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المجمة العممية لمجامعة المفتوحة بنغازي

مجمة عممية محكمة نصف سنوية تصدر عن الجامعة المفتوحة بنغازي تهتم بنشر
البحوث بالمغتين العربية واإلنجميزية في مجاالت العموم اإلنسانية والتطبيقية

رقم اإليداع في دار الكتب الوطنية ببنغازي2012/173 :
البحوث المنشورة في المجمة تعبر عن وجهة نظر الباحث (الباحثين) ،وال تعبر
بالضرورة عن وجهة نظر أسرة التحرير أو الجامعة المفتوحة بنغازي.

ترسل البحوث والمراسالت المتعلقة بالمجلة الى العنوان التالً:
Web: //WWW.journal.oub.edu.ly
Email: Journal_editor@oub.edu.ly
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كممة رئيس التحرير:
تمكنا من إصدار العدد األول من المجمة العممية لمجامعة المفتوحة – بنغازي،
بتوفيق من هللا تعالى ّ
بفضل تعاون ومساندة الباحثين والميتمين في كافة المجاالت العممية ،آممين أن يتواصل عطاؤىا كي
تسيم مع نظيراتيا من المجالت الوطنية في ترسيخ البناء المعرفي والعممي وتوطينو في بالدنا الحبيبة.
لقد بذلت ىيئة التحرير بالمجمة أثناء فترة اإلعداد والتجييز جيودا مضنية حتى خرجت في صورتيا
الحالية ،ونطمح في أن نرقى بيا إلى مستويات أفضل حتى تتبوأ المكانة الالئقة بين المجالت المحمية
والعالمية المناظرة ،وىذا بكل تأكيد لن يتأتى دون مشاركتكم الفاعمة من خالل تواصمكم معنا وتزويدنا
بآرائكم ومالحظاتكم القيمة التي ستمقى منا كل االىتمام والتقدير.
تضمن ىذا العدد مجموعة من البحوث في مجاالت االدارة والقانون واليندسة والعموم وتقنية المعمومات،
وحاولت معالجة مشكالت تطبيقية في البيئة الميبية.
وفي الختام ال يفوتنا أن نجدد دعوتنا وترحيبنا إلى كافة المتخصصين والميتمين لإلسيام ببحوثيم
ومقاالتيم بما يضمن استمرار صدور المجمة وتحقيق رسالتيا.
وهللا ولي التوفيق

أ.د .عبدالقادر انويجي البدري
رئيس تحرير مجمة الجامعة المفتوحة بنغازي
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شروط النشر وقواعده:
تنشر المجمة البحوث بالمغتين العربية واإلنجميزية وفقا لمشروط اآلتية:
لشروط والمعايير التّالية:
 )1تستقبل المجمّة البحوث
العممية الّتي تتوافر فييا ا ّ
ّ
 وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت المجمّة واختصاصيا.النشر المتّبعة في المجمّة.
 التزامو بقواعد ّ تعبئة نموذج التّعيد واإلقرار الذي تعتمده المجمّة.مقدمة لموضوع البحث ،وأدبياتو،
 )2ينبغي توفّر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث تتمثّل في ّ
منيجيتو المناسبة لطبيعة المشكمة
بالمقدمة ،و
أىميتو ،ومشكمتو ،وتحديد عناصرىا وربطيا
ّ
ّ
ومصوغاتو ،و ّ
البحثية
وعية الّتي م ّكنت الباحث من معالجة المشكمة
البحثية
الكمّية ،أو ّ
ّ
الن ّ
ّ
وتتضمن اإلجراءات والبيانات ّ
ّ
بحثية واضحة ،ونتائج ال ّدراسة ومناقشتيا ،وتقديم توصيات مستندة إلييا.
ضمن ّ
محددات وافتراضات ّ
أي
 )3يوقّع الباحث عمى تعيّد وفق نموذج خاص تعتمده المجمّة
ّ
ويتضمن مسؤو ّليتو الكاممة عن ّ
أي
خل باألمانة
تجاوزات
يقدم ّ
المقدم لممجمّة لم ينشر ،ولم ّ
أن البحث ّ
العممية ،و ّ
ّ
ّ
قانونية ،أو ما ُي ّ
لمنشر إلى ّ
قيد بيا :
الشروط ّ
مجمّة أخرى )4 .المعايير و ّ
كمية الّتي يجب التّ ّ
الش ّ
يقدم البحث مكتوباً بالمّغة العر ّبية أو المّغة اإلنجميزّية ومطبوعاً بمسافات  1.5بين األسطر ،واليوامش
 ّلكل االتجاىات وبالبرنامج ( )Wordوعمى ورق ( )A4وعمى وجو واحد ،وأن يكون نوع
( 2.5سم) ّ
المقدمة بالمّغة العر ّبية ) )Simplified Arabicوبحجم ( )14عريض لمعناوين
حجم الخطّ لمبحوث ّ
المقدمة بالمّغة اإلنجميزّية يجب أن
أما البحوث ّ
وحجم ( )12لممتن ،وحجم ( )11لمجداول واألشكال ،و ّ
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يكون نوع الخطّ () )Times New Romanوبحجم ) (14عريض لمعناوين ،وحجم ( )12لممتن
وبحجم ( )11لمجداول واألشكال.
 ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )25صفحة ٍّكحد أقصى بما في ذلك مالحق البحث.
المفتاحية ()Keywords
 يجب ّأال تزيد عدد كممات العنوان عن ( )21كممة ،وال تزيد عدد الكمماتّ
مخصان بالمّغتين العر ّبية واإلنجميزّية بما ال يزيد عن ()150
عن سبع كممات ،وأن يرفق مع البحث م ّ
كممة لكل منيما.
الصفحة األولى من البحث عنوان البحث ،واسم الباحث أو(الباحثين)،
 من ّي أن يظير في ّ
الضرور ّ
وجية العمل ،والبريد اإللكتروني.
ّ
غوية
 يمتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتيا ،وخمو البحث من األخطاء المّ ّحوية.
وّ
الن ّ
 ترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسالت المتعمّقة بالمجمّة إلى العنوان التّالي :Web: https://www.journal.oub.edu.ly
Email Journal_editor@oub.edu.ly
 )5ترتّب مراجع البحث وفقا لنظام ( )Harvardالمتعمّق بطريقة كتابة المراجع في قائمة المراجع.
فيشار إلى المراجع في متن البحث باالسم األخير لممؤلّ
أما طريقة التّيميش في المتن ؛ ُ
 )6و ّ

وسنة

الصفحة الّتي رجع إلييا الباحث وذلك بين قوسين ؛ مثال  ( :عبدالغفار.)88 :2114 ،
النشر ورقم ّ
وفي حالة وجود ُمؤلّفين اثنين تكتب كاآلتي( :الفرجاني والزليتني )15:2020 ،أما في حالة وجود
فيشار إلى االسم األخير لممؤل
أكثر من ُمؤلّفين ُ

ويكتب بعده وآخرون مثال ذلك ( :الفاخري
األول ُ
ّ

وآخرون ، )23 :2117 ،عمى أن تكتب األسماء كاممة لممؤلّفين في قائمة المراجع .ويجب أن تتوافق
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النشر ،كما يجب
المراجع في المتن مع المراجع الموجودة بالقائمة من حيث العدد  ،واالسم  ،وسنة ّ
اإللكترونية ،وأن ترتّب المراجع بالتّسمسل اليجائي ليا في القائمة.
قية و
ّ
التّمييز بين المراجع الور ّ
ّ
الشكل،
يدل عمى فحوى الجدول أو ّ
 )7يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان ّ
كما يمكن وضع الجداول واألشكال في المالحق مع اإلشارة إلييا في متن البحث.
بالنواقص (إن
تم إخطار الباحث إ
يتم إخطار الباحث ّ
ّ
لكترونيا في حينو بتاريخ استالم البحث ،وقد ّ
 )8ي ّ
األولي لمبحث.
السير في اإلجراءات في ضوء التّحكيم
يتم االعتذار عن ّ
وجدت) أو ّ
ّ ّ
 )9ألسرة تحرير المجمة الحق في عدم نشر البحوث التي تتعارض مع شروط وقواعد النشر دون ذكر
األسباب.
لمنشر حسب تاريخ قبولو.
لمنشر يأخذ دوره ّ
 )11البحث المقبول ّ
بالضرورة عن
عبر
ّ
عبر عن وجية نظر الباحث (الباحثين) ،وال تُ ّ
 )11ما ينشر في المجمة من بحوث تُ ّ
وجية نظر المجمّة.
مالية عن البحث الذي ينشر
 )12ال تتقاضى المجمّة أجو ار عمى ّ
النشر فييا ،وال تدفع لمباحث مكافأة ّ
فييا.
العممية
النشر إلى المجمّة
لمنشر قبوال نيائيا ،تنتقل حقوق ّ
 )13بمجرد إخطار الباحث بقبول بحثو ّ
ّ
لمجامعة المفتوحة بنغازي.
يائية ،وبعد األخذ بالتّعديالت
لمنشر عند إعادتو لمبحث في صورتو ّ
 )14يمنح الباحث خطاب قبول ّ
الن ّ
المطموبة.
إلكترونية من بحثو بصيغة ( ) PDFبالبريد اإللكتروني.
يتم منح صاحب البحث المنشور نسخة
ّ
ّ )15
ّ
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محتويات المجمد األول العدد األول يناير 2020م من المجمة العممية لمجامعة المفتوحة بنغازي
م
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أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
دراسة ميدانية عمى عينة من المدارس الخاصة بمدينة درنة
عبدهللا عمي بودربالة
 درنة/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي لممهن الشاممة

أشرف عبد الحميد حسين
 درنة/ عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي لممهن الشاممة

:الممخص
 وىدفت أيضاً إلى دراسة،تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الخصائص الريادية في المدارس الخاصة بمدينة درنة
 كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر الخصائص،مدى توافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية في العامميف بالمدارس قيد الدراسة
 حيث، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، الريادية عمى الريادة اإلستراتيجية في العينة محؿ الدراسة
 أوضحت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الخصائص الريادية:توصمت إلى العديد مف النتائج يمكف إيجازىا فيما يمي
 أظيرت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس محؿ،ًبالمدرسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة جدا
 وأخي اًر،  خمصت الدراسة وجود أثر لمخصائص الريادية عمى الريادة االستراتيجية،الدراسة جاء بدرجة ممارسة مرتفعة
.قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات التي يؤمؿ إتباعيا لتعزيز الريادة االستراتيجية بالمدارس قيد الدراسة
Abstract :
The study aims to identify the level of entrepreneurial characteristics in the private schools
in Derna, and also aimed to study the availability of the requirements of strategic
entrepreneurial in the workers in the schools under study, as well as to identify the impact of
entrepreneurial characteristics on the strategic entrepreneurial in the sample under study, and
to achieve the objectives of the study the study followed The descriptive approach, where I
reached many results that can be summarized as follows: The study showed that the overall
average of the dimensions of entrepreneurial characteristics in the school came with a very
high degree, the study showed that the general average of the dimensions of strategic
Entrepreneurial in the schools The study was a high degree, the study concluded the existence
of the impact of the Entrepreneurial characteristics of the strategic Entrepreneurial, finally,
the study presented a set of recommendations that will hopefully be followed to strengthen
Entrepreneurial characteristics and the strategic Entrepreneurial in schools under study.
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( )1-1مقدمة:
في ظؿ التغيرات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية المستمرة والمتزايدة في بيئة األعماؿ ،أصبحت الريادة المتعمقة
بالمؤسسات والخصائص الريادية لألفراد موضوع اىتماـ متخذي الق اررات والقيادات اإلدارية ليس فقط في مجاؿ فيميـ
لمموضوع بؿ يتعدى ذلؾ بقدرتيـ عمى صياغة اإلستراتيجيات المناسبة وتبني األنماط اإلستراتيجية المالئمة لنجاح منظمات
األعماؿ واستمرار الميزة التنافسية ليا ،إذ مثمت الريادة احد عوامؿ النجاح الحاسمة لمنظمات األعماؿ اليوـ ،لذا لكي تنجح
المنظمة يجب أف تضع الرؤية التي تشجع عمى النمو باألعماؿ الريادية.
وتعتبر الريادة سمة أساسية مف سمات االقتصاديات المعاصرة ،فالتطور التكنولوجي وتقدـ االتصاالت وازدياد المعرفة
وانتقاؿ االقتصاد إلى اقتصاد معرفي مترابط ساىمت في ازدياد دور األفكار الريادية وتطمبت إشراؾ الجميع بتنوعيـ الثقافي
والحضاري لغرض تبني النجاح والتقدـ عمى مختمؼ المستويات .ففي منظمات األعماؿ تعتبر الريادة سمة ضرورية لنجاح
وتطور ىذه األعماؿ (القاسـ.)2 :2013 ،

( )2-1مشكمة الدراسة:
اتسع نطاؽ استخداـ مفيوـ الريادية مف قبؿ المؤسسات وتعددت التوجيات التي تفسره ،باعتباره عنصر حيوي ينبغي
اإلشارة إلى مختمؼ األبعاد المرتبطة بو ،وتطور استخداـ الريادية ليشمؿ اإلدارة اإلستراتيجية باعتبارىا الوجو المقابؿ ليا،
وذلؾ في سياؽ األعماؿ الريادية والتوجو نحو خمؽ الرفاىية ،لذلؾ ظير التداخؿ بيف اإلدارة اإلستراتيجية والنشاط الريادي
مف خالؿ دمج اإلدارة اإلستراتيجية في مختمؼ أعماؿ االبتكار واإلبداع  ،فضالً عف ما تضفيو مف دعـ الشراكة
اإلستراتيجية والموارد في مجاؿ التعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ الحر بشكؿ خاص.
مف ىذا المنطمؽ تتبمور مشكمة الدراسة في أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية بالمدارس الخاصة
بمدينة درنة .وبشكؿ عاـ فإف مشكمة الدراسة تتمحور حوؿ التساؤؿ الرئيسي اآلتي :
 ما طبيعة ونوع عالقات االرتباط واألثر بين خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة ؟وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤلين اآلتيين هما :
أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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 -1ىؿ تتوافر لدى العامميف بالمدارس الخاصة محؿ الدراسة خصائص ريادية؟ .
 -2ىؿ ىناؾ تصور واضح لمعامميف في المدارس الخاصة قيد الدراسة عف متطمبات الريادة اإلستراتيجية ؟

( )3-1فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى  :ىناؾ عالقة ارتباط معنوي بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس
الخاصة.
الفرضية الرئيسية األولى  :ىناؾ تأثير معنوي بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة.

( )4-1أهداف الدراسة :
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى :
 -1مستوى توافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية في العامميف بالمدارس الخاصة .
 -2وصؼ خصائص الريادية في عينة الدراسة وتشخيصيا .
 -3اختبار عالقة االرتباط واألثر ما بيف خصائص الريادية ومتطمبات الريادة اإلستراتيجية في عينة الدراسة .

( )5-1أهمية الدراسة :
 -1تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية الموضوع الذي يتناوؿ الخصائص الريادية وأثرىا في متطمبات الريادة
اإلستراتيجية .
 -2تتناوؿ أثر الخصائص الريادية وأثرىا في متطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة بمدينة درنة .
 -3يتوقع أف تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لمزيد مف الدراسات واألبحاث في مجاؿ الخصائص الريادية والريادة اإلستراتيجية .
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( )6-1منهجية الدراسة و حدود الدراسة  :وفقا لطبيعة الموضوع وبما يتسؽ مع مشكمة الدراسة فإف المنيج
المتبع ىو المنيج الوصفي .
( )7-1حدود الدراسة :
 -1حدود المكانية  :تتمثؿ الحدود المكانية ليذه الدراسة في مدرسة نور العقوؿ لمتعميـ الحر – درنة  -مدرسة األوائل .
 مدرسة الرسالة  - .مدرسة الصرح المميز. -2الحدود البشرية  :كافة العامميف بالمدارس الخاصة – درنة .
 -3الحدود الزمنية  :العاـ الدراسي . 2019/2018

( )8-1الدراسات السابقة :
 دراسة ( صالح  ،وجاسم  ) 2007 ،بعنواف " تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة العراقية وعالقتيا ببعضالخصائص الشخصية  :بحث استكشافي ميداني " .
ىدفت الدراسة إلى تشخيص أنماط المرأة العراقية الريادية ومعرفة عالقتيا بالخصائص الشخصية  .تكونت عينة البحث مف
(  ) 300امرأة تتوفر فييا الخصائص الشخصية المعتمدة في الدراسة  ،وكانت نوع العينة مف النوع الطبقي العشوائي إذ
وزعت عمى طبقات المجتمع  ,وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أبرزىا أف كؿ نمط مف أنماط الريادة مثؿ (
الباحثة  ،والمثابرة  ،والمؤازرة  ،والمثالية  ،والشاطرة ) حققت عالقة ارتباطيو ذات داللة معنوية مع الخصائص الشخصية
وبالتالي فاف االعتمادية والتبادلية بيف المتغيرات متوافرة ومؤثرة .
 دراسة ( المناصرة  ) 2008 ،بعنواف " أبعاد التوجو الريادي لممديريف وأثرىا عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية فيالشركات المساىمة العامة األردنية "
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ اثر التوجو الريادي لممديريف عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية في الشركات المساىمة العامة
األردنية  ،حيث تـ قياس التوجو الريادي بخمس أبعاد تمثمت في البعد اإلبداعي والبعد نحو المخاطرة والبعد أالستباقي
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والبعد العدائي في التنافس والبعد االستقاللي  .تكونت عينة الدراسة مف (  ) 66شركة مف الشركات المساىمة العامة ،
وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا وجود اثر ايجابي ذي داللة إحصائية ألبعاد التوجو الريادي لممديريف عمى فاعمية
الق اررات اإلستراتيجية في الشركات المساىمة العامة .
 دراسة ( العجمي  ) 2009 ،بعنواف " اثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء القدرات التسويقيةالمتاحة  :دراسة تطبيقية عمى شركة البتروؿ الوطنية الكويتية " .
ىدفت الدراسة إلى بياف اثر التوجو االستراتيجي التحميمي عمى أداء المنظمة في ضوء القدرات التسويقية المتاحة وتطبيؽ
ذلؾ عمى شركة البتروؿ الوطنية الكويتية  .وقد تكونت عينة الدراسة مف (  ) 188مدي اًر ورئيساً لقسـ يعمموف في شركة
البتروؿ الوطنية الكويتية  .وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لجمع المعمومات  .وقد توصمت إلى العديد مف النتائج
أبرزىا إف التوجو االستراتيجي التحميمي اثر موجب ومباشر عمى القدرات التسويقية واألداء في شركة البتروؿ الوطنية
الكويتية .
 دراسة ( ناصر  ،والعمري  ) 2011 ،بعنواف " قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في ادارة األعماؿوأثرىا في األعماؿ الريادية  :دراسة مقارنة " .
ىدفت الدراسة قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية مف خالؿ
دراسة تحميمية مقارنة بيف جامعتي عماف العربية ودمشؽ  .تكونت عينة الدراسة مف (  ) 115طالباً وطالبة في برنامجي
الماجستير الدكتوراه بشكؿ طبقي لمعاـ (  . ) 2010-2009ولتبني أىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة ووزعت عمى عينة
الدراسة  .وبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا وجود اثر ذي
داللة إحصائية لخصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة األعماؿ في جامعتي عماف ودمشؽ في األعماؿ
الريادية يفسر ما نسبتو ( )% 22.1واثر يفسر ما نسبتو ( )%21.90في سموؾ األعماؿ الريادية  ،واثر يفسر ما نسبتو (
 )% 8.7في الطموح في األعماؿ الريادية .
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( )2اإلطار النظري :
( )1-2مفهوم الريادة :
قبؿ الخوض في تعريؼ الريادي يرى ( العامري ،الغالي ) 127:2008 ،بأف الريادة " ىي خصائص وسموكيات تتعمؽ
باالبتداء بعمؿ والتخطيط لو وتنظيمو وتحمؿ مخاطرة واإلبداع في إدارتو " ومف يتمتع بيذه الصفات فيو مف يسمى بالرائد
( الريادي ) لذا فإف الريادي "ىو ذلؾ الفرد الذي يتمتع بقدرات عمى تحمؿ المخاطر ورؤية الفرص والتخطيط واإلدارة
اإلبداعية لعمؿ خاص بو".
ويوضح ( )Stokes, 2002:30إلى أف الريادي "ىو ألفرد الذي يبحث دائماً عف التغيير ،واالستجابة لو ،ويعمؿ عمى
استثمار الفرصة المتاحة"  .ويبيف ( )Leslie, 2003:10&Terriبأف الريادي "ىو الشخص الذي يسعى إلى استغالؿ
فرص جديدة لمعمؿ غير معروفة مف قبؿ لكسب الثروة مف ذلؾ" ويرى ( )Bolton, 2000:69&Thompsonبأف الريادي
ىو "الفرد الذي يسعى إلى استثمار الفرص عف إعادة أو تكويف أو ابتكار شيء ذي قيمة اقتصادية"  .ويضيؼ
( )Daft,2003:170أف الريادي " ىو ذلؾ الشخص الذي يقوـ بتقديـ المنتج بصورة جديدة في ظؿ أفكار جديدة"  .وبناء
عمى ما تقدـ يرى الباحث بأف الريادية و الشخص الذي يسعى إلى التغيير واستثمار الفرص المتاحة لتقديـ أفضؿ الخدمات
والمنتجات في مجاؿ عممو .

( )2-2ادوار الريادي :
إف األفراد الذيف ينشئوف أعماؿ جديدة يؤدوف خدمة ذات قيمة كبيرة لبقية أفراد المجتمع  ،وتمعب األعماؿ الصغيرة عددا مف
األدوار اليامة في االقتصاد وىي( :رفاعي واحمد. )2001:146 ،
 . 1توفير الوظائؼ الجديدة  :إف الوظائؼ التي توفرىا المشروعات الصغيرة تختمؼ عف تمؾ التي توفرىا الشركات الكبرى
في نواحي رئيسية عديدة فالمشروعات الصغيرة عادة ما تدفع أجو ار نقدية وتقاعد وما إلييا اقؿ مما تقدمو الشركات الكبرى
 ،الف  %25مف الوظائؼ في تمؾ المشروعات ىي وظائؼ مؤقتة  ،كما إف العامميف في المشروعات الصغيرة حاصميف
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عمى مؤىالت عممية أدنى مف تمؾ التي حصؿ عمييا الذيف يعمموف في الشركات الكبرى  ،وىكذا فأف المشروعات الصغيرة
باستخداميا العامميف الذيف ال يمبوف احتياجات الشركات الكبرى إنما تكوف بمثابة توفير فرص وظيفية جديدة تقمؿ مف
البطالة .
 . 2تقديـ منتجات وخدمات جديدة  :إف تبني المشروعات الصغيرة وتشجيعيا لالختراعات يساىـ بشكؿ كبير في تحسيف
الموقؼ التنافسي لشركات المشروعات الصغيرة  ،إذ تشير الدراسات أف حوالي  % 98مف التطور الجوىري لممنتجات
الجديدة انطمقت مف المشروعات الصغيرة وىذه النسبة تظير حقيقة اف المشروعات الصغيرة تنفؽ نسبة ال تقؿ عف % 95
مف تكاليؼ البحث والتطوير في أمريكا .
 .3توفير احتياجات الشركات الكبرى  :باإلضافة إلى توفير الوظائؼ والمنتجات الجديدة فأف المشروعات الصغيرة تمعب
دو اًر ىاماً في نشاط الشركات الكبرى  ،فيي تقوـ بدور الموزع وكذلؾ وكالء خدمة الزبائف باإلضافة إلى دورىا كمورد .
 . 4تقديـ المنتجات والخدمات الخاصة  :إف العديد مف المشروعات الصغيرة أينما وجدت بقيت ألنيا تتمكف مف تمبية
حاجات ومتطمبات الزبائف الخاصة  ،كما أف نظاـ اإلنتاج فييا يعتمد في اغمب األحياف عمى التنوع وليس عمى اإلنتاج
الواسع وىذا قد ال يتماشى مع نظاـ اإلنتاج في الشركات الكبرى التي تركز عمى الوفرة في اإلنتاج .

