عامل .
أظهرت الدراسات التي أجريت على بعض االقتصاديات القوية ومنها اقتصاد معظم الدول األوربية
 ،أن اقتصاد هذه الدول يعتمد أساسا على املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،حيث نجد مثال أن
 %59من جميع الشركات في اململكة املتحدة  ،يعمل فيها أقل من مائة شخص وتعتبر شركات
صغيرة ومتوسطة  ،من هذا املنطلق ومن أجل املحافظة على النمو االقتصادي في هذه الدول كان
البد من العمل على الحفاظ على ديناميكية وحيوية هذا القطاع الهام من االقتصاد القومي .
(الشيراوي  ، 2995 ،ص ص ,)98-99ونظرا الن تطور الصناعات الصغيرة واملتوسطة يرتبط
ارتباطا وثيقا باألهداف األساسية الواردة في سياسات وبرامج التنمية الصناعية  ،فقد يطرح مثل
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ُ
هذا االرتباط تساؤال ضمنيا حول ماهية السياسات والبرامج واالستراتيجيات ذات العالقة
بالحاضنات  ،ولتفعيل دور الحاضنات في تنمية القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة ينبغي أن( :قفشه  ، 2919 ،ص) 3
 توفر االستراتيجيات املتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان األفكار  ،والتخطيط طويلاملدى  ،والتركيز على احتضان املشروعات الجديدة واملشروعات في مرحلة النمو.
 التأكد من احتياجات تلك املشروعات لبرامج االحتضان وهي مالئمة لهذه االحتياجاتللخدمات والبنية األساسية للحاضنة .
 تركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحته الخدمة املشروعات امللتحقة ،حسن إدارةالوقت من جانب مدير الحاضنة لتنمية القيمة املضافة للمشروعات امللتحقة بالحاضنة  ،التقييم
املستمر  ,ضمان التطوير املستمر وحسن األداء ،إضافة لالستعانة ببيوت الخبرة العاملية
املتخصصة لتسويق خدمات تلك املشروعات.
 اختزال اإلجراءات الحكومية والروتينية من خالل شبكة املعلومات واالتصاالت املتخصصةواالستفادة املثلى من برامج الحكومة االلكترونية .
 توفير التكامل بين املشروعات الصغيرة واملتوسطة "صناعات مغذية" واملشروعات الكبيرة منخالل تقديم مستلزمات اإلنتاج وتنويعها.
 خلق فرص تدريبية لتخريج دفعات من العمالة املاهرة والكفاءات اإلدارية التنظيمية املناسبةوكذلك تقديم قاعدة بيانات مناسبة لالطالع على األفكار الجديدة واملتطورة للمشروعات ومراعاة
عدم تكرارها بالقدر الذي ينعكس إيجابا على إنتاجيتها.
تقديم الحاضنات لتسهيالت بنكية وائتمانية للمشروعات املحتضنة  ،تقديم الحوافزللمشروعات املتميزة بالحاضنة واستخدام مراكز للفحص والجودة لتقديم منتجات مالئمة
لظروف الطلب العالمي.
 تبني خطط مستقبلية محددة إلزالة املعوقات الخارجية والداخلية الستقرار تلك املشروعاتالصغيرة واملتوسطة.
 مفهوم املشروعات الصغيرة واملتوسطةتتسم املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالتعقيد وعدم االتساق  ،وهناك العديد من املفاهيم التي
ُ
تستخدم حاليا من قبل مختلف الدول والهيئات العامة في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة
 ،وفيما يلي بعض املفاهيم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة :
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 يقصد باملشروعات الصغيرة تلك املشروعات التي يكونها شخص واحد إلى عشرة أشخاص  ،وهيُ
عادة ما تكون مشروعات أسرية ذات نشاط محدود قد يكون حرفي أو خدمي أو إنتاجي  ،أما
املشروعات املتوسطة التي يصل املساهمين فيها إلى خمسون شخص وعادة ما تكون مشروعات
إنتاجية(.حسين الجمال  ، 2999 ،ص)2
 وجاء في املشروعات الصغيرة واملتوسطة لالتحاد األوروبي بأنها مصنفة على النحو اآلتي ( :الشلحي ، 2999 ،ص) 1
مشروعات متناهية الصغر من  0 – 1عمال .
من  40 – 19عامل .
مشروعات صغيرة
من  299 – 99عامل .
مشروعات متوسطة
 في ليبيا جاء مفهوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة حسب قرار أمين اللجنة الشعبية العامةللقوى العاملة والتدريب والتشغيل سابقا رقم ( )321لسنة  2992م على النحو التالي :
هي مؤسسات أهلية ( قطاع خاص ) إنتاجية وخدمية  ،وأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
تستوعب القوى الشابة  ،وتتوفر فيها املواصفات الفنية واإلدارية والتقنية املالئمة لتشغيلها
بكفاءة  ،وال يزيد عدد العاملين عن ( )99عامل  ،وال يزيد قيمة اإلقراض لرأس املال التأسيس ي
عن ( )9مليون دينار كحد أقص ى .
 تصنيف املشروعات الصغيرةتصنف املشروعات الصغيرة واملتوسطة كما هو مبين في الشكل التالي :شكل ( ) 9
تصنيف املشروعات الصغيرة
مشروعات صغيرة ومتوسطة

مشروعات

خدمات
خدمات تدريبية
خدمات صحية
أخرى

مشروعات
حرفية

صناعات تقليدية
صناعة حلوي
مشاغل تصميم
مالبس
أخرى
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مشروعات

منتجات زراعية
منتجات زراعية
تربية حيوانية
أخرى
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املصدر ( :الجمال  ،ص)9
تصنيف املشروعات الصغيرة واملتوسطة حسب النشاط

 أهمية إقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطةإلقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة أهمية كبيرة وباألخص في مجال التنمية  ،ويمكن تحديد
أهمية إقامة مثل هذه املشاريع في اآلتي ( :درديرة  ، 2999 ،ص ) 2
 -1تشكل نواة للمشروعات الكبيرة .
 -9توفر فرص عمل متنوعة وبتكليف رأسمالية منخفضة.
 -2عامل مهم لتنمية املناطق الريفية  ،وتقليل الهجرة من األرياف إلى املدن (الحضر)  ،بل قد
تساهم في تحقيق الهجرة العكسية.
 -4تستخدم املوارد املحلية بدرجة كبيرة.
 -5تتميز باملرونة في مواجهة التقلبات االقتصادية.
 -6دعم سياسات االكتفاء الذاتي على األقل بعض السلع والخدمات والتقليل من االستيراد
وتحسين الصادرات واملساهمة الفعلية في دعم الناتج القومي.
 أهمية املشروعات الصغيرة لالقتصاد القوميتعتبر املشروعات الصغيرة هي أصل املشروعات باعتبار نشأتها منذ قديم الزمن ،بينما ظهرت
املشروعات الكبيرة خالل القرن املاض ي وبصفة خاصة بعد ظهور أفكار آدم سميت وما ارتبط
بهما من قيام املصنع بمفهومة الحديث أو املشروع الكبير ،فقد دعا البعض إلى ضرورة وضع
مبادي ومفاهيم مالئمة لطبيعة املشروعات الصغيرة  ،وزادت هذه الدعوة نظرا لألهمية التي
تلعبها تلك املشروعات في دعم املشروعات الكبيرة  ،واملساهمة معها في حل بعض املشكالت
االقتصادية واالجتماعية التي تواجه العديد من الدول العربية كاألمية  ،وعدم التوازن اإلقليمي
 ،وضعف اإلمكانيات املادية لبعض الدول  ،باإلضافة إلى مشكلة البطالة وما ينتج عنها من تطرف
بكافة أشكاله.
فقد وصلت البطالة في مصر إلى  ، %8وسوريا إلى  ، %19وفي تونس إلى  ، %12.2وفي األردن إلى
 ، %19إلى  %18في لبنان  %10 ،في املغرب  %39 ،في ليبيا  ( .إحصاءات التعبئة العامة واإلحصاء
 ، 2991 ،ص , )3ومقارنة هذه النسب بنسبة البطالة بإحدى الدول املتقدمة التي تلعب
املشروعات الصغيرة دورا مهما في اقتصادها وهي اليابان نجد أن نسبة البطالة بها وصلت إلى
 ، %4.5حيث تساهم هذه املشروعات في توظيف ما يزيد عن  %59من العمالة في اليابان  ،وفي
أمريكا توليد  11.2مليون وظيفة خالل الفترة من ( 2999 – 1009م)  ،وساهمت املشروعات
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الصغيرة التي يعمل بها أقل من  199عامل ب ـ  %84منها  ,ومن املفروض أن تشكل هذه التجربة
وغيرها حافزا منشطا للتنمية في الدول العربية بحيث يزداد االهتمام باملشروعات الصغيرة كقطاع
حيوي في االقتصاد القومي .
لذلك يعتبر االهتمام باملشروعات الصغيرة في الدول العربية ضرورة ملحة تفرضها ظروف وأحداث
البيئة الخارجية والداخلية .
 الصعوبات التي تواجه إقامة وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطةمن املفيد التعرف على الصعوبات التي تواجه املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،وذلك للمساعدة
في تقديم مقترحات عملية إلقامة مثل هذه املشروعات  ،ومن أهم الصعوبات التي توجه هذه
املشاريع في مختلف الدول وهي كما يلي  ( :صالح يوسف  ،درديرة ،مرجع سبق ذكره  ،ص) 1
 -1قلة وجود مؤسسة مستقلة تعنى بشؤون املشروعات الصغيرة واملتوسطة .
 - 2قلة توفر مناطق مهيأة خاصة ألغراض الصناعة مكتملة البيئة التحتية ومجهزة بالخدمات
األساسية إلقامة املشروعات املعنية .
 -3االعتماد على العمالة الوافدة  ،وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في املشروعات خاصة
اإلنتاجية .
 -4تقديم القروض دون وجود متابعة أثناء التنفيذ والتشغيل ودون تقديم أي مساعدات في
مختلف مراحل تطور املشروع.
 -9املعاناة من املشاكل التسويقية الضاغطة خاصة فيما يتعلق بمنافسة املنتج األجنبي سواء
بالداخل أو الخارج .
 -2قلة وجود برامج إلرشاد الخرجين والباحثين عن العمل إلى املشاريع املجدية واملطلوب
االستثمار فيها.
 -5قلة االهتمام بثقافة املناطق الريفية ودراسة املشروعات التي تتفق مع بيئتها وقدرات القاطنين
بالريف.
تجارب الدول في تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
تجارب الدول مصنفة حسب طبيعة املنظمات أو الشركات الداعمة كما هو في الشكل التالي :
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شكل ()2
تجارب الدول مصنفة حسب طبيعة املنظمات أو الشركات الداعمة للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة
مشروعات صغيرة ومتوسطة

مؤسسات أو هيئات
تابعة للدولة
 تمنح فرص إقامةمشروعات صغيرة
بقروض ميسرة .
 تدعيم النشاطاتالصغرة والمتوسطة
بتوفير األراضي
والمباني القابلة إلقامة
تلك المشروعات .

شركات خاصة أو أهلية
 تقوم بتوفيراالستشارات الالزمة
إلقامة المشاريع .
 تدخل في مشاركة معأفراد أو شركات صغرى
إلقامة مشاريع مختلفة .
 تقوم باستثماراتلمشاريع كبيرة يتم بعد
ذلك تقسيمها
لمشروعات صغرى يتم

مصارف تجارية
 تمنح قروض بنسبفائدة عالية في الغالب
وبشروط مشددة .
 تقوم بتسويق مشاريعجاهزة بين المصرف
والراغبين في إقامة
مشاريع
 تعتبر مصلحة المصرففوق كل االعتبارات دون
االكتراث بمصلحة الزبون

املصدر  ( :مخبر العوملة واقتصاديات شمال إفريقيا  ، 2992 ،ص) 4

مؤشرات عن تجارب الدول في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة
التجربة اآلسيوية  (:رمضان السنوس ي  ، 2999 ،ص) 22
 الهنديضم قطاع الصناعات الصغيرة واملتوسطة في الهند أكثر من  3ماليين وحدة صناعية تشارك
بنسبة  %39من حجم املنتجات الهندية  ،حيث يبلغ النمو السنوي لهذا القطاع  , %11.3وتبلغ
قوة التوظيف في قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة حوالي  15مليون منتج ينتجون ما يعادل
 195مليار دوالر سنويا من إجمالي الناتج القومي الهندي .
 الصيناملشروعات الصغيرة واملتوسطة مسئولة عن حوالي  %29من الناتج الصناعي الصيني  ،يعمل بهذه
املشروعات حوالي  %59من قوة العمل في املدن الكبرى  ،وهي إحدى الوسائل الناجحة في استيعاب
املسرحين من القطاع العام اململوك للدولة .
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 كوريايضم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في كوريا حوالي  2.4مليون وحدة  %00 ،من الشركات
الصناعية في كوريا مشروعات صغيرة ومتوسطة  ،وتساهم بحوالي  %99من إجمالي القيمة
املضافة  ،و تستوعب  %20من قوة العمل .
-9التجربة األوربية واألمريكية
يبين الجدول التالي املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الناتج اإلجمالي في أوروبا وأمريكا :
جدول ()9
املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الناتج اإلجمالي في أوروبا وأمريكا

الواليات املتحدة
أملانيا
بلجيكا
كندا

نسبة التشغيل في املؤسسات
الصغرى واملتوسطة () %
93.5
29.5
52
22

املساهمة في الناتج املحلي
اإلجمالي ()%
48
34.0
95.2

الدنمرك

55.8

29.5

إسبانيا

23.5

24.3

فنلندا

92.2
نسبة التشغيل في املؤسسات
الصغرى واملتوسطة ()%
20
40
53.8
25.2

املساهمة في الناتج املحلي
اإلجمالي ()%
21.8
49.9
95
39.3

البلدان

البلدان
فرنسا
ايطاليا
اليابان
اململكة املتحدة

املصدر  (:السنوس ي  ،ص) 22
 واقع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في ليبياأصبح من الضروري االهتمام أكثر بتطوير وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بل ودعم
هذا التوجه بكل األساليب املتاحة كونه املجال املعتمد عليه لتشغيل األعداد املتزايدة من الشباب
والي يتطلب توفير فرص عمل لها وكذلك السبيل لتنمية املجتمع تنمية شاملة .
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ظهرت العديد من املشاريع الصغيرة واملتوسطة في اآلونة األخيرة بليبيا يفتقر معظمها للقدرة على
االبتكار والتجديد  ،حيث اعتمدت معظمها على العشوائية في اختيار طبيعة النشاط دون التركيز
على متطلبات وحاجيات السوق الحقيقية  ،هذا ما أدى إلى ظهور العديد من املشاكل .
وتشير الدراسات املتخصصة في املشروعات الصغيرة واملتوسطة بأن معظم منتجات هذه
الصناعات تتشابه وتركز على منتجات استهالكية مثل املنتجات الغذائية ومستلزمات الديكور التي
تستهدف جميعها السوق االستهالكي املحلي  ،وجاءت دراسة السوق الليبي متوافقة مع ما أشارت
له الدراسات  ،حيث تبين أن أكثر املشروعات الصغيرة واملتوسطة انتشارا هي  ( :أبوبكر  ،بدوي ،
 ، 2999ص) 2
 -1صناعات غذائية .
 -9صناعات مواد بناء وكهرباء وأشغال عامة .
 -2صناعات أثاث ومواد منزلية .
 -4خدمات اتصاالت وبريد .
 -5قرطاسيه ومواد مكتبية .
 -6بعض الصناعات التقليدية ( ال تكاد تذكر) .
 -7خدمات طبية ( عيادات ومصحات عالجية ) .
 -8خدمات النقل واملواصالت .
 -2فنادق ومطاعم ومقاهي .
 -10معامل خياطة مالبس والصناعات الصوفية .
 -11صناعات الصيد البحري .
تبنت ليبيا املشروعات الصغيرة واملتوسطة منذ أكثر من عقدين بشأن برنامج األسرة املنتجة و
التشاركيات الجماعية اإلنتاجية والخدمية  ،وتولت األجهزة التنفيذية املختلفة وضع الخطط والبرامج
ملساندة ودعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،وتم استحداث عدد من املصارف والصناديق
املتخصصة إلقراض الراغبين بإقامة املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،خالل سنة  2999ف.
ُ
في سنة  2991ف خصص بامليزانية العامة ( )499مليون دينار ليبي لتنفيذ برنامج التحول لإلنتاج
استفاد منه حتى اآلن ( )22242مواطنا  ،وبلغ عدد األنشطة التي منحت لها قروض عدد ()2320
نشاطا إنتاجيا  ،وعدد( )1410نشاطا خدميا .
كما خصصت ميزانية التنمية لسنة  2992م مبلغ (  ) 109مليون دينار للمصارف وصندوق التحول
لإلنتاج إلقراض املشروعات الداخلة باختصاصها  ،باإلضافة إلى برنامج توسيع قاعدة امللكية
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بتمليك الشركات والوحدات االقتصادية للعاملين بها بعد تقييمها فنيا وماليا واقتصاديا والذي
شرع في تنفيذه بهدف التقليل واالعتماد على القطاع العام وتشجيع القطاع األهلي ( الخاص )
على املساهمة بفاعلية أكثر في التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 الصعوبات واملشاكل التي تبطئ نمو ونجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة بليبيابالرغم من الجهود الجبارة التي بذلت في السابق والتي تبذل حاليا واألموال التي وظفت إلقراض
الشباب إلقامة مشروعات إنتاجية وخدمية تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية إال أنها
تواجه الصعوبات التي يمكن تصنيفها إلى أربع محاور تم ترتيبها وفقا لدرجة أولوية ضرورة االهتمام
بها ومراعاتها أثناء معالجة هذه الصعوبات وهي :
ً
أوال – الصعوبات التمويلية :
استعرض الدكتور أحمد مهذب الشلحى ( استشاري في الجهاز املركزي للبحوث والتصنيع ) تجربة
قام بها مصرف التنمية بليبيا للمساعدة في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة  ،ويمكن تلخيص هذه
التجربة في الخطوات التالية ( :أحمد مهذب  ،الشلحى ،مرجع سبق ذكره  ،ص) 3
 -1يفترض مصرف التنمية نشاطات محددة يقوم بتمويلها من خالل قرض ميسر لتغطية
تكاليف املعدات املستوردة من الخارج تصل للزبون بنسبة  %59من إجمالي التكاليف ويتم
ترجيع قيمة القرض على مدى سنة على أن ال يشمل القرض تكاليف اإلنشاءات املدنية وال
أية مصاريف محلية خاصة باملشروع .
 -2يقوم املستفيد بتقديم رهن بما يوازي قيمة املشروع باإلضافة العتبار املعدات مرهونة
للمصرف لحين تسديد كامل قيمة القرض .
 - 3تقدم للمصرف اآلالف من الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة  ،تمت املوافقة على
بعض منها ورفض بعضها .
من خالل دراسة التجربة السابقة يتبين أن نسبة مساهمة مصرف التنمية التي تصل إلى %59
كحد أعلى من قيمة املعدات البد أن ُيغطي املستفيد زيادة عليها  %39 ،الباقية باإلضافة إلى
تكاليف التجهيزات املحلية من مباني الستيعاب معدات املشروع إلى غيرها من املصروفات املبدئية
 ،مما سبق يمكن الحكم على أن املتقدم لالستفادة من خدمات هذا املصرف عليه أن يوفر
رأسمال جيد للبدء في مشروع صغير أو متوسط  ،بمعنى أن الخرجين والشباب العاطلين عن العمل
ال يملكون رأسمال كافي لذلك وهذا يحكم عليهم مسبقا بعدم استفادتهم من مساعدة املصرف .
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باإلضافة ملا سبق فإن نوعية األنشطة التي يدعمها مصرف التنمية ليست دائما مرغوبة من
الراغبين في إنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة  ،حيث انحصرت في معدات املخابز والحلويات
ومعدات الورش وبعض معدات الصيد والخياطة واملشاغل .
يقودنا ما سبق إلى التساؤل التالي :
كيف تم االستفادة من هذه القروض ؟ وهل نجحت قروض مصرف التنمية في توفير مواطن
عمل لشريحة واسعة من الشباب الباحثين عن العمل ؟
يؤسفنا القول بأن أغلب املعدات املستوردة قد قام أصحابها ببيعها والتصرف فيها( قبل أن يتم
تركيبها في أغلب األحيان) لتنتهي في أيدي أصحاب رؤوس األموال الذين قاموا بتوظيفها بأسلوبها
الخاص لتموت فكرة العديد من املشروعات في مهدها قبل امليالد .
ً
ثانيا – صعوبات تنظيمية :
معظم املشروعات الصغيرة واملتوسطة العاملة بليبيا ال تمتلك هياكل تنظيمية واضحة وال يوجد
بها خطط وسياسات واضحة وأهداف محددة بدقة  ،ومعظم هذه املشروعات تعتمد على
األسلوب املركزي في إدارتها  ،كذلك تفتقر للخبرة في بناء سياسة واضحة لتسويق منتجاتها ،
وذلك لضعف إدراكهم وتتبعهم للتشريعات النافدة بالخصوص.
ً
ثالثا – صعوبات إدارة هذه املشاريع :
تتمثل هذه الصعوبات في العمليات اليومية التي يقوم بها املشروع من إنتاج أو خدمة وعملية
تسويق املنتج أو الخدمة وكذلك مراقبة النتائج املتعلقة بهذه العمليات باإلضافة إلى مراقبة
التشريعات القانونية املعمول بها في البيئة الليبية والتي تتصف بعدم االستقرار النسبي فيما يخص
هذا املجال .
ً
رابعا – صعوبات تتعلق بالتنافسية :
يوجه أصحاب هذه املشاريع مشكلة ارتفاع تكاليف اإلنتاج وهذا ما يحد من قدرتهم التنافسية
ُ
الداخلية مع املشروعات كبيرة الحجم  ،كذلك ارتباط قوانين تحفز االستثمار باملشروعات الكبيرة
يحد من القدرة التنافسية الداخلية والخارجية ملثل هذه املشاريع  ،أيضا افتقار هذه املشاريع
للمهارات في املورد البشري ونقص التقنية يجعلها في مستوى ضعيف من حيث املنافسة للمشاريع
الكبيرة في البيئة املحلية.
 وهناك أيضا عدة أسباب داعمة أدت لعدم نجاح ونمو وتطور هذه املشروعات وهي(:مجلةالقوى العاملة ، 2999 ،ص ص) 20-28
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 -1قصور املتابعة املستمرة والتقييم املوضوعي لها من قبل الجهات املشرفة املانحة للترخيص
بإقامة النشاط أو من قبل جهات التمويل  ،حيث اقتصر دور األول على منح الترخيص
والتجديد هو تحصيل الرسوم واقتصر دور الثانية على منح القرض وتحصيل أقساطه.
 -2غياب النصح واإلرشاد لتوجيه املبادرات الفردية والجماعية لالستثمار في املشروعات ذات
الجدوى االقتصادية  ،وعدم وجود أجهزة متخصصة ذات كفاءة تتولى إعداد الدراسات
الفنية واالقتصادية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة لضمان عدم إغراق السوق املحلي
باملنتجات املتشابهة ولتقديم املساعدة في التسويق ورصد احتياجات املستهلكين .
 -3عدم وجود برامج لتدريب املستثمرين الجدد وتأهيلهم ورفع مهارتهم إلدارة أنشطتهم بكفاءة
وتحسينها وتطويرها بشكل مستمر .
 -4عدم وجود جهة راعية ومشرفة على هذه األنشطة تقوم بتوفير وتحليل البيانات واملعلومات
والدراسات التي تجمعها عن املشروعات القائمة واملواد املستحدثة وإنتاجها وفرص االستثمار
املتاحة واالستفادة من نتائجها في معالجة املشاكل والصعوبات التي تتعرض لها املشروعات
الصغيرة واملتوسطة .
 -9عدم تقديم التشجيع الكافي لها كاإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وتخفيض الفوائد
على القروض والتسهيالت املصرفية وحمايتها من املنافسة األجنبية .
 -2عدم مساعدتها على تصريف منتجاتها بالسوق املحلي والتصدير للخارج  ،وصعوبة إجراءات
استيراد املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج .
 -5عدم توفر ورش لصيانة وإصالح اآلالت ومعدات املشروعات الصغيرة واملتوسطة .
 -8عدم إقامة معارض دائمة للتعريف بمنتجاتها .
 -0تعدد الجهات املراد موافقتها على إقامة النشاط والحصول على القرض  ،وعدم وجود دليل
يستفيد منه املبادرون لإلجراءات التي تتبع لتمويل مشروعاتهم والجهات املسئولة عن استالم
الطلبات والبيانات املطلوبة عن مصادر التمويل .
 -19صعوبة حصولهم على القروض والتمويل الالزم بشروط مالئمة لعدم كفاية الضمانات التي
تستطيع تقديمها.
ُ
 اقتراح مجموعة من السياسات التدريبية التي قد تسهم في دعم الشبابيلعب التدريب دورا مهما في دعم ومساندة الشباب  ،حيث يشجعهم على االعتماد على أنفسهم
وبناء الثقة في أدائهم وإعطاء روح املبادرة للخوض في مجاالت املشروعات الصغيرة واملتوسطة بناء
على ما اكتسبوه من مهارات وقدرات  .تأتي أهمية التدريب على مثل هذه املشروعات ليس فقط
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العتبارات إعانة الفرد على الحصول على عمل ولكن تمتد أيضا العتبارات زيادة القدرة اإلنتاجية
ُ
وضمان استدامة املشروع الصغير ملا ُله من أثر دائم وغير منقطع على املناطق التي أنشأ بها
املشروع .
ومن خالل ما سبق يمكن اقتراح مجموعة من السياسات التدريبية للشباب الليبي والتي تمكنهم
من إدارة مشروعات صغيرة في محيطهم االجتماعي  ،وهذه البرامج هي :
 -1التدريب على األساليب التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم في إطار التشريعات والقوانين الجارية
املعمول بها.
 -2االهتمام بتطوير املهارات املكتسبة للشباب وصقلها وقولبتها في إطار األعمال التي تدر
دخال عليهم وإشعارهم بقيمة املهارات التي يمتلكونها ومدى أهميتها لهم كمورد رزق
وأهميتها كأداة لدعم التنمية في مجتمعهم .
 -3تنظيم الندوات واملحاضرات وورش العمل كأسلوب من أساليب التدريب وذلك للتوعية
بأهمية العمل في إحداث التنمية املستدامة للمجتمع .
 تحفيز القطاع الخاص (األهلي) في ليبيا إلنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطةفيما يلي مجموعة من النقاط األساسية التي تجعل من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فرصة
جيدة للقطاع الخاص :
 -1الستحداث مشروعات صغيرة ال يتطلب األمر رأس مال كبير  ،حيث تمثل تكلفة فرص العمل
قيمة صغيرة جدا .
 -2أغلب من يعمل بمثل هذا النوع من املشروعات هم من أبناء املجتمع املحلي ونادرا ما يكون
هناك تواجد للعمالة غير املحلية في مثل هذه املشروعات  ،وهذا ما يسهم في توفير النقد
األجنبي .
 -3إن االحتياجات من البنية األساسية ملثل هذا النوع من الصناعات متواضع للغاية باملقارنة
باملشروعات الكبيرة .
 -4إن االحتياجات من عناصر اإلنتاج ( اآلالت  ،املواد الخام  ،العنصر البشري ) مقبول .
 -9االعتماد بشكل أساس ي على الخامات املحلية .
 -2معظمها يعتمد على صناعة سلعة نصف مصنعة أو استخدام مواد ومخلفات موجودة بالبيئة
إلعادة تصنيعها.
 -5ال تحتاج إلى برامج تدريبية عالية املستوى للرفع من مستوى مهارات معينة ضمن مؤسسات
رسمية وذلك الكتساب العاملين املهارة أساسا .
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 -8عائد العمل يمثل النسبة الكبرى من عوائد عناصر اإلنتاج .
 -0يتميز أنشاء مثل هذه املشروعات بمستوى عالي من املرونة وإمكانية التغير السريع لالستجابة
للطلب املتجدد والسريع عليها في السوق .
 -19املرونة العالية في أماكن العمل ( املنزل  ،املتجر  ،ورشة صغيرة ......الخ ) .
 -11ارتباط هذه املشروعات وباألخص الحرفية منها بأسواق ( محلية أو إقليمية أو قومية ) إلشباع
حاجات ضرورية للمستهلك .
 اآللية املقترحة ملساعدة دعم هذه املشروعات بما يتماش ى مع البيئة املحلية ( مراعاةالتنافسية الداخلية والخارجية)
ُ
من أهم أسباب النجاح التي يمكن إذا أحسن التخطيط لها ووضع السياسات الالزمة لرعايتها ،
أن تسهم في أن يحقق هذا البرنامج أهدافه ويكون عنصرا مهما في تشكيل البنية التحتية االهتمام
باألبعاد التالية  (:رمضان  ،السنوس ي ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .) 29-90
 التشريعات . اإلدارة والقدرات املؤسسية . الخدمات املساندة .-1التشريعات :
تعد القوانين واألنظمة املنظمة للمشروعات الصغيرة املظلة التشريعية التي يساعد وجودها كما
ونوعا في دعم هذه املشروعات  ،كما تعتبر هذه القوانين واألنظمة من العناصر املهمة في البنية
التحتية للسياسات الالزمة إلنشاء وتطوير وتحسين أداء املشروعات الصغيرة  ،ومن هذه األمور
التي تعالجها التشريعات في شأن اإلقراض لفئة الشباب ما يلي :
 تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل  ،كثيرا ما تؤدي تعقيدات هذه اإلجراءات إلى عرقلةاملقبلين على القروض الشبابية واملشروعات الصغيرة وإحجامهم عن االنخراط في مثل هذه
البرامج لكثرة متطلبات إجراءات التسجيل والترخيص وبعثرتها بين اإلدارات املختلفة  ،ما يرافق
ذلك من بيروقراطية .
 تشجيع الشباب القائمين على املشروعات الصغيرة على تأسيس الجمعيات وتوفير اإلطار القانونيلها .
 تشجيع املظلة التشريعية املناسبة ملؤسسات اإلقراض والتمويل ومؤسسات ضمان القروضبشروط ميسرة للشباب املقبلين على هذه البرامج .
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 وضع بعض املحفزات املوجهة للبنوك إلقراض املشروعات الصغيرة عن طريق دعم سعر الفائدةبين القروض املقدمة للمستثمرين وقدره  14أو  % 12والسعر املقدم للمشروعات الصغيرة وقدره
. %5
 العمل على خفض نسبة الفائدة الحالية كمحفز إضافي لبعض املشروعات الصغيرة املرادتنميتها .
 مشاركة ممثلين عن جمعيات رواد الشباب للمشروعات الصغيرة باللجان الفنية املختلفة ذاتالعالقة املباشرة باإلقراض الشبابي .
 تنظيم شؤون العاملين في املؤسسات الصغيرة وتوفير الغطاء التشريعي الالزم لهم بما يضمناملحافظة على حقوقهم من حيث إخضاعهم لنضام الضمان االجتماعي ونظام الخدمات الصحية .
عند اعتماد هذه التشريعات سيسهم ذلك في :
 -1تحديث املعدات وتحسين التكنولوجيا املستخدمة .
 -2منع التنافس الزائد عن الحد .
 -3وضع أسس مناسبة للتعاقد من الباطن .
 -4ضمان الفرص العادلة ألنشطة األعمال.
-9اإلدارة والقدرات املؤسسية :
يعد النقص  ،بل االفتقار في أغلب األحيان إلى القدرات اإلدارية والتنظيمية والتسويقية من
التحديات الرئيسية التي تواجه املقبلين على برامج تأسيس املشروعات الصغيرة واملتوسطة ( كما
سبق اإلشارة ) بسبب طبيعة هذه البرامج واملنشآت  ،والتي تعتمد إلى حد كبير على املبادرة الفردية
 ،ولتفادي مثل هذه االنعكاسات على هذه البرامج يجب اعتماد سياسات مناسبة تشمل :
 توفير البرامج التدريبية املصممة للمبادرين من الشباب واملوجهة بغرض إكسابهم املهارات الالزمةفي إدارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة من مالية وإدارية وتسويقية ( سبق اإلشارة لذلك ) .
 توفير الخدمات االستشارية وخدمات الخبراء التي تدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة بشروطميسرة في مجالت اإلدارة والتمويل والتخطيط والتسويق واملحاسبة واألمور القانونية .
 مساعدة الرواد من الشباب املقبلين على برامج اإلقراض على إعداد دراسات الجدوىاالقتصادية للمشاريع  ،وكذلك إعداد الدراسات التقييمية  ،ويشمل ذلك املشروعات الصغيرة
واملتوسطة الجديدة أو توسيع وتطوير املشاريع القديمة .
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عند اعتماد هذه البرامج سيسهم ذلك في :
 ترشيد وتطوير اإلدارة . التحديث الهيكلي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.-2الخدمات املساندة :
يشكل توافر مجموعة من الخدمات املساندة التي تتولى مسؤوليتها القطاعات األهلية والعامة
والجمعيات عامال مهما في إنجاح برامج املشروعات الصغيرة واملتوسطة حيث أن مثل هذه
الخدمات تعمل على تسهيل تأسيس املشروعات الشبابية وضمان استمرارها ونموها  ،ومن هذه
الخدمات ما يلي :
 -1السياسات والتشريعات التي تعمل على تنظيم أعمال املنشآت الصغيرة وتوفير البيئة القانونية
الالزمة لنموها وتطويرها كما ورد ذكره .
 -2خدمات الدراسات والبحوث واملؤتمرات والندوات التي تتناول اإلقراض الشبابي للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة والتي تسلط الضوء على خصائصها والتحديات التي تواجهها وسبل
تطويرها .
 -3املعلومات والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بالقضايا االقتصادية خاصة قضايا العرض
والطلب والخصائص االقتصادية للسوق املحلي واألسواق العاملية  ،وخصائص التصدير
واالستيراد وغير ذلك من املعلومات التي تساعد الشباب على التخطيط السليم واإلدارة
املنظمة ملنشآتهم .
 -4االتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول والتجمعات االقتصادية بهدف دعم املنشآت
الوطنية في أمور التصدير واالستيراد والتبادل التجاري
 -9املواصفات واملعايير التي تساهم في ضمان الجودة والنوعية  ،وترفع من درجة التنافسية لدى
املنشآت في األسواق املحلية والدولية .
 -2الخدمات الترويجية واملعارض واإلعالم التي يتم تقديمها ألغراض التسويق ملنتجات الشباب
من السلع والخدمات محليا وخارجيا .
 -5تشجيع املؤسسات األهلية العاملة في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة على التمويل
املباشر لهذه املشروعات .
 -8وضع سياسة تنمية وتنويع حزم التسهيالت االئتمانية لتستوعب وتالءم االحتياجات املختلفة
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة الحالية واملستقبلية .
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 -0تصميم وتنفيذ آليات خاصة بتأمين وضمان مخاطر االئتمان في املشروعات الصغيرة
واملتوسطة .
 -19استخدام آليات جديدة أثبتت نجاحها عامليا في زيادة نسب نجاح املشروعات الصغيرة
واملتوسطة فيها مثل حاضنات األعمال واملجمعات الصناعية .
من خالل صياغة السياسات املحددة وباملشاركة الفعالة من قبل املجتمع والتنسيق مع األطراف
املعنية  ،مع عدم إغفال وضع ترتيب واضح لألولويات – يجب الحفاظ على ترابط هذه
السياسات مع السياسة العامة للدولة مما يعظم إمكانية التنسيق بين أجهزة الدولة املختلفة
من أجل تنفيذ السياسة املقترحة وزيادة فرص نجاحها .
 املجهودات الوطنية إلنجاح مثل هذه املشروعات في إطار تحقيق نهضة اقتصاديةواجتماعية شاملة بليبيا ( التخطيط والطموح )
أولت أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (سابقا) اهتمامها بتحسين
أوضاع الشباب ومعالجة املشكالت االجتماعية واالقتصادية وتحقيق أهداف اإلقراض  ،لذلك
قامت األمانة سابقا بإقامة اجتماعات مكثفة مع مدراء املصارف املتخصصة وصندوق التحول
لإلنتاج  ،وتركزت هذه اللقاءات حول األسباب الكامنة وراء عدم تحقيق تلك الجهات لألغراض
املستهدفة من القروض التي منحتها لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ( مجلة القوى العاملة
 ،مرجع سبق ذكره  ،ص.) 93
كانت أهم النتائج التي خلصت لها هذه االجتماعات أن يصاغ برنامج خطة عمل في كل مؤسسة
(املؤسسات التي تم االجتماع معهم ) وفقا ملا يلي :
 -1تحديد املناشط واملجاالت التي يختص بها كل مصرف .
 -2تحديد العدد املستهدف من الباحثين عن العمل لتوفير فرص عمل لهم
 -3تحديد السقوف التمويلية للمشروعات حسب عدد فرص العمل في كل مشروع وطبيعة
املشروع ذاته .
 -4توفير األراض ي إلقامة املشروعات وتحديد أوضاع الباحثين عن العمل واستحقاقهم ذلك .
وفي هذا الصدد تم االتفاق على أنه إلنجاز برنامج التوسيع في اإلقراض  ،سواء اإلقراض اإلنتاجي
أم الخدمي للقطاع األهلي يجب أن يتم تحقيق أهداف وبرامج منفصلة لكل مؤسسة تبعا لألتي :
 -1برنامج تشغيل بعض الباحثين عن العمل  ،وله األولوية بالنسبة ملصرف التنمية وصندوق
التحول لإلنتاج واملصرف الزراعي والريفي .
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 -2برنامج لتطوير وزيادة دخل األسر محدودة الدخل  ،وتشترك فيه جميع املصارف وخاصة
املصرف الريفي  ،حيث يقع هذه املوضوع ضمن أولوياته األساسية والرئيسية .
 -3برنامج توسيع وتطوير املؤسسات األهلية والعمة القائمة لغرض تحسين اإلنتاج أو الخدمة أو
زيادة فرص العمل وزيادة أنواع الخدمة أو كميات اإلنتاج  ،وهذه تشترك فيها املصارف
والجهات التمويلية املذكورة عدا املصرف الريفي وصندوق التحول لإلنتاج .
ولتنفيذ هذه املستهدفات ينبغي تخصيص مساحات في كل بلدية ( شعبية ) إلنشاء املشروعات
عليها وتوفير البنية التحتية الالزمة لها  ،حيث أن أكثر من  %59من املستهدفين لهذا البرنامج ال
تتوفر لديهم املواقع الالزمة ملشاريعهم  .وقد برز من هذه االجتماعات مجموعة من النتائج ينبغي
للجهات املختصة التكاتف لتحقيقها  ،وتم تحديد الفئات املستهدفة باإلقراض وهي :
 -1الخرجين الجدد والباحثين عن العمل .
 -2الراغبون في التحول من الوظائف اإلدارية في الجهاز اإلداري إلى اإلنتاج .
 -3القاطنين باألرياف وباألخص النساء .
إن تحقيق املستهدفات العامة لهذا البرنامج سيؤدي إلى نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة ترفع
من مستوى معيشة املواطن الليبي من جانب وتساعد في تنمية االقتصاد الوطني من جانب آخر .
من هنا يأتي قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل (سابقا) رقم ()99
لسنة  2999ف  ،بشأن تحديد األنشطة االقتصادية التي يتم اإلقراض ملزاولتها،وقد نص القرار
املذكور على تحديد األنشطة االقتصادية(إنتاجية ,خدمية ,حرفية) وبما يتالءم مع رغبة املقترضين
والجدوى االقتصادية كمناشط يجوز اإلقراض لها من املبالغ املحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة
(سابقا) رقم ()29لسنة  2999ف.
وأوضح القرار بأن اللجان الشعبية للشعبيات ( رؤساء مجالس البلديات ) يمكنها اإلشراف على
اقتراح مناشط اقتصادية أخرى جديدة في أي من املجاالت الثالثة املذكورة بالقرار  ،وذلك فيما
تتميز به الشعبية (البلدية) املعنية  ،وعلى الروابط الشبابية توجيه املشتركين فيها واملكونين
لألجسام االقتصادية الجديدة التركيز عليها عند طلب اإلقراض وبما يحقق الجدوى االقتصادية
وفرص التشغيل املبتغاة من ورائها .
املبحث الثالث  :النتائج والتوصيات
ً
أوال – النتائج :
 -1تعد حاضنات األعمال من املستحدثات الحديثة التي تساعد على تشجيع املبادرات الفردية
واملواهب واالبتكارات الجديدة لتجسيدها على أرض الواقع .
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-9تعمل الحاضنات على زيادة نسبة نجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة .
-2إن نجاح حاضنات األعمال مقرون بدعم الدولة وتوفير التسهيالت الالزمة  ،ومقرون أيضا
بتعاون رجال األعمال.
-4حاضنات األعمال تعتبر وسيلة ناجحة لتقليل نسب البطالة في الدولة  ،وبالتالي القضاء على
نسبة كبيرة من الفقر.
-5تعد حاضنات األعمال كأي مشروع قائم بحد ذاته  ،يجب االهتمام بجميع األمور التي قد
تؤدي إلى نجاحه ومن ضمنها االهتمام باألمور اإلدارية واملالية والتسويقية لها .
-6تعمل الحاضنات على توطيد العالقة بين الجامعات والشركات الصناعية التي ترغب في
الحصول على الخبرة العلمية واالستفادة من الطاقات الجامعية .
-7لحاضنات األعمال دور كبير في تنمية االقتصاد القومي  ،وذلك عن طريق تقديم كافة وسائل
الدعم للمشاريع الصغيرة واملساهمة في تطويرها  ،وبالتالي املساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا
والذي هو محور عملها الرئيس ي .
-8حاضنات األعمال في ليبيا ال ترتقي إلى املستوى املطلوب  ،إذا ما قارناها بالدول املتطورة
العربية واألوربية واألسيوية الرائدة في هذا املجال.
ثانيا – التوصيات :
 -1أهمية نشر فكرة حاضنات األعمال في املجتمع ليتسنى للشباب معرفة ما هي حاضنات األعمال
،وخصوصا أن شريحة كبيرة من الشباب ال يعرف ما هي كلمة حاضنة أعمال  ،وبالتالي البد
من عمل حمالت تعريفية لحاضنات األعمال .
 -2القيام بنشر التثقيف والتوعية بأهمية أنشطة االبتكار واالختراع على كل املستويات ( مدارس
 ،معاهد  ،جامعات ) .
 -3إصدار التشريعات القانونية التي تنظم عمل الحاضنات وتشجيع االبتكار لتوثيق الروابط بين
املختبرات والجامعات من جهة  ،والصناعة من جهة أخرى  ،والتعاون مع املنظمات على
املستوى العربي والعالمي لالستفادة منها .
 -4توفير بيئة مالئمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة يضمن بقاءها و إستمراريتها  ،ويتحقق
ذلك بتحقيق الحاضنة ألهدافها .
 -5على ليبيا االستفادة من بعض التجارب العربية والدولية بأهمية حاضنات األعمال والدور
التي تقوم به في دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة .
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 -6منح قروض بدون فائدة للمبتكرين الشباب من أجل توفير الشروط املالئمة إلطالق طاقاتهم .
قائمة املراجع
ً
أوال – الكتب العربية
 -1أبو قحف  ،عبد السالم  ،حاضنات األعمال  ،حاالت عملية وحلول مشكالت  ،الطبعة األولى ،
مكتبة ومطبعة االشعاع  ،مصر  2992 ،ف .
-2الجناوي  ،محمد صالح  ،مقدمة في األعمال واملال  ،الدار الجامعية  ،االسكندرية  ،مصر 1000 ،
ف.
-3السنوس ي  ،رمضان  ،الرويبي  ،عبد السالم  ،حاضنات أعمال واملشروعات الصغرى  ،الطبعة
األولى  ،املركز العربي لتنمية املوارد البشرية  ،ليبيا 2993 ،ف .
-4الشيراوي  ،عاطف ابراهيم  ،حاضنات األعمال ( مفاهيم مبدئية وتجارب علمية )  ،دار العلوم
للنشر والتوزيع  ،مصر  2995 ،ف .
-9الشيراوي  ،عاطف ابراهيم ،حاضنات األعمال ( مفاهيم مبدئية وتجارب علمية )  ،املنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  2999 ،ف .
-2هيكل  ،محمد  ،مهارات إدارة املشروعات الصغيرة  ،الطبعة األولى  ،مجموعة النيل العربية ،
مصر  2993 ،ف
ً
ثانيا – الدوريات
 -1الجمال  ،حسين  ،تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة -املناخ واملعوقات ،ورقة بحثية مقدمة
لندوة املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،طرابلس  ،ليبيا  2999،ف.
 -2السنوس ي  ،رمضان  ،اإلقراض الشباني للمشروعات الصغرى ( البديل املالئم ملواجة تحديات
التنمية والتشغيل )  ،مجلة القوى العاملة  ،السنة األولى  ،العدد األول  ،طرابلس  ،ليبيا 2999 ،
ف.
 -3الشلحي  ،أحمد مهذب  ،دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في استيعاب مخرجات التعليم ،
مقدمة لندوة املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،طرابلس  ،ليبيا  2999،ف.
 -4املباركي  ،هنادي  ،دراسة حول برنامج حاضنات األعمال  ،كلية الهندسة والبترول  ،جامعة
الكويت  ،الكويت . 2990 ،
 -9املكتب االقليمي للدول العربية  ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 ،املطبعة الوطنية  ،عمان أ األردن  2993 ،ف .
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 -2الورفلي  ،ثريا علي حسين  ،متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية ،
مخبر العوملة واقتصاديات شمال افريقيا  ،جامعة حسيبة بن علي بالشلف  ،الجزائر  2992 ،ف .
 -5بدوي  ،أبو بكر عبدين  ،املنشآت الصغيرة وزيادة القيمة املضافة لالقتصاد الوطني  ،سلسلة
موارد منظمة العمل العربي  ،السنة األولى  ،العدد الثاني  2999 ،ف .
 -8بدوي  ،أبوبكر عبدين  ،سلسلة موارد منظمة العمل العربي  ،السنة األولى  ،العدد الثاني ،
 2999ف.
 -0درديرة  ،صالح يوسف  ،دور اتحاد عام غرف التجارة والصناعة في تنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة  ،ورقة بحثية مقدمة لندوة املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ،طرابلس  ،ليبيا 2999،
ف.
 -19رحيم ،حسين  ،نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي  ،مجلة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير  ،العدد ( ، ) 2جامعة فرحات عباس سطيف  2993،ف .
 -11سمائي  ،علي ،دور الحاضنات التكنولوجية في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  ،مجلة
أبحاث اقتصادية وإدارية  ،العدد السابع  2919 ،ف .
 -12طاهر  ،محمد عبود  ،وآخرون  ،حاضنات األعمال مفهومها ودورها في التنمية االقتصادية ،
املؤتمر العلمي األول ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة كربالء  ،العراق  2919 ،ف .
 -13عياني  ،رنا دبيب  ،حاضنات األعمال كآلية لدعم منشآت األعمال الصغيرة في عصر العوملة ،
مجلة روسيكادا  ،العدد ( ، ) 2جامعة سكيكدة  ،الجزائر 2994 ،ف .
 -14قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل ( سابقا )  ،رقم (  ) 99لسنة
 2999ف
 -19قشعة  ،صالح صالح  ،حاضنات األعمال  ،تنمية للقدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة  ،تقرير  2919 ،ف .
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آثر الحوافز في تحسين أداء العاملين في القطاع العام
"دراسة ميدانية على املصرف التجاري–فرع القرضة الشاطئ"
د.عبدالهادي محمد

درهوب1

مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسة للتعرف علي أثر الحوافز بشقيها املادي واملعنوي علي أداء العاملين باملرصرف
التجاري بفرع القرضة الشاطئ ،كما هدفت الي تحديد العالقة بين الحوافز وتحسين االداء لدي
العاملين باملرصرف التجاري  ،وبهدف تحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي  ،وقد تم ترصميم استمارة استبيان وزعت علي املبحوثين الذين كان عددهم (، )24
وكان مجتمع الدراسة من العاملين باملرصرف التجاري الوطني فرع الفرضة الشاطئ  ،وكان عدد
االستبانات املتحرصل عليها ( )83صحيفة بنسبة بلغت ( )%09و الفاقد منها ( )2بنسبة بلغت
ً
( )%09وتم استخدام برنامج (  )SPSSاالحرصائي لتحليل بيانات االستبانة اعتمادا علي اختبار
كرونباخ ألف  ،للرصدق والثبات ،وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة الي النتائج التالية :
 عدم وجود اليات واضحة ملنح الحوافز للعاملين باملرصرف. عدم االهتمام بمعايير الجودة من قبل العاملين بالرصرف.وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باآلتي:
 ضرورة دعم وتعزيز عالقات العمل االيجابية بين العاملين. وضع اليات واضحة وعادلة لنمنح الحوافز للعاملين. العمل على تقديم مزايا معنوية إضافية للعاملين لتحفيزهم على العمل.املقدمة
لقد حظي موضوع الحوافز بشتي أنواعها املادية واملعنوية باهتمام كبير من طرف الباحثين،
وذلك ملا له من تأثير إيجابي علي إنتاجية الفرد ،ويعتبر العنرصر البشري من اهم موارد املنظمات
ً
واملحرك االساس ي املعتمد للنهوض بواقعها واألكثر تأثيرا في االنتاجية ،مما دفع املنظمات الى زيادة
االهتمام باملورد البشري والنظر اليه كشريك استراتيجي وكأداة مهمة لها.كما أن للحوافز دور
فاعل في تحقيق التكامل بين أهداف الفرد وأهداف املنظمة واألفراد عندما يسعون للحرصول
 1محاضر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية سوق االحد بجامعة الزيتونة
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على الحوافز سواء املادية أو املعنوية إلشباع حاجاتهم الشخرصية ويبذلون املزيد من الجهد
والوقت للحرصول عليها ويكونون بذلك قد ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق أهداف
املنظمة التي يعملون بها بكفاءة وفاعلية .ومن خالل االعتماد على مجموعة نظم أحدها نظام
الحوافز والذي يمثل مفتاح نجاح املنظمات في تشجيع العاملين لبذل الجهود لتحقيق االستخدام
األمثل للموارد املتاحة وتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية.
ولهذا جاءت هذه الدراسة لتبين آثر الحوافز بشقيها املادي واملعنوي على أداء العاملين ،ولقد
حاولنا من خالل هذه الدراسة رسم صورة عن آثر الحوافز على أداء العاملين في املؤسسات العامة
ً
بليبيا من خالل ابراز املفاهيم العامة للحوافز وإثرها على العاملين ،مما ينعكس إيجابا على أدائهم
في املؤسسات العامة.
مشكلة الدراسة
أن عدم توافر الحوافز املادية أو املعنوية املناسب ب ب بببة بالنسب ب ب بببة للمو ف املج هد في عمله قد يؤثر
ً
ً
تأثيرا سب ب ب ببلبيا علي أدائه املسب ب ب ببتقبلي ويسب ب ب ببهم في ضب ب ب ببعف إنتاجيته و التالي يقل فرصب ب ب ببة تحقيق
ً
ً
ً
االهداف التي حددتها املنظمة مسب بببقا  ،وتواجه أغلب املؤس ب بسب ببات العامة نقرص ب ببا كبيرا في توزيع
الحوافز بشب ب ب ب بكببل عببام و املبباديببة بشب ب ب ب بكببل خبباي  ،وقببد الح الببباحببث من خالل زيبباراتببه امليببدانيببة
للمرص ب ب ب ببرف التجباري فرع القرض ب ب ب ببة الش ب ب ب بباطئ أنبه ال توجبد اليبة واضب ب ب ب بحبة لتوزيع الحوافز املباديببة
ً
واملعنوية  ،مما أنعكس س ب ب ب ببلبا علي أداء العاملين باملرص ب ب ب ببرف  ،كل ذلك يعد من جوهر املش ب ب ب ببكلة
البحثيبة لبحثنبا هبذا  ،وسب ب ب ببنعمل من خالل هذه املشب ب ب ببكلة الي التعرف علي اثر الحوافز علي اداء
العاملين ونوع هذه الحوافز ومدي فاعلي ها  ،وعليه يمكن ص ب ببياغة إش ب ببكالية البحث في التس ب ببا ل
التالي:
مااا أثر الحوافز على تحسا ا ا ااين اداء العاااملين في املصا ا ا اارف التجاااري الوط –فرع القرض ا ا ا ااة
الشاطئ؟
وينبثق من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
-0ما دور الحوافز املادية في تحسين أداء العاملين في املرصرف التجاري فرع القرضة الشاطئ؟
 -4ما دور الحوافز املعنوية في تحسين أداء العاملين في املرصرف التجاري فرع القرضة الشاطئ؟
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة من خالل االتي:
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-1األهمية العلمية
تنبع أهمية موض ب ب ببوع الدراسب ب ب ببة من أهمية الحوافز ودورها في تحسب ب ب ببين أداء العاملين ،حيث تعد
الحوافز ذات أهمي ببة كبيرة مل ببا له ببا من دور ف بباع ببل في توجي ببه س ب ب ب ببلوك االفراد وتحس ب ب ب ببين أدائهم،
ببباإلض ب ب ب ببافببة الي نببدرت الببدراس ب ب ب ببات التي تنبباولببت اثر الحوافز املبباديببة واملعنويببة علي أداء العبباملين في
املؤسب ب ب بسب ب ب ببات العامة بليبيا ،لذا فإن هذه الدراس ب ب ب ببة قد تثري املكتبات الليبية بما تتضب ب ب ببمنه من
معلومات عن الحوافز من حيث أنواعها وأهمي ها ومفهومها.
-4األهمية العملية
تتلخ فيما سوف تتوصل إليه الدراسة من نتائج وما سوف تطرحه من توصيات يمكن
االستفادة منها في تعديل نظام الحوافز في املؤسسات العامة ،كما يؤمل من هذه الدراسة تزويد
متخذي القرار بمعلومات عن نوعية الحوافز املتبعة ،مما يساعدهم على االرتقاء بمستوي أداء
العاملين.
-8األهمية للمجتمع
تمثل هذه الدراسببة اهمية كبري بالنسبببة للمجتمع ألتها تمس املجتمع مباشببرة من خالل التطرق
للموضوع على قدر كبير
من االهميببة وهو موضب ب ب ببوع الحوافز وأثرهببا على اداء العبباملين في املؤسب ب ب بسب ب ب ببات العببامببة .كمببا تنبع
أهميت ببه من أهمي ببة القط بباع املرصب ب ب ببرفي ألن ببه من القط بباع ببات املهم ببة في ليبي ببا وإن إجراء مث ببل ه ببذه
الدراسب ب ب ببة وما يترتب عليها من نتائج تأمل أن تتوصب ب ب ببل إلى مقترحات تعزز وتدفع وتيره االقترص ب ب ب باد
وتزيد من مداخيل الدولة والتي تنعكس إيجابياتها على دعم باقي القطاعات بالدولة نتيجة لترابط
االقترصاد بعضه ببعض.
فرضية الدراسة:
الفرضية الرئيسية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز وتحسين أداء العاملين.
تتفرع منها الفرضيات األتية:
الفرضب ب ب ببية الفرعية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحرصب ب ب ببائية عند مسب ب ب ببتوي املعنوية ( )9.90بين
استخدام الحوافز املادية وتحسين أداء العاملين.
الفرض ب ببية الفرعية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحرصب ب ببائية عند مسب ب ببتوي املعنوية ( )9.90بين
استخدم الحوافز املعنوية وتحسين أداء العاملين.
هدف الدراسة:
-0التعرف على نظام الحوافز املعتمد في املرصرف التجاري و يان دورها في تحسين أداء العاملين.
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-4التعرف على مدى رضا العاملين عن نظام الحوافز املتبع.
-8التعرف على نوعية الحوافز املقدمة للعاملين في املؤسسات الحكومية.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسب ببة علي اعتمد الباحث على املنهج الوصب ببفي التحليلي الذي يعد األكثر مالئمة مع
متطلبات البحث الحالي من خالل املنهج الوصب ببفي تم االسب ببتعانة باملرصب ببادر العلمية باإلضب ببافة الى
االعتم بباد على ش ب ب ب بببك ببة االنترني ببت في الحرص ب ب ب ببول على بعض املعلوم ببات ذات العالق ببة ،ام ببا املنهج
التحليلي فقد تمثل في اجراء تحليل على البيانات التي تم جمعها من خالل اسب ب ببتمارة االسب ب ببتبيان
واستخدام برنامج ( )spssلتحليل االحرصائي.
الدراسات السابقة:
-1دراس ا ا ا ااة نور عزام  )9112بعنوان :آثر الحوافز على اداء العاااملين في القطاااع الصا ا ا ا ي في
امارة ابوظب .
هببدفببت الببدراسب ب ب ب بة الي التعرف على دور الحوافز في تحس ب ب ب ببين اداء العبباملين في القطبباع الرصب ب ب ب ب ي،
وتوصببلت الدراسببة الي عدد من النتائج أهمها :كانت اس ببتجابة املبحوثين نحو الحوافز املعنوية في
املرتبببة االولي ،تليهببا اسب ب ب ببتجبباب هم للحوافز املعنويببة ،أم ببا اسب ب ب ببتجبباب هم نحو اداء العبباملين فكببان ببت
مرتفعة.
-9دراساة قال سليمة  )9112بعنوان :آثر التحفيز في تحسين اداء العاملين داخل املؤسسة:
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر.
هدفت الدراسة الي التعرف على تأثير الحوافز في مؤسسة اترصاالت الجزائر.
كما توصلت للنتائج التالية:
 وجود نظام داخلي جيد.
 حري املؤسسة علي توفر الحوافز املعنوية.
 العمل على تشجيع العمال لتحقيق اهدافهم.
-1دراس ا ا ا ا ااة محما ااد ع ا اادالرحم  )9111بعنوان :تا االثيف التحفيز علي افا اااءة اداء العا اااملين
بمستشفى ال ان جديد بالخرطوم.
هدفت الدراس ببة الي معرفة دور الحوافز في تطوير العاملين وتحس ببين االداء باملس ببتش ببف  ،وكذلك
معرفة االساليب املتبعة في تطوير العاملين بمستشفيي البان جديد ،وتوصلت الدراسة الي االتي:
 عدم كفاية الحافز بالنسبة لطبيعة وحجم العمل.
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 عدم كفاية وتناسب عالوة بدل العدوي للعاملين باملستشف .
 عدم اتباع سياسات واضحة للحوافز.
-3دراس ا ا ا ااة ااا ي حسا ا ا ا  )9113بعنوان :آثر الحوافز في تحسا ا ا ااين االداء ل اادي الع اااملين في
مؤسسات القطاع العام في االردن.
هدفت الدراسب ببة الي تقر ب ب ي آثر الحوافز في تحسب ببين االداء لدي مو في أمانة عمان الكبرى ،والي
التعرف على مستوي االداء لديهم ،وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي:
 حيازة كل من الحوافز املادية واملعنوية على املستوي املنخفض.
 حيازة الحوافز االجتماعية واالداء على املستوي املتوسط.
الجزء النظري:
امل حث االو  :الحوافز
ويرتبط مفهوم الحوافز بعملية التحفيز ذاتها كون التحفيز شعور داخلي لدى الفرد الذي تكون
لديه الرغبة ألتحاد نشاط او سلوك معين بهدف الوصول الى تحقيق االهداف املحددة  ،كما
يرتبط نجاح املؤسسات وتقدمها علي ما تقدمه تلك املؤسسات من حوافز مادية ومعنوية ،واإلدارة
ً
املهتمة بتحقيق أهدافها املرجوة تجدها تسعي دائما لفهم حاجات مو فيها ودراسة أهم الحوافز
التي تلبي احتياجاتهم ،وال يمكن للحوافز أن تحقق أهدافها اال من خالل وجود الية عمل ونظام
محدد ألدائها بالشكل األمثل ،مع توافر عنرصر في غاية األهمية اال وهو املرصداقية في التطبيق
والتنفيذ ،حيث تعتبر بمثابة املقابل لألداء املتميز ،بحيث يشعر املو ف بالعدالة واالنرصاف في
املعاملة مقارنة مع املو فين االخرين(.عالق،4992،ي.)422
ً
أوال :مفهوم الحوافز:
ً ً
تلعب الحوافز دورا بارزا في حياة األفراد واملنظمات فهي ذات دور مهم في تحسين مستوى االداء
ورفع الكفاءة االنتاجية
للعاملين وشرط من شروط تحسين األداء ان يحرصل العاملون على حوافز تتناسب مع ما يقدمون
للمنظمة من امكانيات وقدرات مخلفة تستوجبها متطلبات العمل .ومن الباحثين من ركز على
جوانب الشعور لدى الفرد فعرفها بأتها شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة ألتحاذ نشاط
أو سلوك معين يهدف منه الوصول إلى تحقيق أهداف محددة (الكعبي ،0009،ي.)02
ويختلف الباحثون في تعريف مفهوم الحوافز كأل حسب وجهة نظرة فمنهم من عرف الحوافز على
اتها مجموعة من العوامل واملؤثرات الخارجية التي تثير الفرد وتدفعه ألداء األعمال املوكلة إليه
على خير وجه عن طريق إشباع حاجاته ورغباته املعنوية( .ماهر ،4990 ،ي)492
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وتعرف بأتها " مجموعة من السياسات والوسائل التي ترصمم وتكيف الستمالة الفرد (املو ف)
نحو أداء الو يفة املعهودة اليه بالشكل الذي ينسجم مع تحقيق أهداف املنظمة( .الغزاوي ،جواد
 ،4909،ي.)880
وينبغي القول هنا بان الحوافز تعتبر من واألساليب املهمة التي يمكن االعتماد عليها في تحفز األفراد
العاملين في املنظمة إلى بدل أقر ى جهد ممكن والعمل برصورة أفضل فهي تحرك قدراتهم وتوحد
ً
جهودهم نحو تقديم كل من يمكن من خالله تحقيق كفاءة االداء تجاه أعمالهم تحقيقا ألهداف
املنظمات التابعين لها (الطائي ،4992،ي.)290
ً
ثانيا :أنواع الحوافز:
تم تقسيم الحوافز الي حوافز إيجابية وحوافز سل ية كاالتي (زويلف  ،4999،ي.)420
-0الحوافز االيجابية :وهي التي تنمي روح االبداع والتجديد وتشمل علي:
*الحوافز املادية :هي األجور والعالوات السنوية واملكافاءات ...،الخ.
*الحوافز املعنوية :تشمل الترقيات وتقدير جهود العاملين واشراكهم في اتخاذ القرارات.
-4الحوافز السلبية :يقرصد بها عقو ات مختلفة يتم ايقاعها على املر وسين قد تؤدي الي تغيير
املو ف لسلوكه الذي عوقب عليه ،و التالي تكون دافع يعمل على شحن املو ف لتحسين أدائه.
ً
ثالثا :شروط نجاح الحوافز:
هناك عدة شروط البد من توافرها لضمان االستفادة من الحوافز ومنها:
ً
 ارتباط الحوافز بأهداف العاملين واالدارة معا. ضمان استمرارية الحوافز. أن تكون الحوافز متناسبة مع اداء االفراد. أن تترصف السياسة التي تنظم الحوافز بالعدالة واملساواة.ً
رابعا :اهداف نظام الحوافز
يمكن تمثيل اهم اهداف نظام الحوافز الجيد بما يأتي(:الدروبي ،4992،ي)022
 -0زيادة نواتج العمل في شكل كميات إنتاج ،جودة إنتاج ،ومبيعات ،وأر اح.
 -4تخفيض الفاقد في العمل ومن أمثلته تخفيض التكاليف وتخفيض كميات الخدمات
وتخفيض الفاقد من املوارد البشرية
 -8اشباع احتياجات العاملين يشتى أنواعها وعلى األخ مايسمى التقدير واالحترام والشعور
باملكانة.
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 -2اشعار العاملين بروح العدالة داخل املنظمة.
 -0تنمية روح التعاون بين العاملين وتنمية روح الفريق والتضامن وتحسين صورة املشروع امام
املجتمع( .يزن  ،4900،ي .)02
ً
خامسا :متطل ات نجاح عملية تحفيز العاملين
ً
حتى يكون نظام الحوافز ناجحا في تحفيز العاملين تحتاج اإلدارة إلى ما يلي (انس ،4900،ي.)490،
ممارسات إدارية ناضجة تتعلق بتوفير كل العوامل املؤثرة بأداء الفرد وهي من مسئولي ها،
-1
و حيث يمكن للفرد أن يتحكم بعمله ويحقق األداء األفضل إذا أراد.
تحديد حاجات ودوافع العمل للعاملين لديها أي تحديد ملاذا يعملون وماذا يركلهم وفها
-2
يعملون من اجل املال فقط أم للتقدم ،وهذا يرتبط بنوع نشاطها ونوع العاملين ،وكذلك بمدى
وعي ونضج عملية اإلدارة.
تحديد قائمة الحوافز التي تقرر استخدامها وتستطيع توفيرها
تحديد نظري ها لدوافع العمل ،أي نظري ها ملا يدفع العاملين لديها لالنتماء إليها وألداء
-3
األعمال املسندة إليهم .وكلما كانت أكثر نضجا ووعيا كلما استفادت من النظريات العلمية املتوفرة
حاليا واالستفادة منها في تحفيز العاملين لديها.
وضع اعتماد ذلك في ترصميم أنظمة االجور واملزايا في ترصميم نظاما (أنظمة) للحوافز
-4
وإدارته فهي تحتاج الى ترتيبات واعية يعتمدها املدراء في تحفيز مجموع العاملين.
امل حث الثاني :أداء العاملين
يشير االداء الو يفي ال ب درجببة تحقيببق واتمببام امله ببام املكونببة لو يفة الف ببرد ،وهببو يعكببس الكيفية
الت ببي يتحقببق بهببا ،او يشبع بها الفببرد متطلبات الو يفة ،وغالبببا مببا يحدث لبس وتداخل بين االداء
والجهببد ،فالجهببد يشير ال ب الطاقة املبذولة ،امببا االداء ،فيقاس عل ب اساس النتائج التببي حققها
الفببرد ،فمثال الطالب قببد يبذل جهدا كبيرا فببي االستعداد لالمتحان ،ولكن ببه يحرصل علب درجات
منخفضة ،وفببي مثل ه ببذه الحالة يكببون الجهد املبذول عالي بينما االداء منخفضا(.برنوطي ،4992،
ي.)822
اوال ً :ماهية األداء:
أثار موضوع األداء الو يفي اهتمام الباحثين واملفكرين فبي حقل اإلدارة دلك الن العامل البشري
هبو املحبور في املنظمات اإلدارية ،كما أنه يعتبر أحد املبؤشرات الدالة على مستوي كفاءة العاملبين
و لوغهبم مستوي االنجباز املطلوب وفق اإلمكانيات املتاحة .فاألداء نشاط يعكس كال من األهداف
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والوسائل الالزمة لتحقيقها ويرتبط باملخرجات التي تسعى املنظمات إلى تحقيقها .عرصمت
 ،4900،ي.)00،
ً
ثانيا :مفهوم األداء
ولقد تعددت وجهات النظر فيما يتعلق بمفهوم األداء الو يفي ،فالبعض عرفه بأنه " مدى نجاح
الفرد أو فشله في تحقيق األهداف املطلو ة في عمله" وفي تعريف اخر “نعني بأداء الفرد للعمل،
قيام الفرد باألنشطة واملهام املختلفة التي يتكون منها عمله " (عاشور  ،0009،ي .)40
كما عرف بأنه " القيام الف ببرد بإنجاز او تنفيذ مهام و يفته بفاعلبية "( ،0002-Davidي.)020
ً
فالفرد قد يملك املقدرة على أداء عمل معين ،ولكنه لن يكون قادرا على تأديته بشكل جيد إذا
لم يكن لديه الدافع لتأديته ،والعكس صحيح ،فقد يتوفر الدافع الكاف عند الفرد لتأدية العمل،
لكنه لن يؤديه كما ينبغي إذا فقد املقدرة على ذلك.
ً
ثالثا :فاعلية االداء
يتجه بعض علما اإلدارة في تعريفهم إلى فاعلية األداء الو يفي إلى تحديد عائد السلوك الذي يرصدر
عن الفرد ،دون االهتمام بالفرد الذي يرصدر عنه ذلك السلوك .لذلك يعرف " فروم " الفاعلية
بأتها صفة للسلوك الذي تبذل فيه طاقة ويترتبب عليه آثر مرئي (أريك فروم  ،0030،ي.)02
بينما يعرفها الهواري بأتها " القدرة على تحقبيق النتائج املتوقعة من األداء الو يفي" (الهواري،
 ،0003ي .)2
في حين يعرف " ريدن " فاعلية األداء الو يفي بأتها املدى الذي ينجز به القائد املهام املوكلة إليه
من خالل الجماعة التي يقودها ،ويميل البعض اآلخر إلى القول بأن فاعلية األداء الو يفي ليست
مفهوم واحدا وهو اإلنتاجية ،وإنما يتسع ذلك املفهوم في نظرهم ليتضمن عدة عناصر تشمل "
انجاز أهداف املنظمة ،وإشباع حاجات الجماعة ،واإلسهام في رفاه العاملين على املدى القريب
والبعيد ،واملجتمع الذي تعمل فيه املنظمة.
ً
رابعا :عناصر تحسين اداء العاملين
تقوم فكرة تحسين االداء على اساس عالج القرصور واالنحراف في األداء الفعلي عن االداء
املس هدف والتي قد تعود الى أي من عناصر اداء العاملين التالية (السالمي  ،4990،ي.)022
 -1املعرفة بمتطلبات العمل :وتتمثل بكل ما يتعلق بالعمل من حيث املهارات الفنية واملهنية
والخلفية العامة عن العمل وكل املجاالت املرتبطة بها.
نوعية العمل :ما يدركه العاملين عن عمالهم الذي يقومون بها وما يملكونه من رغبه
-2
ومهارات فنية وقدرة لى تنفيذ االعمال املناطة بهم دون الوقوع في االخطاء.
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كميببة العمببل املنجز مقببدار العمببل الببذي يسب ب ب ببتطيع املو ف انجببازه في الظروف العبباديببة
-3
وسرعة االنجاز( .عبدالباري  ،4998،ي.)02
 -4املعرفة بمتطلبات العمل :وتتمثل بكل ما يتعلق بالعمل من حيث املهارات الفنية واملهنية
والخلفية العامة عن العمل وكل املجاالت املرتبطة بها.
نوعيبة العمببل :مببا يببدركببه العبباملين عن عمببالهم الببذي يقومون بهببا ومببا يملكونببه من رغبببه
-5
ومهارات فنية وقدرة لى تنفيذ االعمال املناطة بهم دون الوقوع في االخطاء.
كميببة العمببل املنجز مقببدار العمببل الببذي يس ب ب ب ببتطيع املو ف انجببازه في الظروف العبباديببة
-6
وسرعة االنجاز.
ً
خامسا :العوامل املؤثرة على اداء العاملين
ً
يتطلب تحديد مستوى األداء الفردي معرفة العوامل التي تحدد هذا املستوى والتفاعل بينها ،ونظرا
لتعدد هذه العوامل وصعو ة معرفة درجة تأثير كل منها على األداء ،لذا فان الباحثون يواجهون
عدة صعو ات في تحديد العوامل املؤثرة على األداء ويمكن تحديد اهم تلك العوامل باآلتي:
 -1العوامل الفنية :وتشمل التقدم التكنولوجي ،املواد الخام ،الهيكل التنظيمي وطرق وأساليب
العمل .ان الجوانب الفنية تؤثر بشكل واضح ومباشر على كفاءة املنظمة واألفراد ،فنوعية اآلالت
وكمي ها والطرق واألساليب العلمية املستخدمة في العمل جميعها تؤثر على مستوى واإلنتاجية
واألداء بشكل عام.
العوامل اإلنسانية :وتمثل في القدرة على األداء الفعلي للعمل وتتضمن املعرفة والتعلم والخبرة
باإلضافة إلى التدريب
واملهارات ولقدرات الشخرصية كما تشمل الرغبة في العمل والتي تحدد من خالل روف العمل
املادية واالجتماعية وحاجات ورغبات األفراد (الشوابكة  ،4993،ي.)24
ً
سادسا :أثر الحوافز على االداء:
أن تقديم الحوافز لألفراد العاملين يعود بالنفع على املؤسسة والفرد ،فحرصول الفرد على حوافز
يحقق له الرض ببا واالس ببتقرار الو يفي ،والذي بدوره س ببيس بباهم في والء وانتماء العامل أو املو ف
ملؤس ب ب بس ب ب ببته ،و تالي يبذل مجهود أكبر مما يتعكس علي انتاجية املنظمة .ويظهر تأثير الحوافز على
االداء الو يفي على النحو التالي:
 زيادة مستوي االنتاج.
 ترسيخ جذور واهداف املنظمة وتعزيزها في نفوس العاملين.
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 العيش الكريم ألصحاب العمل وللعاملين على السواء.
ً
سابعا :عالقة الحوافز بتحسين اداء العاملين
تس ب ب ببعى املنظمات الى تحس ب ب ب ببين اداء العاملين من اجل ان يكون االداء الفردي أفض ب ب ب ببل من حيث
الكميببة والنوعيببة ،لتحقيق ذلببك يتوجببب القيببام بر ط انظمببة الحوافز بببإنتبباجيببة العبباملين ،كون
الحوافز تزيبد االصب ب ب ب برار لبدى العامل على اداء العمل من خالل خلق الرغبة لديه عن طريق زيادة
ً
الحمباس والدافعية لدى العامل مما ينعكس ايجابيا على االداء العام وزيادة االنتاجية .اضب ب ب ببافة
الى امكبانيبة تحقيق التفباعبل بين االفراد العباملين واملنظمبة من خالل دفع العبامبل الى العمبل بكل
ما يملك لتحقيق اهداف املنظمة املرس ب ب ببومة .وتسب ب ب بباعد في نفس الوقت على منع شب ب ب ببعور العامل
ببباإلحب باط من خالل تهيئببة االجواء س ب ب ب ببواء التي بببدورهببا تببدفع العببامببل الى املثببابرة والوثوق بعملببة
لتحقيق الكفبباءة العبباليببة .اض ب ب ب ببافببة الى مببا تقببدم نظببام الحوافز املتبع يودي الى خلق روح االبتكببار
لدى العاملين وتحسين أسلوب عملهم لزيادة (الجساس ي  ،4909،ي .)040
الجزء التط يقي
يهدف هذا الجزء من الدراسة الي تحليل بيانات مجتمع الدراسة واختبار الفرضيات ،كما هدفت
الدراسة إلى الكشف عن دور الحوافز في تحسين أداء العاملين ،ولتحقيق هذا الهدف كان البد
من القيام بالتحليل اإلحرصائي باستخدام البرنامج اإلحرصائي ( ،)SPSSالختبار الفرضية ومن تم
التوصل إلى النتائج والتوصيات ،وفيما يلي عرض لهذه اإلجراءات املنهجية التي أعتمدها في هذا
البحث لتحقيق األهداف التي نسعى للوصول إليها.
ً
أوال :مجتمع وعينة الدراسة
 -0مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من مو في مرصرف التجاري الوطني فرع القرضة الشاطئ ،والبالغ عددهم
تقريبا ( )24مو ف.
-9عينة الدراسة:
تم القيام بمسح شامل ملجتمع الدراسة واملتمثل في العاملين باملرصرف التجاري فرع القرضة
الشاطئ والبالغ عددهم
( )24مو ف انطبقت عليهم الشروط العلمية للبحث العلمي ،وقد تم توزيع االستبيان عليهم،
وثم ترجيع ( )83استبيانه واستخدمت في التحليل ،والجدول التالي يبين توصيف العينة.
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جدول رقم ( )0مجتمع البحث وحجم العينة ومفردات العينة املستخدمة في التحليل.
البيان