( )3-2خصائص الريادي :
يبيف ( )Ray, et.al 1993:30بأف خصائص الريادي يمكف أف تقسـ إلى الخصائص التنظيمية وىي ( اإلدارة ،والعمؿ
الجاد ،والدعـ ،والوقت المتوفر ،والتنظيـ الفعاؿ ) والخصائص الفردية وىي ( المخاطرة ،واالستقاللية ،واالنجاز ،وتحديد
األىداؼ ،والرقابة ) ويرى ( )Daft,2003:176بأنو يتـ جمع الخصائص الريادية في االلتزاـ الداخمي ،والطاقة والحيوية،
وتحقيؽ االنجاز ،والثقة بالنفس ،والوعي واستغالؿ الوقت ،ومعالجة الغموض .بينما شخص (Hodgettsk, &Kuratko
 )2004:136بأف لمريادي خصائص منيا ( القدرة عمى اكتشاؼ الفرص واستثمارىا ،والخياؿ الواسع ،والقدرة عمى اإلبداع،
الرؤية المستقبمية ،التفكير ،والعمؿ الجاد ،والتفاؤؿ ،والقدرة عمى االبتكار ،وتحمؿ المخاطر ،والقيادة المميزة ) .
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ويشير ( )Charles, 2006:14 &Peggyإلى أف لمريادي الناجح خصائص ىي  :الرغبة في إدارة المنظمة ،وااللتزاـ
والجد في العمؿ ،والثقة بالنفس ،وعوامؿ شخصية وذاتية ،والقدرة عمى أدارة المخاطر ،واستثمار الفرص ،القدرة عمى
التعامؿ مع البيئة الخارجية ،والقدرة عمى المبادرة واالنجاز ،والدقة والوضوح في أنجاز األعماؿ ،واالستفادة مف الوقت،
واالبتكار واإلبداع ،والرؤية الواضحة لممستقبؿ ،والدوافع االقتصادية المختمفة .ويبيف ( )Koratko, 2007:58بأف ىناؾ
اختالفاً في تحديد خصائص الريادي الناجح لممنظمات ،فالخصائص الريادية ىي القدرات والسمات التي يمتمكيا الريادي
ويحتاجيا في إنجاح إدارتو لممنظمة .لذا فقد قاـ (حمزة )2009:24 ،بجمع ىذه الخصائص وجعميا في ثالثة مجاميع وىي
( الخصائص الشخصية ،والخصائص السموكية ،والخصائص اإلدارية ) ،وأكد عمييا (إسماعيؿ.)2010:66 ،
والخصائص الريادية ىي القدرات والسمات الشخصية التي يمتمكيا الريادي  ،ويحتاجيا إلدارة مشروعو بنجاح  ،وىي
الميارات السموكية واإلدارية التي تمكنو مف النجاح في مشروعو  ،ووفؽ ىذه التصور يمكف تصنيؼ خصائص الريادي
عمى النحو التالي ( :حمزة .)24 : 2009 ،
أ – الخصائص الشخصية :
 . 1االستعداد والميؿ نحو المخاطرة  :أف الريادي ىو الشخص المخاطر لذلؾ فأف أىـ ميزة في الريادة ىو الميؿ نحو
المخاطرة  ،لذلؾ نجد أف الشركات الصغيرة التي يمتمكيا شخص واحد ىي أكثر ميالً مف المخاطرة لمشركات الكبيرة .
 . 2الثقة بالنفس  :إف األشخاص الذيف يمتمكوف الثقة بالنفس ويشعروف أنيـ يمكف أف يقابموا التحديات  ،والثقة بالنفس
يستطيع الريادي مف خالليا أف يجعؿ مف عممو عمالً ناجحاً حيث انو يمتمؾ شعو اًر متفوقاً واحساسا بأنواع المشاكؿ
المختمفة بدرجات أعمى والقدرة عمى ترتيب ىذه المشاكؿ والتعامؿ معيا بطريقة أفضؿ مف اآلخريف .
 . 3االندفاع لمعمؿ  :يظير الريادي مستوى مف االندفاع نحو العمؿ أعمى مف اآلخريف حتى إف ىذا االندفاع والحماس
يأخذ العناد والرغبة في العمؿ الصعب والشاؽ .
 . 4االلتزاـ  :البد مف الريادي مف تركيزه عمى أىدافو وعدـ تخميو عف تخطيط أنشطتو كما أف سر نجاح الريادي ىو
التزامو بواجباتو التي رسميا لنفسو .

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

16

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

 . 5التفاؤؿ  :يتميز الريادي بأنو متفائؿ أكثر مف غيره مع العمـ أف األشخاص قد يفشموف في تحقيؽ شي ما في مراحؿ
الحياة وىذا أمر ال يمكف تفاديو ولكف يجب التعمـ مف ذلؾ الفشؿ الستمرار النجاح .
ب – الخصائص السموكية :
 . 1الميارات التفاعمية  :وىي الميارات اإلنسانية مف حيث بناء وتكويف عالقات إنسانية بيف العامميف واإلدارة والمشرفيف
عمى األنشطة والعممية اإلنتاجية والسعي إليجاد بيئة عمؿ تفاعمية تستند إلى التقدير واالحتراـ والمشاركة في حؿ
المشكالت وتنمية اإلبداع واقامة قنوات اتصاؿ فعالة وىذه الميارات توفر األجواء لتحسيف األداء .
 . 2الميارات التكاممية  :وىي تنمية الميارات التكاممية بيف العامميف اذ تصبح الشركة وكأنيا خمية عمؿ متكاممة وتضمف
إنسانية األعماؿ بيف الفعاليات وبيف األقساـ .
ج – الخصائص اإلدارية :
 . 1الميارات اإلنسانية  :وتمثؿ الميارات الخاصة بالتعامؿ اإلنساني والتركيز عمى إنسانية العامميف وظروفيـ اإلنسانية
واالجتماعية وتييئة األجواء الخاصة بتقدير واحتراـ الذات فضالً عف احتراـ المشاعر اإلنسانية والكيفية التي يتـ فييا
استثمار الطاقات خالؿ بناء بيئة عمؿ تركز عمى الجانب السموكي واإلنساني وانعكاس ذلؾ عمى األداء والتميز .
 . 2الميارات الفكرية  :يتطمب مف الريادي امتالؾ مجموعة مف الميارات الفكرية الخاصة وامتالؾ المعارؼ والجوانب
العممية والتخطيطية والرؤيا إلدارة المشروع الصغير وكيفية ارتكازه عمى األطراؼ والمفاىيـ العممية والمعرفة والقدرة عمى
تحقيؽ السياقات والنظـ وصياغة األىداؼ عمى أساس العقالنية .
 . 3الميارات التحميمية  :ترتبط الميارات التحميمية مع الميارات الفكرية وتيتـ الميا ارت التحميمية بتفسير العالقات بيف
العوامؿ والمتغيرات المؤثرة عمى أداء المشروع وتيتـ ىذه الميارات بتحميؿ األسباب وتحديد عناصر القوة والضعؼ لمبيئة
الداخمية والفرص والتيديدات في البيئة الخارجية  ،كما تركز ىذه الميارات عمى تحديد السموكيات الخاصة بالمنافسيف
وتصوراتيـ المستقبمية .
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 . 4الميارات الفنية  :وتتمثؿ بالميارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقات بيف المراحؿ اإلنتاجية والميارات التصميمية لمسمع
ومعرفة كيفية أداء األعماؿ الفنية خاصة فيما يتعمؽ بتصميـ المنتج وكيفية تحسيف أداءه وكؿ ما يرتبط بالجوانب الفنية
والتشغيمية ومعرفة كيفية تركيب األجزاء وصيانة بعض المعدات  ،وىذه الميارات تكوف ذات تأثير كبير في بعض المشاريع
ذات الطابع الفني كالنجارة وصناعة األثاث وغيرىا .
تأسيساً عمى ما تقدـ يمكف القوؿ إف مف ابرز خصائص الريادييف ىي حب العمؿ والمبادرة والتعمؽ بيما واإلصرار عمى
النجاح رغـ المخاطر والثقة الكاممة والتصميـ وحب التنفيذ والميارة في إدارة المخاطر ورؤية المتغيرات كفرص يتحتـ
اقتناصيا واالستقاللية في العمؿ ومجابية التحديات والشعور باإلنجاز وتحقيؽ السيطرة المالية واالستقالؿ المالي كما إف
العمميات الريادية تتضمف أبعادا مختمفة مف الخصائص والميارات التي ينبغي أف يطمع بيا الريادي في مختمؼ جوانب
النشاطات التي يقوـ بيا .

( )4-2مفهوم الريادة اإلستراتيجية :
يبيف ( )Dumitru, 2008:73بأف الريادة اإلستراتيجية ىي الطريقة التي بواسطتيا تستطيع المنظمات أف توجد تغيي اًر مف
خالؿ استغالؿ الفرص المكتشفة في البيئات المضطربة التي تعمؿ فييا المنظمة ،وانيا تؤكد عمى أىمية أدارة الموارد بشكؿ
استراتيجي مف أجؿ كسب المزايا التنافسية .ويحدد ( )Lassen, 2007:126الريادة اإلستراتيجية بأنيا االستعداد التنظيمي
المستمر الستكشاؼ مياديف ( مجاالت ) تنافسية جديدة والتعرؼ عمى اإلمكانيات والقدرة عمى استغالليا .ويعرؼ ( Lida,
 )2006:2الريادة اإلستراتيجية بأنيا العممية التي تقود إلى صنع القرار والجيود اإلدارية مف أجؿ تحديد أفضؿ اإلمكانيات
التي تيدؼ إلى تطابؽ الموارد الموجودة مع تحقيؽ أعمى نسبة محتممة مف العائد والمنفعة ومف ثـ توظيفيا مف خالؿ
المياـ اإلستراتيجية .ويوضح ( )Sirmon,et.al, 2003:963الريادة اإلستراتيجية بأنيا عممية تتضمف سموؾ الدراسة عف
كؿ مف الفرص اآلتية والمنفعة والنتائج الرائدة لممنظمة .يتضح مما سبؽ إف الريادة اإلستراتيجية عبارة عف اكتشاؼ الفرص
واستغالليا وفؽ الموارد المتاحة لممنظمة في عممية اإلبداع لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج .

( )5-2أهمية الريادة اإلستراتيجية :
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يشير ( )Campm,et.al, 2002:14إلى أنو تكمف أىمية الريادة اإلستراتيجية في تسييؿ أنشطة المنظمة في توفير
أفضؿ اإلمكانات (التي تيدؼ إلى تحديد الموارد الموجودة مع تحقيؽ أعمى نسبة محتممة مف العائد والمنفعة والقيمة)
وتوظيفيا وفؽ خطة إستراتيجية لعممياتيا الجارية .ويبيف ( )Kuratk, 2009:10-18&,Audretschبأف أىمية الريادة
اإلستراتيجية تتمثؿ في تعزيز اإلمكانات التي تستطيع المنظمة مف خالليا تحيد السرعة والكيفية التي ستكوف عمييا في
المستقبؿ ،وتسيـ في استغالؿ الفرص ،وفي الوقت نفسو تبحث باستمرار عف األساليب المناسبة لتحقيؽ المزايا التنافسية،
وتمكف الكوادر الوظيفية في المنظمة مف توجيو سموكيـ اإلبداعي نحو تحقيؽ األىداؼ المشتركة ،واطالؽ طاقة اإلبداع
لدى ىؤالء والتي قد تعمؿ المنظمة عمى االستفادة منيا لتحسيف قدرتيا التنافسية.

( )6-2أهداف الريادة اإلستراتيجية :
يبيف ( )Audretsch, 2009:18&Kuratkoبأف الريادة اإلستراتيجية تيدؼ إلى تطوير اآلليات المنظمة لرفع نشاطيا
الريادي طبقاً لإلجراءات اإلستراتيجية الجديدة المتبعة مف دوف اإلضرار بمصالحيا أو تعرض قاعدتيا لمنجاحات التنافسية
لمخطر ويبيف ( )Camp, et.al, 2002:14إلى أف اليدؼ مف الريادة اإلستراتيجية ىو المواصمة لتكويف المزايا التنافسية
التي تقود إلى زيادة الثروة والقيمة معاً .ويوضح ( )Hough, 2008:18&Scheepersأف أىداؼ الريادة اإلستراتيجية
ىي إضافة قيمة لممنظمة وتضمف لممنظمة استخداـ قابميتيا لتمييز نفسيا عف المنافسيف .وعمى صعيد التعميـ العالي تيدؼ
الريادة اإلستراتيجية في الجامعة إلى حصوليا عمى القيمة مف خالؿ رسممة المعرفة وتقديـ الخدمات بالجودة المطموبة وأف
يصبح األساتذة والعامموف في الجامعة ريادييف (.)Patzelt, 2009:2&Shepherdو يتضح مما سبؽ أف الريادة
اإلستراتيجية تيدؼ إلى إضافة قيمة اإلستراتيجية لممنظمة عف طريؽ تطوير أنشطتيا وفؽ متطمبات الريادة اإلستراتيجية.

( )7-2متطمبات الريادة اإلستراتيجية :
يحدد( )Ireland, et.al, 2003:968نموذج متكامالً لمفيوـ الريادة اإلستراتيجية ،وحددوا فيو متطمبات الريادة
اإلستراتيجية بػ ( القيادة الريادية والتفكير الريادي والثقافة الريادية وادارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) ويعد ىذا النموذج
األساس الذي يعتمد عميو الكتاب والباحثوف في مجاؿ الريادة اإلستراتيجية" ،ومنيـ ( )Luke, 2005و
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()Kuratko, 2009&Audretschو ( )Monsen, 2009&Bossو ( )Meuleman, et.al, 2009و
(الباشقالي .) 2010:38،وعميو ستعتمد الدراسة الحالية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية اآلتية ( القيادة الريادية ،والتفكير
الريادي ،والثقافة الريادية ،وادارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) وفيما يمي توضيح ذلؾ :
 -1القيادة الريادية  :يبيف ( )Perren, 2002:6&Burgoyneبأف ىناؾ عناصر مشتركة بيف القيادة و الريادة وىي (
الرؤية واإلبداع ،القيادة الذا تية ،واالعتماد عمى المخاطر ) وأف ىذا االشتراؾ بيف العناصر يجعؿ القيادة الريادية ىي عممية
متكاممة تمر بسمسمة مف المراحؿ قبؿ البدء بالمشروع واثناءه وعند إظيارىا مف خالؿ تقييـ الفرص ،وتحسيف المفيوـ الذاتي
لممنظمة ،وتشخيص إمكانياتيا والحصوؿ عمى الموارد المطموبة لتحقؽ اإلدارة أىدافيا كمرحمة نيائية ( Robert,
 .)2003:304بالتالي إف القيادة الريادية تركز عمى الفرصة والبناء واالبتكار في ظؿ االستثمارات المرحمية واالتصاالت
الشخصية العميقة وفؽ إستراتيجية متوسطة المدى(.)Wally, 2008:23
 -2التفكير الريادي :يرى ( )Ireland, et.al, 2003:968بأف التفكير الريادي احد المتطمبات الميمة لمعمؿ بنجاح في
الريادة اإلستراتيجية ،ويشير إلى أف التفكير الريادي ىو نوع مف النمو الموجو الذي يتمكف مف خاللو األفراد عمى تشجيع
المرونة واالبتكار والتجديد ،واإلبداع ،ويعمؿ عمى تعزيز عمميات النمو عمى المستوى الكمي وكذلؾ النمو عمى مستوى
المنظمات الفردية .ويرى ( )Dhliwayo, 2007:124&Vanبأف التفكير الريادي عبارة عف الطريقة التي يتـ فييا التفكير
والعمؿ بالتعامالت الريادية واستغالؿ الفرص لالستفادة مف حاالت عدـ التأكد.
 -3الثقافة الريادية  :يبيف ( )Dess, et.al,2007:449بأف الثقافة الريادية ىي واحدة مف المياـ التي تساعد عمى
التغيير والتجدد ،إذ تعمؿ عمى إيجاد التآلؼ بيف كؿ أفراد المنظمة في تحقيؽ الفرص لرفع أرصدة وقابمية المنظمة التي
تساعدىا عمى إيجاد مشاريع األعماؿ الجديدة .ويعرؼ ( )Asso,et.al, 2007:14الثقافة الريادية بأنيا األجواء أو
المناخ الذي يساعد أو يشجع عمى توليد األفكار واإلبداع والتجربة ،ويشير إلى وجود عدد مف المكونات الخاصة بالثقافة
الريادية وىي إمكانات التنظيـ لمقياـ بالتجربة والقياـ بالمخاطرة ومشاركة العامميف في عممية تطوير المنظمة ،رفض السموؾ
الدفاعي ،القدرة عمى تشكيؿ فريؽ عمؿ مستقؿ لممشروع ،واالعتراؼ الرسمي بالنجاحات.
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 -4إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي  :يشير (السكارنة )2005:44 ،إلى أنو ال يمكف لممنظمة تحقيؽ مزايا تنافسية عمى
المدى الطويؿ إال مف خالؿ امتالكيا لمموارد النادرة أو المتميزة .ويحدد( )Ireland et,al, 2003:973ثالثة موارد يجب
أدارتيا استراتيجياً وىي :رأس الماؿ المالي ورأس الماؿ البشري ورأس الماؿ االجتماعي :وىو عبارة عف مجموعة مف
العالقات بيف األفراد (رأس الماؿ االجتماعي الداخمي) وبيف األفراد والمنظمات (رأس الماؿ االجتماعي الخارجي) والتي
تسيؿ عممية القياـ باألنشطة .فيو مجموعة كاممة مف موارد توجد القيمة التي تنشأ بفعؿ النمو في المنظمة بسبب استمرار
العالقات القوية والمتداخمة داخؿ المنظمات وخارجيا.

( )1-3الطريقة واإلجراءات -:
( )2-3منهج الدراسة و مجتمع الدراسة :
انطالقاً مف مشكمة الدراسة وأىدافيا فأف ،المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي والذي ييدؼ إلى
وصؼ الظاىرة وتشخيصيا والقاء الضوء عمى جوانبيا المختمفة بغرض فيميا وتحديد أسبابيا .و يتكوف مجتمع الدراسة مف
العامميف في عينة مف المدارس الخاصة في مدينة درنة وتشمؿ .
 -1مدرسة نور العقول  -2 .مدرسة األوائل  -3 .مدرسة الرسالة  -4 .مدرسة الصرح المميز .

( )3-3أداة الدراسة و مكوناتها :
تـ استخداـ االستبانة كوسيمة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وقد تـ تصميميا مف خالؿ االستعانة بدراسات
سابقة وتـ إجراء تعديالت عمييا مف قبؿ الباحثاف بما يتناسب و بيئة الدراسة حيث تـ تقسيميا إلى قسميف:
 األول  .يحتوي عمى بيانات عامة عف المشاركيف ،وىي النوع والعمر والوظيفة ومدة الخدمة والمستوى التعميمي ،وفيمجمميا تمثؿ المتغيرات الديموغرافية .
 الثاني  -1 :يحتوي عمي (  ) 30عبارة تمثؿ متغيرات الدراسة والتي تتعمؽ بالمتغير المستقل الخصائص الريادية مفوجية نظر العامميف  -2 .يحتوي عمي (  ) 27عبارة تتعمؽ بالمتغير التابع متطمبات الريادة االستراتيجية .

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

21

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

Scientific Journal of Open University - Benghazi

( ) 4-3توزيع استمارة االستبانة :
تمثمت عينة الدراسة ب( )85عامؿ وعاممة تـ اختيارىا بطريقة العينة العشوائية الطبقية ،وبعد توزيع االستبانة تـ استرجاع
( )74استمارة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،وىذا العدد مف العينة مقبوؿ لمدراسة حسب جدوؿ  and Morgan Kriciحيث
تشكؿ ما نسبتو ( ،)% 87وىي نسبة يمكف االعتماد عمييا في الدراسة مف االستبيانات الموزعة ،وتعتبر نسبة مقبولة
إحصائياً في مجاؿ الدراسات واألبحاث العممية (عبيد )2003 ،وقد توزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
عمى النحو التالي والموضحة بالجدوؿ (: )1-1
جدول ( )1-1خصائص عينة الدراسة
المتغير
النوع

العمر

الدرجة الوظيفية

المؤهل العممي

مستوى المتغير

العدد النسبة المئوية

ذكور

30

%40.5

إناث

44

%59.5

المجموع

74

% 100

من 30 – 21

14

%19

من 40 - 31

24

%32.4

من  41فما فوق

36

% 48.6

المجموع

74

% 100

مدير

4

% 5.4

رئيس قسم

9

%12.2

رئيس وحدة

12

% 16.2

معمم فصل

49

%66.2

المجموع

74

% 100

دبموم معممين خاص

34

%45.9

جامعي

39

%52.7

ماجستير

1

% 1.4

المجموع

74

% 100
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يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف :


كما ىو موضح بالجدوؿ ( )1-1فأف عينة الدراسة كاف النوع الغالب ىـ اإلناث ،حيث بمغ عددىـ ( )44أي ما يمثؿ
ما نسبتو ( ،)% 59.5ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة عمؿ المدرسة ،والمتمثؿ في التعميـ والذي بطبيعتو يميؿ لو
العنصر النسائي في مجتمعنا.

 غالبية اإلفراد المشاركيف ىـ مف سف ( )41فما فوؽ بما نسبتو ( ،)%48.6وىي السف األقرب إلى التقاعد ،ويرى الباحث
إف ذلؾ يرجع لعمؿ المدارس الخاصة التي في الغالب ما يمجا ليا المعمميف المتقاعديف.


جؿ إفراد العينة ىـ مف معمميف الفصوؿ بعدد ( )49مدير بنسبة ( ، )%66.2وقد يعزى ذلؾ إلى طبيعة عمؿ
المدارس حيث اغمب أنشطتيا تعتمد عمي المعمـ.

 جؿ إفراد العينة ىـ مف حممة المؤىؿ الجامعي ،وعددىـ ( )39بنسبة ( ،)%52.7كما إف ( )34مف إفراد العينة بما
نسبتو ( )%45.9ىـ مف حاممي المؤىالت المتوسطة .أما المؤىالت العميا فيي سجمت نسبة ضعيفة بعدد ( ) 1
بنسبة ( ) 1.4ويرجع السبب لعدـ إقباؿ حممة الدراسات العميا لالنخراط في التعميـ الخاص
 سجمت قيمة الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسية ( )0.831حسب مؤشرات كرونباخ إلفا  Cronbach Alphaونتيجة
لذلؾ فإف أداة الدراسة تمتع بصورة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ وبقدرتيا عمى تبني إغراض الدراسة وفقاً لػ Bougie,
).)2009: 88

( )5-3تحميل بنود االستبانة  -:وفي الجداوؿ التالية سوؼ يتـ إجراء تحميؿ أعمؽ ليذا المستوى مف خالؿ
تحميؿ عبارات األبعاد و إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الممارسة.