مجتمع
البحث

حجم العينة

املرصرف التجاري
فرع الفرضة

24

83

نسبة العينة إلى
إجمالي املجتمع
%09

االستبيانات الغير
الواردة

االستبيانات
املحللة

عدد

%

عدد

%

2

%09

83

%09

ً
ثانيا :أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة من استمارة استبيان تضمنت " اثر الحوافز علي تحسين أداء العاملين " ،و
ش ببملت ( )02عبارة .وقد تم التحقق من دور الحوافز في تحس ببين أداء العاملين ،وس ببوف نتعرض
لكل من هذه الخطوات بش يء من التفرصيل.
تم جمع الع ارات الت ترت ط بالدراسة ،وقسمت إلى معلومات عامة ومحور اما يلي:
املحور األول :الحوافز حيث ينقسم الى بعدين هما:
البعد االول :الحوافز املعنوية حيت شمل على" 2فقرات".
البعد الثاني :الحوافز املادية حيث شمل على " 2فقرات"
املحور الثاني :تحسين أداء العاملين حيت شمل " 3فقرات"
 -1استخراج مقاييس الصدق والث ات لالستبيان.
وقبل عرض نتائج تحليل إجابات عينة البحث تم حسب ب ب بباب املدى لصجابات ،والوصب ب ب ببول إلى طول
الفئة لكل درجة من درجات الترجيح ،وذلك على النحو التالي:
حيث أن املدى = الفرق بين أابف قيمة وأصغر قيمة أابف قيمة – أصغر قيمة).
9.33=2/0
املدي2=0-0 :
املدى )4
طو الفتفة =
عدد الفئات الدرجات ) )5
وبعد ذلك تم إضافة طول
الفترة إلى اقل قيمة في املقياس وهي الواحد وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا لباقي
الفترات حيث تكون الفرضية مقبولة بحسب املقاييس املبينة في الجدول رقم (.)4
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جدو رقم  )9ي ين طو ومقياس الفتفة
املتوسط املرجح

املستوى

من 0إلى 0.20

غير موافق بشدة

من  0.39إلى 4.00

غير موافق

من 4.29إلى 8.80

محايد

من 8.29إلى 2.00

موفق

من 2.49إلى 0

موافق بشدة

-9ث ات االست انة:
تم احتساب ثبات فقرات االستبانة باستخدام الطريقة اإلحرصائية الفا كرونباخ والجدول ادناه
يبين كافة متغيرات البحث:
جدو رقم  )3معامل اورن اخ الفا ملتغيفات ال حث.
معامل الفا كرونباخ الرصدق
اإلبعاد
0,941
9,886
الحوافز املعنوية
0,883
0,778
الحوافز املادية
0,938
0,879
تحسين اداء العاملين
9,042
9,300
اإلجمالي

من خالل الجدول أعاله يتضح أن جميع متغيرات البحث األساسية تتمتع بمعدل ثبات مقبولة
بعد أن وصلت أجمالي معدل الفا كرونباخ ملتغيرات الدراسة ككل (( 9,300هذا ما يدل دقة
فقرات االستبانة وإمكانية الوثوق بها  .كما ويتضح من معامل الرصدق إن املقياس يمكن ان يقيس
ما وضع لقياسه بعد أن بلغ أجمالي معامل الرصدق لجميع األبعاد (.)9,042
ً
ثالثا :تحليل نتائج الدراسة
املحور األو  :تو يع إجابات العينة على األسئلة املتعلقة بالحوافز.
ولوصف مستوى أهمية الحوافز وقد لجأ الباحث إلى استخدام املتوسطات الحسابية واالنحراف
املعياري ،ومحسو ية " "tللتحقق من معنوية الفقرات ومدى أهمية كل فقرة.
ال عد األو  :الحوافز املعنوية
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جدو رقم  )4املتوس ااط الحس اااري واالنحراف املعياري إلجابات مفردات عينة الدراس ااة على
فقرات املتغيف املستقل الحوافز املعنوية)
فقرات نظام الحوافز
تساعد تنمية العالقات اإلنسانية بين
العاملين.
تساعد الحوافز املعنوية في تنمية العالقات
بين العاملين
أشعر باهتمام وتقدير ر سائي
مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات
املؤشر الكلي

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
االتفاق

النتيجة

4,22

9,00

%23,1

منخفض

8,22

9,02

%28,4

مرتفع

8,00
2,99
8,24

9,22
9,29
9,30

%39
%32,3
%20,2

مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتضح من الجدول اعاله ان إدارة املرصرف تهتم بالحوافز املعنوية ملساهم ها في تشجيع العاملين
ً
على استغالل اوقات الفراغ ودفعهم الى تنمية مهاراتهم وزيادة شعورهم بأهمية االعمال فضال
عن ذلك كان من احد اساليب الحوافز املعنوية
مش بباركة العاملين في اتخاذ القرارات للوص ببول الى حلول ايجابية للمش بباكل التي تواجه املرص ببرف،
حيث نالح ان املتوسب ب ب ببط الحسب ب ب ببابي العام بلغ ( )8,24بانحراف معياري قدره ( )9,30مع وجود
اتف بباق كلي نسب ب ب بببت ببه ( ، )%20,2وفي نفس الوق ببت تم تعزيز النت ببائج امل ببذكورة من خالل الفقرة
املتعلقة ب( مشب بباركة العاملين في اتخاذ القرارات ) حيث حققت اعلى متوسب ببط حسب ببابي من بين
الفقرات بلغ ( )2,99بببانحراف معيبباري قببدره( )9,29ونسب ب ب ببببة اتفبباق ( )%32,3وهببذا يببدل على ان
ادارة املرص ب ب ب ببرف تش ب ب ب ببارك العاملين في رس ب ب ب ببم س ب ب ب ببياس ب ب ب ببات املرص ب ب ب ببرف ما يؤدي الى زيادة ش ب ب ب ببعورهم
باملس ببؤولية  .في حين ببجلت فقرة (تس بباعد الحوافز املعنوية على تنمية العالقات االنس ببانية بين
العاملين) اقل متوسب ببط حسب ببابي بلغ ( )8,22بانحراف معياري قدره ( )9,00بنسب بببة اتفاق قدراها
( )%23,0وهبذا يبين عبدم توجيبه الحوافز املعنويبة من قببل ادارة املرص ب ب ب ببرف بباتجاه يس ب ب ب بباعد على
تقويببة العالقببات االنس ب ب ب ببانيببة بين الكوادر العبباملببة والببذي يس ب ب ب بباهم في تحسب ب ب ببين اداء العبباملين ملببا
للعالقات االنسانية من تأثير وأهمية خاصة في بيئة االعمال.
ال عد الثاني :الحوافز املادية :ويتكون من ( )2فقرات ،وفيما يلي تحليل لهذه الفقرات من خالل
حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من الفقرات كما نرى في الجدول رقم (.)0
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جدو رقم  )5تحليل النتائج املتعلقة بالحوافز املادية
فقرات الحوافز املادية
تهتم مؤسستنا بتحفيز العاملين حتي يقدموا
احسن ما عندهم
تتوفر بيئة عمل مناسبة داخل املكان
أنا راض عن التعويضات التي اتقاضاها
(االجر-العالوات-املكافآت ).،
اشعر بالرضا عن نظام الحوافز املتبع
املؤشر الكلي

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

نسبة
االتفاق

النتيجة

8,30

9,29

%32,1

مرتفع

8,23

9,22

%34,4

مرتفع

8,34

9,22

%75,8

مرتفع

2,90
8,32

9,23
9,22

%87,7
%34,4

مرتفع
مرتفع

الجدول اعاله يوضح املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ونسبة االتفاق لفقرات الحوافز
ً
املادية لقياس اهمية نظام الحوافز املادية في املرصرف التجاري وفقا لوجهة نظر العينة املس هدفة
 ،ويتبين من املؤشرات انه يوجد رض ي لدي العاملين عن نظام الحوافز املادية املتبع في املرصرف
 ،حيث بلغ املتوسط الحسابي العام ( )8,32بانحراف معياري قدره ( )9,22مع وجود اتفاق كلي
بنسبة ( )%34.2في اجابات افراد العينة  ،كما بلغ متوسط الفراق بين املتوسط الحسابي لهذا
البعد وقيمة االختبار املعتمد وهو الوسط النظري ( )8بفارق ( ، )9,32وما يعزز هذه النتيجة
الفقرة الرابعة ( اشعر بالرضا عن نظام الحوافز املتبع ) التي حرصلت على نسبة اتفاق عالي
وصلت الى ( )%32,2بمتوسط حسابي ( )2,90و انحراف معياري ( ،)9,23كما وان جميع الفقرات
ً
حققت نتيجة مرتفعة قياسا بالوسيط النظري.
املحور الثاني :أداء العاملين
س ب ب ب ببوف يتم تحلي ببل فقرات املحور ال ببذي يتكون من ( )3فقرة اسب ب ب ببتج بباب له ببا أفراد العين ببة وفق
مقياس ليكرت الخماس ي حيت
تم حس بباب املتوس ببط الحس ببابي واالنحراف املعياري والتقدير لكل فقرة من فقرات املجال ،وفيما
يلي تحليل نتائج املحور بشكل منفرصل في الجدول رقم (.)2
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جدو رقم  )6تحليل النتائج املتعلقة أداء العاملين
فقرات تحسين أداء العاملين
القدرة على تقديم أفضل الخدمات.
ً
تنفيذ العاملين ألعمال طبعا ملعايير
الجودة.
زيادة قدراتهم على تنظيم االعمال
وتنفيذها.
باملعرفة الكافية حول طبيعة االعمال
املناطة بهم
الفهم الكامل باألساسات وقوانين العمل.
انجاز اإلعمال في موعدها.
العمل ساعات اضافية إلنجاز االعمال
املطلو ة.
اداء االعمال دون الوقوع في اي خطاء.
املؤشر الكلي

املتوسط
الحسابي
8,28

االنحراف
املعياري
9,20

نسبة
االتفاق
%20,4

مرتفع

4,02

9,02

%02,1

منخفضة

8,22

9,02

%28,4

مرتفع

8,90

9,24

%33

مرتفع

2,94
8,32

9,00
9,30

%32,3
%22,3

مرتفع
مرتفع

2,92

9,29

%09,4

مرتفع

2,94
8,23

9,23
9,22

%32,3
%23,8

مرتفع
مرتفع

النتيجة

الجدول اعاله يعرض النتائج املتعلقة بفقرات تحسين اداء العاملين من خالل املتوسط الحسابي
واالنحراف املعياري ونسبة االتفاق والنتيجة الكلية  ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الكلي ()8,23
بانحراف معياري ( )9,22ونسبة اتفاق في اراء املستجيبين وصلت الى ( )%23,8ما يعكس حالة
اتفاق على املتغير التابع لترصل النتيجة العامة الى نتيجة مرتفعه  ،كما بلغ متوسط الفرق بين
املتوسط الحسابي لهذا البعد وقيمة االختبار املعتمدة وهو الوسط االفتراض ي ( )8بفارق ( )24اي
ان هناك تحسن في اداء العاملين  ،اما على مستوى الفقرات التي تدعم هذه النتيجة فقد جلت
فقرة ( العمل ساعات اضافية النجاز االعمال املطلو ة ) متوسط حسابي بلغ ( )2,92بانحراف
معياري قدرة ( )9,29ونسبة اتفاق في اآلراء وصلت الى ( )%09.4ما يدل على ان اهتمام املرصرف
بالعاملين وتنظيم شؤوتهم كان من نتائجه زيادة رضا العاملين بحيث دفعهم الى تقديم اي ش ي
في سبيل تحقيق الهداف املنشورة  .اما اقل الفقرات مستوى اجابة فقد كانت (تنفيذ العاملين
ً
ألعمال طبقا ملعايير الجودة) فقد جلت متوسط حسابي ( )4,02بانحراف معياري قدرة ()9,02
ونسبة اتفاق ( )02,0ما يدل على ان إدارة املرصرف غير مهتم بمعايير الجودة ولم يسعي الى
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توضيحها للعاملين عن طريق الدورات املتعاقبة لتمكين العاملين على تقديم خدمات تتالءم مع
طبيعة البيئة املرصرفية.
اخت ار فرضيات الدراسة:
عمل الباحث في هذا الجانب على اختبار فرضيات الدراسة ،حيث تركزت مهمة هذه الفقرة على
اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة من خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون وكما يلي:
الفرضية الرئيسية:
هناك عالقة ذات داللة إحص ااائية بين الحوافز وتحس ااين أداء العاملين باملص اارف التجاري –
فرع القرضة الشاطئ.
ومن أجل اختبار العالقة بين املتغير التابع واملتغير املستقل سوف يتم القيام بتحليل معامل
االرتباط بيرسون وهو كما يلي:
الجدو  )2املؤشرات الت توضع العالقة والتلثيف بين متغيفات الدراسة
املتغيفات املستقلة

املتغيف
املعتمد

الحوافز

الحوافز املادية
الحوافز املعنوية

الكلي

X

معامل
االرت اط

R2

قيمة )(F
املحسوبة

قيمة الدالة
املحسوبة

**9,02

9,40

**0,09

9,902

تحس اداء
العاملين

**9,22

9,44

**3,09

9,942

Y

**9,28

9,00

**08,09

9,900

*تدل على ارتباط وتأثير ذو داللة احرصائية عند مستوى معنوية ()9,90
** تدل على ارتباط وتأثير ذو داللة احرصائية عند مستوى معنوية ()9,90
تبين من خالل املؤشبرات الواردة أعاله ان قيمة الدالة املحسو ة بلغت ( )9,900وبهذا تكون اقل
من البدالبة املتعبددة ( ، )9,90وقبد اكبدت املؤشب ب ب ب برات على وجود عالقة ارتباط قوية بين متغيرات
البحببث بعببد ان وقببد بلغببت قيمببة معببامببل االرتببباط (** ، )9,28ممببا يببدل على ان االعتمبباد على
الحوافز من قبل ادارة املرصرف سوف يؤدي الى تحسين اداء العاملين وما يعزز هذه االجابة قيمة
معبامبل التحبديبد  R2الببالغبة ( )9,00اي ان ( ) %00من التحسب ب ب ببن الحباص ب ب ب ببل ببأداء العباملين في
املرصب ب ببرف يعود على الحوافز املعتمدة في املرصب ب ببرف ،كما تبين ان قيمة  Fاملحسب ب ببو ة (**)08,09
عند مستوى دالة ( (9,90مما يدل على ان هناك تأثير للحوافز علي تحسين اداء العاملين  ،جميع
املؤشرات الواردة اعاله تثبت صحة الفرضية الرئيسية .
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 -1الفرضا ااية الفرعية االولى :توجد عالقة ذات داللة إحصا ااائية بين الحوافز املادية وتحسا ااين
اداء العاملين.
الجدو  )8املؤشرات الت توضع العالقة والتلثيف بين متغيفات الدراسة
املتغيفات املستقلة

معامل
االرت اط

R2

قيمة )(F
املحسوبة

قيمة الدالة املحسوبة

الحوافز املادية

**9,02

9,40

**0,09

9,902

من خالل تحليل البيانات ا هرت النتائج على مستوى الدالة املحسو ة ( )9,902اي اقل من
الدالة املعتمدة ( ، )9,90وتأكد على قوه العالقة بين املتغيرين من خالل معامل االرتباط االيجابي
حيث بلغ (** ، )9,02ما يدل ان هناك رض ي عن الحوافز املادية من قبل العاملين  ،مما ينعكس
ً
إيجابا علي ادائهم  ،وما يعزز هذه االجابة قيمة معامل التحديد  R2البالغة ( )9,40اي ان () %40
من التحسين الحاصل بأداء العاملين في املرصرف  ،ووصلت قيمة  Fاملحسو ة (** )0,09عند
مستوى دالة ( (9,90مما يدل على ان هناك تأثير للحوافز املادية علي اداء العاملين  .م خال
املعطيات الواردة اعاله يتم ق و الفرضية املتمثلة في وجود عالقة وأثر بين الحوافز املادية
اداء العاملين.
 -9الفرضا ا ا ايااة الفرعيااة الثااانيااة :توجااد عالقااة ذات داللااة احصا ا ا ااائيااة بين اسا ا ا ااتخاادم الحوافز
املعنوية وتحسين اداء العاملين.
الجدو  )2املؤشرات الت توضع العالقة والتلثيف بين متغيفات الدراسة
املتغيفات املستقلة
الحوافز املعنوية

معامل
االرت اط
**9,22

R2
9,44

قيمة )(F
املحسوبة
**3,09

قيمة الدالة
املحسوبة
9,942

يتضببح من املؤشبرات الواردة في الجدول اعاله ان مسببتوى الدالة املحسببو ة ( )9,942اي اقل من
الببدالببة املعتمببدة ( ،)9,90كمببا وأش ب ب ب ب ببارت النتببائج الى وجود عالقببة قويببة اذ بلغ معببامببل االرتب بباط
(** ، )9,22ما يدل ان وضوح اهمية نظام الحوافز املعنوية وارتباط تحسين األداء فيه  ،كما بلغ
معبامبل التحبديبد  R2البالغة ( )9,44اي ان ( ) %44من التحسب ب ب ببين الحاص ب ب ب ببل بأداء العاملين في
املرص ب ب ببرف ،ووص ب ب ببلت قيمة  Fاملحس ب ب ببو ة (** )3,09عند مس ب ب ببتوى دالة ( (9,90مما يدل على ان
هناك تأثير للحوافز املعنوية علي تحسب ببين اداء العاملين  .م خال املعطيات الواردة اعاله يتم
ق و الفرضية املتمثلة في وجود عالقة بين الحوافز املعنوية وتحسين اداء العاملين.
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النتائج والتوصيات
ً
اوال :النتائج
 -0أ هرت النتائج بأن تركيز ادارة املرصرف بدرجة كبيرة في منح الحوافز للعاملين على استمارة
التقييم والتي في كثير من األحيان قد ال تكون دقيقة كما هو موضح بالجدول رقم (.)0
 -4ال يعتمد املرصرف على اليآت واضحة ملنح الحوافز املعنوية للعاملين مما آثر على اداء العاملين
ً
ً
سلبيا وخرصوصا عند إدراك العاملين ان اليات املتبعة ال تتناسب مع ما صممت من اجله .كما
هو موضح بالجدول رقم (.)2
 -8تبين انه توجد عالقة بين الحوافز بشقيها املادي واملعنوي على أداء العاملين باملرصرف .كما
هو موضح بالجدول رقم (.)2
 -2من خالل تحليل البيانات تبين ان العاملين في املرصرف التجاري غير مهتمين بمعايير الجودة
عند تقديمهم للخدمات .كما هو موضح بالجدول رقم (.)2
ً
ثانيا :التوصيات
ً
التركيز على الحوافز املادية بناءا على ما يقدمه العاملين من أداء متميز.
-1
 -2العمل على عقد اجتماعات دورية متعاقبة الهدف منها توضيح اليات املعتمدة من قبل ادارة
املرصرف في منح الحوافز مع وجوب االستماع الى اراء العاملين ومقترحاتهم.
 -3التركيز على الحوافز املعنوية ملا لها من دور في تحسين العالقات بين العاملين من خالل بث
روح التعاون بينهم والعمل كفريق واحد يسعى لتحقيق اهداف املنظمة املنشودة.
 -4التركيز على الحوافز املعنوية ،باتجاه يساعد على تقوية العالقات االنسانية بين الكوادر
العاملة والذي ينعكس على أدائهم.
املصادر
 اريك فروم ( ،)0030اإلنسان بين الجوهر واملظهر ،ترجمة لطفي فطيم ،الكويت ،سلسلة عالم
املعرفة ،ي.02
 انس ،عبد الباسط عباس ( ،)4900ادارة املوارد البشرية عمان ،دار امليسرة للنشر والتوزيع،
ي.490
 الجساس ي ،عبد هللا حميد محمد ( ،)4909آثر الحوافز املادية واملعنوية على العاملين ،دراسة
ميدانية في دائرة التربية ،االكاديمية العر ية البريطانية ،ي.040
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 الدروبي سليمان ( ،)4992التحفيز عن طريق أدراك الذات ،عمان ،األردن ،عالم الثقافة للنشر
والتوزيع ،ي.022
 الطائي ،وسف ( ،)4992مؤيد الحسين وهشم فوزي العبادي ،إدارة املوارد البشرية مدخل
استراتيجي متكامل ،عمان ،الوراق للنشر والتوزيع ،ي.290
 القرالة ،عرصمت سليم ( ،)4900الحكمانية في االداء الو يفي ،االردن ،جليس الزمان ،ي.00
 الكعيبي ،نعمة والسامرائي مؤيد ( ،)0009ادارة األفراد مدخل تطبيقي ،بغداد ،مطبعة االعمال
املركزية ،ي.02
 الهواري ،سيد ( ،)0003املدير الفعال للقرن الحادي والعشرون ،التوجهات الفكرية واألساليب
العلمية ،ط ،0القاهرة ،مكتبة عين شمس ،ي.2
 الغزاوي نجم عبدهللا ( ،)4909الو ائف االستراتيجية في إدارة املوارد البشرية ،عمان :دار
اليازوري للنشر والتوزيع .ي.880
 برنوطي ،سعاد ( ،)4992ادارة املوارد البشرية ادارة االفراد ،ط ،4دار وائل للنشر ،عمان االردن
 ،4992،ي .822
 زويلف ،مهدي ( ،)4999إدارة االفراد في منظور كمي والعالقات اإلنسانية ،عمان ،األردن ،دار
مجدالوي للنشر ،ي.420
 عاشور ،احمد صقر ( ،)0009السلوك االنساني في املنظمات ،دار املعرفة الجامعية،
االسكندرية ،ي.40
 عبد الباري ابراهيم درة وزهير نعيم الرصباغ ( ،)4993ادارة املوارد البشرية في القرن الحادي
والعشرون من ى نظمي ،عمان ،دار وائل للنشر ،ي.02
 عالقي ،مدني عبد القادر ( ،)4992االدارة دراسة تحليلية للو ائف والقرارات االدارية ،جدة،
دار خوارزم للنشر ،ي.422
 ماهر ،احمد ( ،)4990إدارة املوارد البشرية ،االسكندرية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر،
ي.492
 يزن ،تميم ( ،)4900إدارة املوارد البشرية( ،أساليب اإلدارة الحديثة) ،ي.02
املراجع األجنبية:
0-David j .Abramis , “Relationship of job stressors to job performance :Linear or
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االستقرار السياس ي وأثره على االدارة املحلية " دراسة نظرية "
أ .مصطفى

أبودرنه1

ملخص الدراسة
تناقش هذه الدراسة تأثير االستقرار السياس ي على االدارة املحلية من خالل وصف وتحليل كل ما
يتعلق بظاهرة االستقرار السياس ي كونها هدفا تسعى لبلوغه النظم السياسية لضمان استمراريتها
وبقاؤها وذلك بتحديد مفهوم االستقرار السياس ي وعوامله ومؤشراته ،ثم دراسة اإلدارة املحلية
التي أمست الوسيلة التنظيمية األولى لتنفيذ أهداف السياسة العامة وملا لها من مزايا وخصائص
تجعلها الركيزة األولى للدولة لبلوغ أهدافها وغايتها وخاصة التنموية منها ،وذلك من خالل تعريف
االدارة املحلية وتحديد أسسها وخصائصها وأهدافها وعوامل نجاحها وفشلها وظروف األخذ بها،
وعليه فإن هدف الدراسة األساس ي توضيح مواضع التأثير والعالقة بين االستقرار السياس ي
واالدارة املحلية واستخالص العالقة بينها.
املقدمة
تعتبر ظاهرة االستقرار السياس ي من الظواهر السياسية املعيارية التي تقاس وتصنف بها النظم
السياسية وعلى الرغم من اختالف مظاهرها ومؤشراتها إال انها تظهر بوضوح جلي على الدول التي
تعمها وذلك لوجود حالتين ال ثالث لهما للدولة  ،إما حالة االستقرار أو عدم االستقرار وهما حالتان
متناقضتان ال يحتمل وجودهما معا  ،فاألولى يسود مظهرها العام تقدم وازدهار وتنمية وتحديث
ً
وانتظام في شتى مجاالت الحياة وعلى العكس تماما في حالة عدم االستقرار فيعم التخلف والحروب
والفساد والفوض ى في أغلب مناحي الحياة فيها ،لذا كان االستقرار السياس ي هو الهدف األسمى
والغاية القصوى التي تسعى إليها أغلب النظم السياسية في العالم ،إال أن الرؤى حول تحقيقه
تختلف من حالة الى أخرى وتتوقف الى حد كبير على خصوصية الدول وطبيعة القيم الثقافية
والتفاعالت بين القوى املجتمعية املختلفة  ،حيث أن القيم الثقافية واملعتقدات الفكرية التي
تحملها النخب السياسية تؤثر بشكل كبير في السعي الى تحقيق هذا املطلب وفي أغلب األحيان فإن
وسائل تحقيق االستقرار تتمحور في إحدى الوسيلتين األولى هي من خالل تعزيز القوة العسكرية
واألمنية بتحصين النظام بترسانة عسكرية قوية ملكافحة أية محاولة للتغيير ولضمان البقاء ألطول
فترة ممكنة ويطلق عليه البعض االستقرار على املدى القصير ّ
وصنف أغلب علماء السياسة تلك
النظم التي تتبع هذه الوسائل من ضمن حالة عدم االستقرار  ،في حين أن الحالة الثانية تتجه
 1مساعد محاضر بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة طرابلس
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نحو بناء مؤسسات كبرى تحت سيادة القانون بعيدا عن الشخصنة ،أي سيادة العمل املؤسس ي
في جميع مفاصل النظام ومن ثم التوجه نحو التنمية والتحديث لكسب الرضاء الشعبي " الشرعية
" ومن ثم الوصول الستقرار على املدى الطويل وهو املطلوب ،وملا كانت السلطة التنفيذية هي لب
النظام السياس ي حيث أنها الجانب الحركي للنظام التي تترجم فيه السياسات واالهداف الى أفعال
عن طريق أجهزتها املختلفة والتي غالبا ما يطلق عليها الجهاز اإلداري للدولة ،بحيث يتبنى الوسيلة
التنظيمية اإلدارية التي تناسب أوضاع البيئة السياسية واالقتصادية والعوامل والظروف
الطبيعية واالجتماعية له  ،ويعتبر أسلوب الالمركزية اإلدارية من افضل األساليب املستخدمة في
التنظيم االداري إذا توفرت الظروف لذلك ،وتعتبر اإلدارة املحلية من إحدى صور التنظيم االداري
الالمركزي ،إال ان األخذ بها يتطلب ظروف وعوامل معينة لتحقيق أهدافها ولعل من أهم تلك
الظروف والعوامل عامل االستقرار السياس ي فهو من العوامل الرئيسة التي يعتمد عليها نظام
االدارة املحلية ،وعليه فإن هذه الدراسة تبحث في أثر االستقرار السياس ي على االدارة املحلية وذلك
القسم األول  :تناول فيه الباحث األطر النظرية
من خالل تقسيم الدراسة إلى قسمين :
لالستقرار السياس ي واإلدارة املحلية  ،والقسم الثاني  :تناول تحليل أثر االستقرار السياس ي على
االدارة املحلية وأثر اإلدارة املحلية على االستقرار السياس ي.
املشكل البحثي.
يتمثل املشكل البحثي لهذه الدراسة في تساؤلين هما :ما هو تأثير االستقرار السياس ي على نظام
االدارة املحلية ؟ وهل هناك تأثير متبادل بين االستقرار السياس ي واالدارة املحلية؟.
فرضية البحث
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها:
 لالستقرار السياس ي تأثير كبير جدا على نظام االدارة املحلية.
 مثلما أن االستقرار السياس ي له تأثير على نظام االدارة املحلية فإن االدارة املحلية تعد
ً
داعما لالستقرار السياس ي ومؤثرة فيه.
أهمية وأهداف الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل أهمية املوضوع التي تعالجه واملتعلق بتأثير االستقرار السياس ي
على االدارة املحلية التي بدورها أيضا تكمن أهميتها في كونها الركيزة األولى لإلدارة العامة للدولة في
تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية الشاملة فهي تساهم في بناء الوعي التنموي و استقراره
و توظيفه من خالل مشاركة حقيقية و فاعلة في العملية التنموية بحكم قربها من املواطن .
أما أهداف هذه الدراسة فيمكن تلخيصها فيما يأتي:
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 تحديد اإلطار املفاهيمي لالستقرار السياس ي وتحديد عوامله ومؤشراته تحديد مفاهيم وأسس االدارة املحلية و االهداف والعوامل والظروف املتعلقة بها . تحديد طبيعة العالقة بين االستقرار السياس ي واالدارة املحلية. املساهمة في تعويض النقص في الدراسات املتعلقة باإلدارة املحلية .الدراسات السابقة
ً
أوال دراسة (دراوش )5102،اإلدارة املحلية وعملية إدارة التنمية في الجزائر املعوقات ومقاربات
االصالح
هدفت هده الدراسة الى ما يلي:
– تحديد االطار القانوني لوحدات االدارة املحلية في الجزائر وتطوره
 تحديد طبيعة العالقة بين السلطة املركزية والالمركزية وبين املواطنين وتنظيمات املجتمع املدنيوالقطاع الخاص
ابراز التحديات والعراقيل التي تواجه االدارة املحلية في الجزائر واساليب مواجهتهاوتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها تكمن في األتي:
– ابرزت املقاربات املعاصرة لإلدارة املحلية أهمية تفعيل الالمركزية من خالل زيادة استقاللية
الوحدات املحلية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية أي أنه كلما كانت الوحدات املحلية تتمتع
باستقاللية عن السلطة املركزية  ،كلما دفع ذلك الى تفعيل دورها في عملية التنمية
اثبات ان االدارة املحلية في الجزائر تعاني من ضعف على املستوى املالي والكادر البشري بالشكلالذي يعيق مشاركتها بفاعلية في عملية التنمية
ً
ثانيا دراسة (ابوخويط وأخرون  ) 5102.بعنوان معوقات تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا
تهدف هذه الدراسة الى:
 تحديد متطلبات تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا. تحديد أهم املعوقات التي تحد من تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا. تحديد نقاط القوة لدعمها ونقاط الضعف لعالجها.أما أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي تتلخص في ما يأتي :
 بعد الواقع الليبي عن تطبيق االدارة املحلية وخاصة في ما يتعلق بتفعيل دور البلديات– وجود وتحديد العديد من املعوقات التي تحول دون تطبيق نظام االدارة املحلية في ليبيا .
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 تقديم العديد من االقتراحات والتي تساهم في ازالة تلك املعوقات التي تحول دون تطبق نظاماالدارة املحلية في ليبيا .
ثالثا دراسة ( قبايلي  )5102 ،بعنوان دور االدارة املحلية في تحقيق التنمية املستدامة في الدول
النامية
تهدف هذه الدراسة الى
 محاولة دراسة دور اإلدارة املحلية في تدعيم التنمية املستدامة في الدول النامية بوضع نظريةفي اإلدارة قابلة للتطبيق
 تحديد اإلطار املفاهيمي لإلدارة املحلية والتنمية املستدامة ابراز أهم التحديات التي تواجه اإلدارة املحلية وتقديم اقتراحات لتفعيل دور اإلدارة املحليةلتحقيق التنمية املستدامة.
اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة تكمن في " ان قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف
التنمية املستدامة يعتمد على تكاثف الجهود املحلية والدولية وذلك باتخاذ استراتيجيات اقليمية
ودولية تعزز جهود هذه الدول السيما في ما يتعلق بتسيير التجارة وتسهيل فرص نفاذ منتجاتها
الى األسواق الدولية بشروط بسيطة ودونما اية عراقيل وتوفير الدعم املالي والفني لها وتسهيل
نقل واكتساب التكنولوجيا الحديثة مما يمكنها من التغلب على املشاكل االقتصادية واالجتماعية
والبيئية وبدعم جهود التنمية ".
ً
رابعا دراسة ( سماعيلي  )5102 ،بعنوان اإلدارة املحلية ومتطلبات التنمية  ،حيث تهدف هذه
الدراسة الى - :التعرف على الدور االداري والتخطيطي لإلدارة املحلية في دعم االتجاهات التنموية
بمفهومها الواسع املحلي والوطني
.تقييم تجربة اإلدارة املحلية في الجزائرتقييم جوانب العالقة بين السلطة املركزية والهيئات املحلية وامكانية تطويرها نحو االفضل ابراز الخصائص األساسية والكفيلة لظهور نماذج فعالة وتقديم اقتراحات لتفعيل دورها.اهم نتائج هذه الدراسة ويمكن تلخيصها على هذا النحو:
اتضح من الدراسة مدى اتساع اختصاصات البلدية الجزائرية ومدى تدخلها في كل االنشطةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية اال انها اختصاصات مقيدة بسلطة الرقابة االدارية وربط
القادة املحليين برباط وثيق باألجهزة املركزية هذه الضغوط تعتبر من أسباب أزمة اإلدارة املحلية
بالجزائر.
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ً
 ان نظام اإلدارة املحلية في الجزائر ال يزال حديثا ولم يصل بعد إلى تحقيق األهداف املرجوة كماأنه يسير بخطى بطيئة نحو التطور .
التعريفات اإلجرائية
 االستقرار السياس ي :هو ظاهرة سياسية تعبر عن نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته
في دولة ما  ،ويتضح ذلك من حالل تمتع النظام بمستوى عال من الشرعية ،وزيادة معدل
التطور والتنمية " االقتصادية والسياسية واالجتماعية" في املجتمع من خالل مؤسسات
فاعلة ورصينة.
 اإلدارة املحلية :أسلوب تنظيم إداري تسعى إليه الدولة البسيطة املوحدة في شكلها
الدستوري والذي يتم بمقتضاه تقسيم اقليم الدولة الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية
املعنوية االعتبارية من خالل مجالس منتخبة من قبل أفرادها  ،تتمتع بسلطات وصالحيات
واسعة في إدارة مصالحها تحت رقابة واشراف الحكومة املركزية .
مناهج البحث
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي وذلك بوصف وتحليل األدبيات النظرية
واملتمثلة في الكتب واالبحاث العلمية التي تناولت موضوعي االستقرار السياس ي واالدارة املحلية
كما يمكن االستعانة ببعض املناهج واملداخل االخرى حسب ما تطلبه بعض املواضيع الفرعية
املتعلقة بالدراسة .
تقسيم الدراسة
ُ
تم تقسيم الدراسة على ثالثة مطالب رئيسية كان أولها االستقرار السياس ي والذي بدوره قسم
على ثالثة عناوين فرعية االول تناولت فيه الدراسة مفهوم االستقرار السياس ي ،في حين تناول
العنوان الفرعي الثاني عوامل االستقرار السياس ي ،أما ثالثهما فتناولت فيه الدراسة مؤشرات
االستقرار السياس ي ،أما ثاني املطالب فهو االدارة املحلية فحوى على موضوعين  ،األول منهما
تناول املفهوم واألسس والخصائص لإلدارة املحلية أما الثاني فيتناول عوامل نجاح وفشل االدارة
املحلية وأهدافها وظروف األخذ بها  .واملطلب الثالث ختم به البحث بتوضيح العالفة بين
االستقرار السياس ي واالدارة املحلية أي أنه كنتيجة للبحث والتحقق من صحة الفرضيات .
املطلب األول :االطار النظري لالستقرار السياس ي واإلدارة املحلية
ً
أوال االستقرار السياس ي Political stability .
يعتبر االستقرار السياس ي ظاهرة سياسية اعتبرها اغلب البحاث انها ذات طبيعة معيارية  ،حيث
تقاس وتصنف بها الدول والنظم السياسية ،كما تعتبر من أبرز الظواهر السياسية ذات األبعاد
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املتعددة واملتشابكة التي تتغير بتغير الزمان واملكان واألشخاص ،فهي تحظى باهتمام الباحثين في
املجال السياس ي بدراستها دراسة معمقة ،إال أن أغلب الدراسات التي تناولت ظاهرة االستقرار
السياس ي ركزت على الناحية السلبية للظاهرة أي ظاهرة عدم االستقرار السياس ي والتي تختلف
اختالفا كبيرا عن ظاهرة االستقرار السياس ي في الحالة واملحددات واألسباب والعوامل واملتغيرات
واملؤشرات فأغلب الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة باإلشارة اليها كمعيار للتصنيف ال كظاهرة
سياسية لها أسبابها ومحدداتها ومؤشراتها ،فهي ظاهرة معقدة جدا نظرا لتعدد وتشابك العوامل
,واملتغيرات الداخلة في تركيب هذه الظاهرة.
 -1مفهوم االستقرار السياس يThe concept of political stability .
ال يختلف مفهوم االستقرار السياس ي عن العديد من املفاهيم في العلوم اإلنسانية بشكل عام
والعلوم السياسية بشكل خاص من حيث غموضه وتعقده وعدم وجود تعريف شامل له متفق
عليه ،كما أن من أهم الصعوبات التي تواجه تعريف ظاهرة االستقرار السياس ي تكمن في عدم
ً
ً
ً
وجود مصطلح متفق عليه لتعريفه تعريفا لغويا محددا  ،ذلك أن معظم املفكرين السياسيين
الذين بحثوا في هذه الظاهرة  ،قد اكتفوا بتحديد كل من مؤشراتها اإليجابيـة والسلبية  ،بمعنى
آخر الدوافع الكامنة وراء استقرار أو عدم استقرار النظام السياس ي دون تقديم تعريف محدد
للمصطلح خاصة وأن هذه املؤشرات والدوافع تختلف من بيئة مجتمعية ألخرى فاالستقرار
السياس ي هو مصطلح غالبا ما يعبر عن قدرة النظام على البقاء والتكيف مع البيئة املحيطة به
واالستمرار ألطول فترة ممكنة دونما أي تغيير في الوضع االجتماعي مع أن يكون النظام السياس ي
متمتعا بقدر كافي من الرضا الشعبي والقبول أي حالة التوازن بين مدخالت ومخرجات العمليات
السياسية للنظام ومن هذا الصدد يعرفه الدكتور اسماعيل عبد الكافي في موسوعة املصطلحات
السياسية " بأنه قدرة النظام على االستمرار لفترة طويلة وعدم وجود تغيير اجتماعي لفترة طويلة
ويكون النظام السياس ي باقيا في حالة مقبولة من التوازن لفترة طويلة Stability Equilibrium
حيث ان االستقرار هو الهدف االساس ي لصانع القرار"(الشاهر ،)5102 ،وعندما ربطت بعض
الدراسات داللة االستقرار السياس ي باحتواء الصراعات واالزمات بدون عنف داخل الدولة ومن
هذا املعنى يرى الباحث السياس ي شاهر الشاهر ان االستقرار السياس ي هو مدى قدرة النظام
السياس ي على استثمار الظروف وقدرة التعامل بنجاح مع األزمات الستيعاب الصراعات التي تدور
داخل املجتمع ،مع عدم استعمال العنف فيه ،ألن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم االستقرار
السياس ي ،فاالستقرار السياس ي أمر تسعى إليه األمم والشعوب ،ألنه يوفر لها الجو والبيئة
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الضروريين لألمن والتنمية واالزدهار ،ومفهوم االستقرار السياس ي مفهوم نسبي تختلف بعض
مفرداته حسب املجتمعات(.بدرالدين )0891،
وترى دراسات اخرى أن مفهوم االستقرار السياس ي مرهون بفاعلية ونجاعة املؤسسات الرسمية
في الدولة فيعرف ريتشارد هيقـوت  RICHARD HIGOTاالستقرار السياس ي بأنه " قدرة مؤسسات
النظام على تسيير األزمات التي تواجهه بنجاح وحل الصراعات القائمة داخل الدولة بصورة
يستطيع معها أن يحافظ عليها في منطقة تمكنه من إنهاء األزمات والحد من العنف السياس ي و
تزايد شرعية النظام" (بوعافية  ، )5102،بينما اعتمد صامويل هانتجتون SAMUEIL
 HANTINGTONفي تعريفه لالستقرار السياس ي على مستوى العالقة بين املشاركة السياسية من
جهة واملؤسسية السياسية من جهة ثانية ،وعليه فقد قسمه إلى ثالثـة مستويات منخفضة،
متوسطة ومرتفعة وإلى نظامين ،مدني و بريتوري(محفوظ  )5112،ويرى الباحث محمد محفوظ
أن املقصود باالستقرار السياس ي" هو وجود نظام سياس ي مقبول من العالقات بين قوى األمة
وأطرافها فاالستقرار السياس ي في جوهره ومضمونه ليس وليد القوة العسكرية واألمنية مع ضرورة
ذلك في عملية األمن واالستقرار وإنما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
تجعل من كل قوى املجتمع وفئاته عينا ساهرة على األمن ورافدا أساسيا من روافد االستقرار"
(مهنا  )0889 ،ويمكننا القول أن اغلب الدراسات استخدمت مؤشرات ومحددات االستقرار
السياس ي في تعريفه  ،لذا تعددت املفاهيم وتنوعت.
َ
وتأسيسا على ما سبق فإنه يمكننا وضع تعريف اجرائي لالستقرار السياس ي على هذا النحو:
االستقرار السياس ي هو ظاهرة سياسية تعبر عن نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته في
دولة ما  ،ويتضح ذلك من حالل تمتع النظام بمستوى عال من الشرعية ،وزيادة معدل التطور
والتنمية " االقتصادية والسياسية واالجتماعية" في املجتمع.
 -2عوامل االستقرار السياس ي Political stability factors
أ -التكامل القومي National integration :
يرى كارل دويتش أن التكامل القومي هو الحالة التي تمتلك فيها جماعة معينة شعورا كافيا
بالجماعية وتماثال في مؤسساتها االجتماعية وسلوكها االجتماعي الى درجة تتمكن فيها هذه
الجماعة من التطور بشكل سلمي ،أي حالة يحل فيها أفراد املجتمع الواحد خالفاتهم سلميا بدون
اللجوء إلى العنف(محمد وآخرون  ، )0892،فالتكامل القومي يعد عامال مهما في دعم االستقرار
ّ
السياس ي للنظام وخاصة عندما تولي النخبة الحاكمة اهتماما به ووضع استراتيجيات محكمة
ومدروسة تؤدي الى اثراء التكامل القومي الوضع الذي ينس ى فيه أفراد املجتمع كل خالفاتهم
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الفردية ويكون همهم الشاغل الوطن وذلك من خالل االلتفاف حول إرادة واحدة وهذه الحالة
تعبر عن أعلى مستويات الرابطة السياسية.
ب -املشاركة السياسية Political participation :
تعتبر أنظمة الحكم الديمقراطية أكثر األنظمة استقرارا في العالم  ،حيث تعد الديمقراطية من
أهم العوامل املؤثرة في ظاهرة االستقرار السياس ي ،فالديمقراطية تعني في أبسط معانيها مشاركة
الشعب في الحياة السياسية أي أن األسلوب الديمقراطي في ممارسة السلطة يتحقق باملشاركة
السياسية ويقصد باملشاركة السياسية "هي العملية التي يمكن من خاللها ان يقوم الفرد بدور
في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية على أن تتاح الفرصة
لكل مواطن بان يسهم في وضع األهداف والتعرف على أفضل الوسائل واألساليب لتحقيقها،
وعلى أن يكون اشتراك املواطن في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي
يترجم شعور املواطن باملسؤولية االجتماعية تجاه األهداف واملشكالت املشتركة ملجتمعه ،وان
يعتقد كل فرد ان لديه حرية (الصفار  ، )5112،وال تتحقق املشاركة السياسية إال من خالل
وجود برملان يمثل كافة القوى واألحزاب السياسية والفئات االجتماعية وسيادة القانون ،فتلك
األجواء تعزز من اندفاع األفراد الى املشاركة واالنخراط في الحياة السياسية وبالتالي يتحقق
الرضاء والقبول وبهذا تترسخ الشرعية و التي هي هدف كل نظام سياس ي.
جـ -الثقافة السياسية املتجانسة Homogeneous political culture :
تعتبر الثقافة السياسية جزء من الثقافة العامة للمجتمع فهي تنحصر في القيم واالتجاهات
والسلوكيات واملعارف السياسية  ،أي انها نظام من القيم واملعتقدات ترتبط بأفراد مجتمع معين
يتعرضون لخبرات تنشئة مختلفة لحد ما( ،عبد الكافي  )5101،ويتجلى دور الثقافة السياسية في
ثقافة النخبة السياسية ،حيث أن اتجاهات وأفكار ومشاعر وسلوك من يشغلون املناصب العليا
في املجتمع وخالل فترة زمنية معينة مهمة جدا داخل النظام السياس ي ،كما يعتبر تجانس الثقافة
السياسية لألفراد في املجتمع الواحد عامال مهما في دعم االستقرار السياس ي  ،فالثقافة املشتركة
ً
تعطي شعورا للفرد باالنتماء وذلك ألنها تربط األفراد معا في جماعة واحدة يشعرون فيها بالتوحد
واالندماج  ،لذلك فإن التجانس الثقافي والتوافق الفكري بين الجماعات املكونة للمجتمع
يساعدان على االستقرار ومشاركة االفراد في العملية السياسية(امين  ، )0881،كما أن وجود
تجانس فكري وثقافي إيديولوجي بين القوى السياسية واالجتماعية املتفاعلة داخل نظام الحكم
ً
السائد ،هـو ما من شأنه أن يجعل املجال واسعا للحوار وتبادل اآلراء بصفة سلمية على أساس
خدمة املصـلحة العامـة وتحقيـق التوافق والترابط املجتمعي ،وهو ما يجسد فكرة االستقرار.
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د -التفاوت االقتصادي واالجتماعي Economic and social inequality :
ان تزايد حدة الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين الجماعات يؤدي الى الحرمان النسبي والذي
بدوره يؤدي إلى الشعور باإلحباط والسخط العام على املستوى الجماعي مما يدفع الجماعات الى
العنف ضد النظام وقياداته األمر الذي يؤدي إلى عدم االستقرار  ,كما أن استمرار التفاوت
االقتصادي واالجتماعي يؤدي الى تفجير التناقضات واالنقسامات القائمة مما يؤدي إلى اضطرابات
عنيفة (حاج سليمان .)5118،
هـ -الفاعلية السياسية Political effectiveness :
تعتبر الفاعلية السياسية من أهم دواعم االستقرار السياس ي وهي تعبير عن قدرة النظام السياس ي
ومؤسساته على االستجابة للمؤثرات البيئية املحيطة به أي تكافؤ وتوازن بين جانبي املدخالت
واملخرجات والذي يتوقف على نجاعة عملية التحويل أي تحويل املدخالت الى مخرجات  ،فكلما
كانت قدرة النظام السياس ي قوية لالستجابة أي تكون مخرجات عملية التحويل إيجابية ،كلما
أدت إلى زيادة في درجة الرضاء لذى أفراد املجتمع وبالتالي زيادة معدالت الشرعية والتي من خاللها
يتحقق االستقرار السياس ي ،حيث يرى ديفيد إيستون أن النظام الذي يتمكن في تغيير سياساته
وقراراته (مخرجاته) إزاء التغيرات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة في بيئته الداخلية هو النظام
الذي يستطيع تحقيق شرعيته ويضمن استقراره السياس ي(.حاج سليمان)5118،
و -قوة وضعف املؤسسات السياسيةThe strength and weakness of political institutions :
إن ضعف املؤسسات السياسية ،والصراع الشخص ي على السلطة ،هو أمر ناتج عن االفتقار إلى
ً
قاعدة مؤسساتية قويـة ،وإلى وجود سكان فاعلين سياسيا ،هنا تبرز أهمية البناء الدستوري
واملؤسسات الدستورية من أجل تحقيق االستقرار وكبح النزاعات التسلطية ،وإكساب املؤسسات
السياسية الثبــات واالستمرارية ( مهيدات  ، )5112 ،كما أن االنحطاط املؤسس ي الذي يجعل
مؤسسات الدولة أبنية ضعيفة و تعاني الوهن الذاتي وتفتقـد الشـرعية وغيـر قادرة على التالؤم
والتكيف مع املستجدات وهو ما يقود إلى تدخل العسكريين في الحياة السياسـية ،بحكـم أنهـم
يمثلون قوة منظمة وفعالة وقادرة على ملء الفراغ السياس ي ،كما يقود ذلك إلى االنقالبات
العسكريـة و االغتيـاالت السياسية لتغيير أشخاص الحكام و الوصول إلى السلطة مما يؤدي إلى
حالة من عدم االسـتقرار السياسـي فـي تلـك الــدول(مهيدات.)5112 ،
ز -الفساد السياس ي واالداري Political and administrative corruption :
يعتبر الفساد السياس ي وال سيما حينما يكون على مستوى القيادة الحاكمة ،التي ال تهتم إال
بمصلحتها وبكيفيـة الحفـاظ على مكانتها في السلطة ،معتمدة في ذلك على استعمال وسائل و
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أساليب القمع والقهر والدعم الخارجي ممـا يـدفع العسكريين إلى التدخل في الحياة السياسية،
واالستيالء على مقاليد الحكم وهو ما يفجر األزمات و يخلـق مشـاكل عديدة في املجتمع من شأنها
أن تؤدي إلى الفوض ى وإلـى عدم االستقرار(رضوان  ،)5112،كما أن سوء و فساد الجهاز اإلداري
ومشاكله على صعيد السلطة التنفيذية وعدم قدرته على القيام بـدوره فـي مجـال الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،األمر الذي يؤدي إلى تفش ي األزمات وإلى تردي األوضاع في
الحياة العامـة وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على فرص التنمية وعلى سلوك األفراد
واملجتمع بشكل عام ،فتظهر حالـة عدم االستقرار الناتجة عن هذا الضعف في الجهاز
التنفيذي(.زايد)0892 ،
حـ -املتغيرات والظروف الخارجية External variables and conditions :
تلعب البيئة الخارجية للنظام السياس ي دورا كبيرا ومهما في عملية استقرار النظام أو عدم
استقراره وخاصة في عصر التكنولوجيا والتطور الهائل في وسائل االتصال ،وهي عوامل عديدة
ً
مثال ،حيث تلعب القوى
ومتنوعة ،فالتدخالت الدولية املباشرة وغير املباشرة في شؤون الدولة
ً ً
املتدخلة دورا بارزا في تدبير املكائد السياسية التي قد تطيح ببعض الحكومات واألنظمة السياسية
وتساهم في دعم حركات التمرد وفي االنقالبات العسكرية وفي إيجاد االنقسامات القبلية أو تعميقها
ً
وهو ما ينعكس سلبا على االستقرار السياس ي في هـذه الدول(جالل  ،)0892،كذلك فإن الحروب
والنزاعات بين الدول والتي تعتبر من بين أخطر وأشد العوامل الخارجية التي تهدد االستقرار
السياسـي واألمن الداخلي للدول ،ثم إن محاكاة الحدث أو عوملته بحيث يلعب دورا بالغ األهمية
في زعزعة االستقرار السياس ي في معظم الـدول ويتم ذلك من خالل التأثر باألحداث التي تحدث،
ً
فالثورات التي تحدث في بلدان معينة مثال قد تتم محاكاتها من قبل دول أخرى ،و ما حدث في
بداية سنة  5100في تونس التي اشتعلت فيها شرارة ما ُسمي بالربيع العربي لتتبعها بعد ذلك كل
من مصر وليبيا واليمن والعديد من الدول األخرى ،ثم يأتي العامل االقتصادي الدولي املتمثل في
ً
النظام االقتصادي الدولي والذي كثيرا ما يؤثر بشـكل سـلبي علـى األوضـاع السياسية في كثير من
الدول السيما النامية منها بشكل غير مباشر ،فنظام العالم الرأسمالي يؤدي إلى بروز مركز يعيش
مستوى عال من التطور التكنولوجي ودول أطراف مهمتها توفير املواد األولية والزراعية والعمالة
الرخيصة ،بحيث يحدث التبادل االقتصادي بين املنطقتين على مستوى غير عـادل ،مما يؤدي
إلى حدوث الخلل الذي يسبب البؤس والحرمان والتخلف ملناطق األطراف ،فينتشر بالتالي الفقر
وتسـوء التغذي ــة وتظهر املجاعات وتتدهور األوضاع الصحية للسكان ما يدفعهم للقيام بأعمال
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العنف والشغب من أجـل املطالبة بتحسين األوضاع وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى غياب األمن و
انتشار ظاهرة عدم االستقرار بكافة أنواعه(بوعافية .)5102،
Indicators of political stability
 -3مؤشرات االستقرار السياس ي :
نظرا لتعدد عوامل وأسباب االستقرار السياس ي ومحدداته األمر الذي عمق الخالف في تحديد
مؤشرات االستقرار السياس ي وذلك الختالف االنظمة والبيئة املحيطة باألنظمة ،أي ما يعد في
دولة ما أنه عامل أساس ي لالستقرار السياس ي فإنه سيكون عامل ثانوي في دولة اخرى ،وال يتسع
املجال هنا للخوض في سرد تلك الخالفات وسنكتفي في هذه الدراسة بعرض أهم مؤشرات
االستقرار السياس ي واملتفق عليها في معظم الدراسات وهي كاآلتي :
*-التداول السلمي للسلطة Peaceful transfer of power :
وهو عملية انتقال السلطة طبقا ملا هو متعارف عليه دستوريا ومهما كان نمط ونوع النظام ملكيا
أو جمهوريا أي تكون عن طريق االنتخابات أو الوراثة أو التعيين فاملهم هنا أال يكون عن طريق
االنقالبات أو التدخالت العسكرية ،وتعتبر عملية االنتقال السلمي للسلطة داخل النظام السياس ي
مؤشرا حقيقيا لظاهرة االستقرار السياس ي بحيث تعكس مدى ما يتمتع به النظام السياس ي من
ثبات ورسوخ في ضوء ما يصاحبها من تغيير في شخص الحاكم أو التنظيمات اإلدارية والسياسية
أوفي االثنين معا (اسماعيل .)0888،
*-الشرعية وقوة النظام السياس ي Legitimacy and the power of the political system :
يحتاج أي نظام سياس ي بغض النظر عن نوعه وتركيبته ليحكم ويشعر باألمان ومن ثم االستمرار
واالستقرار الى قدر من ثقة الشعب ورضاه  ،وعلى الرغم من عدم توصل البحاث الى ايجاد صيغة
واحدة ملفهوم الشرعية اال انها تتمحور على الشعور بالقبول والرضاء من قبل الشعب بالنظام
السياس ي  ،فيعرفها موريس دو فرجيه بأنها " الحكومة التي تمثل رأي الشعب وهي تتمتع بصفة
الشرعية من حيث أصولها وجدورها وتركيبتها (والي ،)5112 ،ومنهم من يعرفها بأنها التعبير عن
حالة الرضا والتأييد التي يبدها املواطنون اتجاه النظام الحاكم ،وهذا ما يجعل ممارسة السلطة
نابعة من مصدر واحد يخدم الصالح العام ،ألن النظام ال يمتلك األحقية في الحكم وال يكتسب
صفة الشرعية من دون قبول وطاعة املحكومين له (ضافري .)5102 ،وحيث أن من مظاهر عدم
االستقرار كثرة االحتجاجات وتزايد الشغب واملظاهرات وهي أمور بطبيعة الحال تحدث غالبا من
عدم قبول بعض أو أغلب افراد املجتمع للسياسات النظام الحاكم ،أي حدوث أزمة في الشرعية
ً ً
ً
مؤشرا ومعيارا مهما لقياس حالة االستقرار ألي نظام سياس ي،
 ،لذا فإن مستوى معدل الشرعية
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ً
فكلما تمتع النظام السياس ي بمعدل كبير كان دليال على تمتعه بحالة االستقرار السياس ي والعكس
صحيح.
*-غياب (العنف  ) Violenceواختفاء الحروب االهلية والحركات االنفصالية والتمردات
والثورات :
يعتبر العنف هو املظهر الرئيس ي لعدم االستقرار السياس ي فلطاملا ارتبطت ظاهرة عدم االستقرار
السياس ي في بعض املجتمعات بعدة مؤشرات سلبية تدور كلها حول طاهرة العنف  ،مثل
االحتجاجات العنيفة والحروب األهلية واالنقالبات السياسية والعسكرية والثورات ،األمر الذي
يؤدي إلى إثارة الفوض ى وانهيار شرعية النظام السياس ي(ابراهيم ، )0885 ،حيث أن هذه
السلوكيات غالبا ما تؤدي باإلطاحة بالنظام الحاكم أو تغييره أو االنفصال وهي مظاهر واضحة
على فقدان االستقرار واألمان داخل الدولة  ،وعليه فكلما كانت الحياة داخل املجتمع بعيدة عن
ً
ً
العنف ومظاهره كلما كان ذلك مؤشرا واضحا عن اتسام ذلك املجتمع بحالة االستقرار السياس ي.
* -االستقرار البرملاني Parliamentary stability :
يمثل البرملان أعلى سلطة في الدولة الحديثة ذات النظام الديمقراطي وهو املمثل للشعب
واملستمد شرعيته منه ،عليه فإن تم حله قبل استيفاء مدته القانونية أو استقالة بعض اعضاؤه
أو اسقطت عضوية بعض أعضاؤه كذلك فإن ذلك يعتبر مؤشرا من مؤشرات عدم االستقرار،
فقد يكون ذلك ٌ
نوع من االحتجاجات ملكونات السلطة التشريعية ناتج من تهديد أو تدخل أو
هيمنة من خارج تلك السلطة مما يودي إلى زعزعة عمل واستقرار تلك السلطة ،لذى فإن استقرار
ً
ً
السلطة التشريعية وثبات اعضاؤها طيلة مدتهم القانونية دليال صريحا وواضحا لالستقرار
البرملاني وبالتالي استقرار النظام بأكمله وذلك تحقيقا ملبدأ التوقف والتوافق بين أجهزة النظام
السياس ي ومكوناته السياس ي.
* -سيادة القانون واحترام القواعد الدستورية : Rule of law.
تعتبر سيادة القانون في جميع مناحي حياة املجتمع واحترام القواعد الدستورية وتقديسها في
العمل السياس ي تعبيرا لرسوخ وقوة النظام السياس ي في الدولة وهي سيادة العمل القانوني
املتجسد في طغيان املؤسساتية بجميع مظاهرها وفي شتى املجاالت داخل النظام السياس ي ،وذلك
باختفاء مظاهر الشخصنة واملحسوبية واالعتبارات الشخصية االجتماعية (القبلية والعرقية
واملذهبية والدينية)  ،فسيادة القانون وتقديس الدستور مؤشرا كبيرا من مؤشرات االستقرار
السياس ي .
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* -السيادة: Sovereignty :
وتتجلى السيادة في قوة النظام السياس ي واستقالليته وفرض هيبة الدولة داخليا وخارجيا وفي
حماية املجتمع من االزمات والصراعات الداخلية وضبط االمن في الداخل وقدرته على مواجهة
االخطار الخارجية كالغزو العسكري أو التدخل الخارجي بجميع درجاته وأنواعه  ،وحيث أن أي
خلل في عنصر السيادة يؤدي إلى تخلخل وتصدع في النظام السياس ي نفسه بكون السيادة ركم
ً
مهما من أركان الدولة ،لذا فإنه كلما كانت السيادة للدولة مستوفية كان ذلك تأكيدا على
استقرارها السياس ي .
* -االستقرار االقتصادي في الدولة Economic stability in the country:
ً
ً
يعتبر االستقرار االقتصادي دو أهمية بالغة جدا ألي نظام سياس ي وذلك نظرا ألهمية الجانب
االقتصادي في قوة النظام السياس ي وتحقيق أهدافه ،لذا فإنه أهم املؤشرات العامة لالستقرار
السياس ي في كل املجتمعات بمختلف انواعها ويعتبر في نفس الوقت أحد دعائمه الرئيسية ،
فحينما يسود االستقرار السياس ي في الدولة فإن النظام يوجه سياساته االقتصادية وطاقاته
الوطنية نحو أهداف التنمية والبناء والتشييد وبالتالي تتعاون في الدولة القطاعات الخاصة مع
القطاعات العامة في تمويل املشاريع االقتصادية الضخمة إلنعاش السوق الداخلية ويصبح ذلك
ً
مؤشرا الستقرار املجتمع  ،ومن ناحية أخرى فإن هذه السياسات والبرامج التنموية التي تتبناها
الدولة لرفع مستوى املعيشة ومعدالت الرفاهية لألفراد تخلق نوعا من الطمأنينة والقبول
والرضاء الشعبي تجاه النظام السياس ي والسياسات الحكومية األمر الذي يطغى على بعض
املؤشرات السلبية االحرى داخل املجتمع(.بوعافية )5102،
* -انتشار (مبدأ الوطنية ( The principle of patriotismفي املجتمع
غالبا ما تكون املجتمعات التي ال تسودها مظاهر التعدد والتنوع العرقي أو الديني أقرب إلى
االستقرار السياس ي واالندماج االجتماعي وذلك على عكس ما تشهده مجتمعات أخرى ذات التنوع
العرقي والديني والتي تطغى عليها الصراعات القومية واملذهبية وغالبا ما تتحول الى حركات
انفصالية وحروب اهلية وهو مؤشرا لعدم االستقرار السياس ي في تلك املجتمعات وذلك نتيجة
لتعدد الوالءات الوطنية بها  ،إال أن املشكلة الحقيقية ال تكمن في التعددية والتنوع بل في
الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذه التعددية وهناك نوعان من التعامل لألنظمة السياسية
مع هذه الحالة ،فالنوع األول يتعامل مع التعددية خاصة األقلية منها بمنطق القوة بينما يتعامل
النوع الثاني معها بمنطق املساواة والعدالة في الحقوق والواجبات  ،فينتج عن األول الوالءات
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التحتية غير الوطنية وينتج عن الثاني توطيد اللحمة الوطنية وتقديم الهوية الوطنية على باقي
الهويات(طارق.)0888 ،
ً
Local administration
ثانيا اإلدارة املحلية
 -1اإلدارة املحلية (املفهوم واألسس والخصائص)
مفهوم االدارة املحلية The concept of local administration
ال يمكن الحديث عن مفهوم ومقومات اإلدارة املحلية دون التمهيد لعرض موضوع الالمركزية
كأسلوب تنظيمي إداري ومفهوم وممارسة
ّ
مرت بها معظم دول العالم املتقدم منها والنامي .وبداية البد من التأكيد على أن الالمركزية أسلوب
من أساليب التنظيم اإلداري في اإلدارة العامة يقوم على أساس توزيع السلطات واالختصاصات
ً
قانونا من حيث التنفيذ ،والالمركزية بهذا
بين السلطة املركزية وهيئات أخرى محلية مستقلة
املعنى قد تكون المركزية إدارية أو المركزية سياسية  ،وإذ نركز على النوع األول فقط ،فإن
مقتض ى تشابك التعريفات يقتض ي توضيح مفهوم الالمركزية االدارية والالمركزية السياسية،
فالالمركزية االدارية كما عرفها الدكتور أحمد صقر عاشور بأنها" :تفويض سلطات املركز الى
الوحدات والوظائف األدنى في الجهاز اإلداري مع تمتع تلك الوحدات والوظائف بسلطة وصالحية
صنع القرار والتصرف املستقل وفق ما يمليه عليه تقديرها للحالت واملشكالت التي
تواجهها"(عاشور ،) 0828،في حين ان الالمركزية السياسية تعني توزيع الوظائف الحكومية
املختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة املركزية والحكومات املحلية في الواليات
أو األقاليم أو االمارات  ،فالالمركزية االدارية هي اسلوب تنظيمي تلجأ إليه الدولة البسيطة
ً
املوحدة إلدارة أقاليمها ،أما الالمركزية السياسية (الفيدرالية)هي أسلوب ملمارسة الحكم ذاتيا،
للدول املركبة االتحادية(االتحاد املركزي) كما تقتصر اجهزة الالمركزية االدارية في نشاطها على
املجال االداري التنفيذي بينما تتمتع اجهزة الالمركزية السياسية باختصاصات واسعة في شتى
املجاالت التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك حسب ما يحدده الدستور االتحادي املركزي
باستثناء الشؤون الخارجية والعسكرية ،وتسمى الالمركزية االدارية بنظام االدارة املحلية بينما
الالمركزية السياسية تسمى بنظام الحكم املحلي .
تعريف االدارة املحلية:
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلدارة املحلية ،وذلك باختالف وجهات نظر الفقهاء
واملفكرين ولعل السبب في ذلك يرجع إلى اختالف الفلسفة الفكرية السياسية والقانونية لكل
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مفكر ونظرته إلى اإلدارة املحلية وال نريد الخوض في تلك االختالف وسردها ونكتفي بهذه التعريفات
:
 يعرفها الكاتب البريطاني (  )Modiegrameعلى أنها مجلس منتخب تتركز فيه الوحدة املحليةويكون عرضة للمسؤولية أمام الناخبين سكان الوحدة املحلية ويعتبر مكمال ألجهزة الدولة
املختلفة (أبوخويط وآخرون .)5102،
 ومنهم من عرفها بأنها" شكل من أشكال التنظيم املحلى يتم فيه توزيع املهام اإلدارية بين الحكومةاملركزية وبين هيئات محلية منتخبة ومستقلة تقوم بعملها تحت إشراف الحكومة املركزية(.قبايلي
)5102 ،
 ويذهب دارسون إلى تعريف اإلدارة املحلية على أنها" أسلوب من التنظيم اإلداري للدولة تقومعلى توزيع نشاطات الدولة و مهامها بين أجهزة مركزية و محلية ذات كفاءة في تسيير الشأن
املحلي(قبايلي.")5102،
 ويعرفها الشيخلي بأنها "أسلوب من أساليب التنظيم االداري للدولة تقوم على فكرة توزيعالنشاطات والواجبات بين األجهزة املركزية واملحلية وذلك لغرض أن تتفرغ األجهزة املركزية في
الدولة لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة املرافق القومية للبالد الى أن تتمكن األجهزة
املحلية من تسيير مرافقها بكفاءة (أبوخويط وآخرون .)5102،
وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف االدارة املحلية بأنها :أسلوب تنظيم إداري تسعى إليه الدولة
البسيطة املوحدة في شكلها الدستوري والذي يتم بمقتضاه تقسيم اقليم الدولة الى وحدات
ادارية تتمتع بالشخصية املعنوية االعتبارية من خالل مجالس منتخبة من قبل أفرادها  ،تتمتع
بسلطات وصالحيات واسعة في إدارة مصالحها تحت رقابة واشراف الحكومة املركزية .
 -2أسس اإلدارة املحلية The foundations of local administration
اختلف أغلب العلماء والباحثين في مجال اإلدارة العامة عموما واالدارة املحلية خصوصا في صيغ
تعريفها وما هيتها إال أنهم اتفقوا في أغلب األسس التي تقوم عليها اإلدارة املحلية والتي يمكن
إيجازها في اآلتي( بن المة وآخرون:)5108 ،
أ-التنظيم اإلداري :أي أن االدارة املحلية هي إحدى أساليب التنظيم اإلداري املرتبط باألسلوب
اإلداري الالمركزي والذي تعتمده الدولة في تنفيد سياساتها الداخلية وهو ما يعرف بنظام
الالمركزية االدارية حيث تقسم السلطات واالختصاصات بين األجهزة االدارية املركزية بالعاصمة
السياسية وبين منظمات االدارة املحلية كاملحافظات والبلديات واألقاليم على املستويات املحلية
(خشيم . )5115،
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ب-تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية وفق ضوابط واعتبارات معينة ذات شخصية معنوية
مستقلة :حيث يتم تقسيم اقليم الدولة جغرافيا بضوابط واعتبارات دستورية على أسس قد
تكون عرقية أو وفق تضاريس الدولة  ،كما تتمتع بالشخصية املعنوية و هو األساس الذي يحدد
استقاللها عن الحكومة املركزية و يؤشر على المركزية اإلدارة من عدمها و نقصد بها األهلية
القانونية لتحمل املسؤوليات كاملة و ممارسة املهام وفق التفويض املمنوح لها من قبل الحكومة
املركزية (قبايلي. )5102 ،
جـ -مجالس محلية منتخبة  :فاالعتراف لإلدارة املحلية بالشخصية املعنوية ال يكفي بالقيام
بمهامها نظرا لتعذر قيام سكان اإلقليم املحلي بمباشرة مهامهم بصفة جماعية مما يستوجب