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

23

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

Scientific Journal of Open University - Benghazi

جدول ( )2-1مناقشة األبعاد المتعمقة بالخصائص الريادية
اإلبعاد

ر.ـ

االنحراؼ المعياري

درجة الممارسة

النسبية

أتحمؿ المسئولية كاممة عف عممي

4.9717

0.4185

مرتفعة جدًا

1

اتخذ ق اررات حاسمة في مجاؿ عممي

3.3750

0.5757

متوسطة

9

أنجز عممي في الوقت المحدد لو

4.4583

0.5089

مرتفعة جدا

7

أتمتع بالنظرة المستقبمية في عممي

4.5417

0.5882

مرتفعة جداً

5

5

اخطط لعممي قبؿ الدخوؿ فيو

4.6250

0.5757

مرتفعة جداً

4

6

أضع أىداؼ واضحة ومحددة لنجاح عممي

4.6667

0.4815

مرتفعة جداً

3

أثؽ بقدراتي واعرؼ كيؼ أوجييا

4.5000

0.5107

مرتفعة جدًا

6

اعتمد عمى نفسي ومعرفتي في عممي

4.4583

0.7790

مرتفعة جدا

7

اعتمد أسموب المقاء المباشر مع العامميف في العمؿ

4.3750

0.7109

مرتفعة جدا

9

استطيع السيطرة عمى عوامؿ اإلرىاؽ والضغوط النفسية

4.3750

0.5757

مرتفعة جدا

9

لدي اإلصرار والمثابرة لبموغ أىدافي بكفاءة

4.4583

0.6580

مرتفعة جدا

7

لدي القدرة عمى إقناع اآلخريف برأيي الشخصي في

4.1667

0.7019

مرتفعة

13

لدي القدرة عمى قيادة العامميف وتوجيييـ

4.1667

0.8681

مرتفعة

13

امتمؾ لغة الحوار مع زمالئي في العمؿ

4.2500

0.7372

مرتفعة جدا

11

15

استطيع حؿ المشكالت التي تصاحب عممي

4.2500

0.6756

مرتفعة جدا

11

16

اشعر بالضيؽ عند ما يضيع وقتي سدى

4.7083

0.4643

مرتفعة جدا

2

استعيف باآلخريف لدعـ مقترحاتي

4.0833

0.7755

مرتفعة

14

اكسب ثقة اآلخريف واحترـ مقترحاتيـ

4.3333

0.6165

مرتفعة

10

امتمؾ الميارة في االتصاؿ مع اآلخريف

4.2083

0.8329

مرتفعة

12

1
2
3
4
الخصائص
الشخصية

7
8
9
10
11
12
13
14
الخصائص
السموكية

17
18
19

العبارة

المتوسط

األىمية

في العمؿ

عممي

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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استطيع التكيؼ مع سموكيات العامميف

4.2083

0.6580

مرتفعة جدا

12

21

استخدـ الوقت بكفاءة في عممي

4.3750

0.7696

مرتفعة جدا

9

22

اجمع اكبر قدر مف البيانات عند البدء في ميمة معينة

4.4167

0.5835

مرتفعة جداً

8

امتمؾ القدرة عمى إدارة العمؿ بكفاءة في مواقؼ الفوضى

4.0417

0.7506

مرتفعة

15

24

أثابر في عممي لساعات طويمة دوف ممؿ

4.3750

0.7696

مرتفعة

9

25

أقوـ بإنجاز العمؿ بكفاءة بسبؿ مختمفة

4.5417

0.5882

مرتفعة جداً

5

26

امتمؾ وعي شامؿ بكافة تفاصيؿ العمؿ الموكؿ إلي

4.5000

0.6593

مرتفعة جدًا

6

27

أقدـ دائماً أفكار جديدة لتحسيف عممي

4.3750

0.6469

مرتفعة جدا

9

أراجع وأتابع المياـ التي توكؿ إلي

4.5417

0.6580

مرتفعة جداً

5

أشجع عمى تحفيز العامميف بالحكمة والعقالنية

4.0833

0.7755

مرتفعة

14

استطيع انجاز مياـ متنوعة بما امتمكو مف معرفة في

4.2083

0.7172

مرتفعة جدا

12

20

23

الخصائص
اإلدارية

28
29
30

مجاؿ عممي اإلداري

أظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص الشخصية أف أىـ فقرة ىي (أتحمؿ المسئولية كاممة عف عممي) حيث سجمت
الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.97وانحراؼ معياري ( ،)0.185وبشكؿ عاـ فأف درجة
الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف
حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (اتخذ ق اررات حاسمة في مجاؿ عممي) سجمت أقؿ درجة ممارسة بمتوسط
حسابي ( )3.37وانحراؼ معياري ( )0.5757وبدرجة ممارسة متوسطة.
وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص السموكية أف أىـ فقرة ىي (لدي اإلصرار والمثابرة لبموغ أىدافي بكفاءة) حيث
سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.45وانحراؼ معياري ( ،)0.6580وبشكؿ عاـ
فإ ف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج،
إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (استعيف باآلخريف لدعـ مقترحاتي) سجمت أقؿ درجة ممارسة بقيمة
( )4.108وانحراؼ معياري (.)0.7755

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الخصائص اإلدارية أف اىـ فقرتيف ىما (أقوـ بإنجاز العمؿ بكفاءة بسبؿ مختمفة) و ( أراجع
وأتابع المياـ التي توكؿ إلي ) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( ،)4.54وبشكؿ
ً
عاـ فإ ف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في
النتائج ،اال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (امتمؾ القدرة عمى إدارة العمؿ بكفاءة في مواقؼ الفوضى)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )4.041وانحراؼ معياري ( )0.7506وتتذيؿ الترتيب في
المتوسطات.
ومف خالؿ النتائج بالجدوؿ( )2-1فإف كؿ العبارات المتعمقة بأبعاد الخصائص الريادية جاءت بدرجة ممارسة متقاربة ما
بيف المرتفعة والمرتفعة جداً.
جدول ( ) 3-1مناقشة األبعاد المتعمقة بالريادة اإلستراتيجية

اإلبعاد

ر.ـ
31
32
33

القيادة الريادية

34
35
36
37
38

التفكير الريادي
39

العبارة
تأخذ القيادة اإلدارية بعيف االعتبار األخطار التي تتعمؽ
بعممية استغالؿ فرص النمو
تعتمد القيادة اإلدارية في حؿ مشاكميا عمى أسموب
المناقشة والحوار المفتوح
تؤدي القيادة اإلدارية أعماليا بحماسة
لدى القيادة اإلدارية قدرة كبيرة في إقناع اآلخريف النجاز
األىداؼ بفاعمية
تعمؿ القيادة اإلدارية عمى غرس فمسفة الريادة في
الشركة
تتمكف القيادة اإلدارية في الشركة مف تحديد المشاكؿ
الحقيقية في العمؿ وتعالجيا بسرعة
تتخذ القيادات اإلدارية في الشركة ق ارراتيا بناء عمى
معمومات دقيقة وذات نوعية خاصة
لدى القيادة اإلدارية في الشركة القدرة عمى التعامؿ مع
المواقؼ الغامضة
تشجع القيادة اإلدارية في الشركة دائماً كوادرىا الوظيفية
عمى طرح األفكار اإلبداعية

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

المتوسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

4.1667

0.7019

مرتفعة

4.2083

0.8836

مرتفعة

4.0833

0.9286

مرتفعة

4.8750

1.0759

مرتفعة جدًا

4.1250

0.7408

مرتفعة

4.1667

0.7613

مرتفعة

4.1667

0.8681

مرتفعة

4.1250

0.6123

مرتفعة

4.8750

0.7974

مرتفعة جدًا

األىمية
النسبية
5
4
7
1
6
5
5
6
1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
الثقافة الريادية
49
50
51
52
53
إدارة الموارد

54

بشكؿ
استراتيجي

55
56
57

لدى القيادة اإلدارية في المدرسة القدرة عمى اتخاذ
الق اررات المقنعة في حاالت عدـ التأكد
يتسـ تفكير القيادة اإلدارية في المدرسة بالعقالنية والرشد
تفكر القيادة اإلدارية دائماً بتقديـ ما ىو أفضؿ مقارنة
بالشركات المنافسة الخاصة والعامة

لدى القيادة اإلدارية في المدرسة رؤية واضحة ودقيقة
تجاه اإلستراتيجية التي تتبعيا
لدى القيادة اإلدارية في المدرسة القدرة عمى االستجابة
السريعة الكتشاؼ الفرص الخارجية
تحدد القيادة اإلدارية في الشركة الوقت المناسب إلطالؽ
االستراتيجيات لالستفادة مف الفرص الريادية
تشجع القيادة اإلدارية كوادرىا الوظيفية وبشكؿ مستمر
النجاز األعماؿ بكفاءة وفاعمية
تتبنى القيادة اإلدارية ثقافة الحوار وبناء السيناريوىات
المتعمقة بمستقبؿ الشركة
تشجع القيادة اإلدارية في الشركة الكوادر الوظيفية
لمنظر إلى األشياء بطرؽ جديدة
تعتمد القيادة اإلدارية عمى فرؽ العمؿ في انجاز
األعماؿ المحورية واإلستراتيجية
تشجع القيادة اإلدارية لألفراد الذيف لدييـ وجيات نظر
مختمفة وذلؾ لتحفيز االبتكار واإلبداع
تمتمؾ القيادة اإلدارية في الشركة رؤية واضحة لألنشطة
التي تقود إلى إال بداعية
تعمؿ القيادة اإلدارية عمى مراجعة وتدقيؽ الموارد
المادية في حالة فقدانيا القيمة األساسية ليا
تعيد القيادة اإلدارية النظر في الموارد غير المادية في
حالة عدـ تحقيؽ ىذه الموارد القيمة األساسية
تقوـ القيادة اإلدارية بالتحديد الدقيؽ والتقييـ الصحيح
لقدراتيا
تطور القيادة اإلدارية كوادرىا الوظيفية مف خالؿ تطوير
التقنيات الحديثة لمعمؿ بالشركة
تساىـ القيادة اإلدارية في الشركة في تحويؿ المعرفة
العممية إلى السوؽ
تمتمؾ القيادة اإلدارية تصور لكيفية استخداـ مواردىا بما
يدعـ عممية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

4.1250

0.7974

مرتفعة

4.2083

0.9315

مرتفعة

4.2500

0.7372

مرتفعة

4.1667

0.7019

مرتفعة

4.0833

0.8297

مرتفعة

4.1667

0.8165

مرتفعة

3.9583

0.8064

مرتفعة

3.9583

0.9990

مرتفعة

4.0000

0.9325

مرتفعة

3.9197

1.0179

مرتفعة

3.8750

1.0347

مرتفعة

4.2500

0.7940

مرتفعة

4.3750

0.7696

مرتفعة

4.2083

0.6580

مرتفعة جداً

4.1250

0.7408

مرتفعة

4.1667

0.7613

مرتفعة

4.0000

0.8340

مرتفعة

3.8750

0.8501

مرتفعة

6
4
3
5
7
5
9
9
8
10
1
3
2
4
6
5
8
11
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أظيرت نتائج التحميؿ لمتغير القيادة الريادية أف أىـ فقرة ىي (لدى القيادة اإلدارية قدرة كبيرة في إقناع اآلخريف النجاز
األىداؼ بفاعمية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.87وانحراؼ معياري
( ،) 0.7974وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة
مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تؤدي القيادة اإلدارية أعماليا بحماسة)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )4.083وانحراؼ معياري ( )0.9286وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات
.
وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير التفكير الريادي أف أىـ فقرة ىي (تشجع القيادة اإلدارية في الشركة دائماً كوادرىا الوظيفية
عمى طرح األفكار اإلبداعية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.87وانحراؼ
معياري ( ،) 0.7974وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات
ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (لدى القيادة اإلدارية في المدرسة
القدرة عمى االستجابة السريعة الكتشاؼ الفرص الخارجية) سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ()4.083
وانحراؼ معياري ( )0.8297وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات .وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير الثقافة الريادية أف أىـ فقرة
ىي (تمتمؾ القيادة اإلدارية في المدرسة رؤية واضحة لألنشطة التي تقود إلى إبداعية المدرسة) حيث سجمت الترتيب األوؿ
بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط حسابي ( )4.25وانحراؼ معياري ( ،)0.7940وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا
البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب
ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تشجع القيادة اإلدارية لألفراد الذيف لدييـ وجيات نظر مختمفة وذلؾ لتحفيز االبتكار واإلبداع)
سجمت أقؿ درجة مف الممارسة وأقؿ متوسط بقيمة ( )3.875وانحراؼ معياري ( )1.0347وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات
.وأظيرت نتائج التحميؿ لمتغير إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي أف أىـ فقرة ىي (تعيد القيادة اإلدارية النظر في الموارد غير
المادية في حالة عدـ تحقيؽ ىذه الموارد القيمة األساسية) حيث سجمت الترتيب األوؿ بدرجة ممارسة مرتفعة جداً وبمتوسط
حسابي ( )4.20وانحراؼ معياري ( ،)0.6580وبشكؿ عاـ فأف درجة الممارسة ليذا البعد كانت نتائجيا واقعية حيث أف
جميع الفقرات كانت ذات ممارسة مرتفعة ومتقاربة في النتائج ،إال أف حسب الترتيب ودرجة الممارسة كانت الفقرة (تمتمؾ
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القيادة اإلدارية تصور لكيفية استخداـ مواردىا بما يدعـ عممية تنفيذ الخطط اإلستراتيجية) سجمت أقؿ درجة مف الممارسة
وأقؿ متوسط بقيمة ( )3.87وانحراؼ معياري ( )0.8501وتتذيؿ الترتيب في المتوسطات .

( )6-3اختبار الفرضيات :
( )1-6-3اختبار مدى توافر الخصائص الريادية لعينة الدراسة :
جدول ( )4-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم( )tإلبعاد الخصائص الريادية لعينة الدراسة
المتوسط

اإلبعاد

االنحراف

اختبار T-test

الحسابي

المعياري

قيمة t

sig

نتيجة االختبار

درجة

الترتيب

الممارسة

الخصائص الشخصية

4.5167

0.367

20.195

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

1

الخصائص السموكية

4.2833

0.435

14.451

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

3

الخصائص اإلدارية

4.3333

0.462

14.133

0.000

دال إحصائياً

مرتفع جداً

2

المتوسط العام

4.3778

0.3848

17.540

0.000

دال إحصائيا

مرتفع جداً

-----

نتائج فحص الفرضية الصفرية ))H0عند مستوى الداللة  : a=0.05باستخدام اختبار  T-testللمجموعة الواحدة

وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابتيـ الموضحة بالجدوؿ ( ،)4-1أمكف التعرؼ عمى مستوى
تطبيؽ الخصائص الريادية ،إذا ما عمـ بأف متوسط المقياس المستخدـ في االستبانة ىو ( ،)3حيث بمغ المتوسط العاـ
ألبعاد الخصائص الريادية بالمدرسة محؿ الدراسة ( )4.37وانحراؼ معياري عاـ ( )0.384وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا،
واتفقت ىذه النتيجة إلى ما آلت إليو دراسة  ،وقد يعزى ذلؾ إلى اىتماـ المدرسة محؿ الدراسة بتطبيؽ الخصائص الريادية (
صالح  ،وجاسـ  ) 2007 ،ودراسة (المناصرة ، )2008 ،كذلؾ بينت الدراسة إف بعد الخصائص الشخصية حضي
بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الخصائص الريادية وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا ،حيث حضي بمتوسط حسابي ( ،)4.51تاله
الخصائص اإلدارية الذي بمغ متوسطو ( )4.33وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا ،أما الخصائص السموكية لجميع العامميف فقد
احتؿ المرتبة الثالثة حيث حضي بمتوسط حسابي ( )4.28وبدرجة ممارسة مرتفعة جدا.
( )2-6-3اختبار مدى توافر متطمبات الريادة االستراتيجية لعينة الدراسة :
يوضح الجدوؿ ( )5-1أف القيمة االحتمالية البعاد متطمبات الريادة اإلستراتيجية اقؿ مف  ،%5حيث يظير وجود ابعاد
المتغير التابع  ،عميو نقبؿ بتوافر متطمبات الريادة اإلستراتيجية لممدارس قيد الدراسة.
أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية
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جدول ( )5-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم(  ) tومستوى إبعاد الريادة اإلستراتيجية
اإلبعاد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اختبار T-test

نتيجة

درجة

قيمة t

Sig

االختبار

الممارسة

الترتيب

القيادة الريادية

4.1131

0.645

8.444

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

2

التفكير الريادي

4.1250

0.582

9.56

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

1

الثقافة الريادية

3.9931

0.766

6.344

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

3

إدارة الموارد بشكل استراتيجي

4.1250

0.639

8.620

0.000

دال إحصائياً

مرتفع

1

المتوسط العام

4.0926

0.6178

8.664

0.000

دال إحصائيا

مرتفع

---

نتائج فحص الفرضية الصفرية ))H0عند مستوى الداللة  : a=0.05باستخدام اختبار  T-testللمجموعة الواحدة

تضمنت االستبانة سبعة وعشروف عبارة تتعمؽ بمستوى أبعاد الريادة اإلستراتيجية مف وجية نظر العامميف بالمدارس
الخاصة موضع الدراسة  ،وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابتيـ الموضحة بالجدوؿ (،)5-1
أمكف التعرؼ عمى مستوى تطبيؽ الريادة اإلستراتيجية  ،حيث بمغ المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس محؿ
الدراسة ( )4.09وانحراؼ معياري عاـ ( )0.617وبدرجة ممارسة مرتفعة ،كذلؾ بينت الدراسة إف بعدي (التفكير الريادي و
إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي ) حضي بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الريادة اإلستراتيجية وبدرجة ممارسة مرتفعة ،حيث
حضي بمتوسط حسابي ( ،)4.12تالىما القيادة الريادية الذي بمغ متوسطو ( )4.11وبدرجة ممارسة مرتفعة ،أما الثقافة
الريادية لجميع العامميف فقد احتؿ المرتبة الرابعة حيث حضي بمتوسط حسابي ( )3.99وبدرجة ممارسة مرتفعة.
( )2-6-3اختبار تأثير الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية لعينة الدراسة.
جدول ( )6-1تحميل تأثير الخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية لعينة الدراسة باستخدام االنحدار البسيط.
المتغيرات

B0

الخصائص الريادية B1

R²

F

القيادة الريادية

1.267

1.550

0.108

*7.719

()0.548

()2.778

1.345

1.479

()0509.

()2.317

1.680

1.614

()0.428

()1.703

إدارة الموارد بشكل استراتيجي

1.185

()0.532

1.329

()2.475

متطمبات الريادة اإلستراتيجية

1.364

1.695

التفكير الريادي
الثقافة الريادية

()0.506

()2.606

0.077
0.101

*5.368
*7.121

0.087

*6.123

0.096

*6.793

* معنوية عند %5
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يوضح الجدوؿ ( )6-1طبيعة اثر لمخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية ،وتشير نتائج التحميؿ حسب
الجدوؿ إلى اآلتي -:
 أف خصائص الريادية تؤثر معنوياً في متطمبات الريادة اإلستراتيجية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )6.793وىي أكبرمف قيمتيا الجدولية وبمغت قيمة ( )tالمحسوبة ( )8.66وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية حيث ) ، (0.096 R²وذلؾ يدؿ
عمى تحقيؽ الفرضية الرئيسية الثانية.
أن هناك تأثير معنوي لخصائص الريادية في متطمبات الريادة اإلستراتيجية في المدارس الخاصة.
ويشير الجدوؿ( )5-1إلى إف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في القيادة الريادية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ()7.719
وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.108ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tنجد إف قيمة t
المحسوبة ( )8.44وىي قيمة معنوية اكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية األولى من الفرضية
الرئيسية الثانية.
ويشير الجدوؿ إلى أف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في التفكير الريادي ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ( )5.368وىي
اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.077ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة  tالمحسوبة
( )9.56وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية
الثانية.
وكذلؾ يشير الجدوؿ إلى أف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في الثقافة الريادية ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة ()7.121
وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.101ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة  tالمحسوبة
( )6.344وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية
الثانية.
وكذلؾ وحسب النتائج فأف الخصائص الريادية تؤثر معنوياً في إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي ،إذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة
( )6.123وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية وبمغ معامؿ التحديد ( ،)R² 0.087ومف خالؿ معامالت  Bواختبار  tإف قيمة t
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المحسوبة ( )8.620وىي قيمة معنوية واكبر مف قيمتيا الجدولية وبهذا تحققت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية
الرئيسية الثانية.

( )1-4النتائج والتوصيات :
أوال  .النتائج -:
 –1أوضحت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الخصائص الريادية بالمدارس محؿ الدراسة ( ،)4.37وبدرجة ممارسة
مرتفعة جداً .
 -2بينت الدراسة إف بعد الخصائص الشخصية حضي بالترتيب األوؿ عمى متغيرات الخصائص الريادية وبدرجة ممارسة
مرتفعة جداً .
 -3أظيرت الدراسة أف المتوسط العاـ ألبعاد الريادة اإلستراتيجية بالمدارس ( )4.09وبدرجة ممارسة مرتفعة .
 -4توصمت الدراسة أيضا إلى أف بعدي (التفكير الريادي و إدارة الموارد بشكؿ استراتيجي) حظي بالترتيب األولى عمى
متغيرات الريادة اإلستراتيجية وبدرجة ممارسة مرتفعة .
 -5خمصت الدراسة الى اف ىناؾ أثر ذو داللة احصائية لمخصائص الريادية عمى الريادة االستراتيجية بالمدارس الخاصة
محؿ الدراسة .

ثانيا  .التوصيات:
 -1التأكيد عمي الخصائص الريادية ودورىا في الريادة االستراتيجية وبخاصة بعد القيادة الريادية .
 -2تشجيع المعمميف عمى اتخاذ الق اررات التي مف شأنيا الرفع بالعممية التعميمية والدفع بيا.
 -3عمى إدارة المدارس الخاصة إتباع سياسات التشجيع والتحفيز لألفراد الذيف لدييـ أفكار ومقترحات إبداعية لمصمحة
العممية التعميمية .
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 -4العمؿ بدمج روح الشباب مف ذوي األعمار المتوسطة وذلؾ لقدراتيـ عمى استحداث األساليب التعميمية والتقنية الحديثة
ومواكبة التطورات التكنولوجيا .
 -5ضرورة توافر إدارات الجودة والمتابعة وذلؾ لمتحسيف والتطوير المستمر بالمدراس الخاصة محؿ الدراسة .
 -6تنمية الميارات السموكية واإلبداعية لممديريف لكي تدفع بالمدرسيف لمتكيؼ مع بيئة العمؿ اإلبداعي .
 -7العمؿ عمي توفير بيئة اجتماعية وثقافية تنتج إبداعا فنيا يعكس التميز واإلبداع .
 -8خمؽ روح المبادرة و المجازفة و تحمؿ المخاطر دوف مف النتائج وذلؾ مف خالؿ طرح األفكار الجديدة التي تساىـ في
التميز و الريادة .

(  -) 1 -4قائمة المراجع :
 -1المراجع العربية :
 -1القاسـ ،مي منذر موسى ( ،)2013أثر الخصائص الريادية في تبني التوجيات اإلستراتيجية لممديريف في المدارس
الخاصة " دراسة ميدانية عمى عينة مف المدارس الخاصة في عماف " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،األردف ،جامعة
الشرؽ األوسط.
 -2نصار ،محمد جودت ،والعمري ،غساف (" ) 2011قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة
األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد  ، 27العدد .4
 -3محمد ،سعيد عبد هللا " ،)2013( ،إمكانية تعزيز استراتيجيات الريادة مف منظور العالقة مع
التوجو االستراتيجي" "دراسة استطالعية آلراء عينة مف المديريف في الشركة العامة لصناعة األدوية
والمستمزمات الطبية في نينوى" ،مجمة تنمية الرافديف ،المجمد ( ،)35العدد (. )112
 -4صالح ،احمد عمي ،وجاسـ  ،سياد عمي " ) 2007 ( ،تشخيص واقع األنماط الريادية عند المرأة العراقية وعالقتيا
ببعض الخصائص الشخصية "  ،الباحث اإلعالمي ،العدد (. 19 -1 )5
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 -5المناصرة ،اكسمري ،) 2008 ( ،أبعاد التوجو الريادي لممديريف وأثرىا عمى فاعمية الق اررات اإلستراتيجية في الشركات
المساىمة العامة األردنية  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العمياء .
 -6العجمي ،محمد عبد العاؿ ،وآخروف ،) 2009 ( ،طرؽ ومناىج البحث العممي ،دار الورؽ لمنشر  -االردف
 . 7ناصر ،محمد جودت ،والعمري ،غساف " ،) 2001 ( ،قياس خصائص الريادة لدى طمبة الدراسات العميا في إدارة
األعماؿ وأثرىا في األعماؿ الريادية " ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية  ،المجمد( )27العدد(-139 :)4
. 168
 -8العامري ،صالح ميدي والغالي ،طاىر محسف" )2008( ،اإلدارة واألعماؿ"  ،ط ،2دار وائؿ لمنشر -االردف -9
الرفاعي  ،رفاعي محمد ،احمد ،محمد سيد  ، 2001 ،اإلدارة المعاصرة  ،دار المريخ لمنشر  ،الرياض السعودية
 -10حمزة ،لفقير ، 2009 ،تقييـ البرامج التكوينية لدعـ المقاولة مع دراسة حالة برنامج  Cree Germeالمعتمد مف
غرفة الصناعة التقميدية والحرؼ  ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد بو قرة بو مرداس  ،كمية العموـ االقتصادية وعموـ
التسيير والعموـ التجارية  ،الجزائر .
 -11إسماعيؿ ،عمر عمي" ،)2010( ،خصائص الريادي في المنظمات الصناعية وأثرىا عمى اإلبداع التقني" ،مجمة
القادسية لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ( ،)12العدد(.)4
 -12السكارنة ،بالؿ خمؼ ،)2005(،استراتيجيات الريادة ودورىا في تحقيؽ الميزة التنافسية وتحسيف األداء لشركات
االتصاالت في األردف ،)2005-2004( ،أطروحة دكتوراه ،قسـ إدارة األعماؿ ،كمية الدراسات اإلدارية والمالية العميا،
جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.

 -2المراجع األجنبية :
)Adegbite, S.A; Ilori, M.O; Irefin, I.A; Abereijo, I.O, and Aderemi, H.O.S (2007



“Evaluation of the impact of Entrepreneurial Characteristics on the Performance of
small Scale Manufacturing Industries in Nigeria , ”Journal of Asia Entrepreneurship
and Sustainability, Vol.3, No. 1: 1-22.
Daft, Richard L(2003),(Management), 6th ed, Thomson South-Western, U.S.A.

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية



34

 العدد األول- المجلد األول
م0202 يناير


 بنغازي- المجلة العلمية للجامعة المفتوحة
Scientific Journal of Open University - Benghazi

Dumitru, Adrian Tantau, (2008),”Common Dimensions for Entrepreneurship and
Strategy: The Need for Strategic Entrepreneurship, Management & Marketing,
Volume 3, Issue 1 (http://Econpapers.repec.org ).



Charles, R., & Peggy, L.,(2006), Entrepreneurship, 4nd , Edition , A Pearson,
Education Company, New Jersey.( www.abebooks.com).



Hodgetts, R.,& Kuratko, D.,(2004),( Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice)
”, 6 ND, Ohio: South - Western, England.



Jaafar, Mastura; Maideen, Siti Aishah and Sukarno, Siti Zaleha Mohd )0202(
Entrepreneurial Characteristics of Small and Medium Hotel Owner- Managers ,"
World Applied Sciences Journal ,Vol.10: 54-62.



Kuratko, D.,(2007), “Entrepreneurship Leadership in the 21 century, journal of
leadership and organizational studies, Vol.13, no.4.



Lassen, Astrid Heidemann, (2007),”Corporate Entrepreneurship: An Empirical Study
of the Importance of Strategic Considerations in the Creation of Radical Innovation,
Managing Global Transitions, Vol. 5, No. 2. (www.digitaknowledge.babson.edu ).



Leslie , Morrison , & Terri ,Scott , (2003) ,( A Strategy To Increase The Levels).



Oxford (2000): Butter worth-Heinemann, (Talent, Temperament ,and Technique:
Entrepreneurship ) Thompson, J&. ,Bolton, B .



Ray, V., Naffzigeer,D., Kuratko, D., & Hornsby, J.,(1993),” Interactive Model of
Corporate Entrepreneurship Process”, Entrepreneurship Theory and Practice,.



Stokes, D,(2002) , Small Business Management, 4ed, , Entrepreneurship Theory and
Practice, ” Interactive Model of Corporate Entrepreneurship Process .



Shepherd, D., Perters, M., & Hisrich,R.,(2005),( Entrepreneurship),6 ed, McGraw –
Hill / Irwin, New, York.



Tajeddini, Kayhan & Mueller, Stephen L(2009) "characteristics in Switzerland and
the UK: A comparative study of technoe Entrepreneurs ,"Journal of International
Entrepreneurship ,Vol.7: 1.



Wong Wing-Ki;Cheung,Hong-Man & Venuvindo, (2005). Individual Entreprenurial
Ccaracteristics and Entreprenurial Success Potenial ,“ International Journal of
Innovation and Technology Management, VOL.2,3: 277-292.

35

أثر الخصائص الريادية عمى متطمبات الريادة اإلستراتيجية

المجلة العلمية للجامعة المفتىحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

تطـبيق إدارة المعرفة وأثـرة عمى التغيير التنظيمي
"

دراسة ميدانية عمى مديري اإلدارات العميا والوسطى والتنفيذية بديوان بمديو بنغازي "

د .بشير محمد العبار

الممخص :

عضو ىيأة التدريس بقسم اإلدارة العامة – كمية االقتصاد – جامعة بنغازي.

هػػد ا درد در ػػى ارػػر درلىػػرؼ تطػػر إدػػر لطمعػػؽ اددرا در ىر ػػى كإمىعدهػػع تدثل ػػعم در ىر ػػى ا لكدعػػؽ در ىر ػػى ا ػػؿ در ىر ػػىا
لطمعؽ در ىر ى) تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعه م غعزم ا كرلح عػؽ إهػددؼ درد در ػى ا إلمػب درمعحػن در ػ صف دركتػلي درلحطعطػي
ا كد ػػلمدـ إ ػػل عرس دي ػػلمععف ثػػسددا ر ع ػػعى ػػي لت عػػب درمعع ػػعاا كدػػد لثػػكف تل ػػب درد در ػػى ػػف ت عػػب ػػدعرم د ددرا درىطعػػع
كدرك ػػطر كدرل لعذعػػى ادرمػػعرم تػػددهـ ت )65ػػدع دنر ا دػػعـ درمعحػػن مد در ػػله معرثع ػػؿ مع ػػلمددـ إ ػػطكم درحتػػر درمػػع ؿا ث ػػع إ ػػلمدـ
مر ع ف درحزـ د حتع عى ت )SPSSي لحطعؿ درمعع عا ا كلكتطا درد در ى ارر درىدعد ػف در لػع ف ا إه صػع  :اف درتػى لطمعػؽ
اددرا در ىر ى ك

لكل درلغععر درل ظع ي دد ثع ع ػرللىعف ا كثػذرؾ كتػكد إدػر ذك ديرػه احتػع عى رلطمعػؽ اددرا در ىر ػى مسمىعدهػع

تل ىى تطػر درلغععػر درل ظع ػيا ك كتػكد ددػر ذك ديرػه احتػع عى رثػؿ مىػد ػف إمىػعد اددرا در ىر ػى ت دثل ػعم در ىر ػى ا لكدعػؽ
در ىر ػػى ا ػػؿ در ىر ػػىا لطمعػػؽ در ىر ػػى ) تطػػر درلغععػػر درل ظع ػػي ا كدػػد دػػد ا درد در ػػى ت كتػػى ػػف درلكتػػععا درلػػي ل ػػصـ
ملىزعز دكر اددرا در ىر ى ي لح عف

لكل درلغععر درل ظع ي مدكدف مطدعى م غعزم .

درثط عا در للعحعى  :اددرا در ىر ىا درلغععر درل ظع يا دعكدف مطدعى م غعزم.
Abstract:
The study aimed to identify the impact of the application of knowledge management and its
dimensions (knowledge acquisition, documenting knowledge, knowledge transfer, application of
knowledge) on the organizational change in the Benghazi Municipality Council . To achieve the
objectives of the study, the researcher followed the descriptive and analytical method, and used
the questionnaire form as the main tool in data collection. The study population consisted of all
(65) senior, middle and executive directors. Through their full study, the researcher used a
comprehensive inventory method, and the statistical packages for Social Sciences (SPSS) in the
data analysis process. The study reached many results, the most important of which are: The
level of knowledge management and the degree of organizational change has been high. As well
as the presence of a statistically significant impact of knowledge management with its combined
dimensions on the organizational change. In addition, there is a statistically significant impact of
each dimension of knowledge management (knowledge acquisition, documenting knowledge,
knowledge transfer, application of knowledge) on organizational change. The study presented a
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set of recommendations that contribute to enhancing the role of knowledge management in
improving the organizational change of the Benghazi Municipality Council.
Keywords: Knowledge Management, organizational change, Benghazi Municipality Council,
Libya.
1ـ مقدمو ( :(Introductionعل عكؿ دألدم د ددرم در ىعتر درىدعد ف در لعهعـ د ددرعى درلي لىثس درلغعردا
كدرلحدععا در حطعى كدردكرعى ي ملر در تعيا ديدلتعدعى كدر عع عى كديتل عتعى كدر ع ك عى كدرد ع عى كغعرهع ف در تعياا درلي
لكدته در ظ عا ا كلىثس زععدا لكدىعا در لىع طعف ب هدا در ظ عا ي درحتكؿ تطي ملطؼ إ كدع درمد عا معرتكدا
در ع مىا ك ف معف إمرز هذ در لعهعـ ا لصك ي اددرا در ىر ى كدرلغععر درل ظع ي .
كلحلعج در ظ عا تطر دملالؼ إحتع صع كطمعىى معطصع ارر دردء ردعصـ در درا كدر ىر ى د ددرعى در ع مى درلي ل ث صـ
ف لطمعؽ اددرا در ىر ى ي إددء درى ؿ د ددرما م ع ع صـ ي إحددن درلغععر درل ظع ي معر ظ عاا ك ي لح عؽ إهدد صع مثلعءا
ك عتطعى.
إف عتطعى لطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع درلعرعى  :تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ى ا لطمعؽ در ىر ى ) ا ف
مس ه إف عؤدر اعتعمع تطر ت عب درىع طعف ي

لكععا د ددرا درىطعع كدرك طر كدرد عع ا ث ع عؤدم ارر زععدا

لكل درلغععر

درل ظع ي معر ظ عا ا كي ع ع معر ظ عا درىع ى ذدا درطمعىى درمد عىا ثدعكدف مطدعى م غعزم .
 2ـ الدراسات السابقة ) :(Literature Reviewظ دنر أله عى كدكر لطمعؽ اددرا در ىر ى ي ر ب

لكل درلغعر

درل ظع ي معر ظ عاا د إهل ا درىدعد ف درد در عا در حطعى كدرىرمعى كدألت معى م كضكتي اددرا در ىر ى كدرلغععر درل ظع ي ا
ك علـ رد هذس درد در عا – درلي ل ثف درمعحن ف ديطالع تطعصع – ح م درل ط ؿ درز ي رلعرعخ مرهع ف دألددـ ارر
دألحدن ا ث ع عطي :
دراسة خميل (: )2002

ىا هذس درد در ى ارر درلىرؼ تطر دلتعهعا درىع طعف حك درلغععر درل ظع ي كدرىكد ؿ در ؤدرا تطعه

ي ؤ عا در ططى دركط عى درلط طع عى ي حع ظعا م عؿ درضلى درغرمعى ا كمطتا درد در ى ارر تدا لع ف إه صعا درللعع
لكل درلغععر درل ظع ي تدر طكثيا درل يا درصعثطي) ا ككتكد إدر اعتعمي رمىض در لغعردا در ل دطى ي :ت درمع ى درمعرتعىا
در عخ درل ظع يا در ىطك علعى ) تطر درلغععر درل ظع ي معر ؤ

عا حؿ درد در ى.

دراسة العتيبي ( :)2002د تم دهل عـ هذس درد در ى تطر ىر ى دل لطمعؽ اددرا در ىر ى ي درتع ىعا در ىكدعى ا ك ف
إمرز در لع ف درلي مطتا ارعصع درد در ى ا تدـ كتكد د لردلعتعى كدضحى ددرا در ىر ى معرتع ىعا حؿ درد در ى ا ث ع إف
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درتع ىعا معر ىكدعى ي لىطي ديهل عـ درثع ي رلطمعؽ اددرا در ىر ى .دراسة عبد الكريم ،و أياد ( : )2002كهي مى كدف
"درلغععر درل ظع ي ك عطى در ظ ى رطم عء كدرلثعؼ" ا كدد مطتا درد در ى ارر إف درلغععر درل ظع ي علض ف درلغععر ي هعثؿ
درمرثىا كدرمطط كدر عع عا ك ظـ درحكد زا ك اتردءدا كإ عرعم درى ؿا ك صعردا درىع طعفا ث ع مع ا درد در ى إف ف إهـ
إ معم درلغععر درل ظع يا رغمى در ظ ى ي دي ل ردر معرى ؿا ك كدثمى درلغع درا در ل عرتى ي درمع ى درمعرتعىا درلغعر درل ي
كل عدـ ك ع ؿ د لعجا درللعع ىدؿ دكردف درىع طى مصع .
دراسة دروزه ( : )8002حعكرا هذس درد در ى درلىرؼ تطي تالدى لططمعا اددرا در ىر ى مل عز دألددء در ؤ ي مك دزرا درلىطعـ
درىعري معألردف ا ا كلكتطا درد در ى ارر درىدعد ف در لع ف إه صع ا ككتكد تالدى ذدا ديره احتع عى رللىى معف

لططمعا

اددرا در ىر ى ت لممعص در ىر ى ا لكرعد در ىر ى ا مزف در ىر ى ا لكزعب در ىر ى ا لطمعؽ در ىر ى ) كمعف ل عز دألددء
در ؤ ي ا كثذرؾ كتكد تالدى ذدا ديرى احتع عى معف لططمعا اددرا در ىر ى كرضع درىع طعف كلح عف

لكل درلغععر

درل ظع ي معرك دزرا.
دراسة  : )8002( Sofat et alرثزا هذس درد در ى تطر ىر ى لسدعر درلغععر درل ظع ي تطر دركيء درل ظع ي ردل در كظلعف
ي ملطؼ در لكععا د ددرعى ت درىطعع كدرك طر كدرد عع) مىع ى ف در ؤ عا معرص د ا كمطتا درد در ى ارر حز ى ف در لع ف
ف دمرزهع ا كتكد تالدى درلمعطعى كتمى ذدا ديرى احتع عى معف درلغععر درل ظع ي كدركيء درل ظع ي معر ؤ عا حؿ درمحن
دراسة عبيد ( )2002حعكرا هذس درد در ى ىر ى كددب اددرا درلغععر درل ظع ي كإدرهع تطر إددء درىع طعف ي ك دزرا درتحى ا
كمع ا لع ف درد در ى كتكد تالدى معف درلغععر درل ظع يتدرصعثطيا درل يا دأل ردد) كإددء درىع طعف ث ع إكضحا تدـ كضكح
درلغععر درل ظع ي م مم ت كد درصعثؿ درل ظع ي كد لحكدذ د ددرا تطر درتالحععا كدر ططعا ا كغععم دكر در عدا د ددرععف ي
درلغععر درل ظع ي .
دراسة سوفي ( : )2022ىا هذس درد در ى ارر درثمؼ تف ديلتعهعا حك درلغععر درل ظع ي ردل كظلي درمزع ى مكيعى
تعتؿ معرت دز را كلكتطا درد در ى ارر إف درلغععر درل ظع ي دد
در كظلعف دؿ :زععدا

عهـ ممثؿ اعتعمي ي مطؽ در عـ د عتعمعى ردل مىض

لكل در ىر ى د ددرعىا زععدا دردد ىعى رطى ؿا كلىزعز ديرلزدـ درل ظع يا كدرمىكر معررضع دركظعلي .

دراسة الحميدي( : )2022رثزا هذس درد در ى تطر درلىرؼ تطر طمعىى درىالدى معف درد ع ى درل ظع عى كدرلغععر درل ظع ي ردل
دعرم در ددرس ديملدد عى ي درثكعاا كثملا درد در ى تف كتكد تالدى اعتعمعى ذدا ديرى احتع عى معف درد ع ى درل ظع عى
كدرلغععر درل ظع يا كثذرؾ كتكد دكر رطد ع ى درل ظع عى ي كل عى در ىعرؼ د ددرعى اك ي إحددن درلغععر درل ظع ي .
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دراسة  : )8008( Moradi,etهد ا هذس درد در ى ارر درلىرؼ تطي درىالدى معف درد ع ى درل ظع عى كدددرا در ىر ى ردل إتضعء
هعسس درلدرعس متع ىى درك ع ط در لىددا ي عرعزعع ا كدد لكتطا درد در ى ارر درىدعد ف در لع ف إه صعا كتكد تالدى طردعى معف
درد ع ى درل ظع عى كدددرا در ىر ى ا كثذرؾ كتكد تالده ذدا ديره احتع عى معف مىض إمىعد درد ع ى درل ظع عى كإددرس در ىر ى
اكإكتا درد در ى مىدا لكتععا إمرزهع زععدس

لكل لطمعؽ إددرا در ىر ى ردل إتضعء هعسا درلدرعس متع ىه درك ع ط در لىددا

ي عرعزعع .
دراسة حسين (  : )2022للحرم هذس درد در ى تف دلتعهعا در دعرعف حك لطمعؽ لصكـ اددرا در ىر ى ي درمرثعا در لطعى
درىع طى م دع ى م غعزم ا كدد لكتطا درد در ى ارر تدا لع ف ا إه صع  :إف

لكل ددردؾ در دعرعف ر لصكـ در ىر ى كإه عله دد

تعء م لكم لك ط ا ث ع إف دلتعهعا در دعرعف حك لطمعؽ لصكـ إمىعد اددرا در ىر ى دد تعء لك طعن .كدد تعءا إمىعد
رلمى ح م إه علصع ف دألتطر ارر دألد ر ك ؽ رطلعري  :ت لطمعؽ در ىر ى ا مزف در ىر ى ا لكرعد در ىر ى ا در معرثى
معر ىر ى) .
دراسة  : )8002( Fok et alىا هذس درد در ى ارر درلىرؼ تطر إدر درلغععر درل ظع ي تطر درل عز درل ظع ي ا كطم ا
درد در ى تطر تع ى ف تع ب در لتعا د رثلرك عى كدرثصرمع عى ي عرعزعع ا كلكتطا درد در ى ارر تدا لع ف ف إه صع ا كتكد
تالدى طردعى دكعى ذدا ديرى احتع عى معف درلغععر درل ظع ي كدرل عز درل ظع ي معر تع ب حؿ درد در ى .
دراسة بوديب ( :)2022كهر مى كدف " درد ع ى درل ظع عى ث دمؿ حددن درلغععر درل ظع ي  :د در ى حعره مرثى معم ي
درت دز ر"  ،كدد إظصرا لع ف درد در ى إف رطد ع ى درل ظع عى در ع دا معر ظ ى دك دنر ي لحدعد كدؼ دأل ردد إلتعس درلغععر
درل ظع يا ث ع إف دهل عـ در ظ ى مد ع ى د تعز تدرلحلعز) در لىط ى معرلغععرا ره ددر اعتعمي تطر ل مؿ درىع طعف رطلغععر
درل ظع ي.
دراسة افتـيـتة ( : )2022ىا هذس درد در ى ارر درلىرؼ تطي دل لطمعؽ اددرا در ىر ى ا كثذرؾ حعكرى درثمؼ تف تالدى
اددرا در ىر ى مر ب

لكل إددء در تعرؼ درلتعرعى درىع ى م دع ى م غعزم ا كمطتا درد در ى ارر تدا د ل لعتعا إه صعا اف

لكل لطمعؽ اددرا در ىر ى درل ظع عى دد تعء م لكل لك ط ا ث ع إظصرا درد در ى كتكد تالده ذدا طردعى ذدا ديره
احتع عى معف

لكل لطمعؽ اددرا در ىر ى ك لكل إددء در تعرؼ درلتعرعى درىع ى م دع ى م غعزم .
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ع مؽ علضح إف ت عب درد در عا درلي إ تزا ي مع عا ملطلى – ترمعه كدت معه – دد دهل ا مد در ى كلحطعؿ
كضكتي اددرا در ىر ى ا كدرلغععر درل ظع ي ا ث ع إمعرا ارر دكر اددرا در ىر ى ي لح عف

لكل درلغععر درل ظع ي  .ضالن

تف إف ديطالع تطي درد در عا در عم ى ا دد عهـ ي إدردء ديطعر در ظرم رطد در ى درحعرعىا كتععغى مثطلصع كل عؤيلصع
كإهدد صع ممثؿ كدضح ك حدد ا كثذرؾ ك ي لحدعد إمىعد لغعرم درد در ى در ل ؿ كدرلعمب تاددرا در ىر ى كدرلغععر درل ظع ي)ا
تالكا تطي دي للعدا

صع ي لت عـ إددا درد در ى ا كدر عتدا ي لل عر ك عر ى در لع ف معرد در ى درحعرعى  .كلملطؼ درد در ى

درحعرعى تف درد در عا در عم ى ي ديطعر درز ي ا عرد در عا در عم ى إترعا مالؿ دألتكدـ

ف ت )2015-2003ا مع ع

إترعا هذس درد در ى مالؿ تع ي ت )2020-2019ا ث ع إ صع لملطؼ تف عم علصع مع صع لل عكؿ معرد در ى كدرلحطعؿ ددر لطمعؽ
اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىى :تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ى ا لطمعؽ در ىر ى ) تطر درلغععر درل ظع ي هذد
ف عحعى.
ك ف عحعى إمرلا سف درد در عا درلي إ تزا ي -درمع ى درطعمعى  -كدرلي ل عكرا كضكتي اددرا در ىر ى ا رـ لل عكؿ
معرد در ى كدرلحطعؿ ددر اددرا در ىر ى تطر درلغععر درل ظع ي ا ثد در ى ت ح عف ا  )2012كدرلي ل عكرا دلتعهعا درىع طعف حك
لطمعؽ لصكـ اددرا در ىر ىا كد در ى تد لعلى ا )2015ل عكرا دل لطمعؽ اددرا در ىر ى ا ث ع إف هذس درد در عا دد إترعا
كطم ا تطي در ظ عا درىع ى درطعمعى درىع طى ي دطعع در لط ك م تعؿ درى ؿ در تر ي ا ي حعف إف درد در ى درحعرعى لطمؽ
مسحدم در ؤ عا درىع ى درىع طى م تعؿ درمد عا اكهك دعكدف مطدعى م غعزم .تطعه عف درلىرؼ تطر إدر لطمعؽ اددرا در ىر ى
تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزما عىلمر ف معف دهـ درظكدهر د ددرعى درلي لحلعج ارر د در ى كلحطعؿ .
 3ػ مشكمو الدراسة ): (Problem of the Research
م غعزم-

للسدر در ظ عا درىع ى – ك ف مع صع دعكدف مطدعى

معرمع ى درمعرتعى درلي لى ؿ عصع ك ع لحلكعه هذس درمع ى ف لغعردا ملطلى كي ع ع در لغعردا درد ع عى كدرحضعرعى

كدرلث كركتعى ا دأل ر درذل عؤدر تطر

لكل در ىر ى ردل درىع طعف كتطر

لكل درلغععر درل ظع ي مصذس در ظ عا .

ك ظ دنر رطمعىى ت ؿ دعكدف مطدعى م غعزم ذك درطمعىى درمد عى ك ل كع مد عله در عط مه ل دع صع إك دألمردؼ تطعصع ي
ملر در تعيا درمد عى ت درطمعى ا درلىطع عىا ديتل عتعى ا كغعرهع ف درمد عا) ا ادأل ر درذم درذم علططم ل كع ي
در ىعرؼ ردل در دعركف درىع طكف ي دردعكدف كلكد ر در صعردا كدر دردا د ددرعى در ع مى ا ددرا هذس در ىعرؼ كلطمع صع م تد
إحددن درلغععر درل ظع ي ا

ع ع صـ ي ا تعز درى ؿ د ددرم معردعكدف مثلعءا ك عتطعى.
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إي إف درل عرعر درر عى درتعدرا تف دعكدف در حع مى درطعمي ر كدا ت2012ا  2013ا  2014ا

ا 2015ا – ) 2016

كدرلي ل ثف درمعحن ف درطالع تطعصع  -دد إمعرا ارر كتكد درىدعد ف در معثؿ د ددرعى كدرل ظع عى معألتصزا د ددرعى درىع ىا
للتطي ي ظعهرا مطء كلى عد ا تعز درى ؿ د ددرم

ع عؤمر ارر إف ه عؾ مطء ي درلغععر درل ظع ي كدء تطي در لكل

درصعثطي اإك در لكل در طكثيا إك در لكل درل ي ي هذس دألتصزا ممثؿ تعـ ك ي دعكدف مطدعى م غعزم ممثؿ معص ا دد
عىزك در مم ي ذرؾ ارر تدـ دألد درؾ مسه عى اددرا در ىر ى إك در تكر ي لطمع صع إك تدـ ىر لصع ف دأل عس  .ث ع
إمعرا در عمالا درممتعى درلي إتردهع درمعحن -مالؿ مصر دع مر ف تعـ -2019

ب مىض در دردء ي

د ددرا درىطعع كدرك طر كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزم* ا ارر إف ه عؾ ل كع ي در ىعرؼ د ددرعىا كدملالؼ ي
درىع طعف معردعكدفا ث ع إمعركد ارر إف ه عؾ درلمعط معف

لكععا

لكععلصع ردل

لكل اددرا در ىر ى كدرلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم.

كلس ع عن تطي ع ل دـا سف مثطه درد در ى لل دؿ ي در ؤدؿ درلعري  :ما ىو اثر تطبيق إدارة المعرفة عمى التغيير

التنظيمي بديوان بمدية بنغازي ؟
2ـ ىدف الدراسة و االىداف المساعدة ) :( Aim and objectivesل ىي هذس درد در ى ارر ىر ى إدر لطمعؽ
اددرا در ىر ى تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .كرطكتكؿ ارر هدؼ درد در ى لـ دي لىع ى معألهددؼ در عتدا درلعرعى:
 درلىرؼ تطر درتى لطمعؽ إددرا در ىر ى كإمىعدهع مدعكدف مطدعى م غعزم . -درلىرؼ تطر

لكل درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .

 -ل دعـ ت كتى ف درلكتععا درلي عؤ ؿ إف ل صـ ي لىزز لطمعؽ اددرا در ىر ى ا ك ي زععدا

لكل درلغععر درل ظع ي

مدعكدف مطدعى م غعزم .
 2ـ أسئمة الدراسة  :عللرع تف در ؤدؿ درر عس رطد در ى لى ل عؤيا رتعىا هي:
 .1هؿ ه عؾ تالدى ذدا ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت  ) α ≥ .05معف لطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىى تدثل عم

در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى) ا كدرلغععر درل ظع ي بديوان بمديو بنغازي ؟
 .2هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع ي ت د

لكل ديره ت  ) α ≥ .05رلطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىىتدثل عم در ىر ى ا

لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى) تطر درلغععر درل ظع ي بديوان بمديو بنغازي ؟
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لكل ديره ت  ) α ≥ .05رلطمعؽ مػىد " دثل عم در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي

مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
 .4هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت  ) α ≥ .05رلطمعؽ مػىد " لكدعؽ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف

مطدعى م غعزم ؟
 .5هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت  ) α ≥ .05رلطمعؽ مػىد " ؿ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف

مطدعى م غعزم ؟
 .6هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت  ) α ≥ .05رلطمعؽ مػىد " لطمعؽ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي

مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
2ـ أىميو الدراسة )  : ( Research Importanceع ثف لطمعص إه عى درد در ى ي در عط درلعرعى :
 ل ل د درد در ى إه علصع ف إه عى كضكتصع در لىطؽ مسدر لطمعؽ اددرا در ىر ى تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم. لث ف إه عى هذس درد در ى ي در درا در معى رطمحكن كدرد در عا درلطمع عى درلي لدرس ددر لطمعؽ اددرا در ىر ى تطر درلغععردرل ظع ي ي در ؤ عا درىع ى درطعمعىا كي ع ع مدعكدف مطدعى م غعزم.
 دد للعد درد در ى تع ىي در ردر ك لمذعه مدعكدف مطدعى م غعزم ي ىر ى كلحدعد إمىعد اددرا در ىر ى ذدا دألدر درلىعؿ يإحددن درلغععر درل ظع ي مدعكدف درمطدعى.
دد ل عتد درد در ى ي لىزعزاددرا در ىر ىا كددرهع ي ر ب

لكل دألدردؾ ردل دعرم د ددردا درىطعع كدرك طر كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزم مسه عى لطمعؽ
لكل درلغععر درل ظع ي معردعكدف.