اختيار من ينوبهم و يمثلهم في هذه الهيئة املحلية وهو ما يتم عن طريق االنتخابات وفق ضوابط
ومعايير محددة  ،أي أنها هيئة اعتبارية تمثل اإلرادة العامة لسكان الوحدة املحلية فلها حقوقها
والتزاماتها كما لها حق جمع مواردها املحلية وحق التصرف في أغلبها وفق القوانين الصادرة من
السلطة التشريعية في الدولة ،كما ان عليها واجبات ومسؤوليات على جميع تصرفاتها وهي
شخصية مستقلة عن االشخاص والعناصر املادية املكونة لها.
ُ
د -توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بين الحكومة املركزية والوحدات املحلية  :هنا تقسم الوظائف
العامة بين السلطة املركزية والسلطات املحلية حيث تكون املهام التنفيذية العامة ذات الطابع
القومي والسيادي للحكومة املركزية ،أما الجهاز االداري املحلي تكون وظيفته تنفيد السياسات
وتحقيق االهداف ذات الشأن الداخلي املحلي .
هـ -اختصاص االدارة املحلية بإنشاء وإدارة املرافق ذات الطابع املحلي :حيث يتكون الجهاز اإلداري
املحلي من مجموعة من الوحدات واألقسام اإلدارية ملباشرة املهام واالختصاصات التنفيذية في
املجلس املحلي التي تخدمه ويخصص كل قسم أو وحدة ادارية منها ألداء نوع معين من الخدمات
املحلية (عاشور  ،)0828 ،حيث أن انشاء املرافق الخدمية ذات الطابع املحلي هو اختصاص
وتصرف أصيل لإلدارة املحلية وباستقاللية في اطار القوانين العامة وحسب حاجة اقليمها .
و -خضوع أجهزة االدارة املحلية لرقابة واشراف الحكومة املركزية وفقا للحدود والضوابط التي
يحددها القانون :على الرغم من أن السلطة املركزية قد فوضت جزء من سلطاتها ذات الطابع
املحلي لصالح الوحدات االدارية املحلية إال أنها احتفظت بحق الرقابة واالشراف عليها وذلك
ً
لتأكيد الوحدة السياسية واالدارية للدولة وتأكيدا على أن االدارة املحلية تعمل وفق القوانين
ً
ً
واللوائح الصادرة من الحكومة املركزية وتأكيدا أيضا على قيام اإلدارة املحلية بواجباتها على أكمل
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ً
وجه  ،ثم ضمانا لحسن سير الخدمات املحلية بكفاءة وفاعلية من األجهزة االدارية
املحلية(.الطعامنة )5112،
 -3خصائص وأهمية اإلدارة املحلية:
من التعريفات السابقة لإلدارة املحلية واألسس التي تقوم عليها يمكننا استخالص ألهم
الخصائص التي تتميز بها االدارة املحلية كأسلوب تنظيمي ذا أهمية كبيرة للدولة في استقرارها
وازدهارها وتنميتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وذلك على هذا النحو:
* اإلدارة املحلية هي المركزية ذات طابع إداري لتنسيق العالقة بين مركز الدولة و فروعه املحلية
املنتشرة في أرجائها.
* أنها إدارة ذات كفاءة وفاعلية  ،حيث أن املشاريع املحلية أكثر تجاوبا لحاجات و ظروف املجتمع
املحلي و ذلك لضمان تحقيق الديمقراطية و حقوق األفراد و التي تعتبر مفاتيح األمان عندما تتخذ
القرارات بشكل يتماش ى مع اهتمامات السكان املحليون ،و خلق روح التنافس بين وحدات اإلدارة
املحلية و الحفاظ على حقوق األقليات من خالل إعطائهم درجة مرضية من حكم أنفسهم )
قبايلي.)5102 ،
* تتميز اإلدارة املحلية بقربها من األفراد مما يجعلها تصل إلى أعماق حياتهم السياسية
واالجتماعية واالقتصادية وتنمية املجتمعات املحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل و تكييف النظام
اإلداري ليالئم األفراد دون تطويعهم ليتكيفوا مع اإلدارة و إشراك األفراد في إدارة األمور ذات
األهمية املحلية ألن األفراد أقدر على معرفة حاجاتهم وكيفية تلبية هذه االحتياجات.
* تعتبر اإلدارة املحلية مدرسة للتنشئة السياسية لألفراد وإلعداد القيادات الصالحة و تدعيم
الروابط االجتماعية بين أبناء املجتمعات املحلية و توفير أسباب التنمية االجتماعية السليمة و
خاصة في املجتمعات التي يعاني فيها السكان من ضعف الشعور باالنتماء إلى املجتمع باإلضافة
إلى تغيير األنماط االجتماعية بين األفراد و تتولى هيئات منتخبة اإلشراف على هذه املصالح املحلية
 ،فانتخاب أعضاء املجالس املحلية يعد أحد األركان األساسية لضمان استقالل هذه املجالس
عن السلطات املركزية و لترسيخ مفهوم الديمقراطية الذي يمثل روح العصر الحديث والختيار
أعضاء املجالس املحلية من األشخاص الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا باملصالح املحلية و تنجم
عن ذلك ممارسة السيادة الشعبية و مزاولة الشعب بنفسه مسؤولياته العامة و كذا وجود رقابة
ً
إدارية كون الهيئات املحلية أصبحت دوال داخل دولة ،و تمارس الهيئات املحلية االختصاصات
املنوطة بها تحت إشراف اإلدارة املركزية و ضمن إطار رقابة فعالة من قبل هذه األخيرة حرصا
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على حماية الوحدة القانونية والسياسية للدولة وتستطيع الوحدات اإلدارية املحلية التمسك
بقراراتها على الرغم من اعتراض الهيئة املركزية عليها حتى توافق عليها( .قبايلي )5102،
 -4عوامل نجاح وفشل االدارة املحلية وأهدافها وظروف األخذ بها
أ -عوامل نجاح وفشل االدارة املحلية
 عوامل نجاح االدارة املحلية Local administration success factors
إذا قررت دولة ما ان تتخذ الالمركزية اإلدارية كأسلوب تنظيمي إلدارتها العامة وذلك بمنح
املستويات الدنيا في سلم التنظيم االداري مزيدا من الصالحيات واملسؤوليات ،فإن ذلك يتطلب
بالضرورة توفر العديد من العوامل لنجاح نهج االسلوب الالمركزي وهي(الطعامنة :)5112،
* استعداد والتزام القوى السياسية لدعم قادة الوحدات املحلية في مجاالت التخطيط واتخاد
القرارات وتزويدهم بالسلطات والصالحيات االدارية التي تعينهم على القيام بوظائفهم في الوحدات
املحلية التي يديرونها .
* وجود تشريعات واضحة املعالم تحدد الوظائف لكل من الوحدات املحلية والحكومة املركزية
األمر الذي من شأنه تعزيز املشاركة السياسية لكل من املواطنين والقادة املحليون في إدارة املرافق
العامة واملحلية .
* -العوامل السلوكية والسيكولوجية الداعمة للنهج الالمركزي ،حيث تشمل توافر االتجاهات
والسلوكيات املالئمة ملوظفي الحكومة املركزية وفروعها في الوحدات املحلية تجاه النمط املركزي
في تقديم الخدمات وتوافر الرغبة لديهم بتقبل مشاركة املواطنين والقيادات املحلية التقليدية في
عملية صنع القرارات .
* -العوامل املالية والقوى البشرية ،وذلك يتوافر الوسائل البشرية وإعداد مخططات لتسير املوارد
البشرية لضبط عملية التوظيف والترقية والتركيز على الكفاءة واملؤهالت واملستوى العلمي،
وكذلك األدوات املالية.
* -توافر الحجم املثالي للوحدات الالمركزية ،حيث أن الوحدات الصغيرة الحجم ال يمكنها
االحتفاظ باألعداد الكافية من املوظفين ،واملعدات بحكم وعاؤها الضريبي املحدود.
- عوامل فشل االدارة املحلية Local administration failure factors.
فيما سبق تعرضنا ألهم العوامل واملتغيرات التي من شأنها نجاح االدارة املحلية في تحقيق
َ
أهدافها ،إال أن هناك عقبات عدة تقف عائقا أمام نجاح االدارة املحلية لتحقيق االغراض التي
أنشأت من أجلها والتي تتمثل في العوامل التالية( :دراوش)5102 ،
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*-العامل اإلداري والفني :ويتمثل في القصور في تنفيذ برامج الالمركزية من منطلق وجود بعض
املشكالت التي تواجه عمليات التنفيذ من بينها :عدم وضوح األهداف وغموض التشريعات ،ضعف
عمليات التخطيط ،عدم كفاية املوارد وعدم االحتفاظ بالكوادر اإلدارية املتخصصة ،بحيث أن
هناك العديد من الوحدات املحلية ال تتوافر لها البنية الفنية و اإلدارية للقيام بأدنى واجباتها.
* -العامل االقتصادي :في هذا اإلطار يرى الكاتب»  « Fried Riggsأن ضعف الوحدات املحلية
يكون نتيجة التخلف الذي تعيشه الدولة ،و بذلك فإن منح صالحيات واسعة ومسؤوليات
واستقالل للمحليات في ظل ظروف التخلف يؤدي إلى الركود االقتصادي أكثر منه إلى
التنمية(.دراوش )5102،
* -العامل السياس ي و فلسفة الحكم :تستخدم الطبقات الحاكمة الوظيفة العامة لتعزيز حكمها
وسلطتها لذلك ال يمكن للطبقة الحاكمة أن تتنازل عنها لصالح الوحدات املحلية ،بالتالي تقوم
بممارسة بعض مظاهر الديمقراطية دون جوهرها ،فهي بذلك تخضع للنفوذ والقوة والتأثير.
* -العامل االجتماعي :وهنا تبرز مسألة في غاية األهمية والحساسية في الطموحات اإلقليمية،
واملنازعات القبلية والعشائرية واالثنية ،التي قد تشكل تهديدا للوحدة الوطنية والتكامل القومي،
لذلك تقوم اإلدارة املركزية بمواجهته بعدم منح الوحدات املحلية ،اختصاصات واسعة ،وتمارس
عليها الرقابة التي تتصف بالشدة في كثير من جوانبها ،للحفاظ على وحدة الدولة و املجتمع.
ب-أهداف االدارة املحلية
لنظام اإلدارة املحلية العديد من االهداف يمكنا إيجازها على هذا النحو( :دراوش )5102 ،
 االهداف السياسية  .تتمثل االهداف السياسية في النقاط التالية :
 الديمقراطية واملشاركة تأسيسا على مبدأ حكم الناس ألنفسهم بأنفسهم في إدارة الخدمات ،وتوزيع املشاريع اإلنمائية ،حيث أن قاعدة إشراك املواطنين في إدارة وحداتهم املحلية ،يدربهم على
العمل السياس ي و يعزز لديهم مهارات شؤون الدولة و الحكم.
 دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي .إن نظم اإلدارة املحلية يسهم في القضاء علىاستئثار القوى السياسية وتسلطها داخل الدولة ،مما يجهض ويضعف مراكز القوى فيها والقضاء
ً
عليها نهائيا.
ً
 تقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة ،وذلك بتوزيع االختصاصات بدال منتركيزها في العاصمة ويمكن أن يظهر أثر ذلك عند تعرض الدولة إلى أزمات ومصاعب قد تضعف
البناء التنظيمي املركزي للدولة ،وعندها تبقى الوحدات املحلية التي اعتادت على حرية التصرف
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واالستقالل قادرة على الوقوف على قدميها والتصدي ملسئولياتها دون شعور بالحاجة أو االعتماد
املطلق على املركز.
 األهداف اإلدارية
يعتبر نظام اإلدارة املحلية وسيلة مالءمة لتقديم الخدمات املحلية واإلشراف على إدارتها ،
وتتلخص تلك األهداف في ما يلي(:قبايلي )5102 ،
 تحقيق الكفاءة اإلدارية لقد أشار براونج  Browingمن أن أهم حسنات النظام الالمركزي هوما يتعلق بالنواحي االقتصادية ،حيث أن هذا النظام من وجهة نظره أكثر جدوى اقتصادية من
تبني النظام املركزي عند تقديم السلع والخدمات املحلية ،حيث يمكن النظام الالمركزي تزويد
املواطنين بالكمية املطلوبة والتي تختلف من وحدة محلية ألخرى ،و بهذا فهي أكثر قدرة على
االستجابة للطلبات املتباينة مقارنة بالنظام املركزي والقضاء على البيروقراطية التي تتصف بها
اإلدارة الحكومية(.قبايلي )5102،
 تنتقل صالحية تقديم الخدمات املحلية إلى هيئات وأشخاص يدركون طبيعة الحاجات املحليةويستجيبون لها بدون عوائق .
 رقابة وإشراف املستفيدين من تلك الخدمات. خلق روح التنافس بين وحدات اإلدارة املحلية. منح فرصة للمحليات للتجريب واإلبداع واالستفادة من أداء بعضها البعض نتيجة لذلكوتقريب املستهلك من املنتج ،حيث يقرر ممثلي الهيئات املحلية املنتجة عادة الخدمات املطلوبة
ويشرفون على إدارتها ويقيمونها ويمثلون جهود املستفيدين منها ويشتركون معهم في تمويلها.
 - األهداف االجتماعية .وتتركز األهداف االجتماعية فيما يلي( :الطعامنة )5112،
 نفسه وهو" متى على الدولة أن تأخذ في نظامها االداري باألسلوب التنظيمي الالمركزي (نظام
االدارة املحلية ) ؟ ويمكننا االجابة على هذا التساؤل من خالل توضيح الظروف التي تستدعى
الدولة لألخذ بنظام اإلدارة املحلية  .وهي كاآلتي :
 تسهم اإلدارة املحلية بربط اإلدارة الحكومية بالقاعدة الشعبية ،بما يضمن تفهم الطرفينً
ً
واجتماعيا.
الحتياجات وأولويات املجتمعات املحلية ووسائل تنميتها اقتصاديا
 دعم وترسيخ الثقة باملواطن واحترام حريته وإدارته ورغبته في املشاركة في إدارة الشئون املحليةضمن سياق اإلطار العام للتنمية الشاملة للوطن.
إحساس األفراد بانتماءاتهم اإلقليمية والقومية ،وتخفيف آثار العزلة التي تفرضها املدنيةالحديثة عليهم بعد توسيع نطاقها في التنظيمات الحديثة.
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 اإلدارة املحلية وسيلة لحصول األفراد على احتياجاتهم واتساع رغباتهم وميولهم.جـ -ظروف األخذ بنظام االدارة املحلية
فيما سبق تحدثنا عن عوامل نجاح نظام اإلدارة املحلية .إال أن هناك ثمة تساؤل يطرح
 عندما تتوفر درجة عالية من االستقرار السياس ي واالقتصادي ويبتعد شبح األزمات .فمثل هذا
االستقرار يخفف من قلق الحكومة املركزية وقياداتها من تهديد احتماالت انحراف املستويات
األدنى والوحدات املحلية بالسلطات املفوضة لها  ،كما أنه يخفف من أهمية التجانس والوحدة
َ
في العمل الحكومي بحيث ال تكون املصلحة القومية محل تهديد وال تمثل اعتبارا يفرض نفسه
على مختلف جوانب وبرامج العمل التنفيذي(.عاشور )0828،
 عدم وجود تشتت جغرافي كبير بين اقاليم الدولة  .يناسب نظام االدارة املحلية الدول التي ال
ً
تكون الرقعة الجغرافية ألقاليمها مشتتة تشتتا كبيرا وال متسعا اتساعا هائال وإال كان األنسب
لها هو الحكم املحلي وليست االدارة املحلية فأغلبية الدول التي تطبق نظام االدارة املحلية تكون
رقعتها الجغرافية غير مشتتة وال ذات اتساع هائل.
 عند رغبة الدولة في تقوية مظاهر الوحدة السياسية والقومية  .حيث أن نظام اإلدارة املحلية ال
يقبل التجزئة في السيادة السياسية بين الحكومة املركزية والوحدات املحلية وإنما ينحصر في
مجال السلطة التنفيذية لذلك فهو يتوافق مع الرغبة في الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة
ً
،فال شك ان اقتصار االدارة املحلية على املجال التنفيذي يحفظ قدرا كبيرا من السيطرة
السياسية لألجهزة املركزية على ما يدور بالوحدات املحلية رغم ما تتمتع به من صالحيات
وسلطات تنفيذية وبذلك تتأكد الوحدة السيادية والوحدة السياسية للدولة(.عاشور )0828،
 عندما تتفاوت الظروف والحاالت التي تواجهها املستويات التنظيمية والوظيفية األدنى من مجال
آلخر ومن إقليم آلخر ،فاختالف الظروف وتقلبها قد ال يناسبها أن تصدر قرارات من جهة مركزية
واحدة وال يناسبها أيضا أن تتقيد في تصرفاتها بقواعد من لوائح موحدة وثابتة  ،لذلك تمنح
املستويات الدنيا املحلية سلطات وصالحيات التخاذ القرارات والتصرف املستقل ،واكتفاء
املستويات العليا هنا ليس على التصرفات وإنما على النتائج االجمالية لها(.عاشور )0828،
 يقترن األخذ بنظام االدارة املحلية بتوسيع دائرة الديمقراطية ونطاق املشاركة السياسية .وذلك
من خالل اشراك ممثلي الشعب في إدارة املشروعات العامة وفي إدارة االجهزة واملنظمات املحلية،
وكذلك من خالل تكوين املجالس املحلية ومنحها صالحيات للتصرف املستقل فاإلدارة املحلية
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هي الناحية التنظيمية واالدارية لتطبيق مفاهيم الديموقراطية واملشاركة السياسية في تسيير
وإدارة األجهزة واملنظمات العامة.
املطلب الثاني تأثير االستقرار السياس ي على االدارة املحلية Political stability and local
administratio
يمكننا أن نؤكد من خالل هذه الدراسة أن ديمومة واستمرارية النظام السياس ي تتوقف على
مدى تمتعه باالستقرار والثبات املؤسس ي وحيث أن االستقرار السياس ي هو ظاهرة سياسية تعبر
عن مدى نجاعة وفاعلية النظام السياس ي ومؤسساته في دولة ما  ،ويتضح ذلك من خالل تمتع
النظام بمستوى عال من الشرعية وزيادة معدل التطور والتنمية " االقتصادية والسياسية
واالجتماعية" في املجتمع ،لذلك فإن نجاح نظام اإلدارة املحلية هو تجسيدا لنجاعة وفاعلية
النظام السياس ي ذلك النظام املتمتع باستقرار سياس ي واقتصادي واجتماعي ،فإذا تأملنا في األطر
النظرية لالستقرار السياس ي ونظام االدارة املحلية نجد توقف نظام االدارة املحلية على درجة
االستقرار السياس ي للنظام  ،ومن خالل هذه الدراسة يمكننا استنتاج أثر االستقرار السياس ي على
اإلدارة املحلية وعالقته بها وعلى هذا النحو:
ً
أوال تأثير االستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية :
كما أسلفنا سابقا في تأثير االستقرار السياس ي على ديمومة النظم السياسية واستمرارها وتطورها
وحيث أن االدارة املحلية هي احدى الوسائل
التنفيذية للنظام السياس ي في تحقيق أهدافه حيث يعبر وجود نظام اإلدارة املحلية بفاعلية ال
بمجرد صورة رمزية على تطور النظام السياس ي وحداثته وثبات مؤسساته  ،حيث أن األخذ
بنظام اإلدارة املحلية يحتاج الى توافر الشروط والعوامل الخاصة بها  ،وحيث أنها ال تتوفر اال في
النظم املتطورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أي تلك املتمتعة باستقرار سياس ي راسخ  ،وبما أن
نظام االدارة املحلية هو إحدى الوسائل التنظيمية للسلطة التنفيذية في إدارتها العامة للدولة
وتحقيق السياسات واألهداف املرسومة من قبل السلطة التشريعية فأنه ومما ال شك فيه أن
نظام االدارة املحلية يتأثر بما تتأثر به باقي مكونات النظام السياس ي األخرى بطبيعة الحال  ،كما
أكدت عليه نظرية النظم على ما يعرف بمبدأ التوقف والتوافق أي توقف أجزاء النظام على
بعضها البعض وانسجامها وتوافقها في اعمالها أي انها مكملة بعضها لبعض في تحقيق األهداف
العامة  ،وال يختلف اثنان في مدى أهمية االستقرار السياس ي للنظم السياسية و تأثيره فيها  ،لذا
فإن نظام االدارة املحلية يتأثر بشكل كبير بظاهرة االستقرار السياس ي  ،إال أن هذا التأثير قد
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ً
ً
ً
مباشرا وقد يكون غير مباشرا على اإلدارة املحلية ويمكننا توضيح ذلك وعلى هذا
يكون تأثيرا
النحو:
 -1التأثير املباشر لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية :
يتجلى التأثير املباشر لظاهرة االستقرار السياس ي بمظاهرها املتعددة على اإلدارة املحلية من خالل
النقاط التالية :
أ -فيما يتعلق بتبني الدولة لنظام اإلدارة املحلية .
بدأ تطبيق نظام اإلدارة املحلية بعد قيام الدولة الحديثة نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن
التاسع عشر ومع انتشار القيم واملبادئ الديمقراطية وارتباط الدعوة الى تطبيقها في املجال
االداري ،باعتبارها مظهرا من مظاهر الديموقراطية املحلية التي تهدف إلى اشراك املواطنين في
ُ
إدارة شؤونهم املحلية للتعبير عن أفكارهم وآراءهم ،حيث تعد الديمقراطية من أهم العوامل
املؤثرة في ظاهرة االستقرار السياس ي ،وفي حين أن أغلب الدراسات في مجال االدارة املحلية تؤكد
على أنه من العوامل والظروف الرئيسية الداعية لألخذ بنظام اإلدارة املحلية هو سيادة ظاهرة
االستقرار السياس ي ومن املتفق عليه أيضا في أدبيات علم السياسة أنه ال تحقق للديمقراطية اال
في ظل استقرار سياس ي بجميع نواحيه ومؤشراته وحيث ان األسلوب الديمقراطي في ممارسة
السلطة يعني توسيع دائرة املشاركة السياسية  ،لذا تلجأ األنظمة الديمقراطية لألخذ بنظام
اإلدارة املحلية ترسيخا لتلك املشاركة  ،فاإلدارة املحلية تعتبر مدرسة نموذجية للمشاركة
ً
ً
السياسية وأساسا متينا لنظام الحكم الديمقراطي من خالل اشراك املواطنين وانخراطهم املباشر
والغير مباشر في تصريف شؤونهم املحلية وبما أن أغلب علماء السياسة يرون بتالزم الديمقراطية
ً
واالستقرار السياس ي ،وأن االدارة املحلية مظهرا من مظاهر النظام الديمقراطي الذي يسمح
باملشاركة السياسية بمستوى عال  ،فتطبيق نظام اإلدارة املحلية تطبيقا حقيقيا ليس له وجود
فعلي اال في أنظمة الحكم الديمقراطية تلك األنظمة التي تسمح باملشاركة السياسية ملواطنيها
بشكل واضح وفعلي  ،فإذا تعرضت الدولة الضطرابات سياسية كالثورات والحروب األهلية
واالنقالبات العسكرية والحركات االنفصالية املسلحة فإن ذلك يعني انهيار نظام الحكم أو تغيره
فتسود ظاهرة عدم االستقرار وتحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ديكتاتوري في
اغلب الحيان ولو لفترة مؤقتة  ،حتى ولو أدعى الديمقراطية مما يجعل تبني نظام اإلدارة املحلية
مستحيل في تلك الحالة  ،ألن الطبقات التي تصل للحكم عقب الثورة أو االنقالب او االنفصال
تستخدم الوظيفة العامة لتعزيز حكمها وسلطتها ،لذلك فإنه من غير املحتمل بالنسبة لهؤالء
االفراد املرتبطين بالسلطة أن يتنازلوا عتها لصالح الوحدات املحلية  ،ولكن ولكي يتم تهدئة
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الطبقات الدنيا فقد يكون من الضروري ممارسة بعض مظاهر الديمقراطية املحلية دون
جوهرها( الطعامنة  ، )5112.لذا ال نجاح لإلدارة املحلية في نظام سياس ي تسوده ظاهرة عدم
االستقرار السياس ي ومؤشراتها  ،فمن املستحيل أن تفكر دولة ما في تبني نظام االدارة املحلية وهي
تعاني ازمة استقرار سياس ي يصاحبه فراغ سياس ي وفراغ دستوري وتردي أمني وغياب للضبط
القانوني كما هو الحال في ليبيا والعراق واليمن وغيرهم من الدول التي يسودها عدم االستقرار
وذلك لخطورة الوضع في جميع مناحي الحياة وال سيما الناحية املتعلق باألمن القومي والوحدة
الوطنية  ،ففي مثل هذه الحالة املتمثلة في عدم االستقرار السياس ي تلجأ الدولة إلى تبني االسلوب
ً
اإلداري املركزي حفاظا على أمنها القومي ووحدتها السياسية .
ب -فيما يتعلق بسيادة القانون والعمل املؤسس ي
تعتبر سيادة القانون في جميع مناحي حياة املجتمع واحترام القواعد الدستورية وتقديسها في
ً
العمل السياس ي واإلداري تعبيرا عن رسوخ وقوة النظام السياس ي في الدولة وبالتالي مؤشرا كبيرا
ً
من مؤشرات االستقرار السياس ي بحيث ال سيادة للقانون في مجتمع تسوده ظاهرة االستقرار
السياس ي ،وتقوم اإلدارة العامة على العديد من املبادئ واألسس الجوهرية حيث ال ينسب أي
تنظيم إداري لها مال يتقيد بتلك املبادئ والذي أهمها :
* مبدأ الشرعية
والشرعية تلك التي تمثل القواعد واألسس التي يتقبل فيها افراد املجتمع النظام السياس ي
واالداري ويرتضونه ويخضعون له طواعية(بن المة و والعجيل ) 5108،ففي حالة سيادة حالة
عدم االستقرار السياس ي فإن الشرعية تكون في أزمة حادة فكون الشرعية احدى أهم املبادئ
ً
ً
مباشرا على نظام
التي تقوم عليه االدارة العامة وبالتالي نظام االدارة املحلية فإن ذلك يؤثر تأثيرا
االدارة املحلية وخاصة في ما يتعلق بقناعات ووالءات أفراد املجتمع وخصوصا فيما يتعلق
باملشاركة السياسية املحلية األمر الذي يؤثر سلبيا على الحياة السياسية داخل الوحدات املحلية
وعلى مستوى الدولة بالكامل .
*مبدا املشروعية
والذي يقصد به خضوع نشاط واختصاصات السلطات والوحدات االدارية العامة ونشاط
املوظفين العموميين للقانون أي قيام مختلف التصرفات العامة على أسس قانونية واضحة
ومحددة (بن المة و والعجيل ،) 5108،فالعمل اإلداري بجميع جوانبه ومستوياته يحدده ويسيره
القانون  ،اما في حالة عدم االستقرار فإن القوانين غالبا ما تتعطل  ،وحتى وإن لم تتعطل فإن
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النصوص القانونية تفقد مصدر الزاميتها حين تعم الفوض ى مما يوثر سلبا في أعمال االدارة املحلية
وانحرافها على القوانين التي تحدد مسارها وتحكم أعمالها وبالتالي يكون الفشل مرافقا لها .
* مبدأ املؤسسية
أي مأسسة اإلدارة املحلية عن طريق إنشاء عدد من املؤسسات التي تكتسب صفة الشرعية
واملشروعية( ،بن المة و والعجيل ) 5108،وهي الوسائل واألليات التي تحقق اإلدارة العامة من
خاللها األهداف املجتمعية التي انشأت اإلدارة من أجلها ،فاملؤسسية تعني سيادة العمل التنظيمي
القانوني املنضبط باإلجراءات والقواعد املوضوعة املحايدة البعيدة عن التأثيرات واألحكام
واألمزجة الشخصية املتغيرة مما يضمن درجة مقبولة من االستمرارية ومن الثبات (املعالي ،
 ، )5105ويعد االستقرار املؤسس ي وثبات الهيكلية اإلدارية بالصورة والكيفية التي تحدد من
خاللها الوظائف واالختصاصات وتتوازن فيها سلطة الوظيفة مع مسؤولياتها من أساسيات نجاح
اإلدارة املحلية  ،وحيث أن من مظاهر عدم االستقرار السياس ي غياب أليات الضبط القانوني
وفقدان االنضباط وخاصة في حالت االنفالت األمني مما يؤدي الى انهيار النظام املؤسس ي وبالتالي
فقدان االدارة املحلية لجوهرها التنفيذي كونها تتكون من مؤسسات متعددة تعد كأليات
ووسائل لتنفيذ السياسات العامة وهذا يؤثر بشكل كبير على نظام االدارة املحلية .
جـ  -فيما يتعلق بالفساد االداري.
يعد الفساد اإلداري كورم خبيث يصيب النظام اإلداري في الدولة يكون بإساءة استعمال السلطة
املمنوحة للمنفعة الخاصة وذلك النعدام املساءلة بشقيها الداخلية والخارجية وغالبا ما يقترن
وجود الفساد السياس ي واالداري مع سيادة ظاهرة عدم االستقرار السياس ي وكما أسلفنا سابقا
وخاصة في مؤشره املتعلق بسوء وفساد الجهاز اإلداري ومشاكله على صعيد السلطة التنفيذية
وعدم قدرته على القيام بـدوره فـي مجـال الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ،كما يزداد
تفش ي الفساد في املراحل االنتقالية والفترات التي تشهد تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية،
كتلك التي تمر بها اآلن الدول التي حدثت ما سمي بثورات بالربيع العربي (مرحلة االنتقال من
الثورة الى مرحلة بناء الدولة) حيث ساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء املؤسس ي واالطار
القانوني تلك األمور التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على
الوظائف العامة في هذه املراحل (سالم وآخرون ، )5102،ذلك األمر الذي يؤدي إلى تفش ي األزمات
و إلى تردي األوضاع في الحياة العامـة األمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على فرص
التنمية وعلى سلوك األفراد وعلى املجتمع بشكل عام فتظهر حالـة عدم االستقرار الناتجة عن
هذا الضعف في الجهاز التنفيذي األمر الذي يقوض ويقلل من فرص نجاح اإلدارة املحلية في
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أعمالها وخاصة تلك املتعلقة بالتنمية ،فإذا كان الجهاز التنفيذي املركزي يعاني من شبح الفساد
فإن ما ال شك فيه ان ذلك الفساد سوف يمتد ألجهزة الوحدات املحلية والتي تستغل بدورها
فساد السلطات املركزية ُ
فت ْمس ي اجهزة الوحدات املحلية أدوات في أيدي عناصر السلطة
التنفيذية املركزية ووسيلة المتداد واستمرار فسادها وبذلك يتحول نظام االدارة املحلية في هذه
ً
الحالة الى نظام إداري فاشل ،وأقرب مثال لنا في هذا الصدد واقع ليبيا التي تعيش فراغا
دستوريا وسياسيا ألكثر من أربعة عقود حيث صنفت ليبيا من قبل منظمة الشفافية الدولية
بأنها من أكثر الدول في حالة الفساد االداري حيث نص تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة
 5102على " من الدول األكثر فسادا بين الدرجتين  08-01ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسودان
وجنوب السودان وغينيا االستوائية وغينيا بيساو وهايتي وتركمانستان وأوزبكستان  ،وفي أعلى
التصنيف بين الدرجتين  98-91نجد الدنمارك والسويد وفنلندا " (سالم وآخرون . )5102،
د-فيما يتعلق باملسؤولية
تقوم االدارة العامة عموما واإلدارة املحلية خصوصا على مبدأ املسؤولية الذي يعبر عن تكافؤ
السلطة واملسؤولية" فال مسؤولية بدون سلطة وال سلطة بدون مسؤولية" (بن المة و
والعجيل ) 5108،وحيث أن اإلدارة املحلية مبنية على منح الحكومة املركزية للوحدات املحلية
سلطات وصالحيات واسعة إلدارة شؤونها املحلية ،تقابلها مسئوليات وواجبات جراء ذلك
التفويض وتخضع لرقابة ومسائلة السلطات املركزية وكل ذلك يتم وفق القانون الدستوري ومدى
االلتزام بمبدأ الفصل املتوازن بين السلطات العامة الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية
والذي يحد من طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية األمر الذي يؤدي لإلخالل بمبدأ
ً
ً
املساءلة والرقابة املتبادلة والذي يعد عامال مشجعا على الفساد( ،سالم وأخرون  )5102،وكذلك
اإللتزام الذي يحد من تسلط السلطات املركزية على الوحدات املحلية ويمنع االخيرة من التهرب
من املسائلة واملحاسبة على السلطات والصالحيات املمنوحة لها ،كذلك فأن من متطلبات نجاح
وفاعلية نظام االدارة املحلية اخضاع جميع الوحدات املحلية للمسائلة واملحاسبة على أساس
النتائج املحققة ،وبذلك تكون جميع األعمال والتصرفات للوحدات املحلية مقيدة بالقوانين كما
ً
تكون الحقوق مكفولة بالقانون أيضا وبهذا تكون االدارة املحلية تجسيدا لسيادة القانون
وترسيخا للعمل املؤسس ي الذي يتجلى فيه االستقرار املؤسس ي وثبات الهيكلية االدارية مع تكامل
في املؤسسات الرئيسية  ،هذه الحالة ال تتحقق إال في ظل نظام يتمتع باستقرار سياس ي رصين.
من هنا يمكننا توضيح األثر السلبي لظاهرة عدم االستقرار السياس ي على تفويض السلطة حيث
تلجأ بعض الدول التي تعاني ازمة استقرار سياس ي الى تفويض أكثر لسلطات الوحدات املحلية ،
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بغية الحصول على الرضاء الشعبي  ،فيكون تفويض السلطات وفي تلك األوضاع املتسمة بمظاهر
عدم االستقرار من انفالت أمني وفراغ دستوري أو تعطله وغياب األجهزة الرقابية والضبطية في
الدولة بدون مسؤوليات أي بدون قيود مع غياب املساءلة لعدم وجود أسلوب فعال للمحاسبة
واملساءلة من واقع تفرضه ظاهرة عدم االستقرار  ،او يكون ذلك التفويض تفويضا غير حقيقي
المتصاص ردت فعل املواطنين ومن هنا يمكننا القول أن غياب املسؤولية يعني فشل مؤكد
لنجاح نظام االدارة املحلية .
 :2التأثير الغير مباشر لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية :
ً
كما يؤثر االستقرار السياس ي تأثيرا مباشرا على االدارة املحلية فإن هناك ثمة نواحي أيضا يكون
فيها تأثير االستقرار السياس ي غير مباشر على نظام اإلدارة املحلية ويمكم ايجازها فيما يلي:
أ -الناحية السياسية
إنه ومما ال مجال للشك فيه تأثر الحالة السياسية في الدولة بظاهرة االستقرار السياس ي فكلما
اتسم النظام السياس ي باالستقرار والثبات كلما كانت الحالة السياسية في وضع جيد يظهر جليا
من خالل املؤشرات اإليجابية للتنمية والتحديث السياس ي والتداول السلمي للسلطة وسيادة
العمل املؤسس ي وابتعاد شبح الفساد السياس ي واإلداري عن الدولة ،وغيرها من مظاهر االستقرار
السياس ي وبذلك تكون املشاركة السياسية هي وسيلة الحكم األولى في اتخاذ القرارات  ،وكما أن
االدارة املحلية هي احدى املظاهر السياسية املعبرة عن فاعلية املشاركة السياسية والديمقراطية
حيث أن أحد األهداف األساسية التي يسعى لتحقيقها نظام ادارة املحلية هو ترسيخ املشاركة
ً
السياسية ،والتي تقوم على قاعدة املشاركة في اتخاد القرارات في إدارة الشؤن املحلية تأسيسا
مبدأ حكم الناس ألنفيهم بأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع املشاريع اإلنمائية(قبائلي ) 5102 ،
 ،هذا في حالة االستقرار السياس ي أما عكس ذلك أي في حالة عدم االستقرار فتتقلص املشاركة
السياسية أو تنعدم  ،حيث أنه بحدوث االضرابات السياسية والنزاعات وشبه الحروب الداخلية
وغيرها من مظاهر عدم االستقرار سوف تسعى الدولة إلى تأكيد الوحدة السياسية وذلك من
خالل توحيد أساليب وأنماط النشاط اإلداري أي اعتماد املركزية اإلدارية كتنظيم اداري لتثبيت
سلطة الحكومة املركزية والتمكين لها  ،بما يحافظ على وحدة الدولة ويمنع تفتيتها (عاشور ،
 ، ) 0828بدال من الالمركزية االدارية.
بذلك فإن تأثير االستقرار السياس ي من ناحيته السلبية على الحياة السياسية هو تأثير جوهري
وخاصة في ما يتعلق بمبدأ الديمقراطية واملشاركة السياسية والوحدة الوطنية  ،مما يذهب األثر
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بطبيعة الحال إلى نظام االدارة املحلية في حالة عدم االستقرار ،فإما أن يكون نظام اإلدارة املحلية
في العدم أو يكون مجرد عملية صورية ال جدوى منها .
ب-الناحية االقتصادية
ينعكس تركيب الهيكل االقتصادي للمجتمع على دور الحكومة في توزيع األنشطة واملوارد
االقتصادية على أقاليم املجتمع فيكون على عاتق الحكومة تحقيق التكامل االقتصادي القومي
وربط اقاليم الدولة ببعضها البعض لتحقيق هذا التكامل وذلك من خالل أجهزتها اإلدارية العامة
املتمثلة في سلطات الوحدات املحلية  ،حيث أنه من األهداف الرئيسية لنظام االدارة املحلية تقديم
الخدمات العامة والسلع الضرورية والتنمية االقتصادية والعمرانية لسكان الوحدات املحلية وذلك
بضمان عدالة توزيع الخدمات على االقاليم املختلفة والعمل على تكافؤ األعباء املالية مع الخدمات
التي تقدمها للمواطنين  ،كذلك من األسس التي يقوم عليها نظام اإلدارة املحلية  ،هو حق جمع
مواردها االقتصادية املحلية وحق التصرف في أغلبها وفق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية
في الدولة لها ،كل ذلك يؤكد على دور العامل االقتصادي على نظام االدارة املحلية  ،ومن املتفق
عليه بين علماء السياسة واالقتصاد هو اهمية االستقرار السياس ي لالزدهار االقتصادي والتنمية
االقتصادية والسياسية  ،حيث أن االستقرار السياس ي يعد عامال مؤثرا في النمو االقتصادي
ويتوقف عليه  ،ففي حالة عدم االستقرار السياس ي مثال قد يؤدي حق التصرف باملوارد الواقعة
داخل االقاليم إلى صراع وحروب بين سكان الوحدات املحلية قد تتحول الى حروب اهلية وحركات
انفصالية من أجل التصرف بتلك املوارد وما يحدث في ليبيا حاليا خير دليل وخاصة فيما يتعلق
بموارد النفط في ليبيا ومخاطره على االقتصاد والحدة الوطنية في ليبيا .
ويرى بعض علماء السياسة والتنمية االقتصادية أن اجتداب رأس املال والتكنولوجيا الالزمين
القتصاد اكثر ً
ً
وازدهارا يحتاج إلى مركزية السلطة للتخلص من الهياكل التقليدية التي تبطل
نموا
عملية التعبئة  ،لذلك فهم يرون أن أي محاولة ملنح االستقالل الذاتي للوحدات املحلية سوف
يأتي بنتائج عكسية  ،وفي هذا الصدد يبين الكاتب الشهير  Fried Riggsأن ضعف املحليات يكون
نتيجة منطقية للتخلف وعدم االستقرار الذي تعيشه الدولة (الطعامنة  ، )5112 ،أي انه في
حالة عدم االستقرار السياس ي أو بعض مظاهره ،ال مجال لألخذ بنظام االدارة املحلية  ،حيث أن
منح صالحيات واسعة واستقالل للوحدات املحلية في ظل ظروف التخلف وعدم االستقرار
يؤدي إلى فشل نظام االدارة املحلية والى ركود أكثر منه في التنمية .
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جـ-الناحية االجتماعية
ً
ً
يعتبر نظام اإلدارة املحلية عنصرا مهما في تفعيل الوعي االجتماعي والثقافي حيث تتنامي من
خالله نفسية وذهنية الوالء الفردي واالجتماعي للنظام السياس ي بدال من الوالء الجهوي والطائفي
والقبلي والديني ،فهي بذلك داعما للتكامل االجتماعي ،وفي الوقت نفسه فإن التكامل االجتماعي
ً
يعد عامال مهما من عوامل نجاح االدارة املحلية إال أنه في حالة ظهور عدم التجانس االجتماعي
بسبب النعرات الطائفية واالختالفات االيديولوجية واملذهبية التي تؤججها القوى الخارجية من
خالل اجندتها السياسية في الداخل والخارج  ،وال يكون ذلك إال في حالة عدهم االستقرار
السياس ي وغياب الدور الحكومي في ارساء ثقافة الوحدة االجتماعية والوطنية والتعبئة لها
والعمل على ازالة االحتقانات والضغائن بسبب االختالف املذهبي أو العرقي أو األيديولوجي ،ففي
هذه الحالة يصبح نظام اإلدارة املحلية غير قادر على الوفاء بمتطلبات االستقالل التنظيمي
واإلداري واملالي( عاشور ’ )0828 ،فاملجتمع الذي تسوده ظاهرة عدم االستقرار بشكل عام من
املنازعات القبلية والعشائرية والعرقية  ،وزيادة الطموحات القبلية التي تعتز بهويتها املحلية بشكل
قد يهدد سالمة الوحدة الوطنية لبعض الدول (الطعامنة  ،) 5112 ،ففي مثل هذه الحالة تلجأ
بعض الحكومات بإيمان منها ،بعدم منح الوحدات املحلية سلطات واختصاصات واسعة وتمارس
ً
عليها رقابة تتصف باملغاالة والشدة في كثير من جوانبها  ،كل ذلك مدفوعا بهاجس الخوف من
تفتت النسيج االجتماعي والحفاظ على وحدة الدولة هي تأثيرات واضحة من عدم االستقرار
السياس ي على اللحمة والنسيج االجتماعي وبالتالي التأثير على نظام االدارة املحلية.
ثانيا :تأثير نظام اإلدارة املحلية على االستقرار السياس ي
فيما سبق تناولنا بالدراسة بعض جوانب التأثير لالستقرار السياس ي على اإلدارة املحلية وهو
مشكلة البحث الرئيسية وذلك من خالل دراستنا لألطر النظرية لالستقرار السياس ي واالدارة
املحلية كذلك سوف نتناول بالدراسة التحليلية دور االدارة املحلية في ترسيخ ودعم االستقرار
السياس ي وذلك من خالل النواحي التالية :
 -1فيما يتعلق بالتكامل القومي والوحدة الوطنية.
ً
يعتبر نظام اإلدارة املحلية عنصرا مهما في تفعيل الوعي االجتماعي والثقافي حيث تتنامي من
خالله نفسية وذهنية الوالء الفردي واالجتماعي للنظام السياس ي بدال من الوالء الجهوي والطائفي
والقبلي والديني ،حيث تتميز اإلدارة املحلية بقربها من األفراد مما يجعلها تصل إلى أعماق حياتهم
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتنمية املجتمعات املحلية لتوفر للفرد معيشة أفضل
وتكييف النظام اإلداري ليالئم األفراد دون تطويعهم ليتكيفوا مع اإلدارة وإشراك األفراد في إدارة
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األمور ذات األهمية املحلية ألن األفراد أقدر على معرفة حاجاتهم وكيفية تلبية هذه االحتياجات.
ً
رئيسيا لتحقيق التكامل القومي حيث أنها دعامة فاعلة في تحقيق
لذا تعتبر االدارة املحلية داعما
الوحدة الوطنية وبالتالي فإنها عامال مهما في تقوية البناء السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة
وذلك من خالل السلطات والصالحيات املمنوحة لها بدال من تركيزها في العاصمة السياسية،
األمر الذي من شأنه زيادة درجة الثقة بين املواطنين والنظام السياس ي وذلك بتنامي الشعور
االيجابي من قبل افراد الوحدات املحلية اتجاه السلطات املركزية حيث يشعرون بأهمية مكانتهم
في الدولة  ،وذلك من خالل نقل بعض السلطات واالختصاصات التنفيذية واالدارية لهم  ،االمر
الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنامي الروح الوطنية والوالء القومي لديهم ،فاإلدارة املحلية تسهم
بربط السلطات املركزية بالقاعدة الشعبية  ،فهي تدعم وترسخ ثقة املواطن من خالل شعوره
باحترام حريته وكرامته من خالل تلك التفويضات املمنوحة له  ،األمر الذي يزيد من رغبته في
املشاركة اإليجابية في إدارة الشؤون املحلية  ،مبتعدين بذلك عن السلبية والالمباالة  ،كما تعمل
اإلدارة املحلية على زيادة أحساس األفراد بانتمائهم اإلقليمي والقومي من خالل انخراطهم الفعلي
في الحمل السياس ي واالجتماعي واالقتصادي  ،وبالتالي فهي تساهم في تحقيق التكامل القومي
الذي يعتبر عامال مهما من عوامل االستقرار السياس ي في الدولة والذي يتطلب خطوات سياسية
حقيقية تعمق من خيار الثقة املتبادلة بين السلطة واملجتمع ،وتشرك جميع الشرائح والفئات في
عملية البناء والتسيير والتنمية.
كما أن االدارة املحلية تسعى إلى االتحاد وال ترغب في التوحيد وهي ترفض التناظر واملشابهة
وترغب في االحتفاظ باألصالة وتسعى نحو التمييز وترفض االحتواء  ،مما يجعلها قلعة وحصنا
قويا ضد أعداء الوطن حيث تضيق الفجوة بين املواطنين واألنظمة الحاكمة وتزيل عوامل الشك
والريبة من أذهان االفراد تجاه الحكومات وتساهم في القضاء على استئثار القوى السياسية
وتسلطها داخل الدولة مما يجهض ويضعف مراكز القوى منها والقضاء عليها نهائيا عن طريق
األشخاص الذين يتولون إدارة الشؤون املحلية وهم من أبناء الوحدة املحلية املنتخبون (سماعيلي
ً
 ، )5102 ،وهذا من شأنه يدعم التكامل القومي والوحدة الوطنية ومن ثم تكون دعامة لالستقرار
السياس ي .
-2فيما يتعلق بترسيخ املشاركة السياسية
تعتبر االدارة املحلية تجسيدا للمشاركة السياسية الفعالة  ،فهي تعتبر مدرسة للتنشئة السياسية
لألفراد وخاصة في نشر ثقافة القيم الديمقراطية واملشاركة السياسية من خالل العمل على
إعداد القيادات الصالحة و تدعيم الروابط االجتماعية بين أبناء املجتمعات املحلية و توفير
313