2ـ متغيرات الدراسة  :دحلكا هذس درد در ى تطي در لغعردا درلعرعى:
 المتغير المستقل  :كعل دؿ ي اددرا در ىر ى كلحلكم تطر دألمىعد درلعرعى :تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىالطمعؽ در ىر ى) .
 المتغير التابع :كعل دؿ ي درلغععر درل ظع ي. .8حدود الدراسة  :ع ثف لمععف حدكد درد در ى ا ث ع عطي :
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 الحدود الموضوعية  :د حترا درد در ى ي ىر ى ددر لطمعؽ اددرا در ىر ى كإمىعدهع :تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى اؿ در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى)اتطر درلغععر درل ظع ي.
 الحدود البشرية  :ددلترا درد در ى تطي دعرم د ددردا درىطعع كدرك طي كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزم . الحدود المكانية  :إترعا درد در ى مدعكدف مطدعى م غعزم ي دع ى م غعزم . الحدود الزمنية  :ت ىا معع عا درد در ى مالؿ مصرمت ك مرا دع مر) ف تعـ .2019 2ـ مصطمحات الدراسة  :ا لمد ا ي لح عؽ إغردض درد در ى در تططحعا درلعرعى :
 2.2إدارة المعرفة)  : ( Knowledge Managementهي تمعرا تف درى طععا درلي ل عتد در ظ عا تطر دثل عم
كدرحتكؿ تطر در ىر ى ا كلكدع صع ا ل ظع صع

ا ك مرهع ا كلطمع صع ا كدي للعدا ف درممردا درلي ل لطثصع در ظ ى كدرلي

لىلمر ضركرعى رأل مطى د ددرعى در ملطلى ادرلي لؤدر تطر دألددء در ؤ ي رط ظ ى (ياسين ،غالب .)22: 2000 ،
2ـ 2التغيير التنظيمي ) :(Organizational Changeهك" ت طعى مططى ك درك ى لصدؼ ارر اتردء لغععردا ي ا
درصععثؿ درل ظع عى ا إك درلث كركتعع در لمد ى ي درى ؿا إك در عع عا در لىط ى معر كدرد درممرعى ي در ظ عاا كذرؾ
ر عتدلصع تطر كدثمى درلغعردا درلي دد لحدن ي مع لصع درددمطعىا إك درمعرتعىا كذرؾ ف إتؿ لح عؽ درلطكر كدرل عز ي
تعؿ ت طصع" ت م ي ال ى كدرمددرعف ا . )132 :2016
 2.2ديوان بمدية بنغازي  :هك ؤ ى تع ى للكري مؤكف حددس ك ع" رط ع كف لصدؼ اري ل لعذ در عع ى درىع ى رطدكرى ف
مالؿ ل دعـ درمد عا دأل ع عى رط كدط عف كدرلي عتىم تطي در طعع درمعص ل دع صع ا

كدء مل دعـ درمد عا معمرس إك

معألمردؼ تطي درتصعا درلي ل كـ مل دع صع  .ت ادرعس ا . )98: 2001

 20ـ اإلطار النظري لمدراسة
 2.20مقدمة  :رلح عؽ إهددؼ درد در ى

علـ اتطعء مذا ملترا تف لغعرم درد در ى كه ع ا اددرا در ىر ى كدرلغععر

درل ظع يا كعم ؿ ذرؾ لصكـ اددرا در ىر ى كإه علصع ك كمتع تصع ا دـ درلطرؽ ألمىعد اددرا در ىر ى كدر ل دطى ي دألمىعد درلعرعى
 :تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى )ا مع ضع ى ارر درلىرض ر لغعر درلغععر درل ظع ي ف
مالؿ لكضعح لصكـ درلغععر درل ظع ي ا كدرلطرؽ ارر إمىعد درلغععر درل ظع يا دـ ل عكؿ إهددؼ درلغععر درل ظع ي كإه عله .
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 8. 00مفهىم إدارة المعرفة ) : ( Knowledge Management conceptلىرؼ اددرا در ىر ى مس صع" ت طعى علـ م كتمصع
لت عب كد لمددـ درممردا در لردث ى ف إم ثعف ي دألت عؿ ا كدء إثعف ي دركدع ؽ إـ ي دكدتد درمعع عا إك ي ت كؿ
درىع طعف ا ضع ى در ع ى رطمرثى ف مالؿ ديملثعر كدرلطمعؽ كلثع ؿ در ىر ى ي طرؽ غعر
)33

مكدى تدرزععددا ا: 2008

ا ث ع لىرؼ تطر إ صع "در ىعرتى در صتعى رط ىطك عا در ططكمى ألعى ؤ ى رثي لح ؽ در تعح ف مالؿ مطؽ

در ىطك عا كدركتكؿ درعصع كدر معرثى عصع" ت عكرؾ مرس ا )10 :2005اكدددرا در ىر ى هي " درى طععا در ظع عى درلي ل عتد
در ظ عا تطر لكرعد كدعتعد در ىر ى ا كدملمعرهع ا كل ظع صع كد لمدد صعا ك مرهع ا كد لعتصع رت عب درىع طعف ي در ظ ى ت
درىلعمي ا  )10 : 2006كلمعر اددرا در ىر ى ارر " درتصد در ظـ درذم ع لصدؼ ل عى كد لد عر ردس در عؿ درلثرم ف مالؿ
حتر در ىر ى ف تعدرهع درددمطعى كدرمعرتعى كمز صع كلكزعىصع كل ظع صع كل صعؿ در معرثى معف دأل ردد رمطؽ ىر ى تدعدا
كلطمع صع " تدر تعري ا . )142: 2009
ف درلىرعلعا در عم ى علضح إف اددرا در ىر ى هي اددرا درى طععا درلي ل عتد در ظ عا تطر لكرعد كدثل عم در ىر ىا
كدملععرهع ا كل ظع صع كلكدع صعا ك طصع ا كلطمع صعا م ع ع عهـ ي لح عف دألددء در ؤ

يا كإحددن درلغععر درل ظع ي

معر ظ عا.
20ــ 2أىمية إدارة المعرفة  :لح ؽ اددرا در ىر ى درىدعد ف در زدعع رط ظ عاا صي ل عز در ظ ى تف غعرهع ف در ظ عاا
كل ح در كظلعف مىكر معرصكعى كدي ل عء رط ظ ىا كل صؿ درلزدـ در كظلكف لتعس در ظ ى كدرت عتى م) concept
 ( Knowledge Managementدي ف دهل ع صـ مذدلصـا ا كلث ف إه عى اددرا در ىر ى تطر

لكل درلرد إك در ظ ى ي

دآللي :
 2.2.20أىمية إدارة المعرفة عمى مستوى الفرد في المنظمة  :لث ف إه عى اددرا در ىر ى تطي
رتى رطىع طعف معر ظ ى رطر ب ف

لكل درلرد ي إ صع ا ل دـ

لكل صعردلصـ كممردلصـ ف مالؿ ل ع ـ رط ىر ى ددمؿ رؽ درى ؿا كلى ؿ تطر لح عف

ت طعى دلمعذ در دررداا كل مؿ درىع طعف رى طعى درلغععر درل ظع ي ت تـا . )2009:73
 2.2.20أىمية إدارة المعرفة عمى مستوى المنظمة  :ع ثف لمععف إه عى اددرا در ىر ى تطر

لكل در ظ ى ي إ صعا ل ثف

ظ عا دألت عؿ ف لملعض درلثعرعؼ كلم عط اتردءدا درى ؿ ت درىطي ؛ د درتي ا )7: 2006ا كثذرؾ لح عف إددء در ظ ى
ف مالؿ درر ب ف

لكل ددردؾ در دعرعف أله عى درلغععر درل ظع يتدرى رما )198: 2008
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 0.00خصائص المعرفة  :للتؼ در ىر ى مت كته ف درمتع ص درلي ل ل دهع ف متع ص درمع ى درلي لى ؿ مصع ف
عحعه ا ك ف متع ص در ظ عا ف عحعى إمرل  .كع ثف لحدعد إهـ متع ص در ىر ى ي دآللي ت درى ععفا 2005ا
: )317-316
 عممية مكتسبة :إم لثل م ف مالؿ درللعتؿ كديحلثعؾ معف دأل ردد ي مع ى ىع ى كدد لثل م ي در در ى كدرى ؿ كت د ع عثل مصع درلرد ي در ظ ى لتمح تزءدن ف طكثه.
 -عممية متغيرة :در ىر ى

لغعرا لعتى لسدرهع معرلغعردا درمع عى كدرلث كركتعى ا كرثف ت طعى لغععرهع عكدته تىكمى ي ثدعر ف

دألحععف ا ألف درلرد لىكد تطر إ عط كإ ظ ى ىع ى
 عممية قابمة لالنتفال  :عر ىر ى ي درل ظعـ ل ل ؿ ع معف در كظلكف ف در كظلكف درىع طكف ارر در كظلكف درتدد عممية رضا نفسي :صي لممب حعتعا در كظلكف در عدعى كدر ل عى كلرضي درض عر كلمىر در كظؼ ملح عؽ ذدله . 2.20أبعاد إدارة المعرفة  :لل دؿ دألمىعد درر ع عى رط ىر ى ا ي دألمىعد درلعرعى ت حػرعـ ا 2009ا )16
ُ 2.2.20بعد اكتساب المعرفة  :كعلـ ذرؾ ف مالؿ معرثى دأل ردد ك رؽ درى ؿ كت عتعا درى ؿ

:
ي لكرعد رإس عؿ

ىر ي تدعد ي دضععع ك عر عا تدعدا .
ُ 2.2.20بعد نقل المعرفة :كلى ي لمعدؿ دأل ثعر كدر ىر ى معف درىع طعف كللططم إف ع كـ درىع طكف معيلتعؿ مىضصـ ممىض .
ُ 2.2.20بعد توثيق المعرفة :ت طععا مزف در ىر ى لى ي لطؾ درى طععا درلي لم ؿ ديحللعظ كد دد ى كدرد در ى كدركتكؿ
كدي لرتعع كدر ثعف تدرزط ى  2011ا .)5
ُ 2.2.20بعد تطبيق المعرفة  :هك لحكعؿ هذس در ىر ى ارر ل لعذا عر ىر ى درلي ي لىثس ي درل لعذ لىد ترد لثطلى .
 2.20التغيير التنظيمي ( : ) Organizational Changلىد ت طعى درلغععر درل ظع ي ي ملطؼ در تعيا
د ددرعى كدرل ظع عى كدرل عى كدر ع ك عى در ى دأل ع عى درلي لل عز مصع در ظ عا درلعتطى ا كمدكف ذرؾ لتعم محعرى ف درت كد
كدرل عدـ ا رذد لحظي ت طعى درلغععر درل ظع ي معهل عـ ثمعر ف دمؿ در دردء معر ظ عا ا ف مالؿ درلىرؼ تطي دمرز
در لغعردا در ؤدرا ي درلغععر درل ظع ي ا كإهدد ه ا تعيا كتكد م درلغععر درل ظع ي .
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 2.2.20مفيوم التغيير التنظيمي

(: ) Organizational Change concept

كلمعع ا دررؤل حكؿ لصك ى حعن نعىرؼ مع ى" ت طعى

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م
لىددا لعهعـ درلغععر درل ظع ي

تكدا ل كـ ف مالرصع در ظ ى معي ل عؿ ف حعرلصع درحعرعى ارر حعرى

ل مطعى رغكمى ف إتؿ زععدا ىعرعلصع" تمكدعم  )3 :2014ا

عرلغععر درل ظع ي هك " ظعهرا ي لر

صع ي حععا

در ظ عاا لح ؿ ىصع د لحددن إكضعع ل ظع عى تدرصعثؿ درل ظع ي) كإ عرعم اددرعى تدرد ع ى درل ظع عى) كلسدعر ذرؾ تطر
إتضعء در ظ ى كدء ثع كد دعرعف إك كظلعف "ت درى ععفا  )243: 2002ا ك ع تد معرلغععر درل ظع ي " لغععر كته
ك تكد كهعدؼ ككدعا ع ىر رلح عؽ درلثعؼ درمع ي درددمطي كدرمعرتي م ع عض ف دي ل عؿ ارر حعرى ل ظع عى إثدر

درا تطر

حؿ در مثالا"تدرح عدم ا)31 :2012ا ث ع عمعر درلغععر درل ظع ي دري "ت طعى ادمعؿ لح عف إك لطكعر تطر در ظ ى
رلثكف ملطلى تف كضىصع درحعري محعن لل ثف ف لح عؽ إهدد صع ممثؿ إ ضؿا كهك عم ؿ درلغععر درذم عترل ي هعثؿ
در ظ ىا ك عع علصعا كدتردءدلصعا كت طععلصع اإك درتكد م در طكثعى عصع" تتمد درثرعـ ك إععد  )3 :2007ا كدرلغععر درل ظع ي هك
"ت طعى لتدعد

ل را ل كـ مصع در ظ ى ف دتؿ مد ى ديحلععتعا در لغعرا رى ال صع درددمطععف كدرمعرتععف " ت Burnes,

. )2004 : 15
 2.20.2أبعاد التغيير التنظيمي :مىد درلطرؽ ر لصكـ درلغععر درل ظع ي ا ع مغي درلىرض ألمىعد درلغععر درل ظع ي ا حعن
عمل ؿ درلغععر درل ظع ي تدا إمىعد ا إه صعتدرمحعتي 2014؛  Sofat et al ,2008؛دردك رم :)2011
إ .درلغععر درصعثطي  :كعم ؿ درلغععر ي درصعثؿ درل ظع ي كلت عـ دركظع ؼا كدعتعد لكتعؼ كظعلي تدعد رطكظع ؼ كلكزعب
در ططعا كدر ؤكرععاا كدرلغععر ي دألهددؼ كدي لردلعتععا كدر عع عا كد تردءدا ك طعؽ د مردؼ ك ظـ ديلتعيا ك ردثز
در كم ك عتعا درى ؿ كغعرهع.
م  .التغيير السموكي :كعم ؿ درلغععر ي

لكل در صعردا كدرلكدىعا ك در طكثععا ردل در كدرد درممرعى معر ظ ى كم در ف

درلدرعم كدرلحلعزا ك إ عرعم ك صعردا در ععدا د ددرعى كدرىالدعا د

ع عى كديتل عتعى ددمؿ در ظ ى كغعرهع.

ج .التغيير التقني  :كعم ؿ لغععر ت طععا كإ عرعم كطرؽ درى ؿ كلطكعر درل ععا در لمد ى كلحدعن لت عـ در لتعا
كدرمد عا كد لمددـ درحع كم كدأل لر ا ي درى ؿ كغعرهع رلح عؽ

لكل ثلعءا إتطر ي د لعج.

 2.2.20أىداف التغيير التنظيمي  :عىد درلغععر درل ظع ي ت طعى مططه ل ىر در ظ عا ف مالرصع ارر لح عؽ ت كتى
ف دألهددؼ ا دمرزهع ع عطي ت ك ي ا:)2011
م.

درلمطص ف مىض درظكدهر در طمعى درلي ثعررثكد درل ظع يا درمعركدردطعىا درل عد د ددرما كغعرهع.
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ج  .ل ثعف در دعرعف ف دأل عرعم درحدعدى رإلددرا ك طصع رط كظلعف رطى ؿ مصع.

د .مطؽ دلتعهعا اعتعمعى حك دركظعلى كل عى دركيء ردل در كظلعفا ب م عء تك درد ى كدي للعح ددمؿ در ظ ى .
ق.

لثكعف تكرا ذه عى ح ى ردل دررإم درىعـ تف در ظ ى درلي ل ىر دك عن ارر لح عف مد علصع ك ىع طلصع رزمع صع.

 22ـ المنيج واإلجراءات
22ـ 2منيج الدراسة ( : ) Research Methodologyإلمب درمعحن ي هذس درد در ى صف د در ى درحعرى كدرذم عىل د تطي
درمحن در ى ؽ ي كضكع درد در ى مصدؼ دركتكؿ ارر لع ف ددع ه معرحعرى در درك ى ا مع ضع ى ارر إف در صف دركتلي
درلحطعطي درذم عكتؼ درظعهرا دعد درد در ى تف طرعؽ لت عب درمعع عا دردع كعى كدألكرعى ا كلحطعطصع رطكتكؿ ارر دي ل لعتعا
للىطؽ مل عؤيا درد در ى كلحدعد ددر لطمعؽ اددرا در ىر ى تطي درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .
22ـ 2مجتمع الدراسة()Community the research

 :علثكف تل ب درد در ى ف ت عب دعرم د ددردا درىطعع

كدرك طر كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزم كدرمعرم تددهـ ت )65دعر -لـ حتر تددهـ ف مالؿ اددرا در كدرد درممرعى مدعكدف
درمطدعى -ا معتلمعرهـ ف إثدر درل عا مدعكدف مطدعى م غعزما درذعف علكد ر ردعصـ
ل ث صـ ف لطمعؽ اددرا در ىر ى كإحددن درلغعر درل ظع ي كدء تطر

لكل رللب ف در ىر ى كدر صعرا د ددرعى درلي

لكل دأل ردد إك در لكععا د ددرعى ا محثـ ردثزهـ

دركظعلعى كدر لكل د ددرم درذم عمغطك ه معردعكدف ا ك ظ دنر رتغر حتـ تل ب درد در ى د إلمب درمعحن إ طكم درحتر درمع ؿ
ي ددر ى ت عب لرددا تل ب درد در ى.
21ـ 2أداه الدراسة  :د لمد ا إ ل عرس دي لمععف ثسددا ر ع عى ي لت عب درمعع عا در عدد عى مصذس درد در ى ا حعن دعـ درمعحن
ملت عـ د ل عرا دي لمععفا د ل عدد تطي درد در عا كدرمحكن در عم ى ا ك ع لـ د لمالته ف دألدم د ددرم ذك درتطى م كضكع
درد در ى ا حعن إ لمدـ ي دععس

لكم لطمعؽ اددرا در ىر ى در ععس درذم إ لمد ه ثؿ ف "ح عف " ا ت )2012ك "درىلعمي

" ا ت )2006ا "د لعلى" ا ت )2015ا ث ع إ لمدـ ي دععس درلغععر درل ظع ي در ععس درذم إ لمد ه ثؿ ف ا " مطعؿ"
ات )2003اك"تمعد ات )2009ا ك "درح عدم"ات .)2012كتطعه د د ا د ل عرا دي لمععف ارر دالدى إد عـ إ ع عىا هي:
 القسم األول :كعلىطؽ معرمعع عا درىع ى تف عرئ د ل عرا دي لمععفا كهي :در كعا در لكم درلىطع يا درلمتص درىط يادر

ر دركظعليا دا درمد ى ي دركظعلى.
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 -القسـم الثـاني :كعملص م ععس

لكم لطمعؽ اددرا در ىر ىا كعلثكف فت )32را كزتى تطي إرمىه إمىعد ا ث ع عطي :الـُبعد

األول :كهك دثل عم در ىر ىا كعلض ف ت )10ردا ا كهي درل ردا :ت21ا3ا4ا5ا6ا7ا8ا9ا )10ا ك الُـبـعد الثاني :لكدعؽ
فالبـعد الثالث :ؿ در ىر ى ا
در ىر ى ا كعحلكم تطي ت )8رداا كهي درل ردا :ت11ا12ا13ا14ا15ا16ا17ا )18ا ُ
البـعد الرابع :لطمعؽ در ىر ىا كعلثكف
كدمل ؿ تؿ ت )9رداا كهي درل ردا :ت 19ا20ا21ا22ا23ا24ا25ا26ا )27ا إ ع ُ
ف ت )5رداا كهي درل ردا :ت29.28ا30ا31ا.)32
 القسـم الثالـث :كعلىطؽ م ععس درلغععر درل ظع ي كعلثكف ف ت )20رس.كدد لـ تععغى ت عب ردا دي لمععف ممثؿ اعتعمي

ع هح م

ععس "رعثرا ”  Lkiertدرم ع ي ا دألثدر د لمدد عن

كمعكتعن ردم درمعحدعف كدر لدرج ف ت )5درتعا  :دردرتى ت )5لى ي إف در محكن ت كد ؽ ل ع عن )ا كدردرتى ت )4لى ي د ه
ت كد ؽ) ا كدردرتى ت )3لى ي إف در محكن ت حععدا) كدردرتى ت )2لى ي د ه تغعر كد ؽ) ا كدردرتى ت )1لى ي إف درمحكن
تغعر كد ؽ ل ع عن ) .كرل صعؿ لل عر در لع ف ا لـ دحل عم طكؿ مالعع در ععس ا كذرؾ مستردء ت طعى طرح درحد دألتطر كدرحد
دألد ر ت)4= 1-5ا دـ ل ع ى تطر درحد دألتطر رط ععس ت )5ا كذرؾ رطحتكؿ تطي طكؿ مطعى در ععس ت ).8 = 4/5ا
كإضع ه علف در

ى ارر دد ي درته ي در ععس ت دركدحد درتحعح) محعن دتمح دل دردرتى علردكح ع معف ت )1.8 -1

كهثذد رمعدي طكؿ مالعع در ععس ا ث ع هك معف معرتدكؿ ت. )1
جدول ( )2طول فترة الخمية في المقياس ودرجة التطبيق ومستوى التغيير
مدي الدرجة

التقدير

درجة تطبيق إدارة المعرفة

مستوى التغيير التنظيمي

ف  -1اري ددؿ ف 1.8

غعر كد ؽ ممدس

ف 1.8.اري ددؿ ف 2.6

غعر كد ؽ

ضىعلى تددن
ضىعلى

ضىعؼ تددن

ف  2.6اري ددؿ ف 3.4

حععد

لك طى

لك ط

ف  3.4اري ددؿ ف 4.2

كد ؽ

رللىى

رللب

ف  4.2اري 5

غعر كد ؽ ممدس

رللىى تددن

تدد
رللب ن

ضىعؼ

11ـ  2ثبات وصدق مقاييس الدراسة
22ـ 2ـ  2ثبات مقـاييس الدراسـة  :عىػرؼ دردمػعا مع ػى " درتػى دررثػكف ارػر لػع ف در عػعس كدرتػه درد ػى ػي هػذس در لػع ف كددلصػع
كدمعلصع " ت دكعددرا 2000ا  ) 248ا ث ع ع عس ىع ؿ دردمعا " درته درددى إك درضمط ي ت طعه در ععس " ت دك در دععؾ كهػعتف
ا  1986ا  )191ا كرطلح ؽ ف دمعا عععس درد در ى طم ا ىعدرى درؼ ثػكر مػعخ ) (Alpha Cronbachمع ػلمددـ مر ػع ف
درحزـ د حتع عى رطىطكـ ديتل عتعى ت.)spps
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22ـ  2ـ  2صدق مقاييس الدراسة :عمعر تدؽ در ععس ارر " ددرا در ععس تطي دععس  ...درظعهرا در ػردد دعع ػصع " ت درا ا
درتمعغ ا  2010ا  )237ا م ى ي إف ل عس ردا در عػعس ػع كضػىا ر عع ػها كدػد دػعـ درمعحدػعف معرلسثػد ػف تػدؽ در عػعس
در لمدـ ي درد در ى مطرع لعف :
 2.2 .22.2الصـــدق الظـــاىري  :دػػعـ درمعحػػن مىػػرض د ػػل عرا دي ػػلمععف ػػي مػػثطصع در مػػد ي تطػػي ت كتػػى ػػف در حث ػػعف
در لمتتػػعف ػػي تػػعري درىطػػكـ د ددرعػػى كد حتػػع عى ػػف تع ىػػى م غػػعزم – ث ػػع هػػك مػػعف مػػعر طحؽ -ا كدرم ػعرم تػػددهـ ت)5
حث ػعف ا كذؾ رلحدعػد ػػدل كضػكح درل ػردا درػكدردا مع ػػل عرا دي ػلمععف اك ػػدم ع ػملصع كإه علصػػع ألمىػعد در عػػعسا كإمػددء ػػع
عرك ه ف الحظعا  ,كتطعه د دػعـ درمعحػن مػستردء درلىػدعالا در ططكمػى ػف در ػعحعلعف درىط عػى كدرطغكعػى ػف إضػع ه ك حػذؼ ك
إتعدس تععغه رمىض ردا دي لمععف.
2ـ2ـ2ـ 2الصدق اإلحصائي :

عىلمر درتدؽ د حتع ي إحد درطرؽ درم عطى كدرددع ى در لمد ى ي ىر ه ىع الا تدؽ

در ععس ا " كع عس معحل عم درتذر درلرمعىي ر ىع ؿ دمعا در معستدرا ا1999ا )223ك دد لردكحا ىع الا دردمعا ع معف
ت )%89- %85ا كدد لردكحا ىع الا تدؽ در ععس ع معف ت  ) % 94 - %92كهي ىع الا تعرعى لىطي درد ى ي
تدؽ در ععسا كدرتدكؿ ت )2عكضح ىع الا دمعا ك تدؽ عععس درد در ى .
جدول( )2معامالت ثبات و صدق ومقاييس الدراسة
المتغيرات
اكتساب المعرفة

توثيق المعرفة

نقل المعرفة

تطبيق المعرفة

إدارة المعرفة

التغيير التنظيمي

المعامل
معامل ألفا كرو نباخ

%52

%52

%52

%55

%52

%52

معامل الصدق

%22

%22

%22

%22

%22

%22

 22ـ  2توزيع أستماره االستبيان  :دعـ درمعحن ملكزعب تدد ت )65د ل عرا د لمععف تطي ت عب دردء د ددردا درىطعػع كدرك ػطر
كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزم ا كد لغردا دا لكزعب ك إ لالـ دي ل عردا دا دالدى د عمعب ا مغعه درحتكؿ تطػي

ػمى إ ػلالـ

رللىى ا ك ح در محكدكف دركدا در ع م ثي عدركد ممعع عا لل لب معرددػى كدر كضػكتعىا ع ثػف دركدػكؽ مصػع ك ديتل ػعد تطعصػع ػي
درلحطع ػػؿ د حتػ ػع ي .كد ػػد مط ػػم ت ػػدد دي ػػل عردا در ػػلط ى كدرت ػػعرحى رطلحطع ػػؿ ت )60د ػػل عراا م ػػع
دي ل عردا در كزتىا كهي

ػػمله ت )%92ػػف تػ ػػدد

مه رللىى لىطي درد ى ي لع ف هذس درد در ى.
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22ـ  2األساليب اإلحصائية  :رلح عؽ إهددؼ درد در ى كد تعمى تف ل عؤيلصعا دعـ درمعحن ملحطعؿ معع عا درد در ى در عدد عػى *ا
معي لىع ى ممر ػع ف درحػزـ د حتػع عى رطىطػكـ ديتل ػعتيا) statistical package for the social sciences (sppsا ػف
مالؿ د لمددـ مىض دأل عرعم د حتع عى درلعرعى:
1ػ

ىع الا دمعا كتدؽ در ععس ا رطلسثد ف دمػعا ػردا كإمىػعد ػعععس درد در ػى كدرلسثػد ػف دػدرا در عػعس تطػي دعػعس ػع

كضػػب ػػف إتطػػى مع ػػلمددـ

ىعدرػػه إرلػػع ثػػرك مػػعخ ت)Alpha Chronbavhا ث ػػع د ػػلمد ا درتػػددكؿ درلث دررعػػىت

Tables

)Frequencyا م تػػد حتػػر إتػػددد در محكدػػكف ك ػػمصـ در كعػػى ك ػػع رمتع ت ػصـ درىع ػػى ا كثػػذرؾ د ػػلمد ا ػػعععس در زتػػى
در رثزعػى ت  )Measures Central Tendencyاكدر لك ػطعا درح ػعمعى ) ) Arithmetic Meanكدر ػدمت  )Rangeك
دي حردؼ در ىععرم ت )Standard Deviationا م تد درلىرؼ تطي درتى لطمعؽ اددرا در ىر ى ك لكل درلغععر درل ظع ي.
 .2دملمعر درلكزعب درطمعىي ت  ) Kolmogorov-Smirnov testر ىر ى دل دلمعع معع عا درد در ى رطلكزعب درطمعىي .ك ىع ؿ
درلمعط معر كف ت) Pearson Correlation Coefficientا م تد لحطعؿ تالده ديرلمعط معف لغعردا درد در ى .
 .6لحطعؿ دي حددر درم عط كدر لىدد ر ععس ددر لطمعؽ اددرا در ىر ى تطر درلغععر درل ظع ي .
 2. 22اختبار مدى اتباع بيانات الدراسة لمتوزيع الطبيعي
ف مركط د لمددـ ديملمعردا در ىط عى ي لحطعؿ درمعع عا إف للمب درمعع عا درلكزعب درطمعىي ا ك رطلح ؽ ف دل دلمعع
معع عا درد در ى رطلكزعب درطمعىيا لـ د لمدـ دملمعر  Kolmogorov-Smirnov testا ث ع هك معف معرتدكؿ ت.)3
جدول ( )2اختبار ت  )Kolmogorov-Smirnov testالختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة

القيمة اإلحصائية

درجة الحرية

القيمة االحتمالية

القرار اإلحصائي

النتيجة

إدارة المعرفة

.125

73

.113

غعر ددؿ

للمب درلكزعب درطمعىي

التغيير التنظيمي

.134

73

1.03

غعر ددؿ

للمب درلكزعب درطمعىي

كعلضح ف درتدكؿ ت )3ا إف در ع ى ديحل عرعى رثؿ لغعر ف لغعردا درد در ى إثمر ف ت)0.05ا

ع عى ي إف درمعع عا

للمب درلكزعب درطمعىي.

 22ػ تحميل البيانات ومناقشتيا.
 22ـ  . 2الخصائص العامة لممبحوثين.
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مغعػػه دركتػػكؿ ارػػر دألهػػددؼ درلػػي ل ػػىي درد در ػػى ارػػر لح ع صػػعا لططػػم دأل ػػر درلىػػرؼ تطػػي درمتػػع ص درىع ػػى رط محػػكدعف ػػف
مالؿ لحطعؿ درمعع عا درىع ى در لىطؽ مصـ ا كدرتدكؿت)4ا عكضح درمتع ص درىع ى رط محكدعف.
جدول ( )2الخصائص العامة لممبحوثين
الخصائص
النوع .

المستوى التعميمي.

المسمى الوظيفي .

سنوات الخبرة .

البند

التكرار

النسبة المئوية

ذكر .

22

%20

أنثي .

2

%20

المجموع

20

%200

الثانوية أو ما يعادليا .

2

%2.22

دبموم عالي .

22

%20

جامعي .

25

% 22.22

ماجستير أو دكتوراه.

5

%22.22

المجموع

20

%200

المحاسبة .

2

%20

أداره .

22

%22.22

اقتصاد .

2

%2

تخصصات أخري .

22

%25.22

المجموع

20

%200

مدير عام .

2

%2.22

مدير أدارة .

2

%20

رئيس قسم.

22

%22.22

رئيس وحدة.

22

%22

در ت كع

60

%100

من  - 2أقل من  20سنوات.

5

%22.22

من  – 20أقل  22من سنوات

22

%22.22

من  -22أقل من  20سنة.

20

%22.22

من  20سنة فأكثر .

22

%22.22

در ت كع

60

%100

علمعف ف درتدكؿ ت )4ا إف غعرمعى در محػكدعف ػف درػذثكر م ػمه مطغػا ت )%90ك ػع

ػمله ت )%10تػف د ػعن ا كدػد عىػزم

در مم ي ذرؾ اري طكؿ عتعا دردكدـ درر ي مدعكدف م غعزم كدرذم دد ع لد تطػي لػرلعف ػي درعػكـ دركدحػد ا ضػال تطػي إف
درىػػعددا كدرل عرعػػد ديتل عتعػػى ي لحمػػذ إف لى ػػؿ در ػرإا ػػي كظػػع ؼ ع لػػد ػػعتعا دكدـ درى ػػؿ درر ػ ي ارػػر ػػعتعا طكعطػػى ااذ
ع لح ف إف لى ؿ در رإا ي تعيا كظعلعه ك ص عى إمرم ا ثعرلىطعـ كدررتععى ديتل عتعى .
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كعكضػػح درتػػدكؿ ت )4ا إف ػػع

ػػمله ت )% 63.34ػػف در محػػكدعف ػػف ذكم در ػػلكل درلىطع ػػي درتػػع ىي تمثػػعركرعكس إك

رع ػػع س) ا كعظصػػر درتػػدكؿ ت )4ا إف ػػع

ػػمله ت )%36.66ػػف در محػػكدعف لمتتػػكف م تػػعؿ د ددرا ا ث ػػع عالحػػظ ل ػػكع

در ػ ععا دركظعلعػػى رط محػػكدعف كلػػكزتصـ تطػػر
كحدداا ث ع إف ع

ػػلكععا د ددرا درىطعػػع كدرك ػػطر كدرل لعذعػػىا ا ػػع

مله ت  )%3.34دردء تع كف  .ث ػع عالحػظ ػف درتػدكؿ ت)6ا إف ػع

ردعصـ دا مد ى ف  15ارر إدؿ ف 20

ىاكع

ػػمله ت )%45هػػـ رؤ ػػعء

ػمله ت )%33.34ػف در محػكدعف

م ه ت )%31.66صـ ردعصـ دا مد ى دثدر ف 20

ى.

 2 – 22درجة تطبيق إدارة المعرفة وأبـعادىا بديوان بمدية بنغازي .
مصػػدؼ لحدعػػد

ػػلكل لطمعػػؽ اددرا در ىر ػػى كإم ػػىعدهع مػػدعكدف مطدعػػى م غػػعزم اإ ػػلمدـ درمعحػػن در لك ػػطعا درح ػػعمعى ا

كدي ح در عا در ىععرعى ا كدر لكلا كدرلرلعم ا ي لحطعؿ اتعمعا در محكدعف ا ث ع عكضح ذرؾ تدكؿ ت. )5
جدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين عن درجة تطبيق إدارة المعرفة وأبعادىا
بديوان بمدية بنغازي.

م

إدارة المعرفة وأبعادىا

المتوسط الحسابي

االنحراف

الدرجة

الترتيب

1ػ

3.586

.571

رللب

3

3ػ

البعد األول :دثل عم در ىر ى.
ُ
البــعـــد الثاني :لكدعؽ در ىر ى .
ُ

3.889

.461

رللب

1

البعد الثالث :ؿ در ىر ى.

3.680

.632

رللب

2

4ػ

البعد الرابع :لطمعؽ در ىر ى.
ُ
المتوسط العـام

3.563

.641

رللب

4

2ػ

المعياري

2.250

االنحراف المعياري العـام

.222

الدرجة الكمية

مرتفعة

عػ ػظصر درتػػدكؿ ت )5ا إف در لك ػػط درح ػػعمي درىػػعـ تعمػػعا در محػػكدعف تػػف درتػػى لطمعػػؽ اددرا در ىر ػػى ا دػػد مطػػم ت)3.680
مػػع حردؼ ىعػػعرم تػػعـ ػػددرس ت).576ا

ػػع عى ػػي إف درتػػى لطمعػػؽ اددرا در ىر ػػى كإمىعدهػػع مػػدعكدف مطدعػػى م غػػعزم اهػػي درتػػى ت

رللىى )  .ث ع عمعف درتدكؿ ت )5ا إف ت عب إمىعد اددرا در ىر ى مدعكدف مطدعى م غعزم ا ذدا درتعا ت رللىػى) ا ػد لردكحػا
لك طعلصع درح عمعى ف دألد ر ارر دألتطر ع معف ت )3.563-3.889كمع حردؼ ىععرم لردكح ف دألد ر ارر دألتطر ع مػعف
ت).641-.461ا محعػػن تػػعءا دألمىػػعد رلمػػى

لك ػػطعلصع درح ػػعمعى ك ػعن رطلػػعريا ػػي درلرلعػػم دألكؿ مػ ػىد "دثل ػػعم در ىر ػػى"

م لك ط ح عمي ت )3.889كد حردؼ ىعػعرم ت).632ا عطعػه ػي درلرلعػم دردػع ي م ػىد " ػؿ در ىر ػى" م لك ػط ح ػعمي ت)3.680
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كد حردؼ ىععرم ت).632ا ك ي درلرلعػم دردعرػن م ػىد " لكدعػؽ در ىر ػى" م لك ػط ح ػعمي ت )3.586كد حػردؼ ىعػعرم ت).571ا
دـ ي درلرلعم درردمب كدألمعر مػىد "لطمعؽ در ىر ى" م لك ط ح عمي ت )3.563كد حردؼ ىععرم ت).641
 2 – 22تحميل فقرات أبعاد تطبيق إدارة المعرفة
البعد األول :درجة تطبيق اكتساب المعرفة  :عظصر تدكؿ ت )6در لك طعا درح عمعى ا كدي ح در ػعا در ىععرعػىا
ُ 2 – 2 –22
كدر لكل ا كدرلرلعم تعمعا در محكدعف تف ردا مػىد" دثل عم در ىر ى".
جدول( )2المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لإلجابات المبحوثين عن فقرات بـُعد "اكتساب المعرفة"
رقم الفقرة

4.516

.701

رللىى تددن

1

3.612

.754

.3

لصلـ مع ل طعم ممردء ي تعؿ اددرا در ىر ى .

3.990

.973

.4

عى ؿ دعكدف درمطدعى تطر لحدعن در ىر ى در لكد را ردعى .

3.419

.823

.5

ع لذ دردعكدف دكردا لدرعمعى م تعؿ ي اددرا در ىر ى.

3.967

.873

.6

ع عدش در كظلكف إمطعء درى ؿ ف إتؿ دثل عم در ىر ى .

3.473

.982

4.00

.852

3.548

.954

.1
.2

.7
.8
.9
.10

الفقرة

المتوسط

االنحراف المعياري

الدرجة

الترتيب

للىعكف دعكدف درمطدعى ب درتع ىعا در ردثز درمحدعى ددمؿ رعمعع كمعرتصع ف إتؿ
لطكعر ظـ اددرا در ىر ى.
عللعتؿ در كظلكف ب مىضصـ رطلىرؼ تطر دحلععتعلصـ ككتصعا ظرهـ
ك لرحعلصـ

لى د معردعكدف در ؤل ردا كدر دكدا كحط عا در عش ككرش درى ؿ رط كظلعف رل عى
صعردلصـ د ددرعى كدر ىر عى.
عل ؿ در كظلكف معف د ددردا ددمؿ دردعكدف رغرض درلحعكر كلمعدؿ رطممردا
كدرلتعرم در ص عى ف إتؿ دثل عم در ىر ى.

علـ درلكدتؿ ب إتضعء در كظلعف در عم عف كإتحعم درممرا درذعف لرثكد درى ؿ
رال للعدا ف ممردلصـ.

علـ لدكعر درىع طعف درتدد معف دركحددا كدألد عـ درل عى معردعكدف مصدؼ ل عى
صعردلصـ در ص عى .

درجة تطبيق ُبعد اكتساب المعرفة

الحسابي

رللىى
رللىى
رللىى
رللىى
رللىى
رللىى
رللىى

6
3
10
4
9
2
7

3.838

.868

رللىى

5

3.483

.941

رللىى

8

2.552

.222

مرتفعة

ف درتدكؿ ت )6علضحا إف در لك ط درح عمي درىعـ تعمعا در محكدعف تف ردا ػمىد دثل عم در ىرؼ در ىر ى دد مطم
ت )3.889مع حردؼ ىععرم تعـ

ددرس ت).461ا دأل ر درذم عى ي إف درتى لطمعؽ مىد " دثل عم در ىر ى" ا هي درتى ت

رللىى )  .محعن تعءا ي در رلمى دألكري درل را ردـ ت )1درلي ل ص تطي " علىعكف دردعكدف ب درتع ىعا در ردثز درمحدعى
ددمؿ رعمعع كمعرتصع ف إتؿ لطكعر ظـ اددرا در ىر ى " م لك ط ح عمي

ددرس ت )4.516كد حردؼ ىععرم مطمت).701

مدرتى رللىى تددن ا ك ي در رلمى دردع عى تعءا درل را ردـ ت )7كدرلي ل ص تطي " لى د معردعكدف در ؤل ردا كدر دكدا كحط عا
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در عش ككرش درى ؿ رط كظلعف رل عى صعردلصـ د ددرعى كدر ىر عى " .م لك ط ح عمي مطم ت )4.00كد حردؼ ىععرم مطم
ت ).852مدرتى رللىى ا كتعءا ي در رلمى دمؿ دألمعرا درل را ردـ ت )6درلي ل ص تطي " عللعتؿ در كظلكف ب مىضصـ
رطلىرؼ تطر دحلععتعلصـ ككتصعا ظرهـ ك لرحعلصـ "م لك ط ح عمي مطم ت )3.473كد حردؼ ىععرم

ددرس ت ).982مدرتى

رللىىا كتعءا ي در رلمى دألمعرا درل را ردـ ت )4ل ص تطي " عى ؿ دردعكدف تطر لحدعن در ىر ى در لكد را ردعى" م لك ط
ح عمي مطم ت )3.419كد حردؼ ىععرم ددرس ت ).823مدرتى رللىى.
 2 – 2 –22الـُبعد الثاني :درجة تطبيق توثيق المعرفة  :عكضح تدكؿ ت )7در لك طعا درح عمعى ا كدي ح در ػعا در ىععرعػى ا
كدر لكل ا كدرلرلعم تعمعا در محكدكف تف ردا مػىد " لكدعؽ در ىر ى".
جدول( )2المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثون عن فقرات بـُعد "توثيق المعرفة"
الفقرة

رقم الفقرة

عى ؿ دردعكدف تطر لكدعؽ دأل ثعر درتدعدا در ملثرا ي تعؿ در ىر ى

.11

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
3.871

.813

الدرجة

الترتيب

رللىى

5

4.354

.912

رللىى تددن

1

.13

علـ لكدعؽ ت عب د تردءدا درلي دلمىصع رعؽ درى ؿ ي ا تعز ت طه

4.129

.946

رللىى

2

.14

ع ىي دردعكدف رط حع ظى تطر در كظلعف درذعف ردعصـ صعردا ك ىعرؼ.

3.601

.801

رللىى

7

.15

ل كـ دردعكدف ملكدعؽ إ ضؿ درط در ؽ ألددء درى ؿ

3.814

.822

.16

علـ لكدعؽ درحكدردا كدر عدمعا درملكعى درلي لحدن إد عء ت د ديتل عتعا .

3.548

.787

.17

ع لمدـ دردعكدف دعتدا معع عا رطكتكؿ ارر در ىر ى درالز ى م رتى

4.096

.971

3.631

.987

2.252

.222

 .12عى ؿ دردعكدف تطر لت عـ ثلعمعا كإدرى ات در عى عىل د تطعصع در كظلكف ي زدكرى إت عرصـ كلطكعرهع .

ع لمدـ دردعكدف

.18

ت كتى ف ك ع ؿ درلمزعف در لطكرا .

درجة تطبيق ُبعد توثيق المعرفة

رللىى
رللىى
رللىى
رللىى
مرتفعة

عالحظ ف درتدكؿ ت )7ا إف در لك ط درح عمي درىعـ تعمعا در محكدكف تف ردا مىد لكدعؽ دد مطم ت )3.586مع حردؼ
ىععرم تعـ

ددرس ت ).782ا دأل ر درذم عى ي عى ي إف درتى لطمعؽ مىد " لكدعؽ در ىر ى"ا هر درتى ت رللىى ) .محعن

تعءا ي در رلمى دألكري درل را ردـ ت )12درلي ل ص تطي " عى ؿ دردعكدف تطر لت عـ ثلعمعا كإدرى درى ؿ لحلكل تطر
إ ضؿ د تردءدا كدر ىعععر درلي عىل د تطعصع در كظلكف ي زدكرى إت عرصـ كلطكعرهع " م لك ط ح عمي

ددرس ت)4.351

كد حردؼ ىععرم مطمت ).912مدرتى رللىى تددن ا ك ي در رلمى دردع عى تعءا درل را ردـ ت )13كدرلي ل ص تطي " ت د ع ع لصي
رعؽ درى ؿ ف در صعـ در ثطؼ مصع علـ لكدعؽ ت عب د تردءدا درلي دلمىصع رعؽ درى ؿ ي ا تعز ت طه" م لك ط ح عمي مطم
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ت )4.129كد حردؼ ىععرم مطم ت ).946مدرتى رللىى ا كتعءا ي در رلمى دمؿ دألمعرا درل را ردـ ت )14درلي ل ص تطي "
ددرس

ع ىي دردعكدف رط حع ظى تطر در كظلعف درذعف ردعصـ صعردا ك ىعرؼ" .م لك ط ح عمي مطم ت )3.601كد حردؼ ىععرم

ت ).801مدرتى رللىىا كتعءا ي در رلمى دألمعرا درل را ردـ ت )16ل ص تطي " علـ لكدعؽ درحكدردا كدر عدمعا درملكعى درلي
لحدن إد عء ت د ديتل عتعا " م لك ط ح عمي مطم ت )3.540كد حردؼ ىععرم ددرس ت ).787م لكل رللب.
 2 – 2 –22الـُبعد الثالث :درجة تطبيق ُبعد نقل المعرفة  :عمعف تدكؿ ت )8در لك ػطعا درح ػعمعى ا كدي ح در ػعا در ىععرعػى ا
كدر لكل ا تعمعا در محكدكف تف ردا مػىد " ؿ در ىر ى".
جدول( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثون عن فقرات بـُعد " نقل المعرفة"

رقم الفقره

الفقره

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

.19

لكتد طرؽ حدعدى ي تعز درى ؿ معردعكدف.

4.005

1.106

.20

لكتد معردعكدف درل ععا درمعتى م ؿ در ىر ى.

3.394

.894

.21

عحرص دردعكدف تطر ت د كرش ت ؿ م تد ؿ در ىر ى .

4.290

.732

22

لكتد تطى إك مرا دكرعى معردعكدف.

3.483

.915

4.096

.936

24

عى ؿ دردعكدف تطر لك عر دعتدا ىر عى.

3.451

.876

.25

ل كد معف در كظلعف د ع ى درلمعرؾ ي در ىر ى.

4.032

.724

3.419

.745

23

.26

علمعدؿ در كظلكف معردعكدف مثؿ حرعى دآلردء كدأل ثعر درلي ل صـ ي
لح عف إدد صـ .

ع ىر دردعكدف رتذم ثلعءدا ممرعى ذدا ددردا ك صعردا تعرعى ف
تصعا إمرل .
عكزع دردعكدف تطر در كظلعف ف كدا لكضح ثؿ دألت عؿ كد تعزدا

. 27

درلي ح صع درت دكؽ.
درجة تطبيق ُبعد نقل المعرفة

3.935

.863

2.250

.222

الدرجة

الترتيب

رللىى

3

رللىى

9

رللىى تدند

1

رللىى

6

رللىى

2

رللىى

7

رللىى

4

رللىى

8

رللىى

5

مرتفعة

عظصػػر درتػػدكؿ ت )8ا إف در لك ػػط درح ػػعمي درىػػعـ تعمػػعا در محكدػػكف تػػف ػردا ػمىد ػػؿ در ىر ػػى دػػد مطػػم ت)3.680
مػػع حردؼ ىعػػعرم تػػعـ ػػددرس ت ).632دأل ػػر درػػذم عى ػػي إف درتػػى لطمعػػؽ مىػػد " ػػؿ در ىر ػػى"ا هػػك درتػػى ت رللىػى ) .محعػػن
تػػعءا ػػي در رلمػػى دألكرػػي درل ػرا ردػػـ ت )21درلػػي ل ػ ص تطػػي " عحػػرص درػػدعكدف تطػػر ت ػػد كرش ت ػػؿ م تػػد ػػؿ در ىر ػػى ".
م لك ػػط ح ػػعمي ػػددرس ت )4.290كد ح ػردؼ ىعػػعرم مطػػمت ).732مدرتػػى رللىػػى تػػددن ا ك ػػي در رلمػػى دردع عػػى تػػعءا درل ػرا ردػػـ
ت )23كدرلي ل ص تطي " علمعدؿ در كظلكف معرػدعكدف مثػؿ حرعػى دآلردء كدأل ثػعر درلػي ل ػصـ ػي لح ػعف إدد صػـ " م لك ػط ح ػعمي
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مطم ت )4.096كد حردؼ ىععرم مطم ت ).936مدرتى رللىى ا كتعءا ي در رلمى دمؿ دألمعرا درل را ردػـ ت )26درلػي لػ ص تطػي
" ع ىر دردعكدف رتذم ثلعءدا ممرعى ذدا دػدردا ك صػعردا تعرعػى ػف تصػعا إمػرل ".م لك ػط ح ػعمي مطػم ت )3.419كد حػردؼ
ىعػػعرم ػػددرس ت ).745مدرتػػى رللػػبا كتػػعءا ػػي در رلمػػى دألمع ػرا درل ػرا ردػػـ ت )20ل ػ ص تطػػي " لكت ػد معرػػدعكدف درل عػػعا
درمعتى م ؿ در ىر ى " م لك ط ح عمي مطم ت )3.394كد حردؼ ىععرم ددرس ت ).894مدرتى رللىى رللب.
 2 – 2 –22الــــُبعد الرابـــع :درجـــة تطبيـــق ُبعـــد "تطبيـــق المعرفـــة" :عظصػػر تػػدكؿ ت )9در لك ػػطعا درح ػػعمعى ا كدي ح در ػػعا
در ىععرعى ا كدر لكل ا كدرلرلعم رإلتعمعا در محكدكف تف ردا مػىد " لطمعؽ در ىر ى".
جدول( )2المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية إلجابات المبحوثون عن فقرات بـُعد "تطبيق المعرفة"
االنحراف

رقم الفقرة

الفقرة

المتوسط الحسابي

.28

عكتد عخ ل ظع ي ال ـ رلطمعؽ در ىر ى .

3.967

.874

.29

لكتد كحدا اددرعى م

ر اددرا در ىر ى معردعكدف.

3.612

.835

رللىى

30

ردل دردعكدف ممردء لمتتكف م تعؿ در ىر ى.