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

أسباب التنمية االجتماعية السليمة وخاصة في املجتمعات التي يعاني فيها السكان من ضعف
الشعور باالنتماء إلى املجتمع باإلضافة إلى تغيير األنماط االجتماعية بين األفراد و تتولى هيئات
منتخبة اإلشراف على هذه املصالح املحلية  ،فانتخاب أعضاء املجالس املحلية يعد أحد األركان
األساسية لضمان استقالل هذه املجالس عن السلطات املركزية ولترسيخ مفهوم الديمقراطية
الذي يمثل روح العصر الحديث والختيار أعضاء املجالس املحلية من األشخاص الذين يرتبطون
ارتباطا مباشرا باملصالح املحلية  ،تنجم عن ذلك ممارسة السيادة الشعبية ومزاولة الشعب
ً
بنفسه مسؤولياته العامة  ،وكذا وجود رقابة إدارية كون الهيئات املحلية أصبحت دوال داخل
دولة وتمارس الهيئات املحلية االختصاصات املنوطة بها تحت إشراف اإلدارة املركزية وضمن إطار
رقابة فعالة من قبل هذه األخيرة حرصا على حماية الوحدة القانونية والسياسية للدولة وتستطيع
الوحدات اإلدارية املحلية التمسك بقراراتها على الرغم من اعتراض الهيئة املركزية عليها حتى
توافق عليها( .قبايلي .)5102،
ً
وغنى عن القول بأن اإلدارة املحلية هي مدرسة نموذجية للديمقراطية وأساسا لنظام الحكم
الديمقراطي في الدولة بأكملها ،حيث أن اشراك املواطنين في إدارة وحداتهم املحلية يدربهم على
أصول العمل السياس ي ومن ثم التعود على املشاركة السياسية  ،ومن هذا املنطلق تكون االدارة
املحلية جوهر املشاركة السياسية والتي تعد ركيزة من ركائز االستقرار السياس ي ودعامة مهمة من
دعاماته.
-3فيما يتعلق بالشرعية.
تعاني بعض األنظمة السياسية من أزمة الشرعية فتختلف حدتها من دولة إلى أخرى ويساهم في
ذلك العديد من العوامل التي تنبثق من خاللها أزمة الشرعية  ،التي تهدد استقرار النظام
السياس ي وعدم انفتاحه على أفراد املجتمع وعلى اشراكهم في العملية السياسية (ضافري ،
 )5102وهنا إذ نشير إلى التأثير املتبادل بين اإلدارة املحلية والشرعية ،سبق وأن أكدنا انه كلما
زاد معدل الشرعية للنظام السياس ي كلما زاد ترسخ االستقرار السياس ي والعكس صحيح فحين
ً
ما تمنح السلطات والصالحيات للمجالس املحلية من قبل الحكومة املركزية والتي غالبا ما تكون
تلك املجالس من اختيار افرد الوحدة املحلية عن طريق االنتخابات ،زد على ذلك قرب تلك
ً
املجالس من املواطنين ونظرا لحالة التعايش بينهم وتفرغهم لتقديم الخدمات والرفاهية لهم،
وإشراك األفراد في إدارة األمور ذات األهمية املحلية حيث أنهم األقدر على معرفة حاجاتهم وكيفية
تلبية هذه االحتياجات  ،فإن هذا األمر بطبيعة الحال يؤدي الى استحسان وقبول ورضا املواطنين
عن السلطات املركزية ومن ثم عن النظام السياس ي وهو جوهر الشرعية ،وكما يرى ديفيد استون
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أن العجز في الشرعية يأخذ أشكال لعل اهمها تقلص الدعم االنتشاري (ضافري  ، )5102 ،الذي
يظهر جليا في هاتين الحالتين األولى في رغبات املواطنين وتطلعاتهم ال تصل في الوقت املناسب
ً
وتأخذ وقتا طويال نسبيا وذلك بسبب مركزية النظام وروتين البيروقراطية أي عدم اعتماده لنظام
االدارة املحلية أو الالمركزية اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى زوال الوازع الداخلي لألفراد الذي يرتبط
ً
وجوده بالشرعية  ،إذ يحل محله عالقات تقوم في أساسها على اإلكراه والقوة بدال من القناعة
والرضا  ،حيث يرفض املحكومين الطاعة والوالء للحكام وفي هذا الصدد يقول دوفرجيه "
املواطنون في ظل الحكم الشرعي يطيعون الحكومة طاعة طبيعية  ،أما في الحكم الغير شرعي
فاملواطنون محمولون بطبيعة الحكم أن يرفضوا الطاعة وعلى أال يذعنوا إال مكرهين مقهورين
 ،فحين تكون الحكومة غير شرعية فإن ذلك يدفعها إلى استبداد شديد وقسوة كبيرة " (.والي
 )5112،مما يخلق أزمة في الشرعية والتي تعد من أهم وأخطر واعمق االزمات التي تعاني منها
ً
الدولة فهي عامال رئيسيا لظاهرة عدم االستقرار السياس ي .لذا نجد أن نظام االدارة املحلية يعد
ً
ً
أحد دعائم الشرعية والتي تعتبر بدورها دعامة أساسية لالستقرار السياس ي ،وكما أن نظام االدارة
املحلية يتوقف االخذ به على عامل االستقرار السياس ي وعليه يمكننا تأكيد دور وأهمية اإلدارة
املحلية في ترسيخ االستقرار السياس ي من خالل دعمها للشرعية وهذ تأكيدا للعالقة املتبادلة
لالستقرار السياس ي واإلدارة املحلية .
خاتمة
ان أصعب وظيفة للنظام السياس ي هي بلوغ حالة االستقرار فهي الغاية األسمى التي تسعى إليها
النظم السياسية والتي يتوقف عليها تحقيق االهداف والغايات االخرى لتلك النظم ،فهي الحالة
ً
الوحيدة التي تسمح للنظام السياس ي أن يضع أهدافا وخططا يمكنه تحقيقها في ظل االمكانيات
والظروف املتاحة له وعن طريق الوسائل واآلليات املناسبة وبأساليب تنظيمية تتوافق مع وضعه
السياس ي واألمني  ،إذا فاالستقرار السياس ي غاية ووسيلة في نفس الوقت ،فكونه غاية أي أنها
حالة تسعى كافة النظم بلوغها نظرا ألهميتها ،أما كونها وسيلة فهي وسيلة غير مباشرة حيث تعد
من العوامل الداعمة لجميع الوسائل التي تتحقق من خاللها االهداف الجوهرية لتلك النظم،
ومن خالل هذه الورقة البحثية يمكن القول أن االدارة املحلية والتي تعد من الوسائل التنظيمية
لتحقيق تلك االهداف فإنها تتوقف وتتأثر بطبيعة الحال على تلك الحالة أي على حالة االستقرار
ً
السياس ي لذا نرى أن ظاهرة االستقرار السياس ي هي ظاهرة سياسية مؤثرة جدا في نظام االدارة
ً
ً
املحلية وعامال رئيسا من العوامل املؤثرة فيها وهذا تحقيقا لصحة االفتراضية األولى.

315

اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺮه ﺑﻮﻟﻠﻲ-اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ،اﻟﻌﺪد ) ،(2أﻛﺘﻮﺑﺮ2020 /

ً
ً
ً
لعل من أهم وأبرز سمات وفوائد نظام االدارة املحلية كونها عنصرا فعاال وداعما مهما لترسيخ
ً
املشاركة السياسية ،كما أنها تمثل دعامة مهمة من دعائم الشرعية وعنصرا مساهما في نجاح التنمية
بجميع انواعها كما تعد من املتغيرات الرئيسية للتكامل القومي والوحدة الوطنية ،وبالتالي فهي داعما
مؤثرا من دعائم االستقرار السياس ي  ،أي انها تدعم تحقق االستقرار السياس ي وهذا ما يؤكد صحة
االفتراضية الثانية التي تفيد بوجود عالقة متبادلة بين االستقرار السياس ونظام االدارة املحلية .
لذا نرى أنه يتوجب على املشرعين سواء أكانت التشريعات "دستورية أو التشريعات التنظيمية العامة
للسلطات التنفيذية" أن يضعوا في حسبانهم أهمية حالة االستقرار ودورها في تقدم ورفاهية الدولة
واستمراريتها وأنه ال يمكن اعتماد نظام االدارة املحلية في دولة يسودها عدم االستقرار السياس ي الن
ذلك يؤدي الى نتائج غير محمودة وخاصة في تلك الدول التي تعاني من فراغ سياس ي وفراغ دستوري
كحالة ليبيا اآلن  ،اما في الدول التي تسير نحو التحديث السياس ي والتنمية السياسية فهي يتوجب
عليها األخذ بنظام اإلدارة املحلية وبطريقة متكاملة بتفويض السلطات املمنوحة للوحدات املحلية
ً
ً
ً
تفويضا واقعيا بعيدا عن هيمنة السلطات املركزية وتدخالتها  ،ملا لها من دور فعال في دعم االستقرار
والتنمية والتكامل القومي وترسيخ املشاركة السياسية وبالتالي دعم الشرعية  ،وهذا ال يمكن أن
يتحقق إال من خالل االهتمام العلمي واألكاديمي بحقل االدارة العامة والتي هناك شبه اجماع بين
املهتمين بهذا الحقل العلمي من العلماء السياسيين واالداريين والقانونيين وغيرهم بأن االدارة العامة
حقل علمي مستقل يدرس في معاهد وكليات خاصة به في الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية
واململكة املتحدة وفرنسا وغيرها  ،كما تعد االدارة املحلية من أفضل الوسائل التنظيمية لإلدارة
العامة لذا يجب على الدول التي ترغب باألخذ بنظام اإلدارة املحلية ان تسعى إلعداد الكوادر الوظيفية
الكفؤة واملتخصصة في مجال االدارة العامة واالدارة املحلية وذلك من خالل تكثيف الدورات
الدراسية واالكاديمية وانشاء املعاهد املختصة في هذا املجال املتطور وخاصة بعد ظهور االتجاهات
الجديدة في حقل االدارة العامة على الخصوص والعلوم السياسية على وجه العموم كالحكومة
االلكترونية والحوكمة والخصخصة والحكم الرشيد والشفافية واملساءلة واملحاسبة وغيرها من
املصطلحات الحديثة ،حتى يحقق نظام االدارة املحلية األهداف التي أسس من أجلها .
املراجــع
 -0ابراهيم ،توفيق حسنيين )0885( .ظاهرة العنف السياس ي في النظم العربية ط . 0بيروت :
مركز دراسات الوحدة العربية
 -5أبوخويط ،ناجم  .وآخرون ( ، )5102متطلبات ومعوقات تطبيق نظام االدارة املحلية في
ليبيا ،مجلة الليبية للعلوم االنسانية والتطبيقية ،العدد الخامس اكتوبر.
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 -2اسماعيل ،سلوى محمد  ،)0888( .العامل الديني وظاهرة االستقرار السياس ي في املغرب.
رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
 -1إكرام"،عبد القادر بدر الدين . )0890 (.ظاهرة االستقرار السياس ي في مصر .أطروحة
دكتوراه .جامعة القاهرة  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية.
 -2الشاهر ،شاهر اسماعيل االستقرار السياس ي(.)5102.9.20معاييره ومؤشراته .مقال بالنت
بعنوان http://www.dampress.net/mobile/?page :
 -2الصفار ،حسن موس ى. )5112( .االستقرار السياس ي واالجتماعي ..ضرورته وضماناته ط . 0
بيروت  :الدار العربية للعلوم،
 -2الطعامنة  ،محمود محمد )5112 .51-09( .نظم اإلدارة املحلية(املفهوم والفلسفة
واألهداف)امللتقى العربي األول نظم االدارة املحلية في الوطن العربي ،صاللة –سلطنة عمان.
 -9املعالي  ،أيمن عودة  2112،االدارة العامة الحديثة ،ط . 5عمان  :دار وائل للنشر
 -8أمين ،إيمان نور الدين  ،)0881(.دور املدرسة في التنشئة السياسية ،رسالة ماجستير كلية
االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
 -01بن المة ،فرج محمد .والعجيل ،سالم أحمد .)5108( .مقدمة في االدارة العامة .ط5
.طرابلس مكتبة طرابلس العلمية العاملية.
 -00بوعافية ،محمد صالح( .يونيو " ، )5102االستقرار السياس ي قراءة في املفهوم والغايات "
 ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد الخامس عشر.،
 -05جالل ،عز الدين أحمدا .)0892( .اإلرهاب و العنف السياس ي،ط. 0القاهرة :دار الحرية
 -02حاج سليمان ،رائد نايف  .)5118(.محددات االستقرار السياس ي .الحوار املتمدن ،العدد
 5118.01.51، 5912صفحة بالنت بعنوان الحوار املتمدن
 -01خشيم ،مصطفى عبد هللا ابو القاسم ( .)5115مبادئ علم االدارة العامة.ط . 5طرابلس:
الجامعة املفتوحة .
 -02دراوش ،نادية )5102(.االدارة املحلية وعملية التنمية في الجزائر املعوقات ومقاربات
االصالح ،رسالة ماجستير  .جامعة د.موالي طاهر -سعيدة .كلية الحقوق والعلوم السياسية
العام الجامعي 5102 -5101
 -02رضوان ،أحمد الرجوب سالمة . )5112(،االستثمار األجنبي املباشر و االستقرار السياس ي في
البلدان العربية .رسالة ماجستير( ،جامعة اليرموك.
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 -02زايد ،أحمد . )0892( .الدولة في العالم الثالث(الرؤية السوسيولوجية) .ط . 0مصر :دار
الثقافة للنشر و التوزيع .
 -09سالم وأخرون (.)5102الفساد اإلداري أسبابه ،آثاره السلبية وآليات معالجته .مجلة الليبية
للعلوم االنسانية والتطبيقية ،العدد الخامس اكتوبر.
 -08سماعيلي  ،ياسين عبد الرزاق.)5102( ،االدارة املحلية ومتطلبات التنمية  ،رسالة
ماجستير ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 -51ضافري ،زينة ( .) 5102أزمة الشرعية وبناء املؤسسات في النظام املصري -5100
(،5102رسالة ماجستير جامعة العربي بن مهيدي .
 -50طارق  ،عبد الوهاب0888 .سيكولوجية املشاركة السياسية (،القاهرة  :دار غريب للطباعة
والنشر )،ص.25
 -22عاشور ،احمد صقر . )0828(.االدارة العامة "مدخل بيئي مقارن مقارن" ط . 0بيروت  :دار
النهضة العربية .
 -52عبد الكافي ،اسماعيل .املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ( عربي –انجليزي ) ص
 02كتاب الكتروني بموقع بالنت بعنوان www.Kotobarabia.com
 -51قبايلي ،سعاد . )5102( .دور اإلدارة املحلية في تحقيق التنمية املستدامة في الدول النامية
 ،رسالة ماجستير جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة .كلية الحقوق والعلوم السياسية .
 -52محفوظ ،محمد ) 5112( .في معنى االستقرار السياس ي ،جريدة الرياض السعودية  .العدد
نسخة متاحة على شبكة االنترنت بعنوان:
 ،02908الثالثاء 5112.1.52
.http://www.alriyadh.com/2006/04/25/article149109.html
 -52محمد ،محمد علي وعلي عبداملعطي محمد)0892( ،السياسة بين النظرية والتطبيق .
بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
 -52مهنا ،محمد نصر. )0889(،النظرية السياسية والعالم الثالث،ط . 2اإلسكندرية  :املكتب
الجامعي
 -59مهيدات  ،عبد الرحمان موس ى النهار( .)5112أثر الفقر علـى االسـتقرار السياسـي فـي الـدول
العربيـة .دراسـة حالـة األردن ،السعودية ،مصر ،تونس).رسالة ماجستير ،جامعة اليرمـوك.
 -58والي ،خميس حزام .) 5112(.اشكالية الشرعية في االنظمة السياسية العربية "مع االشارة
الى التجربة الجزائرية بيروت :مكز دراسات الوحدة العربية .
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الوساطة املالية وأثرها على الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي
د .عطية ميالد الجبيري