3.741

.913

رللىى

4

.31

عىد تططح اددرا در ىر ى ف در تططحعا در لددكرى معردعكدف

3.806

.803

رللىى

3

32

عى ؿ دردعكدف تطر ل صعؿ لطمعؽ ت طععا در ىر ى.

4.419

.792

رللىى تددن

1

درجة تطبيق ُبعد تطبيق المعرفة

3.563

.376

المعياري

الدرجة

الترتيب

رللىى

2
5

مرتفع

علمعف ف درتدكؿ ت )9ا إف در لك ط درح عمي درىعـ تعمعا در محكدكف تف ردا ػمىد " لطمعؽ در ىر ى" دد مطم ت)3.909
مع حردؼ ىععرم تعـ

ددرس ت).863ا دأل ر درذم عى ي درتى لطمعؽ " لطمعؽ در ىر ى "مدعكدف مطدعى م غعزم اهي درتى ت

رللىى )  .محعن تعءا ي در رلمى دألكري درل را ردـ ت )32درلي ل ص تطي " عى ؿ دردعكدف تطر ل صعؿ لطمعؽ ت طععا
در ىر ى " م لك ط ح عمي ددرس ت )4.419كد حردؼ ىععرم مطمت ).792مدرتى

رللىى تددن ا ك ي در رلمى دردع عى تعءا درل را

ردـ ت )28كدرلي ل ص تطي " عكتد عخ ل ظع ي ال ـ رلطمعؽ در ىر ى " م لك ط ح عمي مطم ت )3.967كد حردؼ ىععرم مطم
ت ).874مدرتى رللىى ا كتعءا ي در رلمى دمؿ دألمعرا درل را ردـ ت )30درلي ل ص تطي " ردل دردعكدف ممردء لمتتكف
م تعؿ در ىر ى "م لك ط ح عمي مطم ت )3.741كد حردؼ ىععرم

تطبيق إدارة المعرفة وأثره على التغيير التنظيمي
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درل را ردـ ت )29ل ص تطي " لكتد كحدا اددرعى م

ر اددرا در ىر ى معرت دكؽ " م لك ط ح عمي مطم ت )3.612كد حردؼ

ىععرم ددرس ت ).835مدرتى رللىى
 -22مســتوى التغييــر التنظيمــي بــديوان بمديــة بنغــازي  :مصػػدؼ لحدعػػد

ػػلكل درلغععػػر مػػدعكدف مطدعػػى م غػػعزم ا دػػعـ
ػلكل

درمعحن مع لمددـ در لك طعا درح عمعى ا كدي ح در عا در ىععرعػى ا كدردرتػىا كدرلرلعػم ا تعمػعا در محكدػكف تػف ػردا
درلغععر درل ظع ي ا ث ع هك معف ي درتدكؿ ت. )10
جدول ( )20المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لإلجابات المبحوثون عن فقرات مستوى التغيير التنظيمي
رقم الفقرة
1ػ

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ل كـ اددرا دردعكدف مإتردء لغععر ي در ططعا كدر ؤكرععا كدرتالحععا 3.838
در

المستوى
رللب

.868

الترتيب
4

دا رط كظلعف ر كدثمى درلغعردا.

2ػ

لترم اددرا دردعكدف لغععر ي عع عا ك ظـ درى ؿ .

3.991

.973

رللب

3

3ػ

ل كـ اددرا دردعكدف مإتردء لغععر ي لت عـ دركظع ؼ .

4.516

.701

رللب تددن

1

4ػ

ل كـ اددرا دردعكدف مإتردء لغععر ي اتردءدا درى ؿ رلم عطصع.

3.419

.724

رللب

6

5ػ

ل كـ اددرا دردعكدف مإتردء لغععر ي درصعثؿ درل ظع ي .

4.00

.852

رللب

2

6ػ

لترم اددرا دردعكدف لغععر ي مطكط كك ع ؿ ديلتعؿ د ددرم.

3.423

.783

رللب

5

7ػ

للعح اددرا دردعكدف رص در ك دركظعلي ر كظلعه

4.054

1.160

رللب

1

8ػ

درم در ف درلدرعمعى ل عتد تطر ل طعؿ عك ى درلغععر ردل در كظلعف

3.483

.815

رللب

4

2ـ

لى ؿ اددرا دردعكدف تطر لك عر عخ ع م رطى ؿ .

3.394

.882

رللب

7

10

ل كـ اددرا دردعكدف مإتردء لغععر ي ظعـ درحكد ز .

3.935

.863

رللب

3

11ػ

لى ؿ اددرا دردعكدف تطر ل عى صعردا در عدا د ددرععف .

3.419

.745

رللب

6

 12ػ

لمتب اددرا دردعكدف تطر لثكعف رؽ درى ؿ درت عتي.

4.032

.724

رللب

2

3.451

.876

رللب

5

 14ػ

ل كـ اددرا دردعكدف مع لمددـ ممثى دأل لر ا ي ل دعـ مد علصع.

3.814

.823

رللب

4

 15ػ

لترم اددرا دردعكدف لغععردا ل عمع نع ب درل ععا درحدعدى.

3.622

.841

رللم

6

4.129

.946

رللب

1

3.582

.831

رللب

7

ل كـ اددرا دردعكدف مإدمعؿ إ عرعم كطرؽ تدعدا رى طععلصع رل دعـ درمد عا 3.731

.887

رللب

5

 13ػ

 16ػ
 17ػ
18ػ

لمتب اددرا دردعكدف در كظلعف تطر ل دعـ إ ثعر تدعدا معرى ؿ.

لترم اددرا دردعكدف لغععردا ظـ درحع كم ي ثؿ إت عرصع.
لترم اددرا ردعكدف لحدعن

ل ر رطل ععا در لمد ى ي درى ؿ
رط كدط عف.

19ػ
 20ػ

لدمؿ اددرا دردعكدف ل ععا تدعدا لى ؿ تطر ر ب

لكل إدد صع.

ل كـ اددرا دردعكدف مإدع ى دكردا لدرعمعى رط كظلعف.

4.096

.871

رللب

2

3.874

.722

رللب

3

المتوسط الحسابي العام

3.792

االنحراف المعياري

.841

مستوى التغيير التنظيمي

رللب
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علضح ف درتدكؿ ت)8ا إف در لك ط درح عمي درىعـ تعمعا در محكدكف تف
دد مطم ت )3.792مع حردؼ ىععرم تعـ

ددرس ت).841ادأل ر درذم عى ي إف

لكم درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم
لكم

لكم درلغععر درل ظع ي معردعكدفا هك

ت رللب).

 -22إجابة تساؤالت الدراسة
 2. 22أجابو التساؤل الفرعي األول :و ينص عمى " هؿ ه عؾ تالدى ذدا ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت ) α ≥ .05

معف لطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىى تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى) ا كدرلغععر
درل ظع ي بديوان بمديو بنغازي ؟ ا رلحطعؿ تالده ديرلمعط معف لغعرم درد در ى لطمعؽ اددرا در ىر ى ك درلغععر درل ظع ي د لمدـ
درمعحن ىع ؿ ديرلمعط معر كف ت .) Pearson Correlation Coefficienث ع هك معف معرتدكؿ ت.)9
جدول( *)2معامل ارتباط ( بيرسون) بين ادارة المعرفة وأبعادىا والتغيير التنظيمي بديوان بمدية بنغازي.
المتغير

معامل ارتباط بيرسون

القيمة االحتمالية ()sig

القرار

الُبعد األول  :اكتساب المعرفة

**.745

.004

تالدى طردعى

الُبعد الثاني  :توثيق المعرفة

.* 642

.043

تالدى طردعى

الُبعد الثالث  :نقل المعرفة

*.796

.032

تالدى طردعى

الُبعد الرابع  :تطبيق المعرفة

*568

.041

تالدى طردعى

ادارة المعرفة بأبعادىا مجتمعة

**.883

.002

تالدى طردعى

**االرتباط دال احصائياًعند مستوي داللو (.)α ≥ . 02
*االرتباط دال احصائياً عند مستوي داللو (.) α ≥ .02

*جميع جداول معامل االرتباط من أعداد الباحث  ،استناداً عمي مخرجات برنامج التحميل اإلحصائي . spps
علضح ف درتدكؿ ت )9ا إف ىع ؿ ديرلمعط معف اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىى تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ
در ىر ىا لطمعؽ در ىر ى) ا كمعف درلغععر درل ظع ي ع عكمت )**.883ا كدف در ع ى ديحل عرعى ت )sigل عكم ت ).002كهي ددؿ
ف ت )α ≥ .01ا

ع عدؿ تطي كتكد تالده طردعه ذدا ديره احتع عى معف اددرا درىر ى مسمىعدهع تل ىى كدرلغععر درل ظع ي

مدعكدف م غعزم.
 2.22أجابو التساؤل الفرعي الثاني :كع ص تطر" ىل يوجد أثر ذو داللو إحصائية عند مستوى داللو ( ) α ≥ .02

لتطبيق إدارة المعرفة بأبعادىا مجتمعة(اكتساب المعرفة  ،توثيق المعرفة  ،نقل المعرفة ،تطبيق المعرفة) عمى التغيير
التنظيمي بديوان بمديو بنغازي ؟ :رإلتعمى تف درل عؤؿ ا د لمدـ درمعحن لحطعؿ دي حددر درم عط رطلىرؼ تطي ددر لطمعؽ اددرا
در ىر ى مسمىعدهع تل ىى تطي درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ا ث ع هك معف معرتدكؿ ت.)10
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جدول ( )20نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط الختبار اثر تطبيق إدارة المعرفة بأبعادىا مجتمعة عمى التغيير
التنظيمي
معامل

النموذج

قيمة( )tاإلحصائية

القيمة االحتمالية

مربع قيمة معامل التحديد

قيمة ت)F

القيمة االحتمالية)(Sig.

االنحدار()β
الثابت
إدارة المعرفة بأبعادىا مجتمعة

.222

.222

.222

.685

7.162

.00

علمعف ف درتدكؿ ت )10ا إف دع ى ىع ؿ درلحدعد در ىدؿ
لل ر ع

دد مطم ت ).573ا

.573

66.740

.000

ع عى ي دف لطمعؽ اددرا در ىر ى تل ىى

مله ت )%57.3ف درلمععف ي در لغعر درلعمب در ل دؿ ي درلغععر درل ظع ي ا كدد مطغا در ع ى ديحل عرعى در عظرا

حتع عى ت )Fددؿ ف ت ).05دأل ر درذم عى ي كتكد ددر ذك ديرى احتع عى ددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىى تطي درلغععر
درل ظع ي اث ع مطغا درتى درلسدعر( )βت ).685ا كهك ع عى ي دف درزععدا م ددر درتى كدحدا ي إمىعد اددرا در ىر ى ا عؤدم
ارر زععدا

لكل درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم م ددرت ).685ا كهذس در لعتى لللؽ ب د در ى تمطعؿ ا  )2003ا

درلي ثملا تف كتكد ددر اعتعمي رمىض در لغعردا در ل دطى ي :ت درمع ى درمعرتعىا در عخ درل ظع يا در ىطك علعى ) تطر
درلغععر درل ظع ي ا ك ب د در ى دراسة (  ) Fok et al ، 3102التي كشفت على أن هناك ددر رطل عز درل ظع ي تطر درلغععر
درل ظع ي .
 2. 14إجابة التساؤالت الفرعية ( الثالث  ،الرابع  ،الخامس  ،والسادس)
 2. 2.14التساؤل الفرعي الثالث  :والذي ينص عمى " هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت ) α ≥ .05

رلطمعؽ مػىد " دثل عم در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
 2. 2. 22التساؤل الفرعي الرابع  :والذي ينص عمى " هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت ) α ≥ .05

رلطمعؽ مػىد " لكدعؽ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
 2. 2. 22التساؤل الفرعي الخامس :والذي ينص عمى " هؿ عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت ) α ≥ .05

رلطمعؽ مػىد " ؿ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
 2. 2. 22التساؤل الفرعي السادس :والذي ينص عمى " عكتد إدر ذك ديره احتع عى ت د

لكل ديره ت ) α ≥ .05

رلطمعؽ مػىد " لطمعؽ در ىر ى" تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ؟
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(Supwise Multiple Regression

)Analysisا كذرؾ رطلىرؼ تطي ددر ثؿ مىد ف إمىعد اددرا در ىر ى تدثل عم در ىر ى ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ىا لطمعؽ
در ىر ى) ا تطي درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزما ث ع هك معف معرتدكؿ ت.)11
نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد الختبار اثر تطبيق أبعاد إدارة المعرفة عمى التغيير التنظيمي
القيمة االحتمالية مربع قيمة معامل التحديد

النموذج

معامل االنحدار()β

قيمة( )tاإلحصائية

الثابت

.490

1.224

الُبعد األول  :اكتساب المعرفة

.406

2.213

الُبعد الثاني  :توثيق المعرفة

.136

1.036

.201

الُبعد الثالث  :نقل المعرفة

.254

2.312

.240

الُبعد الرابع  :تطبيق المعرفة

.112

1.323

1.54

قيمة ت)F

االحتمالية)(Sig.

.102
.002

القيمة

.582

.000

14.358

عظصر درتدكؿ ت )11ا كتكد ددر دكم ذك ديره احتع عى رلطمعؽ مىدل( :دثل عم در ىر ى ا ك ؿ در ىر ى )تطر درلغععر
درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ا حعن مطغا دع ى درتى درلسدعر رمىد دثل عم در ىر ى ( )βت  ).406ا
"دثل عم در ىر ى " عل ر ع

ع عى ي دف لطمعؽ مىد

مله ت )%40.6ف درلمععف ي در لغعر درلعمب در ل دؿ ي درلغععر درل ظع ي ا ث ع مطغا دع ى

درتى درلسدعر رمىد " ؿ در ىر ى "( )βت ).254ا

ع عى ي دف لطمعؽ مىد " ؿ در ىر ى" عل ر ع

مله ت )%25.4ف درلمععف

ي در لغعر درلعمب در ل دؿ ي درلغععر درل ظع ي ا ث ع عكضح درتدكؿ كتكد ددر ضىعؼ رلطمعؽ مىدل( :لكدعؽ در ىر ى ا
لطمعؽ در ىر ى)تطي درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .حعن مطغا دع ى درتى درلسدعر رمىد دثل عم در ىر ى ( )βت).136ا
كدع ى درتى درلسدعر رمىد دثل عم در ىر ى ( )βت.).112

 –22النتائج
 2-22نتائج تتعمق بالخصائص العامة لممبحوثون
 -1إظصرا درد در ى إف ع
د ددراا ك ع

مله ت )%40ف دعرم د ددردا درىطعع كدرك طر كدرل لعذعى مدعكدف مطدعػى م غػعزم ا لمتتػكف م تػعؿ

مله ت )%43.3ف در دعرعف لكزتكد تطي لمتتعا تط عه إمرما هي  :درص د ى ا ل عى در ىطك ػعا ا درح ػكؽا

درزردتى ادرىطكـ در عع عى ا دألتالـ ا درلعرعخ ا د حتعء.
 – 2غعرمعه دعرم د ددردا درىطعع كدرك طر كدرل لعذعى مدعكدف مطدعى م غعزما ػف درػذثكر كم ػمه مطغػا ت )%93.3ا ك ػع
ت )%63.3ف در دعرعف ف ذكم در لكل درلىطع ي درتع ىي ا ك ع

تطبيق إدارة المعرفة وأثره على التغيير التنظيمي
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إك دثلكردس .كمع ا درد در ى إف ع
10 – 5

كدا ا ك ع

مله ت )%36.7ف دعرم د ددردا درىطعػع كدرك ػطر كدرل لعذعػى رػدعصـ ػ كدا ممػرا ل لػد ػف

مله ت )%33.3ردعصـ

كدا ممرا ل لد ف 20 – 15

ى.

 2-22نتائج تتعمق بدرجة تطبيق إدارة المعرفة ومستوى التغيير التنظيمي بديوان بمدية بنغازي .
 -1إكضحا درد در ى إف درتى لطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع تل ىىا مدكدف مطدعى م غعزم ذدا درتى رللىى.
 -2إظصرا درد در ى إف

لكل درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم ذك

لكل رللب .

 -3مع ا درد در ى إف لطمعػؽ إمىػعد "اددرا در ىر ػى" مػدعكدف مطدعػى م غػعزم ا دػد تػعءا رلمػه ح ػم

ػلكل لطمع صػع

ػف دألتطػر ارػر

دألد ر ا ث ع عطي  :در رلمى دألكرر  :مػىد لطمعؽ دثل عم در ىر ى .در رلمى دردع عى :مػىد ؿ در ىر ػىا در رلمػى دردعردػى  :م ػىد لكدعػؽ
در ىر ىا در رلمى درردمىى :مػىد لطمعؽ در ىر ى.
 2- 22نتـائج تتعمق بتساؤالت الدراسة
 –1مع ا درد در ى كتكد تالدى درلمعط دكعه كتمى ذدا ديره احتع عى معف اددرا در ىر ى مسمىعدهع دألرمىى تل ىى ك دألددء
كدرلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .
 -2ثملا درد در ى كتكد ددر كتم ذك ديره احتع عى رلطمعؽ اددرا در ىر ى مسمىعدهع دألرمىى تل ىى  :ت دثل عم در ىر ى ا
لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ى ا لطمعؽ در ىر ى) تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .
 –3إظصرا درد در ى كتكد ددر كتم ذك ديره احتع عى رلطمعؽ ثؿ لمىد ف إمىعد اددرا در ىر ى تطر حدا :ت دثل عم در ىر ى
ا لكدعؽ در ىر ى ا ؿ در ىر ى ا لطمعؽ در ىر ى) تطر درلغععر درل ظع ي مدعكدف مطدعى م غعزم .
را درلمعمف در علف ي دألددء در ؤ ي رلمى ح م

 -4ثملا درد در ى تطي إف إمىعد اددرا در ىر ى دد

مى ىع ؿ رمب

درلحدعد ف دألتطر ارر دألد ر ا ث ععطي :
إ – در رلمى دألكرر  :مػىد "دثل عم در ىر ى "ا كدد
م – در رلمى دردع عى :مػىد " ؿ در ىر ى"ا كدد
ج – در رلمى دردعردى  :مػىد "لكدعؽ در ىر ى "ا كدد
د – در رلمى درردمىى :مػىد "لطمعؽ در ىر ى"ا كدد

ر ع

ر ع
ر ع

ر ع

مله  % 40.6ف درلغععر درل ظع ي .

مله  %25.4ف درلغععر درل ظع ي.

مله  % 13.6ف درلغععر درل ظع ي .

مله  % 11.2ف درلغععر درل ظع ي.
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 – 22التـوصيات

 –1ضركرا لىزعز كلدتعـ در لكل درحعري كدر لكد ر ف إمىعد اددرا در ىر ى مدعكدف مطدعى م غعزم .
 – 2ديهل عـ معر ؤل ردا درىط عىا كدردكردا درلدرعمعىا درلي للىطؽ م كضكتي اددرا در ىر ى كدرلغععر درل ظع ي .
 -3لى عؽ دركتي ردم در دردء كدر كظلكف ا مسه عى تالده ديرلمعط كدألدر معف لطمعؽ اددرا در ىر ى ك كدرلغععر درل ظع ي مدعكدف
مطدعى م غعزم.
 –4درى ؿ تطي للىعؿ دكر إمىعد اددرا در ىر ى ذدا دألدر در كم تطر درلغععر درل ظع ي ا كدر ل دطى مىدل تدثل عم در ىر ى ا
ك ؿ در ىر ى) .
 .5إتردء در زعد ف درد در عا در لىط ى ملطمعؽ اددرا در ىر ى كي ع ع إف ىع ؿ درلحدعد مصذس درد در ى دد إكضح إف ع

مله

ت )%57.3ف درلغعر درل ظع ي علف تف لطمعؽ ي اددرا در ىر ى .
 قائمة المراجع: أ -المراجع العربية -درمحعتي ا تمددر ىطي ت " .) 2014دكر ل ثعف درىع طعف ي لح عؽ درل عز در ؤ

ي " ا د در ى عدد عى ا ر عرى عت لعر

غعر مكرا ا تع ىى دألزهر ا غزا .
 در تعري ا إ عؿ عع عف ت " .)2009دل لكد ر كظع ؼ اددرا در ىر ى كددرهع ي لمطكر درل عز درل ظع ي ف كتصه ظر درىع طعفي ططى ط ى درى مى ديدلتعدعى " ا تطى د در عا درىطكـ د ددرعى ا درتطد ت )36ا درىددت )1ا ص ص .165-140
-

درح عدما لصع ي ح ف مدرت)2012ا درد ع ى درل ظع عى ي در ددرس ديملدد عى ي درثكعا كتالدلصع معرلغععر درل ظع ي ا ر عرى
عت لعر غعر مكرا اتع ىى درمرؽ دألك ط.

 -دردك رم ا

لر ت" .)2011ددر تكد ؿ درلغععر درددمطعى كدرمعرتعى تطي درل عز درل ظع ي ف كتصه ظر درىع طعف م ردثز

درك دزردا ي در ىكدعى"ا د در ى لطمع عى ا ر عرى عت لعر غعر مكرا ا تع ىى ؤلى ا دألردف .
-

ادرعس ا دعما تمددررح ف ت .)2001المدخل الحديث في اإلدارة العامة ا در عهرا  :درددر درتع ىعى رططمعتى كدر مر .

-

در ثعر ى ا مالؿ مطؼ ت .)2011اإلداريا ت عف :ددر ع رس رط مر كدرلكزعب كدرطمعتىا ط . 1

 درزط ػىا ضػػعؿ  .ت )2011ا "اددرا در ىر ػػى كإدرهػػع تطػر ل عػػز دألددء"ا د در ػػى لطمع عػػى تطػر درثطعػػعا كدر ىعهػػد درل عػػى در لك ػػطىدرىع طى ي دطعع غزاا ر عرى عت لعر غعر مكراا درتع ىى د
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د لعلى ا تمددرغ ي عتي ت ".)2015دكر اددرا در ىر ػى ػي ر ػب

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

ػلكل إددء در ظ ػعا" ا ر ػعرى عت ػلعر غعػر مػكرا ا د ػـ

د ددرا ا ثطعى ديدلتعد ا تع ىى م غعزم ا م غعزم.
 درح عدما لصع ي ح ف مدرت)2012ا “درد ع ى درل ظع عى ي در ددرس ديملدد عى ي درثكعا كتالدلصع معرلغععر درل ظع ي” ار عرى عت لعر غعر مكرا اتع ىى درمرؽ دألك ط.
 درى ععف ا ح كد ط عف ت)2005التنظيمي في منظمات األعمال ا ت عف  :ددر كد ؿ رط مر كدرلكزعب ا درطمىى درمع ى . -درى ػرم ا غ ػعف ؛ در ػع در ي ا ػطكم ت )2008ا نظـم المعمومـات االسـتراتيجية ،مـدخل اسـتراتيجي معاصـرا ت ػعف ا ددردر مر كدرلكزعب.
-

درى عػػعف ا ح ػػكد ػػط عف ت .)2005الســموك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال ا ت ػػعف ا ددر كد ػػؿ رط مػػر كدرلكزعػػب ا درطمىػػى
دردعردى درىطيا تمددر لعر ا د دعطتيا تع ر ت)2009ا در دمؿ ارر اددرا در ىر ى ا ددر در عرا رط مر كدرلكزعبا ت عف دألردف.

-

درىلعمي ا عع ر ت ".)2006اددرا در ىر ى كد ثع عى لطمع صع ي درتع ىعا در ىكدعى "ا ر عرى دثلكردس غعر مكرا ا تع ىى دـ
در رم ا در ىكدعى .
 -درزععدداا ح د تكدد ا ت )2008ا اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة ا ت عف ا ددر تلعء رط مر كدرلكزعب .

 م ي ال ىا ع عء تطلر كدرمددرعفا ردعى دع ـ ت .)2016دكر ت طعى درلدرعم ي درلغععر درل ظع ي ي مرثعا ديلتعيادألرد عى درىع طى ي حع ظى ارمد .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية.در تطد24ت.150-125 :)3
-

مكدعػػم ا د عػع ت)2014ا " درد ع ػػى درل ظع عػػى ث ػػدمؿ حػػددن درلغععػػر درل ظع ػػي"  :د در ػػى حعرػػى مػػرثى معم ػػي درت دز ػػرا ر ػػعرى
عت لعر ا درت دز ر.

 مرسا عكرؾ ت .)2005إدارة المعرفة ا لرت ى  :د ـ درلرت ى معرددر در ترعى ا در عهرا ادرددر در ترعى درىعر عى رطلرت ىا ط .1 دك در دعؾا ركمرا ا ك هعتف درعزدمعن ت )1986ا القياس والتقويم في عمم النفس ا لرت ػى  :تمػدا درثعال ػي ا تمػدا تطػي ات عفا رثز درثلم دألرد ي  .درا ا تمددرمعرم ا ك درتمعغ ا زهعر ت .)2010أدارة الموارد البشرية  :منحي نظمي ا در عهرا :
ددر در ىر ى .
-

دركزا ا ػػكزدفت ".)2008درىالدػػى مػػعف لططمػػعا اددرا در ىر ػػى كددرهػػع تطػػر ل عػػز دألددء در ؤ ػػي " ا ر ػػعرى عت ػػلعر غعػػر
مكرا ا تع ىى درمرؽ دألك ط ا دألردف.