أ .آمال مفتاح

1

أحمد2

مستخلص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى اإلجابة على التساؤل الرئيس ي حول أثر الوساطة املالية على
الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي ،من خالل الخدمات التي تقدمها شركات
الوساطة املالية ،وأعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة الستطالع
آراء عينة الدراسة ،وبعد جمع البيانات واجراء االختبارات اإلحصائية لتحليل البيانات واختبار
الفرضيات ،تمكنت الدراسة من التوصل لنتائج أهمها ان للوساطة املالية أثر على الكفاءة
التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي بمعامل ارتباط ( ،)1.7.0وان من خصائص الوساطة
في السوق التونس ي تخفيض محافظ األوراق املالية التي تديرها شركات الوساطة للمخاطر
املصاحبة لالستثمار فيه وسرعة تنفيذ أوامر الشراء ،مع تمتعها بالعدل في التعامل فيما يتعلق
بتنفيذ تلك األوامر ،وأظهرت األهمية النسبية تنفيذ عمليات البيع والشراء في املرتبة األولى
وأخرها تعزيز دو الجهات الرقابية ،وأظهرت الدراسة شعور افراد عينة الدراسة بمستوى سلبي
للكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الكلمات املفتاحية :سوق األوراق املالية التونس ي ،شركات الوساطة املالية ،الكفاءة التشغيلية.
املقدمة:
من املعلوم أن اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بسوق األوراق املالية وتوفر أدوات استثمارية
متنوعة غير كاف لوحده لقيام سوق مالي مستمر وكفؤ ،لذلك كانت الحاجة الى أجهزة فنية أخرى
تساعد على تنشيط الحركة في السوق تتمثل في الخصوص في الدور الهام الذي يقوم به الوسطاء
في تسيير وتوجيه املعامالت اليومية للسوق (بومدين ،5102 ،صفحة  .)091وتحتل كفاءة سوق
األوراق املالية التشغيلية أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين سواء املحليين أو األجانب ،فهم
يسعون الى دراسة كفاءة السوق وفاعليتها من حيث آليات عمل السوق ،والتكنولوجيا املستخدمة
فيها ،والفترة الزمنية الالزمة إلنجاز الصفقات ،وسرعة تنفيذ العمليات ،وبيئة التداول ،وغيرها.
 1أستاذ مشارك بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلسatiamilad@gmail.com ،
 2طالب دراسات عليا بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طرابلس ،معيد بجامعة الزاوية،
am.ahmed@zu.edu.ly / amalahm33d@gmail.com
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جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر الوساطة املالية واملتمثلة في شركات الوساطة املالية على كفاءة
سوق األوراق املالية التشغيلية ،من خالل دراسة حالة سوق األوراق املالية التونس ي.
مشكلة الدراسة:
ُ
تعد السوق املالية التونسية من بين أنشط األسواق املالية العربية ،غير أن هذا النشاط
ً
يبقى دون تطلعات املستثمرين .ونظرا للدور الخطير الذي يمارسه الوسطاء بما يقدمونه من
خدمات لها التأثير الكبير والعميق على سير وتنظيم السوق وسالمة أدائه ،وبمعنى آخر البد من
توفر الكفاءة في أي سوق ،ال سيما الكفاءة التشغيلية ،عليه تكمن مشكلة الدراسة في االجابة
عن التساؤل التالي:
ما هو أثر الوساطة املالية على الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي؟
ويتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:
 .0ماهي خصائص ومواصفات الوساطة املالية في سوق األوراق املالية التونس ي؟
 .5ما هي األهمية النسبية ألبعاد الوساطة املالية السائد في سوق األوراق املالية التونس ي؟
 .3ما مستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي؟
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة كونها تساهم في إعطاء صورة واضحة عن أهمية وجود شركات
الوساطة املالية من وجهة نظر املستثمرين في السوق ،للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها .إن اجراء
مثل هذه الدراسة في بيئة خارجية باألخص دولة مجاورة مثل تونس ،يحمل من األهمية الكثير،
ً
ويوفر قاعدة عملية لسوق األوراق املالية الليبي ،إذ يمكن أن تكون مرشدا للقائمين عليه من
إدارة ووسطاء ماليين مما يسهم بأعاده تشغيله وتنشيط التداول فيه ،من خالل االستفادة من
أهم النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.
فرضية الدراسة:
تنص الفرضية الرئيسية للدراسة على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمات
التي تقدمها شركات الوساطة املالية وبين الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي وتتفرع
عنه خمس فرضيات على مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمات التي تقدمها
شركات الوساطة وبين الكفاءة التشغيلية.
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هدف الدراسة:
الهدف الرئيس ي للدراسة هو معرفة أثر الوساطة املالية على الكفاءة التشغيلية لسوق
األوراق املالية التونس ي من خالل الخدمات االستشارية ونشر الوعي االستثماري وإدارة املحافظ
املالية وتنفيذ عمليات البيع والشراء وتعزيز دور الجهات الرقابية.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة ،ومعرفة أثر
الوساطة املالية على الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي ،من خالل جمع البيانات
ً
األولية بواسطة استبانة؛ أعدت خصيصا لهذا الغرض .في الجانب النظري تم التطرق الى معظم
األفكار العلمية ذات العالقة باملوضوع.
يتألف مجتمع الدراسة من كافة املستثمرين في سوق األوراق املالية التونس ي املتعاملين
مع شركات الوساطة املالية ،ولتحديد العينة املستهدفة فقد تبين أن السوق لم يوفر بيانات
واحصاءات محددة حول اجمالي عدد املستثمرين االفراد ،بالتالي فإن عينة الدراسة تمثل
ً
املستثمرين االفراد ،تم اختيارهم عشوائيا ،حيث بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )0.1استبانة
ولقد تم استرجاع ( )049استبانة أي ما نسبته تقريبا ( )%29من االستبانات املوزعة.
الدراسات السابقة:
ال تكاد تخلو أي من الدراسات التي تناولت موضوع الكفاءة في سوق األوراق املالية من
اإلشارة الى أهمية دور الوسطاء وتأثيرهم الكبير على هذه الكفاءة بمختلف مستوياتها وأنواعها.
قام (نادر  )5101 ،في دراسته بتقييم كفاءة أداء شركات الوساطة والخدمات املالية
العاملة في سوق دمشق لألوراق املالية من وجهة نظر املستثمرين في السوق ،وتوصلت هذه
الدراسة الى عدة نتائج أهمها وجود عالقة قوية بين أداء شركات الوساطة املالية والرقابة
االشرافية املطبقة عليها من وجهة نظر املستثمر ،وان شركات الوساطة والخدمات املالية تتمتع
بكفاءة عالية في السوق من وجهة نظر املستثمر .و
هدف (بن عزوز )5105 ،في هذه الدراسة الى التعريف بالدور الذي يمكن أن تلعبه
الوساطة املالية لتنشيط وتطوير املعامالت املالية في سوق األوراق املالية التونس ي ،للفترة من
 ،5101-5115وتوصلت هذه الدراسة الى ان عدد شركات الوساطة املالية مازال يتراوح بين -53
 54شركة على مدى العشرين سنة األخيرة ،وأوصت الدراسة بضرورة إعطاء شركات الوساطة
الحق في املشاركة في صنع القوانين والقرارات املتعلقة بالسوق املالية عامة وسوق األوراق املالية
خاصة ،وذلك عبر ممثلين عنهم ،مما يساهم في زيادة الشفافية والوضوح للشركات وقيمتها املالية.
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قام (النمروطي وآخرون )5105 ،في دراسته بتحليل اتجاهات املستثمرين االفراد ومعرفة
مدى الدور الذي تساهم به شركات الوساطة املالية لزيادة وتشجيع االستثمار في األسواق املالية
من وجهة نظر املستثمرين املحليين ،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن كوادر شركات
الوساطة العاملة في السوق غير مؤهلين بالقدر املطلوب ملساعدة املستثمرين على اتخاذ قراراتهم
االستثمارية إضافة الى تركز املستثمرين في منطقة دون أخرى ،وهذا يأتي ضمن الخلل القائم في
التوزيع الجغرافي لشركات الوساطة.
وفي دراسة (صالحة )5117 ،التي هدفت الى التعرف على أهمية الدور الذي تقوم به
شركات الوساطة املالية في فلسطين ،ومدى مساهمتها في جذب االستثمارات ،وتقديم الدعم الفني
واالستشاري من وجهة نظر املستثمرين ،وتوصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج أهمها :وجود عالقة
ضعيفة بين الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة املالية وبين مخاطر االستثمار في البورصة
وان حجم الرقابة املوجود على شركات الوساطة املالية يعتبر غير كافي.
قام (زعرب )5112 ،الى اختبار الكفاءة التشغيلية للسوق املالي الفلسطيني ،حيث
اقتصرت عينة الدراسة على عدد ( )021مستثمر من الذين كانوا يترددون على شركات الوساطة
املالية خالل شهر فبراير للفترة  ،5112/5/09-53تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات،
ومن أهم نتائج هذه الدراسة بالنسبة لوظائف السوق وجد أن عدد الوسطاء في السوق غير
كاف ،وال يوجد اتصاالت بين السوق املالي الفلسطيني واألسواق املالية األخرى واجمع املستثمرين
(عينة الدراسة) أن من عوامل تنشيط تداول األوراق املالية توفر الوسطاء املاليين االكفاء ،وفيما
يتعلق بالصعوبات التي تواجه السوق تمثلت أهمها في ضعف الوعي االستثماري لدى الجمهور
تجاه االستثمار في السوق املالي.
هدفت دراسة ( Bergstresserوآخرين )5114 ،الى التعرف على العالقة بين سلوك
العميل والوسيط موضحة التكاليف واملنافع التي يحصل عليها العميل من الوسطاء الذين
يستعين بهم ملساعدته في اختيار وتحديد األسهم التي ينوي شرائها وضمها الى محفظته
االستثمارية ،من خالل منهج وصفي ،وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها ان اختيار
الوسيط يحتاج الى جهد مكثف وأن التعامل مع الوسطاء مكلف للعميل من حيث الرسوم
والتكاليف األخرى ،وذلك مقابل الخدمات التي يقدمها الوسيط وان املستثمرين على استعداد
لدفع عمولة او رسوم اعلى للوسطاء عند االستثمار في األسهم التي يصعب تقييمها.
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الجزء النظري:
الوساطة في سوق األوراق املالية:
من األمور املشتركة في جميع أسواق األوراق املالية في العالم هو ان التداول في هذه
ً
األسواق املالية يتم دائما بواسطة وسطاء أو سماسرة مرخصين بهذه االعمال ،يعملون كوكيل
ً
للمستثمرين املاليين عند شراء او بيع األوراق املالية يقوم العميل بإصدار امرا للوسيط ،ليشرع
ً
هذا األخير في تنفيذ العملية وفقا لقوانين السوق (الناقة ،0990 ،صفحة  ،)57ويعرف الوسيط في
سوق األوراق املالية على أنه كل شخص طبيعي او معنوي له دراية وخبرة في شؤون البورصة ،وعليه
ان يباشر نشاطه من بيع وشراء لألوراق املالية لحساب العمالء في املواعيد الرسمية لعمل البورصة
مقابل عمولة محددة(عوض هللا وشيخة ،0993 ،ص .)41وللوسطاء عدة فئات فمنهم :الوسطاء
بالعمولة (الوكالء) ،وسطاء الصالة (سماسرة الصالة) ،تجار الطلبيات الصغيرة ،تجار الصالة،
املختصون وصانع السوق (الوسيط التاجر) .انظر( :هندي ،5115،ص( ،)35سعد ،0994 ،ص.)9
ماهية شركات الوساطة املالية في سوق األوراق املالية:
تعرف شركات الوساطة املالية بأنها الشركات التي يقوم عليها عدد من املختصين وذوي
الخبرة في مجال التعامل باألوراق املالية وتداولها حسب شروط معينة حددها قانون األوراق
املالية والتعليمات واألنظمة الصادرة استنادا له (ياسين ،5111،ص ،)75وهي الشركات التي توفر
مجموعة من الخدمات واالستشارات املالية ،التي تتضمن إدارة األموال وإدارة الشركات وعمليات
إصدار األوراق املالية وترتيب االكتتابات وعمليات االندماج واالستحواذ واالستثمارات املالية
تبرز أهمية شركات الوساطة املالية من أهمية السوق ذاته ،فهي من تصنع األسواق،
ولهذا فأهميتها مكملة ألهمية السوق ذاته ،ويمكن تحديد أهمية شركات الوساطة من خالل
دورها في خدمة االقتصاد الوطني ،وتلخيص دورها كأحد صناع السوق ،انظر (الشافعي،511. ،
ص.)43-45
أهم معايير اختيار شركات الوساطة املالية:
يتمثل دور شركات الوساطة في بناء الثقة بين املستثمرين والسوق املالي ،ويقع على
عاتقها الدور الرئيس ي في جذب املستثمرين لالستثمار في السوق ،حيث يختار املستثمر وسيطا عنه
ً
يقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به ،وفقا للبلد الذي تمارس به ،وهناك قواعد عامة
ُ
يجب أن تراعى عند اختيار الوسيط يذكرها (جابر ،09.9 ،ص.)23-25
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الكفاءة في سوق األوراق املالية:
تعكس كفاءة السوق عادة وجهة نظر كل من املستثمر أو من ينوب عنه من شركات
الوساطة املالية واملحللين املاليين ،ووجهة نظر السوق نفسه ،باإلضافة الى وجهة نظر املجتمع
بالنسبة لدرجة فعالية السوق (العربيد ،511. ،صفحة  ،)42حسب ( )Fama,1979هي السوق
ً
التي تشتمل على أعداد كبيرة من املتعاملين الراشدين اقتصاديا والراغبين في تعظيم ارباحهم،
وأن أسعار األوراق املالية فيها تعكس جميع املعلومات املتاحة املتعلقة باألحداث املاضية والجارية
واملتوقع حدوثها في املستقبل ،وبناء عليه فإنه يوجد نوعين من الكفاءة لسوق األوراق املالية،
أولها ما يعرف بالكفاءة الكاملة ويقصد بها عدم وجود فاصل زمني بين تحليل املعلومات الواردة
الى السوق وبين الوصول الى نتائج محددة بشأن سعر السهم حيث يؤدي الى تغيير فوري في
السعر ،فتوقعات املستثمرين متماثلة ،واملعلومات متاحة للجميع وبدون تكاليف(حنفي،5114 ،
َ
صفحة  ،)72والنوع الثاني الكفاءة االقتصادية ،وتقوم الكفاءة االقتصادية اساسا على مبدأ
سعي الغالبية من املتعاملين في السوق الى تعظيم ثرواتهم ،ولتحقيق التخصيص الكفء للموارد
املالية املتاحة بناء على الكفاءة االقتصادية ينبغي تحقيق سمتان اساسيتان تعدان بمثابة
مطلبان أساسيان لتحقيق كفاءة سوق األوراق املالية هما :كفاءة التسعير ،وكفاءة التشغيل
(حنفي و قرياقص ،5110 ،صفحة .)092
يتوجب على إدارة سوق األوراق املالية وألجل تحقيق الكفاءة التشغيلية أن تحقق مجموعة من
الشروط يذكرها (عبد املنعم ،0992،ص.).3
مستويات الكفاءة في سوق األوراق املالية:
ً
أوال :الكفاءة عند املستوى الضعيف
يشير املستوى الضعيف لكفاءة سوق األوراق املالية إلى كون املعلومات التي تعكسها
أسعار األوراق املالية في السوق ،هي معلومات تاريخية تتعلق بتقلب األسعار وأحجام التداول في
الفترات املاضية ،وأن هذه األسعار تسير بطريقة عشوائية من دون ارتباط( .فردة ،099. ،ص،)007
ً
ثانيا :الكفاءة عند املستوى شبه القوي
يفترض هذا املستوى بأن أسعار األوراق املالية ال تعكس فقط املعلومات واملعطيات
التاريخية الخاصة بأسعارها في املاض ي وإنما تعكس كافة املعلومات املنشورة واملتاحة العامة
سواء كانت معلومات خاصة باملستوى الكلي لالقتصاد أو املستوى الجزئي الخاص بالشركة
والقطاع الذي تنتمي إليه (الحناوي ،5115 ،ص.)059-05.
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ثالثا :الكفاءة عند املستوى القوي
في هذا املستوى نجد أن املعلومات التي تعكسها أسعار األوراق املالية في السوق هي
جميع املعلومات العامة أو الخاصة ،سواء كانت منشورة أي متاحة للجمهور عامة أو متاحة لفئة
معينة من املساهمين أو املشاركين في مجلس اإلدارة( .صبح ،0991 ،ص.)45-40
ويذكر (النجار ،0999،ص )93أهم الخصائص التنظيمية واإلدارية الواجب توفرها في السوق
املالي للوصول الى مستوى الكفاءة املعقول .وقد يرجع ضعف أداء السوق املالي وعدم كفاءته الى
عدة أسباب يذكرها (آل شبيب ،5105 ،ص .).7
الجزء التطبيقي:
الطريقة واجراءات الدراسة
أداة الدراسة:
تم اعداد استبانة حول " أثر الوساطة املالية على الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية
التونس ي" .تتكون استبانة الدراسة من جزئين:
الجزء األول :يحتوي على البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وهي (الجنس-
العمر– املؤهل العلمي –حجم االستثمار -فترة االستثمار  -مصادر الحصول على املعلومات).
الجزء الثاني :يتكون من اثنان وأربعون عبارة مقسمة إلى محورين كما يلي:
املحور األول :مقياس الوساطة املالية الذي يمثل املتغير املستقل الرئيس ي ،ويحتوي على
خمسة وثالثون فقرة بهدف التعرف على مستوى الوساطة املالية الذي يشعر به أفراد عينة
الدراسة.
املحور الثاني :مقياس الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي الذي يمثل املتغير
التابع الرئيس ي لهذه الدراسة ويتضمن ثماني فقرات بهدف التعرف على مستوى الكفاءة
التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي الذي يشعر به أفراد عينة الدراسة وتعبر هذه الفقرات
عن الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي وتمثلها الفقرات (.)45-31
استخدم الباحثان مقياس ليكرت الخماس ي الرتب ليجيب أفراد العينة عن فقرات االستبيان،
وبما ان جميع فقرات االستبيان إيجابية فقد تم تحديد أوزان فقرات االستبيان على النحو التالي؛
خمس نقاط لإلجابة (غير موافق بشدة) ،وأربع نقاط لإلجابة (غير موافق) ،وثالث نقاط لإلجابة
(محايد) ،وإعطاء نقطتين لإلجابة (أوافق) ،ونقطة واحدة لإلجابة (أوافق بشدة).
لتوخي الدقة واملوضوعية قام الباحثان بتحديد مستويات املتوسطات الحسابية على النحو اآلتي:
 .0الوسط الحسابي أقل من ( )5.2يمثل مستوى الوساطة املالية/الكفاءة التشغيلية إيجابي.
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 .5الوسط الحسابي أكثر من ( )5.2يمثل مستوى الوساطة املالية/الكفاءة التشغيلية سلبي.
اختبار الصدق والثبات:
ّ
ّ
تم التأكد من صدق املحتوى ألداة الدراسة بعرض االستبانة بعد تصميمها للتحكيم حيث قام
الباحثان بعرض قائمة االستبانة بعد االنتهاء من إعدادها املبدئي على بعض املحكمين.
قام الباحثان بعد إتمام إجراءات الصدق الظاهري (صدق املحكمين) بتوزيع عدد ( )31استمارة
استبيان على عينة من مجتمع الدراسة وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي للمقاييس
املستخدمة في الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس،
وعامل االرتباط بين كل فقرة واملتغير الذي ينتمي إليه.
طرق جمع البيانات:
تم جمع البيانات األولية والثانوية من الكتب والدوريات واملجالت العلمية ودراسات ومقاالت
علمية متخصصة ،باإلضافة الى تصميم استمارة استبيان خاصة لجمع البيانات من عينة
الدراسة.
أساليب تحليل البيانات والبرامج املستخدمة:
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية  SPSSوذلك ملراجعة هذه البيانات وترميزها ،وادخالها الى
الحاسب اآللي ومن ثم تحليلها باستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية:
 .0النسبة املئوية :تستخدم ملعرفة التوزيع النسبي ألفراد العينة حسب الخصائص الشخصية.
 .5الوسط الحسابي :يستخدم لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات االستبيان.
 .3االنحراف املعياري :يستخدم لقياس االنحرافات في إجابات أفراد العينة على فقرات
االستبيان.
 .4معامل كرونباخ ألفا :للتحقق من مقدار االتساق الداخلي ألداة الدراسة (استمارة
االستبيان).
 .2معامل االرتباط :يستخدم الختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات املتفرعة عنها.
 .1تحليل االنحدار البسيط :يستخدم الختبار أثر متغير مستقل واحد في املتغير التابع الكفاءة
التشغيلية.
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النتائج واملناقشة:
ً
اوال :خصائص عينة الدراسة:
الشكل ( )1توزيع عينة الدراسة حسب الخصاص الشخصية.

املصدر :اعداد الباحثان.
بالنظر الى الشكل السابق يتضح االتي:
التوزيع حسب الجنس :عدد الذكور في عينة الدراسة ( )93مستثمر بنسبة ( ،)%62.4وعدد
اإلناث ( )56مستثمر بنسبة ( )%37.6من جملة عينة الدراسة التي تبلغ ( )149مستثمر وبنسبة
( ،)%011وهذا يؤكد عدم وجود تفاوت بين وجود املرأة والرجل كمستثمرين في السوق ،وان ما
يميز عينة الدراسة انه رغم وجود اختالف في الطبيعة الفسيولوجية والسيكولوجية للجنس
البشري إال أن نسبة الذكور لإلناث املستثمرين في السوق كانت متقاربة ،وقد تعود هذه النتيجة
الى طبيعة املجتمع التونس ي التي تتسم بنوع من االنفتاح والحرية املمنوحة للمرأة ومما يدل على
أن ثقافة املجتمع تساهم في إشراك املرأة في األنشطة االقتصادية ،وبالتالي وعيها باالستثمار في
سوق األوراق املالية.
التوزيع حسب العمر :عدد املستثمرين الذين أعمارهم أقل من  31سنة ( )17مستثمر بنسبة
( ،)%11.4و الذين أعمارهم من 31إلى أقل من 41سنة ( )54مستثمر بنسبة ( ،)%31.5و الذين
أعمارهم من 41إلى أقل من 21سنة ( )45مستثمر بنسبة ( ،)%30.2والذين أعمارهم أكثر من
21سنة ( )33مستثمر بنسبة ( ،)%22.1من جملة عينة الدراسة التي تبلغ ( )149مستثمر بنسبة
( ،)%011ونجد أن غالبية فئات عينة الدراسة متقاربة في النسب املئوية ،وبذلك فأن التعامل
في سوق األوراق املالية التونس ي ال يقتصر على فئة عمرية دون أخرى ،مما يدل على نجاحه في
استقطاب مدخرات من جميع الفئات العمرية ،وكانت النسبة ألعمار الشباب ،حيث جاء في
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املرتبة األولى املستثمرين اللذين تتراوح أعمارهم بين  41-31سنة ،ويمكن تفسير ذلك ارتباط هذه
الفئة العمرية بالنواحي العلمية (الحاجة للمعرفة العلمية) ،من خالل الوصول ملصادر املعلومات
عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت.
ً
ً
ً
ً
التوزيع حسب املؤهل العلمي :عدد املستثمرين الذين يحملون مؤهال علميا ثانويا أو متوسطا
هم أقل من ( )16مستثمر بنسبة ( ،)%10.7وعدد الذين لديهم مؤهالت علمية جامعية ()82
مستثمر بنسبة ( ،)%55.0وعدد الذين يحملون مؤهالت علمية ُعليا ( )51مستثمر بنسبة
( ،)%34.2من جملة عينة الدراسة التي تبلغ ( )149مستثمر بنسبة ( ،)%011وهذا مؤشر جيد
على أن أفراد عينة الدراسة على قدر جيد من التأهيل العلمي يؤهلهم لإلجابة على أسئلة االستبيان.
التوزيع حسب حجم االستثمار :عدد املستثمرين بمبلغ أقل من 01اآلالف ( )71مستثمر بنسبة
( ،)%47.7وعدد املستثمرين بمبلغ من  01اآلالف إلى أقل من 011ألف )61( .مستثمر بنسبة
( ،)%40.9وعدد املستثمرين بمبلغ من  011ألف أكثر ( )17مستثمر بنسبة ( )%11.4من جملة
عينة الدراسة التي تبلغ ( )149مستثمر بنسبة ( ،)%011وتعكس هذه النسب واقع سوق األوراق
املالية التونس ي.
التوزيع حسب فترة االستثمار :عدد املستثمرين الذين تتراوح فترة االستثمار أقل من سنة ()23
مستثمر بنسبة ( ،)%15.4وعدد املستثمرين الذين فترة االستثمار من سنة أو أقل من سنتين ()47
مستثمر بنسبة ( ،)%31.5وعدد املستثمرين الذين فترة االستثمار من سنتين إلى أقل من ثالث
سنوات ( )35مستثمر بنسبة ( ،)%23.5وعدد املستثمرين الذين فترة االستثمار من ثالث سنوات
فأكثر ( )44مستثمر بنسبة ( ،)%29.5من جملة عينة الدراسة التي تبلغ ( )149مستثمر بنسبة
( ،)%011وهذا يشير الى تفاوت في مدة االستثمار ،مما يجعل إجابة افراد العينة على االستبيان
ً
على قدر من الشفافية ،نظرا لتفاوت تلك املدد وتنوعها بين املستثمرين عينة الدراسة.
التوزيع حسب مصادر الحصول على املعلومات عن السوق  :عدد املستثمرين الذين يعتمدون
على األصدقاء واألقارب في الحصول على املعلومات عن السوق ( )17مستثمر بنسبة (،)%11.4
وعدد املستثمرين الذين يعتمدون على شركات الوساطة ( )56مستثمر بنسبة ( ،)%37.6وعدد
املستثمرين الذين يعتمدون على التوقعات الذاتية املبنية على تحليل البيانات في الحصول على
املعلومات عن السوق ( )30مستثمر بنسبة ( ،)%20.1وعدد املستثمرين الذين يعتمدون على
الدراسات التحليلية التي يقدمها املختصون في الحصول على املعلومات عن السوق ( )30مستثمر
بنسبة ( ،)%20.1وعدد املستثمرين الذين يعتمدون على نشرات أسعار األسهم في الفضائيات في
الحصول على املعلومات عن السوق ( )16مستثمر بنسبة ( ،)%10.7من جملة عينة الدراسة التي
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تبلغ ( )149مستثمر بنسبة ( ،)%011وهذ يدل على توجه املستثمرين عينة الدراسة واعتماد
 %37.1منهم على شركات الوساطة املالية من أجل الحصول على املعلومات عن سوق األوراق
املالية التونس ي ،مما يدعم تمثيل هذه العينة لإلجابة على تساؤالت الدراسة.
ً
ثانيا :وصف املتغيرات املستقلة للدراسة:
ظهرت نتائج التحليل الوصفي لها بداللة الوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري واألهمية النسبية،
لإلجابة على تساؤل الدراسة الفرعي األول " :ما هي خصائص ومواصفات الوساطة املالية املتعلق
باألبعاد التالية (الخدمات االستشارية ،نشر الوعي االستثماري ،إدارة محافظ األوراق املالية،
تنفيذ العمليات (بيع -شراء) ،تعزيز دور الجهات الرقابية) كما يلي:
أ -املتغير املستقل الفرعي األول (الخدمات االستشارية):
الجدول ( )1الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات متغير الخدمات االستشارية
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
توفر شركات الوساطة كوادر مؤهلة تساعد املستثمرين في اتخاذ
القرارات االستثمارية.
تساهم الخدمات املقدمة من قبل شركات الوساطة في جذب
املستثمرين لسوق األوراق املالية التونس ي.
تؤدي املنافسة بين شركات الوساطة إلى تحسين مستوى الخدمات
االستشارية املقدمة.
تؤدي الخدمات االستشارية التي تقدمها شركات الوساطة إلى
تخفيض تكاليف البحث.
تعمل شركات الوساطة على بناء الثقة بين املستثمرين وسوق
األوراق املالية التونس ي.
الخدمات االستشارية التي تقدمها شركات الوساطة كافية لتقليل
املخاطر إلى مستوى مقبول.
ً ً
تلعب شركات الوساطة دورا هاما في رفع مستوى الخدمات املقدمة
للمستثمرين.
الخدمات االستشارية

الوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

اتجاه
أفراد
العينة

2.21

1.05

إيجابي

2.35

1.02

إيجابي

2.03

.95

إيجابي

2.50

1.04

إيجابي

2.10

.92

إيجابي

2.61

1.01

سلبي

2.56

1.18

سلبي

2.33

.71

إيجابي
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يتضح من الجدول رقم ( )0أن الفقرة التي تنص على أن " :الخدمات االستشارية التي تقدمها شركات
الوساطة كافية لتقليل املخاطر إلى مستوى مقبول" حصلت على املرتبة األولى بمتوسط حسابي ()2.61
وانحراف معياري ( ،)1.01مما يدل على أن الخدمات االستشارية التي تقدمها شركات الوساطة تحتاج
إلى تطوير وتكثيف حتى تساعد في تقليل املخاطر إلى مستوى مقبول يالئم طبيعة املستثمر واتجاهاتهم
االستثمارية ،تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة (صالحة )5117 ،التي اشارت الى وجود
عالقة ضعيفة بين الخدمات االستشارية وبين مخاطر االستثمار في سوق األوراق املالية حيث كانت آراء
افراد العينة حول هذه العالقة حيادية ،في حين حصلت الفقرة التي تنص على ما يأتي" :تؤدي املنافسة
بين شركات الوساطة إلى تحسين مستوى الخدمات االستشارية املقدمة " حصلت على املرتبة األخيرة،
من بين جميع فقرات هذا املتغير ،بمتوسط حسابي ( )2.03وانحراف معياري ( ،).95مما يدل على أن
املنافسة بين شركات الوساطة ال تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات االستشارية املقدمة ،حيث
اختلفت هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة (صالحة )5117 ،ان وجود املنافسة بين شركات الوساطة
يؤدي الى تحسين مستوى الخدمات االستشارية املقدمة للعمالء ،وقد يرجع السبب في ان املنافسة بين
شركات الوساطة املالية في سوق األوراق املالية التونس ي ال تؤدي الى تحسين مستوى الخدمات لقلة
عدد شركات الوساطة ومحدوديتها ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع فقرات املتغير بالوسط
النظري املعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول املتغير كانت ايجابية ،ماعدا
ً
الفقرة ( ،)7 ،1وأخيرا بلغ املتوسط الحسابي الكلي ملتغير الخدمات االستشارية ( )2.33وبانحراف
معياري ( ،).71مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير الخدمات االستشارية كانت ايجابية.
ب -املتغير املستقل الفرعي الثاني (نشر الوعي االستثماري):
ً
يتضح من الجدول رقم ( )5أن الفقرة التي تنص على أن " :تلعب شركات الوساطة دور مهما في توجيه
مدخرات املستثمرين نحو االستثمارات التي تتالءم مع أهدافهم وتطلعاتهم" حصلت على املرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )2.36وانحراف معياري ( ،).95مما يدل على أنه يوجد اهتمام من شركات
الوساطة في توجيه املستثمرين نحو االستثمارات التي تتالءم مع أهدافهم وتطلعاتهم من حيث
الجدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات متغير :نشر الوعي االستثماري.
الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
تعمل شركات الوساطة على إصدار نشرات تعريفية ومطبوعات دورية
الوساطة في رفع مستوى الوعي االستثماري لدى
لتوعية شركات
تساهم
املستثمرين.
شركات الوساطة في تحسين وتطوير الخدمات املقدمة لجمهور
تساهم
املستثمرين.
ً
شركات الوساطة دور مهما في توجيه مدخرات املستثمرين نحو
تلعب
املستثمرين.
واألنظمة الصادرة عن سوق
التعليمات
بتوضيح
الوساطة
شركات
تهتم
االستثمارات التي تتالءم مع أهدافهم وتطلعاتهم.
الوساطة قاعدة بيانات متكاملة حول الشركات
شركات
األوراقلدى
يوجد
التونس ي.
املالية
االستثماري
الوعي
نشر
املدرجة في سوق األوراق املالية التونس ي.
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الوسط االنحراف
1.10
2.17
املعياري
الحسابي
.96
2.15
.77
2.12
.95
2.36
1.04
2.23
.91
1.97
.66
2.16

اتجاه
إيجابي
أفراد
إيجابي
العينة
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
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الحصول على عائد مجزي يغطي تكلفة استثماراتهم ،في حين حصلت الفقرة التي تنص على ما
يأتي " :يوجد لدى شركات الوساطة قاعدة بيانات متكاملة حول الشركات املدرجة في سوق األوراق
املالية التونس ي" حصلت على املرتبة األخيرة ،من بين جميع فقرات هذا املتغير ،بمتوسط حسابي
( )1.97وانحراف معياري ( ،).91مما يدل على نقص نسبي في توفير البيانات املتعلقة بالشركات
املدرجة في السوق من قبل شركات الوساطة ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغير
نشر الوعي االستثماري بالوسط النظري املعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة
ً
الدراسة حول املتغير كانت ايجابية  ،وأخيرا بلغ املتوسط الحسابي الكلي ملتغير نشر الوعي
االستثماري ( )2.16وبانحراف معياري ( ،).66مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير نشر
الوعي االستثماري كانت ايجابية.
ج -املتغير املستقل الفرعي الثالث (إدارة محافظ األوراق املالية):
الجدول ( )3الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات متغير إدارة محافظ األوراق املالية.
الوسط االنحراف اتجاه
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
الحسابي املعياري أفراد
العينة
إيجابي
.98
2.15
إنشاء محافظ األوراق املالية سيعمل على تفعيل سوق األوراق املالية
وتنشيطه.
التونس
إيجابي
.91
2.17
أهداف وحاجات املستثمرين.
مهمي لتلبية
وجود محافظ األوراق املالية
إيجابي
.93
2.20
تستطيع شركات الوساطة القيام بدور جوهري في إنشاء محافظ األوراق
تعمل محافظ األوراق املالية التياملالية.
إيجابي
.95
2.40
تديرها شركات الوساطة على تخفيض
االستثمار.
مخاطر
إيجابي
.97
2.35
شركات الوساطة على تنويع
التي تديرها
تعمل محافظ األوراق املالية
مخاطر.
إيجابي
.94
2.31
محافظ األوراق املالية فرصة أكبر
االستعانة بشركات الوساطة يعطي
تديرهااألرباح.
وتحقيق
إيجابي
1.03
2.38
شركات الوساطة على جذب
للنجاحالتي
تعمل محافظ األوراق املالية
لسوق األور
املالية التونس ي.
املستثمرين
إيجابي
.72
2.28
األوراقاقاملالية
محافظ
املزيد من إدارة

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج SPSS
يتضح من الجدول رقم ( )3أن الفقرة التي تنص على " :تعمل محافظ األوراق املالية التي تديرها
شركات الوساطة على تخفيض مخاطر االستثمار" حصلت على املرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )2.40وانحراف معياري ( ،).95مما يدل على أن محافظ األوراق املالية التي تديرها شركات
الوساطة تعمل على تخفيض مخاطر االستثمار في سوق األوراق املالية التونس ي ،في حين حصلت
الفقرة التي تنص على ما يأتي ":إنشاء محافظ األوراق املالية سيعمل على تفعيل سوق األوراق
املالية التونس ي وتنشيطه" ،حصلت على املرتبة األخيرة ،من بين جميع فقرات هذا املتغير،
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بمتوسط حسابي ( )5.02وانحراف معياري ( ،)1.9.مما يدل على أن إنشاء محافظ األوراق املالية
يعمل على تفعيل سوق األوراق املالية التونس ي وتنشيطه ،وقد اتفقت هذه النتائج مع ما توصلت
اليه دراسة (زغرب )5112 ،بأن من عوامل تنشيط السوق تنوع محفظة األوراق املالية لتقليل
املخاطر ومساعدة العميل في بناء محفظة االستثمار في األوراق املالية ،ومع دراسة (صالحة،
 )5117التي اشارت الى ان شركات الوساطة تستطيع القيام بدور مهم في انشاء صناديق االستثمار
باعتبارها بيوت خبرة في هذا املجال ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغير إدارة
محافظ األوراق املالية بالوسط النظري املعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة
ً
الدراسة حول املتغير كانت ايجابية ،وأخيرا بلغ املتوسط الحسابي الكلي ملتغير إدارة محافظ
األوراق املالية ( )2.28وبانحراف معياري ( ،).72مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول متغير
إدارة محافظ األوراق املالية كانت ايجابية.
د -املتغير املستقل الفرعي الرابع (تنفيذ العمليات (بيع -شراء)):
يتضح من الجدول رقم ( )4أن الفقرة التي تنص على " :تعمل شركات الوساطة على تنفيذ أوامر
بعض العمالء على حساب عمالء آخرين في سوق األوراق املالية التونس ي " حصلت على املرتبة
األولى بمتوسط حسابي ( )3.26وانحراف معياري ( ،)1.24مما يدل على أن شركات الوساطة ال
تعمل على تنفيذ أوامر بعض العمالء على حساب عمالء آخرين في سوق األوراق املالية التونس ي،
في حين حصلت الفقرة التي تنص على ما يأتي ":وجود شركات الوساطة أدى إلى سرعة تنفيذ
أوامر الشراء في سوق األوراق املالية التونس ي" حصلت على املرتبة األخيرة ،من بين جميع فقرات
هذا املتغير ،بمتوسط حسابي ( )1.84وانحراف معياري ( ،).92مما يدل على أن وجود شركات
الوساطة أدى إلى سرعة تنفيذ أوامر الشراء في سوق األوراق املالية التونس ي ،وتتفق هاتين
النتيجتين مع ما توصلت الية دراسة (النمروطي و العويس ي )5105 ،بأن املستثمر يتأثر بسرعة
ودقة أنجاز األوامر التي يقوم بإصدارها ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغير
تنفيذ العمليات (بيع -شراء) بالوسط النظري املعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات أفراد عينة
ً
الدراسة حول املتغير كانت ايجابية ماعدا الفقرة رقم ( )52كانت سلبية ،وأخيرا بلغ املتوسط
الجدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات متغير تنفيذ العمليات.
الوسط االنحراف اتجاه
الفق ـ ـرات
الحسابي املعياري أفراد
العينة
وجود شركات الوساطة أدى إلى سرعة تنفيذ أوامر الشراء في سوق
إيجابي
.92
1.84
املالية التونس
إيجابي
.98
الوساطةي .أدى إلى سرعة تنفيذ أوامر البيع في سوق األوراق 1.91
األوراقشركات
وجود
املالية التونس ي.
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تقوم شركات الوساطة املالية بإنجاز املعامالت املالية بسرعة جيدة في
سوق
التونس
شركات املالية
تعمل األوراق
علىي.مراعاة مصلحة العميل عند تنفيذ معامالته
الوساطة
سوق
علىنس ي.
الوساطة التو
األوراق املالية
في
تنفيذ أوامر بعض العمالء على حساب
شركات
تعمل
الجلسةفي سوق
شركاتالتونس ي.
األوراق املالية
عمالء آخرين
الوساطة حق األولوية لتنفيذ
الواحدة تعطي
خالل
شركاتلحسابها
الطلبات
تنفيذ
العمالء قبل
الخاص.األولوية لتنفيذ
الوساطة حق
تعطي
الواحدة
طلباتالجلسة
خالل
الطلباتفي سوق
الوساطةتنفيذ
العمالء قبل
طلبات
موظفيها.املالية التونس ي على
لحساباألوراق
على األسعار
شركات
تؤثر
املدى البعيد.
تنفيذ العمليات (بيع -شراء)

1.32
.90
1.24
1.09
1.28
1.04
.64

2.35
2.18
3.26
2.31
2.49
2.42
2.34

إيجابي
إيجابي
سلبي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
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الحسابي الكلي ملتغير تنفيذ العمليات (بيع -شراء) ( )2.34وبانحراف معياري ( ،).64مما يؤكد أن
اتجاهات أفراد العينة حول متغير تنفيذ العمليات (بيع -شراء) كانت إيجابية في املجمل.
ه -املتغير املستقل الفرعي الخامس (تعزيز دور الجهات الرقابية):
يتضح من الجدول رقم ( )2أن الفقرة التي تنص على " :تعمل هيئة السوق على حماية املستثمرين
من املمارسات غير العادلة لشركات الوساطة " حصلت على املرتبة األولى بمتوسط حسابي ()2.20
وانحراف معياري ( ،)1.16مما يؤكد حقيقة أن هيئة السوق تعمل على حماية املستثمرين من
املمارسات غير العادلة لشركات الوساطة محل الدراسة ،في حين حصلت الفقرة التي تنص على
ما يأتي " :تتخذ هيئة السوق املالية إجراءات رادعة بحق شركات الوساطة عند ارتكابها مخالفة
معينة" حصلت على املرتبة األخيرة ،من بين جميع فقرات هذا املتغير ،بمتوسط حسابي ()2.08
وانحراف معياري ( ،).89مما يدل على أن هيئة السوق املالية تتخذ إجراءات رادعة بحق شركات
الوساطة عند ارتكابها مخالفة معينة محل الدراسة ،اختلفت هذه النتيجة مع ما اشارت اليه
الجدول ( )5الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات متغير تعزيز دور الجهات الرقابية.
الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
تلتزم شركات الوساطة بتطبيق اللوائح والقوانين مما يعزز كفاءة
األوراقالسوق
حماية املستثمرين من املمارسات غير
املاليةعلى
سوقل هيئة
تعم
التونس ي.
الوساطة.إجراءات رادعة بحق شركات الوساطة
السوق املالية
هيئة
تتخذ
العادلة لشركات
شركات الوساطة كافية ملنعها من ارتكاب
على
املوجودة
الرقابة
ارتكابها مخالفة معينة.
عند
الوساطة بتعليمات هيئة السوق املتعلقة بمتطلبات
شركات
تلتزم
مخالفات قانونية.
عمالئها بكشف حساب دوري.
بتزويد
الوساطة
شركات
تلتزم
والفنية.
املهنية
واملستويات
التأهيل
ق
وجود هيئة السو يدفع شركات الوساطة إلى تطبيق القوانين
تعزيز دور
الجهات الرقابية
الوساطة.
واللوائح املتعلقة بأعمال

الوسط
الحسابي
2.11
2.20
2.07
2.18
2.08
2.15
2.09
2.12

االنحراف
املعياري
1.04
1.16
.91
.98
.89
1.05
.92
.73
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اتجاه
أفراد
إيجابي
العينة
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
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دراسة (زغرب )5112 ،أن من أهم العقبات الي تواجه السوق عدم وجود ضمانات لحماية حقوق
املتعاملين ،حيث أنه من وجهة نظر املستثمرين افراد العينة ان سوق األوراق املالية التونس ي
يضمن للمستثمر فيه الحماية لحقوقهم واستثماراتهم ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع
فقرات متغير تعزيز دور الجهات الرقابية بالوسط النظري املعتمد في الدراسة نالحظ أن اتجاهات
ً
أفراد عينة الدراسة حول املتغير كانت ايجابية ،وأخيرا بلغ املتوسط الحسابي الكلي ملتغير تعزيز
دور الجهات الرقابية ( )2.12وبانحراف معياري ( ،).73مما يؤكد أن اتجاهات أفراد العينة حول
متغير تعزيز دور الجهات الرقابية كانت ايجابية.
ترتيب املتغيرات املستقلة الفرعية حسب األهمية النسبية:
لإلجابة عن التساؤل الفرعي الثاني في الدراسة (ما هي األهمية النسبية ألبعاد الوساطة املالية
السائد في سوق األوراق املالية التونس ي ).تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف املعياري
واألهمية النسبية للمتغيرات املستقلة الفرعية ملعرفة ترتيبها حسب أهميتها النسبية كما في
الجدول اآلتي:
الجدول ( )6الوسط الحسابي واالنحراف املعياري واألهمية النسبية للمتغيرات املستقلة
الفرعية.
املتغير
تنفيذ العمليات (بيع -شراء)
الخدمات االستشارية
إدارة محافظ األوراق املالية
نشر الوعي االستثماري
تعزيز دور الجهات الرقابية

الوسط
2.34
الحسابي
2.33
2.28
2.16
2.12

االنحراف
.64
املعياري
.71
.72
.66
.73

األهمية
0
النسبية
5
3
4
2

الوساطة املالية
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
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يتضح من الجدول ( )1أن متغير تنفيذ العمليات (بيع -شراء) ُ
كبعد من أبعاد الوساطة املالية
جاء في املرتبة األولى من بين املتغيرات املستقلة الفرعية بوسط حسابي بلغ ( )2.34وانحراف
معياري ( ،).64يليه متغير الخدمات االستشارية بمتوسط حسابي ( )2.33وانحراف معياري (،).71
يليه متغير إدارة محافظ األوراق املالية بمتوسط حسابي ( )2.28وانحراف معياري ( ،).72يليه
ً
متغير نشر الوعي االستثماري بمتوسط حسابي ( )2.16وانحراف معياري ( ).66وأخيرا متغير تعزيز
دور الجهات الرقابية بمتوسط حسابي ( )2.12وانحراف معياري ( ،).73وكانت اتجاهات افراد
العينة ايجابية بالنسبة لجميع األبعاد ،ويدل ذلك على أن تنفيذ عمليات البيع
والشراء(الصفقات) التي يقوم به الوسطاء املاليين لها االثر األكبر على الكفاءة التشغيلية من
وجهة نظر املستثمرين عينة الدراسة ،وهذا ما يعززه ما تم التوصل اليه مسبقا بأن شركات
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الوساطة تتمتع بالعدل من حيث األولوية في تنفيذ أوامر العمالء وان وجودها أدى الى سرعة
تنفيذ اوامرهم.
َ
ثالثا :وصف املتغير التابع للدراسة (الكفاءة التشغيلية):
ُجمعت البيانات عنه من عينة الدراسة عن طريق سبع فقرات من فقرات االستبيان ،وبعد تحليل
البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSظهرت نتائج التحليل الوصفي لها بداللة الوسط
الحسابي ،واالنحراف املعياري ،ولإلجابة على تساؤل الدراسة الفرعي الثالث "ما مستوى الكفاءة
التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي".
يتضح من الجدول ( )7ان اتجاهات افراد العينة كانت سلبية نحو مستوى الكفاءة التشغيلية
للسوق وأن الفقرة التي تنص على " :يحقق االستثمار في سوق األوراق املالية التونس ي عائد مجزي
يغطي تكلفة االستثمار فيه" حصلت على املرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.89وانحراف معياري
( ،)1.20مما يدل على أن األفراد عينة الدراسة يشعرون بأن سوق األوراق املالية التونس ي ال
يحقق عائد مجزي يغطي تكلفة االستثمار فيه ،في حين حصلت الفقرة التي تنص على ما يأتي:
الجدول ( )7الوسط الحسابي واالنحراف املعياري للمتغير التابع الكفاءة التشغيلية.
الوسط االنحراف الكفاءة
املت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغير
الحسابي املعياري التشغيلية
سلبي
1.25
2.60
تتمتع سوق األوراق املالية التونس ي بشبكة اتصاالت متطورة.
إيجابي
1.06
2.49
تمتلك سوق األوراق املالية التونس ي العناصر الالزمة لعمله بكفاءة
إيجابي
1.11
2.46
بتطوير أدائه بما يضمن كفاءة
يهتم سوق األوراق املالية التونس ي
وفعالية.
ً
استثماريةالسوق
سلبي
1.07
2.62
أعلى .تؤثر إيجابا في اتخاذ القرار
القوانين والتعليمات الصادرة عن
ل
سلبي
1.13
2.52
تساهم في الحد من التجاوزات
التحديثات على أنظمة التداو
االستثماري.
التشغيلية لسوق
سلبي
1.23
2.66
الكفاءة
من
الرفع
الوساطة في
تساهم شركات
الوهمية في عمليات التداول.
واإلقفاالت
يحقق االستثمار في سوق
سلبي
1.20
2.89
التونس ي عائد مجزي يغطي
املالية
األوراق
التونس ي.
املالية
األوراق
سلبي
.97
2.60
التشغيلية
الكفاءة
تكلفة االستثمار فيه.
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( يهتم سوق األوراق املالية التونس ي بتطوير أدائه بما يضمن كفاءة استثمارية أعلى) ،حصلت
على املرتبة األخيرة ،من بين جميع فقرات املتغير التابع الكفاءة التشغيلية ،بمتوسط حسابي
( )2.46وانحراف معياري ( ،)1.11مما يدل على أن سوق األوراق املالية التونس ي يهتم بتطوير
أدائه بما يضمن كفاءة استثمارية أعلى ،وبمقارنة املتوسطات الحسابية لجميع فقرات متغير
الكفاءة التشغيلية بالوسط النظري املعتمد في الدراسة نالحظ شعور أفراد عينة الدراسة
بمستوى سلبي للكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي ،حيث بلغ املتوسط الحسابي
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الكلي ملتغير الكفاءة التشغيلية ( )2.60وانحراف معياري ( ،).97وهذا ما يتطابق مع دراسة
(الفيومي( ،)5113 ،موصلي و السمان( ،)5103 ،محمد ،)5104 ،والتي اشارت الى ضعف كفاءة
األسواق العربية على املستوى الضعيف ،ألسباب أهمها قلة حجم التداول وانخفاض سيولة
السوق ،وسيطرة كبار املتعاملين على هذه السوق وتأثيرهم على أسعار األسهم املتداولة.
َ
رابعا :اختبار الفرضيات:
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSإليجاد القيم املحسوبة ملعامالت ً
كل من االرتباط
(بيرسون) ومعامل االنحدار البسيط ومستوى التباين للقيمة ( ،)Fومقارنتها بقيمة الداللة
اإلحصائية ( )1.10و( )1.12املعتمدة لقبول أو رفض الفرضيات وذلك كما يلي:
 قبول/رفض الفرضية إذا كانت قيمة مستوى الداللة املحسوبة ألي اختبار أقل/أكبر منقيمة مستوى الداللة اإلحصائية ( )1.10و(.)1.12
الفرضية الرئيسة:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الوظائف التي تقوم بها شركات الوساطة املالية وبين
مستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي".
تم استخدام معامل االرتباط بيرسون إليجاد عالقة االرتباط بين شركات الوساطة كمتغير مستقل
املالية والكفاءة التشغيلية كمتغير تابع ،كما هو موضح في الجدول (.).
الجدول ( )8معامل االرتباط بيرسون بين الوساطة املالية والكفاءة التشغيلية.
الوساطة املالية

أبعاد املتغير
الخدمات االستشارية.
نشر الوعي االستثماري.
إدارة محافظ األوراق املالية.
تنفيذ العمليات.
تعزيز دور الجهات الرقابية.
االرتباط الكلي ملتغير الوساطة املالية
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

معامل االرتباط
*.682
**.606
**.636
**.675
**.632
**.781

6
%111

مستوى الداللة
.000
.000
.000
.000
.000
.000

**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج
برنامج SPSS
يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية) بين جميع أبعاد املتغير
املستقل الفرعية الوساطة املالية واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه
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العالقة بين ( ).606و( ).682بمستوى معنوية ( ،) .000كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي
متغير الوساطة املالية املتغير املستقل الرئيس ي واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية ( ).781بمستوى
معنوية ( ).000وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية قوية) تعني أن ابعاد الوساطة املالية في سوق
األوراق املالية التونس ي محل الدراسة تؤثر في مستوى الكفاءة التشغيلية  ،كما بلغت األهمية
النسبية لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى وجود عالقة طردية قوية بين الوساطة املالية
ومستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الجدول ( )9نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الرئيسية األولى
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
1
147
148

مجموع
املربعات
85.823
54.979
140.802

متوسط
املربعات
85.823
.3741

قيمةF
املحسوبة
229.468

مستوى
داللة F
1.111

معامل
التحديدR²
1.610
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ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية األولى استنادا إلى
ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )229.468بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،)1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الرئيس ي (الوساطة املالية) في هذا النموذج يفسر ما مقداره ( )%61من
التباين في املتغير التابع (الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية مرتفعة ،مما يدل على أن هناك
ً ً
أثرا مهما للمتغير املستقل الرئيس ي الوساطة املالية في املتغير التابع الكفاءة التشغيلية.
ً
اذا معادلة نموذج االنحدار البسيط هي:
()0
املتغير التابع =  × β + αاملتغير املستقل  +الخطأ العشوائي
حيث  αتمثل قيمة الثابت ،و βميل الخط املستقيم (معامل االنحدار).
الجدول ( )11نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر الوساطة املالية في الكفاءة التشغيلية.
املتغير
املستقل
الثابت
الوساطة
املالية

معامل
االنحدار β
.3801
.3921

الخطأ
العشوائي

Beta

قيمة T
املحسوبة

مستوى داللة
T

1.083

1.781

15.148

1.111
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املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
()5
الكفاءة التشغيلية = ×1.392( +1.380الوساطة املالية) 1.083 +
ً
ً ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل (الوساطة املالية) في املتغير التابع الكفاءة التشغيلية،
حيث بلغت قيمة معامل ( )1.781( )Betaوبداللة قيمة ( )Tاملحسوبة ( )15.148بمستوى داللة
محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجة حرية
(ً .)047،0
وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة للفرضية الرئيسة يتم قبول الفرضية
التي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الوساطة املالية والكفاءة التشغيلية في
لسوق األوراق املالية التونس ي.
وباتباع نفس املنهجية اإلحصائية في اختبار الفرضية الرئيسية ،نختبر الفرضيات الفرعية.
الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية األولي:
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمات االستشارية املقدمة من قبل شركات الوساطة
املالية وبين مستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي".
الجدول ( )11معامل االرتباط بيرسون بين الخدمات االستشارية والكفاءة التشغيلية.
الخدمات االستشارية
فقرات املتغير
توفر شركات الوساطة كوادر مؤهلة تساعد املستثمرين في اتخاذ القرارات
الوساطة في جذب املستثمرين لسوق
تساهم الخدمات املقدمة من قبل شركات
االستثمارية.
مستوى الخدمات االستشارية
تحسين
الوساطة إلى
املالية التونس ي.
تؤدي املنافسة بين شركات األوراق
شركات الوساطة إلى تخفيض تكاليف
تؤدي الخدمات االستشارية التي تقدمها
املقدمة.
بين املستثمرين وسوق األوراق املالية
تعمل شركات الوساطة على بناء الثقة
البحث.
شركاتي.الوساطة كافية لتقليل املخاطر إلى
الخدمات االستشارية التي
تقدمها التونس
ً ً
ى
مستول .الخدمات املقدمة للمستثمرين.
تلعب شركات الوساطة دورا هاما في
مستوى
رفع مقبو
االرتباط الكلي ملتغير الخدمات االستشارية
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

معامل
االرتباط
**. 456
**.595
**.409
**.495
**.546
**.527
**.693
**.682

مستوى
الداللة
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

4
%111

**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج
برنامج SPSS
يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية متوسطة) بين جميع فقرات
متغير الخدمات االستشارية واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه العالقة
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بين ( ).693و( ).409بمستوى معنوية ( ،)1.10كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي متغير
الخدمات االستشارية املتغير املستقل الفرعي األول واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية ().682
بمستوى معنوية ( )1.10وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية قوية) ،كما بلغت األهمية النسبية
لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى وجود عالقة طردية قوية بين الخدمات االستشارية ومستوى
الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الجدول ( )12نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الفرعية األولى.
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
0
147
148

مجموع
املربعات
65.459
75.343
140.802

متوسط
املربعات
65.459
.513

قيمةF
املحسوبة
127.716

مستوى
داللة F
1.111

معامل
التحديدR²
.682

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية األولى استنادا إلى
ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )127.716بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،)1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الفرعي األول (الخدمات االستشارية) في هذا النموذج يفسر ما مقداره
( )%68من التباين في املتغير التابع (الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية مرتفعة ،مما يدل على
ً ً
أن هناك أثرا مهما للمتغير املستقل الفرعي األول الخدمات االستشارية في املتغير التابع الكفاءة
التشغيلية.
الجدول ( )13نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر الخدمات االستشارية في الكفاءة
التشغيلية
املتغير املستقل
الثابت
الخدمات
االستشارية

معامل االنحدار
β
1.431
1.930

الخطأ
العشوائي
1.082

Beta
1.682

قيمة T
املحسوبة
11.301

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
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مستوى داللة
T
1.111
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()3
الكفاءة التشغيلية =  ×1.930( +1.431الخدمات االستشارية) 1.082 +
ً
ً ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل الفرعي األول (الخدمات االستشارية) في املتغير التابع
الكفاءة التشغيلية ،حيث بلغت قيمة معامل ( )1.682( )Betaوبداللة قيمة ( )Tاملحسوبة
( )11.301بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد
( )1.10ودرجة حرية (ً .)1470،
وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة للفرضية الفرعية
األولى يتم قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمات
االستشارية والكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الفرضية الفرعية الثانية
"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين نشر الوعي االستثماري وبين مستوى الكفاءة التشغيلية
لسوق األوراق املالية التونس ي".
الجدول ( )14معامل االرتباط بيرسون بين نشر الوعي االستثماري ومستوى الكفاءة التشغيلية.
نشر الوعي االستثماري
فقرات املتغير
تعمل شركات الوساطة على إصدار نشرات تعريفية ومطبوعات دورية لتوعية
تساهم شركات الوساطة في رفع مستوى
الوعي االستثماري لدى املستثمرين.
املستثمرين.
لجمهور
املستثمرين.
تساهم شركات الوساطة في تحسين وتطوير الخدمات املقدمة
ً
تلعب شركات الوساطة دورا مهما في توجيه املستثمرين نحو االستثمارات التي
الصادرة عن سوق األوراق
أهدافهمواألنظمة
التعليمات
وتطلعاتهم.
بتوضيح مع
تهتم شركات الوساطة تتالءم
متكاملة حول الشركات املدرجة في
بيانات
قاعدة
يوجد لدى شركات الوساطة املالية التونس ي.
االستثماري
املاليةالوعي
ملتغير نشر
االرتباطسوق
التونس ي.
الكلياألوراق
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

مستوى
الداللة
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

معامل
االرتباط
**.390
**.528
**.361
**.547
**.487
**.409
**.606
6
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**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج
برنامج SPSS
يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية متوسطة) بين جميع فقرات
متغير نشر الوعي االستثماري واملتغير التابع مستوى الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه
العالقة بين ( )1.390و( )1.547بمستوى معنوية ( ،)1.10كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي
متغير نشر الوعي االستثماري املتغير املستقل الفرعي الثاني واملتغير التابع مستوى الكفاءة
التشغيلية ( )1.606بمستوى معنوية ( )1.10وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية متوسطة) تعني
أنه كلما زاد نشر الوعي االستثماري في سوق األوراق املالية التونس ي محل الدراسة زاد مستوى
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الكفاءة التشغيلية للسوق  ،كما بلغت األهمية النسبية لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى وجود
عالقة طردية قوية بين نشر الوعي االستثماري و مستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية
التونس ي.
الجدول ( )15نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الفرعية الثانية
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
1
147
148

مجموع
املربعات
51.632
89.170
140.802

متوسط
املربعات
51.632
.6071

قيمةF
املحسوبة
85.117

مستوى
داللة F
1.111

معامل
التحديدR²
1.367

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثانية استنادا إلى
ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )85.117بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،)1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الفرعي الثاني (نشر الوعي االستثماري) في هذا النموذج يفسر ما مقداره
( )%36من التباين في املتغير التابع (مستوى الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية جيدة ،مما
ً ً
يدل على أن هناك أثرا مهما للمتغير املستقل الفرعي الثاني نشر الوعي االستثماري في املتغير التابع
مستوى الكفاءة التشغيلية.
الجدول ( )16نتائج تحليل االنحدار البسيطة الختبار أثر نشر الوعي االستثماري في مستوى
الكفاءة التشغيلية.
املتغير املستقل
الثابت
نشر الوعي
االستثماري

معامل
االنحدار β
.6771
.8901

الخطأ
العشوائي
1.096

Beta
1.606

قيمة T
املحسوبة
9.226

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
مستوى الكفاءة التشغيلية =  ×1.891( +1.677نشر الوعي االستثماري) 1.096 +
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مستوى
داللة T
1.111

()4
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ً
ً
ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل الفرعي الثاني (نشر الوعي االستثماري) في املتغير
التابع مستوى الكفاءة التشغيلية ،حيث بلغت قيمة معامل ( )1.606( )Betaوبداللة قيمة ()T
املحسوبة ( )9.226بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة
اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجة حرية (ً .)0،147
وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة
للفرضية الفرعية الثانية يتم قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين نشر الوعي االستثماري ومستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الفرضية الفرعية الثالثة:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة محافظ األوراق املالية وبين مستوى الكفاءة
التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي "
الجدول ( )17معامل االرتباط بيرسون بين إدارة محافظ األوراق املالية والكفاءة التشغيلية
إدارة محافظ األوراق املالية
فقرات املتغير
إنشاء محافظ األوراق املالية سيعمل على تفعيل سوق األوراق املالية التونس ي
وتنشيطه.
وجود محافظ األوراق املالية مهم لتلبية أهداف وحاجات املستثمرين.
تستطيع شركات الوساطة القيام بدور جوهري في إنشاء محافظ األوراق املالية.
تعمل محافظ األوراق املالية التي تديرها شركات الوساطة على تخفيض مخاطر
االستثمار.
تعمل محافظ األوراق املالية التي تديرها شركات الوساطة على تنويع مخاطر.
االستعانة بشركات الوساطة يعطي محافظ األوراق املالية فرصة أكبر للنجاح
وتحقيق األرباح.
تعمل محافظ األوراق املالية التي تديرها شركات الوساطة على جذب املزيد من
املستثمرين لسوق األوراق املالية التونس ي.
االرتباط الكلي ملتغير إدارة محافظ األوراق املالية
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

**.519

.000

**.502
**.528

.000
.000

**.452

.000

**.484

.000

**.408

.000

**.461

.000

**.636

.000

8
%111

**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج
برنامج SPSS
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يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية متوسطة) بين جميع فقرات
متغير إدارة محافظ األوراق املالية واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه
العالقة بين ( )1.408و( )1.528بمستوى معنوية ( ،)1.10كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي
متغير إدارة محافظ األوراق املالية املتغير املستقل الفرعي الثالث واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية
( ).636بمستوى معنوية ( )1.10وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية قوية) تعني أن إدارة محافظ
األوراق املالية من قبل شركات الوساطة يعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق
املالية التونس ي محل الدراسة  ،كما بلغت األهمية النسبية لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى
وجود عالقة طردية قوية بين إدارة محافظ األوراق املالية ومستوى الكفاءة التشغيلية لسوق
األوراق املالية التونس ي.
الجدول ( )18نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الفرعية الثالثة.
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
1
147
148

مجموع
املربعات
56.881
83.921
140.802

متوسط
املربعات
56.881
.5711

قيمةF
املحسوبة
99.634

مستوى
داللة F
1.111

معامل
التحديدR²
1.404

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الثالثة استنادا إلى
ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )99.634بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،)1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الفرعي الثالث (إدارة محافظ األوراق املالية) في هذا النموذج يفسر ما
مقداره ( )%40من التباين في املتغير التابع (الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية مرتفعة ،مما
ً ً
يدل على أن هناك أثرا مهما للمتغير املستقل الفرعي الثالث إدارة محافظ األوراق املالية في املتغير
التابع الكفاءة التشغيلية.
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الجدول ( )19نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر إدارة محافظ األوراق املالية في
الكفاءة التشغيلية.
املتغير املستقل
الثابت
إدارة محافظ األوراق
املالية

معامل
االنحدار β
.6531
.8571

الخطأ
العشوائي
1.086

Beta
1.636

قيمة T
املحسوبة
9.982

مستوى
داللة T
1.111

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
()2
الكفاءة التشغيلية =  ×1.857( +1.653إدارة محافظ األوراق املالية) 1.086+
ً
ً
ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل الفرعي الثالث (إدارة محافظ األوراق املالية) في
املتغير التابع الكفاءة التشغيلية ،حيث بلغت قيمة معامل ( )1.636( )Betaوبداللة قيمة ()T
املحسوبة ( )9.982بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة
اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجة حرية (.)0،147
ً
وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة للفرضية الفرعية الثالثة يتم قبول الفرضية التي
تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة محافظ األوراق املالية والكفاءة التشغيلية
لسوق األوراق املالية التونس ي.
الفرضية الفرعية الرابعة:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ العمليات (بيع -شراء) وبين مستوى الكفاءة
التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي "
الجدول ( )21معامل االرتباط بيرسون بين تنفيذ العمليات والكفاءة التشغيلية.
تنفيذ العمليات (بيع -شراء)
معامل مستوى
االرتباط الداللة

فقرات املتغير
وجود شركات الوساطة أدى إلى سرعة تنفيذ أوامر الشراء في سوق األوراق املالية
التونس ي.
وجود شركات الوساطة أدى إلى سرعة تنفيذ أوامر البيع في سوق األوراق املالية
التونس ي.
تقوم شركات الوساطة املالية بإنجاز املعامالت املالية بسرعة جيدة في سوق األوراق
املالية التونس ي.
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**.537
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**.746
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تنفيذ العمليات (بيع -شراء)
معامل مستوى
االرتباط الداللة

فقرات املتغير
تعمل شركات الوساطة على مراعاة مصلحة العميل عند تنفيذ معامالته في سوق
األوراق املالية التونس ي.
تعمل شركات الوساطة على تنفيذ أوامر بعض العمالء على حساب عمالء آخرين في
سوق األوراق املالية التونس ي.
خالل الجلسة الواحدة تعطي شركات الوساطة حق األولوية لتنفيذ طلبات العمالء
قبل تنفيذ الطلبات لحسابها الخاص.
خالل الجلسة الواحدة تعطي شركات الوساطة حق األولوية لتنفيذ طلبات العمالء
قبل تنفيذ الطلبات لحساب موظفيها.
تؤثر شركات الوساطة على األسعار في سوق األوراق املالية التونس ي على املدى البعيد.
االرتباط الكلي ملتغير تنفيذ العمليات (بيع -شراء)
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

**.486

.000

**.686

.000

**.462

.000

**.402

.000

**.406
**.675

.000
.000
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**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج
SPSS
يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية) بين جميع فقرات متغير تنفيذ
العمليات (بيع -شراء) واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه العالقة بين
( )1.402و( )1.746بمستوى معنوية ( ،)1.10كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي متغير تنفيذ
العمليات (بيع -شراء) املتغير املستقل الفرعي الرابع واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية ()1.675
بمستوى معنوية ( )1.10وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية) تعني أنه كلما زادت تنفيذ العمليات
(بيع -شراء) في سوق األوراق املالية التونس ي محل الدراسة زاد الكفاءة التشغيلية للسوق ،كما
بلغت األهمية النسبية لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى وجود عالقة طردية بين تنفيذ العمليات
(بيع -شراء) والكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
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الجدول ( )21نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الفرعية الرابعة.
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
1
147
148

مجموع
املربعات
64.190
76.612
140.802

متوسط
املربعات
64.190
.5211

قيمةF
املحسوبة
123.165

مستوى
داللة F
1.111

معامل
التحديدR²
1.456

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الرابعة استنادا إلى
ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )123.165بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،)1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الفرعي الرابع(تنفيذ العمليات (بيع -شراء) في هذا النموذج يفسر ما
مقداره ( )%45من التباين في املتغير التابع (الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية مرتفعة ،مما
ً ً
يدل على أن هناك أثرا مهما للمتغير املستقل الفرعي الرابع تنفيذ العمليات (بيع -شراء) في املتغير
التابع الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي .
الجدول ( )22نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر تنفيذ العمليات في الكفاءة
التشغيلية
معامل
املتغير املستقل
االنحدار β
191.1
الثابت
187.1
تنفيذ العمليات (بيع -شراء)

الخطأ
العشوائي

Beta

قيمة  Tاملحسوبة

مستوى
داللة T

1.092

1.675

11.098

1.111

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
()1
الكفاءة التشغيلية =  × .70.( + .109تنفيذ العمليات (بيع -شراء)) 1.092 +
ً
ً ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل الفرعي الرابع (تنفيذ العمليات (بيع -شراء)) في املتغير
التابع الكفاءة التشغيلية ،حيث بلغت قيمة معامل ( )1.675( )Betaوبداللة قيمة ( )Tاملحسوبة
( )11.098بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد
ً
).وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة للفرضية الفرعية
( )1.10ودرجة حرية (0،147
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الرابعة يتم قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تنفيذ العمليات
(بيع -شراء) والكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي.
الفرضية الفرعية الخامسة:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تعزيز دور الجهات الرقابية وبين مستوى الكفاءة
التشغيلية لسوق األوراق املالية التونس ي ".
الجدول ( )23معامل االرتباط بيرسون بين تعزيز دور الجهات الرقابية والكفاءة التشغيلية
تعزيز دور الجهات الرقابية
فقرات املتغير
تلتزم شركات الوساطة بتطبيق اللوائح والقوانين مما يعزز كفاءة سوق األوراق
املالية التونس ي.
تعمل هيئة السوق على حماية املستثمرين من املمارسات غير العادلة لشركات
الوساطة.
تتخذ هيئة السوق املالية إجراءات رادعة بحق شركات الوساطة عند ارتكابها
مخالفة معينة.
الرقابة املوجودة على شركات الوساطة كافية ملنعها من ارتكاب مخالفات قانونية.
تلتزم شركات الوساطة بتعليمات هيئة السوق املتعلقة بمتطلبات التأهيل
واملستويات املهنية والفنية.
تلتزم شركات الوساطة بتزويد عمالئها بكشف حساب دوري.
وجود هيئة السوق يدفع شركات الوساطة إلى تطبيق القوانين واللوائح املتعلقة
بأعمال الوساطة.
االرتباط الكلي ملتغير تعزيز دور الجهات الرقابية
عدد العالقات املعنوية
األهمية النسبية

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

**.494

.000

**.585

.000

**.436

.000

**.396

.000

**.267

.001

**.618

.000

**.417

.000

**.632

.000

8
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**دال إحصائيا عند مستوى معنوية  1.10املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج
برنامج SPSS
يتضح من الجدول السابق أن هناك عالقة ارتباط معنوية (طردية) بين جميع فقرات متغير تعزيز
دور الجهات الرقابية واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية  ،حيث تراوحت قيم هذه العالقة بين
( )1.267و( )1.618بمستوى معنوية ( ،)1.10كما بلغت عالقة االرتباط بين إجمالي متغير تعزيز
دور الجهات الرقابية املتغير املستقل الفرعي الخامس واملتغير التابع الكفاءة التشغيلية ()1.632
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بمستوى معنوية ( )1.10وهي عالقة ارتباط معنوية (طردية) تعني أن تعزيز دور الجهات الرقابية
من قبل شركات الوساطة ساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لسوق األوراق املالية محل
الدراسة ،كما بلغت األهمية النسبية لتلك العالقات ( ،)%011مما يعنى وجود عالقة طردية بين
تعزيز دور الجهات الرقابية و الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي.
الجدول ( )24نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية
الفرعية الخامسة.
املصدر
االنحدار
الخطأ
املجموع

درجات
الحرية
1
147
148

مجموع
املربعات
56.200
84.602
140.802

متوسط
املربعات
56.200
.5761

قيمةF
املحسوبة
97.650

مستوى داللة
F
1.111

معامل
التحديدR²
1.399

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
يتضح من الجدول السابق ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الخامسة استنادا
إلى ارتفاع قيمة ( )Fاملحسوبة والبالغة ( )97.650بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من
مستوى قيمة الداللة اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجات حرية ( ،) 1470،ويتضح من الجدول
نفسه أن املتغير املستقل الفرعي الخامس (تعزيز دور الجهات الرقابية) في هذا النموذج يفسر ما
مقداره ( )%39من التباين في املتغير التابع (الكفاءة التشغيلية) وهي قوة تفسيرية مرتفعة ،مما
ً ً
يدل على أن هناك أثرا مهما للمتغير املستقل الفرعي الخامس تعزيز دور الجهات الرقابية في املتغير
التابع الكفاءة التشغيلية
الجدول ( )25نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر تعزيز دور الجهات الرقابية في
الكفاءة التشغيلية.
املتغير املستقل
الثابت
تعزيز دور الجهات
الرقابية

معامل
االنحدار β
.8281
.8371

الخطأ
العشوائي
1.085

Beta
1.632

قيمة T
املحسوبة
9.882

املصدر :إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج برنامج ()SPSS
ً
اذا معادلة االنحدار البسيط للنموذج هي:
الكفاءة التشغيلية = ×1.837( +1.828تعزيز دور الجهات الرقابية) .085 +
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مستوى
داللة T
1.111

()7
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ً
ً
ً
أي أن هناك أثرا مهما وقويا للمتغير املستقل الفرعي الخامس (تعزيز دور الجهات الرقابية) في
املتغير التابع الكفاءة التشغيلية ،حيث بلغت قيمة معامل ( )1.632( )Betaوبداللة قيمة ()T
املحسوبة ( )9.882بمستوى داللة محسوب ( )1.111وهو أقل من مستوى قيمة الداللة
اإلحصائية املعتمد ( )1.10ودرجة حرية (ً .)147
وبناء على نتائج االختبارات اإلحصائية السابقة
للفرضية الفرعية الخامسة يتم قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين تعزيز دور الجهات الرقابية والكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي.
الخالصة:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر الوساطة املالية على الكفاءة التشغيلية لسوق
األوراق املالية التونس ي وبناء ما تم التوصل اليه من قبول للفرضية الرئيسية للدراسة
والفرضيات املتفرعة عنها ،فإنه من وجهة نظر الدراسة الحالية فان الوساطة املالية واملتغيرات
املستقلة املتفرعة عنه تؤثر في الكفاءة التشغيلية ،وذلك من خالل نموذج االنحدار البسيط،
لذلك خلصت الدراسة الى ان املتغيرات املستقلة الفرعية (الخدمات االستشارية ،نشر الوعي
االستثماري ،إدارة محافظ األوراق املالية ،تنفيذ العمليات ،تعزيز دور الجهات الرقابية) لها تأثير
وتستطيع تفسير التباين في مستوى الكفاءة التشغيلية في سوق األوراق املالية التونس ي.
و ً
بناء على النتائج التي توصل اليها الباحثان فأنهما يوصيان بضرورة تطوير وتكثيف
الخدمات االستشارية التي تقدمها شركات الوساطة حتى تساعد في تقليل املخاطر إلى مستوى
مقبول يالئم طبيعة املستثمر واتجاهاته االستثمارية وإعطاء أهمية أكبر في سعيها لنشر الوعي
االستثماري عبر اصدار نشرات ومطبوعات تعريفية  ،وكذلك التعاون مع الجامعات واملؤسسات
االكاديمية (خاصة الجامعات) ،لعقد ندوات لزيادة مستوى الوعي باالستثمار في السوق ،إضافة
الى منح املزيد من التراخيص لشركات الوساطة املالية من قبل هيئة السوق ملمارسة مهنة
الوساطة ،االمر على يساعد على زيادة القدرة التنافسية بينها فيما يتعلق بتحسين خدماتها
واألنشطة التي تمارسها.
املراجع
ً
اوال :املراجع العربية
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أحمد سعد عبد اللطيف .)099.( .بورصة االوراق املالية .االسكندرية :الدار الجامعية.
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