 -دكعددر ا تمددرللعح ت.)1999أسس عمم النفس التجريبي ا معركا  :ددر در صضى درىرمعى .
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 -ح عف ا تطر ت " .)2012دلتعهعا در دعرعف حك لطمعؽ لصكـ اددرا در ىر ى "ا ر عرى عت لعر غعر

مكرا ا د ـ د ددرا

اتع ىى م غعزم .
-

حرعـ ا ح عف ت .)2009معدئ د ددرا درحدعدى  :العمميات اإلدارية ووظائف المنظمة ات عف  :ددر زهردف رط مر كدرلكزعب.
مطعؿا دح د مضر ت" .)2003دلتعهعا درىع طعف حك درلغععر درل ظع ي كدرىكد ؿ در ؤدرا تطعصع ي ؤ عا در ططى دركط عى
درلط طع عى ي حع ظعا م عؿ درضلى درغرمعى" .ر عرى عت لعر .تع ىى در تعح .عمطس .ط طعف.

-

ػػك يا معػػؿت .)2011د در ػػى لحطعطعػػى يلتعهػػعا در ػػكظلعف حػػك درلغععػػر درل ظع ػػي :حعرػػى ػػكظلي مزع ػػى كيمػػى تعتػػؿ .ر ػػعرى
عت لعر .ثطعى درىطكـ ديدلتعدعى كتطكـ درل ععر .تع ىى دكرما د طع ىا درت دز ر.

-

ػػال ىا ع ػػعء تػػطلر كدرمػػددرعفا ردعػػى دع ػػـ ت .)2016دكر ت طعػػى درلػػدرعم ػػي درلغععػػر درل ظع ػػي ػػي مػػرثعا ديلتػػعيا
دألرد عى درىع طى ي حع ظى ارمد .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية .در تطد  24ت150-125 :)3
تمعدا تك ي لحي مطعؿ ت .)2009واقع إدارة التغيير وأثرىا عمى أداء العاممين في وزارة الصحة الفمسطينية :دراسة حالة
مجمع الشفاء الطبي .ر عرى عت لعر .ثطعى درلتعرا .درتع ىى د

ال عى .غزا .ط طعف.

 تمد درثرعـ ادررحعـ ا ك اععدا ح كد ت .)2007التغيير التنظيمي وسيمة المنظمة لمبقاء والتكيف  :دراسة تطبيقية في شركةالمنتجات النفطية ا تطى درل ي ا در تطد 20ت.13-1:)2
 تكض ا تمعس ح د ت .)1999در ععس در ل ي معف در ظرعى كدرلطمعؽا در عهرا :ددر در ىر ى درتع ىعى. هؿ امعررز ا ك تك ز ا تعرعا ت .)2001اإلدارة االستراتيجية لرت ى  :ر عتي ا ح د ر عتيا دررععض  :ددر در رعخ رط مر-

تـ ا تمػكد ت)2009ا اإلدارة والمعرفـة اإللكترونية :االسـتراتيجيات ،الوظـائف ،المجاالتا ت عف ا ددر درععزكرم ا دألردف.
درل ػػعرعر درر ػ عى درتػػعدرا تػػف

-دع ػكدف در حع ػػمى درطعمػػي ا درل رعػػر در ػ كم درىػػعـ ا رط ػ كدا ت2012ا  2013ا  2014ا

ا 2015ا .) 2016
ب – المراجع األجنبية:
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اإلرهــاب " مفهومه وآليات مواجهته"
أحالم محمود النيوي
عضو ىيئة التدريس بكمية القانون – جامعة بنغازي
Email: Ahlam.elnahwi@gmail.com

الممخص:
لقد حاولنا في ىذا البحث أن نوضح أبعاد الداء الوبيل الذي اقتحم ميدان العالقات الدوليةة لييةيف فيةو ااضةطراب
والعةةداوة واقحقةةاد إلخ ،أن نعةةرظ ظةةاىرة اارىةةاب وأن نميةةز بينيةةا وبةةين مظةةاىر العنةةظ اقخةةر وانتيينةةا إل ة أن تعريةةظ
اارىةةاب ينبغةةي أا يقتصةةر عمة افعةةال اارىةةاب الفةةردي وانمةةا ينبغةةي أن ييةةمل أيض ةاك تمةةا اافعةةال اإلرىابيةةة التةةي تمار ةةيا
بعض الدول وأوضحنا أنو ا يوجد حت اآلن تعريظ جامف مانف لإلرىاب الدولي
ورأينةةا أنةةو عوضةاك عةةن الوصةةول إلة تعريةةظ متكامةةل لإلرىةةاب الةةدولي تمكنةةت الجماعةةة الدوليةةة مةةن تج ةريم بعةةض مظةةاىر
اارىاب الدولي وااتفاقات الدولية التي أبرمت ليذا الغرض مازال نيوبيا الغموض والقصور كما أنيةا ا تتضةمن الجةزاءات
التي توقف عم من يخالظ أحكاميا
وقةةد خمصةةنا إلة أن التعةةاون بةةين أجيةزة اقمةةن واليةةرطة المخصصةةة لمكافحةةة ىةةذا النةةوع مةةن الجةرائم فةةي الةةدول المختمفةةة
وتبادل المعمومات المتعمقة باإلرىابيين يعد من الو ائل الفعالة لمنف وقوع الحوادث اارىابية
وقد ياءت المصادفة أن تأتي ىذه الد ار ة في وقت تتصةاعد فيةو موجةات اإلرىةاب والعنةظ عمة الم ةتو الةدولي
ومن المؤ ظ أن ىؤاء الذين يمار ون اإلرىاب المنظم ويرفضون ااذعان لميرعية الدوليةة والقة اررات الصةادرة عةن الييئةات
الدولية ىم أكثر ااصوات مطالبة بمكافحة اارىاب
أن مواجية اارىاب والقضاء عميو أصبح واجباك أخالقياك قبل أن يكون الت ازمةاك قانونيةاك فمةيس ىنةاا أق ة وأبيةف مةن
أن موت اقبرياء بدون ذنب اقترفوه وأن ت فا دمائيم بغير خطئيو اقترفوىا

Abstract:
In this paper, we have tried to make clear the disastrous disease that broke into the
field of international relations that spread turmoil and hostility and we tried to know the
phenomenon of terrorism and to distinguish it from other manifestations of violence and we
concluded that the definition of terrorism should not be limited to acts of individual terrorism
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but should also include those terrorist acts practiced by some countries. We have made clear
that there is still no overarching definition prohibiting international terrorism.
We saw that instead of reaching an integrated definition of international terrorism, the
international community was able to criminalize some aspects of international terrorism and
the international agreements concluded for this purpose are still clouded by ambiguity and
shortcomings, as they do not include the sanctions imposed on those who violate their
provisions.
We concluded that cooperation between the security services and the police assigned
to combat this type of crime in different countries and exchange information related to
terrorists is one of the effective means to prevent the occurrence of terrorist incidents.
Coincidentally, this study came at a time when the waves of terrorism and violence
are escalating at the international level,
Unfortunately, those who practice organized terrorism and refuse to submit to international
legitimacy and decisions of international bodies are the most voices demanding to fight
terrorism.
Confronting and eliminating terrorism has become a moral imperative before being a
legal obligation. There is no harsher and uglier than the death of innocents without guilt they
committed and shed their blood without any sin they committed.

:مقدمة
ات عت دائرة العنظ في اآلونةة اقخيةرة ويةيد م ةرح اقحةداث الدوليةة العديةد مةن النيةاطات اإلرىابيةة التةي تجةاوز
آثارىةةا حةةدود الدولةةة الواحةةدة لتمتةةد إل ة عةةدة دول مكت ةةباك بةةذلا طابع ةاك عالمي ةاك ممةةا يجعةةل منيةةا جريمةةة ضةةد النظةةام الةةدولي
ومصالح اليعوب الحيويةة ومةف تصةاعد ىةذه اافعةال وانتيةارىا فةي إرجةاء المعمةورة وتةداخميا مةف ييرىةا مةن الجةرائم تعةددت
التعريفات والمبررات مما أد إل خمط واضح في كثير مةن اآلحيةان بةين مختمةظ الجةرائم لتيةابييا فيمةا تت ةم بةو مةن عنةظ
و فا لمدماء وبما تثيره من رعب وخنوع
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والواقف أن اإلرىاب ظير مف ظيور البيرية توارثتو ااجيال جيالك بعد جيةل فمنةذ بةدء الخميقةة واإلن ةان يعيةث فةي
اقرض ف اداك و ةفكاك لمةدماء ولعةل ذلةا مةا دفةف المالئكةة إلة القةول هاتجعةل فييةا مةن يف ةد فييةا وي ةفا الةدماء ونحةن ن ةبح
بحمدا ونقدس لا (أحمد)2891،
أيضاك عرظ تاريخ العرب ما يمكن أن نطمق عميةو بررىةاب الدولةة والةذي ظيةر جميةاك فةي أعمةال القتةل وال ةبي أبةاده
الحكم اقموي كما عرظ عن الحجاج بن يو ظ الثقفي أنو كةان يعةرض جثةث المقةاتالت مةن الخةوارج عاريةات لةردع الن ةاء
من اانضمام إلييم(ح ين)2891،
أما اإلرىاب بمعناه الحديث فقد ظير في المجازر التي اعقبت الثورة الفرن ية والتةي أدت قتةل أكثةر مةن 140444
إن ةةان(المناع ،)1441 ،اضةةظ إل ة ذلةةا ااعمةةال اإلرىابيةةة التةةي قامةةت بيةةا العصةةابات الصةةييونية فةةي فم ةةطين ومجةةازر
الصرب في كو وفو والبو نة والتي ذىب ضحيتيا آاظ الم ممين
ومن ىنا أصبح القانون ممزماك بالتعامل مف اإلرىاب لمعالجتو وحصره والحد منو ومحاولة روعو والقضاء عميو

المبحث األول
تعريف اإلرهاب
ا يوجةةد مصةةطمح مةةن المصةةطمحات أكثةةر ا ةةتثارة لمخةةالظ مثةةل مصةةطمح اإلرىةةاب حيةةث اختمفةةت وجيةةات النظةةر
وتباينةت ،فمحاولةةة الوصةةول إلة تعريةةظ محةةدد لإلرىةةاب تعةةد مةةن أصةةعب جوانةةب د ار ةةة اإلرىةةاب فينةةاا العديةةد مةةن العوائةةق
التةةي تحةةول دون التوصةةل لمثةةل ىةةذا التعريةةظ نظة اكر ان ىةةذا المصةةطمح لةةيس لةةو محتةةو قةةانوني محةةدد ب ةةبب تطةةور وتغيةةر
معناه عم مر ال نين أيضاك قد تكون وجيات النظر متأثره بالمصالح الوطنية أو القومية أو ااعتبارات ال يا ية
ولتوضيح ذلا فقد ق م ىذا المبحث إل أربعة مطالب:
 -2تعريظ اإلرىاب لغة
 -1تعريظ اإلرىاب اصطالحاك
 -3تعريظ اإلرىاب في التيريعات الوطنية
 -1تعريظ اإلرىاب عم صعيد المنظمات الدولية
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المطمب األول 4تعريف اإلرهاب لغة
كممةةة (اإلرىةةاب) ميةةتقو مةةن الفعةةل المزيةةد (أرىةةب) ويقةةال :هأرىةةب فالن ةاكه أي خوفةةو وفزعةةو وىةةو المعن ة يةةدل عميةةو
الفعل المضعظ (رىب) أما الفعل المجرد من المادة نف يا وىو هرىب الييء رىبةاك ورىبةة أي خافةو ،والرىبةة :الخةوظ والفةزع
(المعجم الو يط)339:2893،
ونجة ةةد أن النة ةةاظر فة ةةي المعة ةةاجم العربية ةةة والق ة ةواميس المغوية ةةة نجة ةةد أنية ةةا خمة ةةت مة ةةن كممة ةةة هإرىة ةةابه والتعرية ةةظ بية ةةا
وف ة ةةق المفي ة ةةوم المعاص ة ةةر ،ومص ة ةةطمح اإلرى ة ةةاب ترجم ة ةةة حرفي ة ةةة لمكمم ة ةةة الفرن ة ةةية هTerrorismeه الت ة ةةي ا ة ةةتحدثت أثن ة ةةاء
الثة ةةورة الفرن ة ةةية وىة ةةي ترجمة ةةة حرفية ةةة لمكممة ةةة اإلنجميزية ةةة ( )Terrorismوىة ةةي كممة ةةة مية ةةتقة مة ةةن ه Terrorهوالم ة ةراد بية ةةا
الرعب والذعر(المورد اإلنجميزي)894:2894،
ويعتقد أن الترجمة الصةحيحة لممصةطمح اقجنبةي ىةي كممةة إرعةاب أخافةو يةديدة ولةيس هإرىابةاكه وعنةدما ننظةر فةي
تراثنا الفكري ،والعقدي – وال يا ي والفقيي نصل إل تقرير القول بأن ىذا التراث أيضاك خال من التعرض لذكر أي تعريةظ
معتبر ليذا المصطمح ىذا ولم تعرض المعاجم القديمة لكممةة إرىةاب فةي المغةة العربيةة ويرجةف الةبعض إلة أنيةا كممةة حديثةة
اا تعمال ولم تكن معروفة قديماك( حممي)28:2899،
بل أن نصوص الكتاب وال نة تجاوزت صياية أي تعريظ منضبط لو وقد وردت مادة رىب وميةتقاتيا فةي ثمةاني
آيات في القرآن الكريم
وىذه اآليات ا يمكن أن يؤخذ من أي منيا عم أدنة تحديةد لمصةطمح اارىةاب وفةق المفيةوم المعاصةر ،إذ نجةد
أن ىناا معاني متعددة وفق ال ياق التي جاءت في تما اآليات المباركات تختمظ مةن أيةة قخةر  ،يالبيةا تةدل عمة معةان
عظيمة مريوب فييا( الكبي ي وآخرون)2898،
ولذلا نجد أن بين ا تخدام المعاصةرين لمةادة هرىةبه ومةا ايةتق منيةا بةين ا ةتعماات ىةذه المةادة ومةا ايةتق منيةا
في نصوص اليارع بونا يا عاك

المطمب الثاني 4تعريف االرهاب اصطالحا
نتطرق إل تعريظ اارىاب اصطالحاك من خالل بيان المحاوات الفقيية وكذلا ااتفاقات الدولية وأخي اكر في التيريعات
القضائية
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أ.المحاوالت الفقهية لتعريف االرهاب4
لقةةد حةةاول بعةةض المفك ةرين تعريةةظ اارىةةاب اقعمةةال اإلرىابيةةة ىنةةاا مةةن يعةةرظ اارىةةاب بانةةو هالقتةةل ،اايتيةةال،
التخريةةب ،التةةدمير ،نيةةر اليةةائعات ،التيديةةد ،صةةنوظ اابتةةزاز ،ااعتةةداء

وأي نةةوع ىةةدظ إل ة خدمةةة أي ةراض يا ةةية

وا تراتيجية أو أي أنيطة أخر تيدظ إل أياعو جو من عدم اا تقرار والمقوط المنوعو
وقد عرفو د عصام رمضان ،المتخصص في القانون الدولي بأنةو ه ا ةتخدام أو تيديةد با ةتخدام العنةظ ضةد إفةراد
ويعةةرض لمخطةةر أرواحةاك بيةرية بريئةةة ،أو تيديةةد الحريةةات اا ا ةةية لإلفةراد إليةراض يا ةةية بيةةدظ التةةأثير عمة موقةةظ أو
موا مجموعة م تيدفة بغض النظر عن الضحايا المبايرين
كمةةا عرف ةةو اا ةةتاذ ال ةةدكتور عب ةةد العزي ةةز ةةرحان بأن ةةو ه ك ةةل اعت ةةداء عمة ة اارواح واقمة ةوال والممتمك ةةات العام ةةة
والخاصة بالمخالفة إلحكام القانون الدولي العةام بمصةادرة المختمفةة بمةا فةي ذلةا مبةادئ القةانون بةالمعن الةذي تحةدده المةادة
 39من النظام اق ا ي لمحكمة العدل الدولية ( رحان)2833،
كما عرفو الدكتور أحمةد رفعةت أنةو ه ا ةتخدام طةرق عنيفةة كو ةيمة اليةدظ منيةا نيةر الرعةب لإلجبةار عمة اتخةاذ
موقظ معين أو امتناع عن موقظ معين (رفعت)2889،
أما الفقييو  Niko- Gunzburgيعرظ اإلرىاب هىو اا تعمال العمةدي لمو ةائل القةادرة عمة أحةداث خطةر عةام
ييدد الحياة أو ال المة الج دية أو الصحة أو اقموال العامة (البوادي ،د ت)
وقد عرفو يريظ ب يوني وىذا التعريظ أخةذت بةو لجنةة ااقميمةين فةي فينةا 2899م ،بأنةو ها ةتراتيجية عنةظ محةرم
دوليةاك تحفزىةةا بواعةةث عقائديةةة وتتةةوخي احةةداث عنةةظ مرعةةب داخةةل ي ةريحة خاصةةة مةةن مجتمةةف معةةين لتحقيةةق الوصةةول إل ة
ال مطة أو لمقيام بدعاية لمطمب أو لمنظمة بغض النظر عما إذ كان مقترفو العنظ يعممون من أجل أنف يم ونيابة عنيةا أم
نيابة عن دولة من الدول ( عدون ،يبكة اقنترنت) ،ومن الواضح أن تعريظ ب يوني يرتكز عم :
الباحث عم العمل ال يا ي ( يا ي)
نطاق العمل (دولي)
مقترظ العمل (إرىاب الفرد والدولة)(يكري)2888،
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يمكننا القول 4أواك أن الفصل اإلرىابي يرتكز عم خمق حالة يةديدة مةن الرعةب وىةذه الحالةة مةن الرعةب قةد يقصةد بيةا يةل
اايةةخاص الةواقعين تحةةت تةةأثيره فيةةو قةةد يوجةةو إلة المجتمةةف بأ ةره أو إلة طبقةةة أو فئةةة أو حةةزب أو إلة جةةائ از ال ةةمطة أو
بعض أيخاصيا كمما أو رئيس وأياك كان اقمر فاإلرىاب ييدظ بالدرجة اقولة إلة نيةر حالةة مةن الفةزع وعةدم ااطمئنةان
وأحداث أثار نف ية واجتماعية وج مانية
ثانيا 4إن العمل اإلرىابي يعتمد عادة عمة ا ةتخدام و ةائل عنيفةة تةؤدي إلة أحةداث ىةذه الحالةة مةن الرعةب فمرتكبةو الفعةل
اإلرىابي قد يمجئون إلة ااعتةداءات عمة ال ةالمة الج ةدية كاايتيةاات والمةذابح الجماعيةة ،وخطةظ واحتجةاز الرىةائن أو
التعذيب أو العنظ اقعم كرلقاء القنابل

ثالثا 4تعريف اإلرهاب عمى صعيد المنظمات الدولية4
 -1اتفاقيةةة جنيةةظ لقمةةف ومعاقبةةة اإلرىةةاب ،وتضةةمنت ىةةذه ااتفاقيةةة تع ةريفين لإلرىةةاب حيةةث عرفتةةو فةةي مادتيةةا اقول ة
تعريفةةا عامةةا مةةؤداه إن اإلرىةةاب هىةةو اقعمةةال اإلجراميةةة الموجيةةة ضةةد دولةةة مةةا ويكةةون اليةةدظ منيةةا أو مةةن يةةأنيا
إثارة الفزع والرعب لد يخصيات معينة من الناس أو لد العامةه
بينما تضمنت المادة الثانية من نفس ااتفاقية تعريفا تحديد لألفعةال اإلرىابيةة ،حيةث قةررت إن اقفعةال التاليةة مةن
قبيل اقعمال اإلرىابية ىي:
اقفعال العمدية الموجية ضد الحياة أو ال المة الج دية أو صحة أو حرية كل من:ورؤ اء الدول ،أو اقيخاص الذين يمار ون اختصاصات الدولة ،وخالئقيم بالورثة أو التبعيةأيخاص اقزواج الميار إلييم في البند ال ابقاقيخاص المكمفون بوظائظ أو ميام عامة ،عندما ترتكب ضدىم ىذه اقفعال ب ببممار ة الوظائظ والميامالتخريةةب أو اإلضةرار العمةةدي لألمةوال العامةةة أو المخصصةةة لال ةةتعمال العةةام والخاصةةة إليةراظ أو ةةمطات دولةةة أخةةرمتعاقدة
أي فعل عمدي من يأنو تعريض الحياة اإلن انية لمخطر-اليروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا آنفا

اإلرهــاب " مفهومه وآليات مواجهته"

67

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

صةةنف أو تممةةا أو حيةةازة أو تقةةديم اق ةةمحة أو الةةذخائر أو المفرقعةةات أو الم ةواد الضةةارة بقصةةد تنفيةةذ جريمةةة مةةن الج ةرائمالمنصوص عمييا في ىذه المادة في أي دولة
 -1تعريظ اارىةاب وفقةاك اتفاقيةة منظمةة الةدول اامريكيةة لمنةف وقمةف اارىةاب التةي أبرمةت فةي وايةنطن فةي 2832م
حيث عرفت المادة اقول من ىذه ااتفاقيةة الجةرائم اإلرىابيةة بأنيةا تيةمل جةرائم الخطةظ والقتةل التةي ترتكةب ضةد
أيةةخاص ةةتمتزم الدولةةة لحمةةايتيم حمايةةة خاصةةة يفرضةةيا القةةانون الةةدولي ،وكةةذلا ااعتةةداءات عمة حيةةاة و ةةالمة
ىؤاء اايخاص وأفعال اا تفزاز المرتبطة بيذه الجرائم
 -3ااتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب التي أبرمت في القاىرة عةام 2889م ،والتةي صةدرت عةن مجمةس و ازرة الداخميةة
والعدل العرب ،فقد نصت المادة اقول منيا عم أن اإلرىاب هكل فعل من أفعال العنظ أو التيديةد بةو أيةاك كانةت
بواعثةو أو أي ارضةةو يقةةف تنفيةةذاك لميةةروع إج ارمةةي فةةردي أو جمةةاعي وييةةدظ إل ة إلقةةاء الرعةةب بةةين نفةةوس النةةاس أو
تةةرويعيم بريةةذائيم أو تع ةريض حيةةاتيم أو ح ةريتيم أو أفةةردىم لمخطةةر أو إلحةةاق الضةةرر بالبيئةةة أو بأحةةد الم ارفةةق أو
اق الا العامة أو الخاصة أو احتالليا أو اا تيالء عمييا أو تعريفي أحد الموارد الوطنية لمخطر
وقد عرفت المادة الثالثة الجريمة اإلرىابيةة هبأنيةا كةل جريمةة أو ميةروع فييةا ترتكةب ةتفيد لغةرض إرىةابي فةي إي
م ن الدول المتعاقدة أو عم رعاياىا أو ممتمكاتيا أو مصالحيا يعاقةب عمييةا قانونيةا الةداخمي كمةا تعةد مةن الجةرائم اإلرىابيةة
الجرائم المنصوص عمييا في ااتفاقيات الثانية عدا ما ايتقتو منيا تيريعات الدول المتعاقدة أو التظمم تصادق عمييا
اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم عم متن الطائرات والموقعة بتاريخ 21 48 2893ماىاي بيأن مكافحة اا تيالء يير الميروع عم الطائرات الموقعة بتاريخ 29 21 2832ماتفاقية مونتلاير الخاصة بقمف ااعمال يير الميروعة الموجية ضد المة لطيران المدني والموقعة في 13 48 2832م،والبروتوكول الممحق بتا في مونتريال 24 4. 2891م
اتفاقيةةة نيويةةورا الخاصةةة بمنةةف ومعاقبةةة الج ةرائم المرتكبةةو ضةةد اايةةخاص الميةةمولين بالحمايةةة الدوليةةة بمةةا فةةييم الممثمةةونالدبموما يون والموقعة في 21 41 2833م
اتفاقية اختطاظ واحتجاز الرىائن الموقعة في 23 21 2838م-اتفاقية اامم المتحدة لقانون البحار ل نة 2893م ،والمتعمقة بالقرصنة البحرية
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وقةةد نصةةت ااتفاقيةةة عم ة أن الج ةرائم اإلرىابيةةة ولةةو ارتكبةةت بةةدافف يا ةةي ا تعةةد مةةن الج ةرائم ال يا ةةية وبالتةةالي
يجوز الت ميم فييا وىذا متفق مف اتفاقية ت ميم المجرمين العربية ل نة 28.1م
كمةا ايةارت ااتفاقيةةة العربيةة لمكافحةة اإلرىةةاب عمة أن عمميةات الكفةةاح الم ةمح ضةد ااحةةتالل اقجنبةي والعةةدوان
من أجل التحرير ،وتقرير المصير وفقاك لمبادئ القانون الدولي ا تعد من الجرائم اإلرىابية

تعريف اإلرهاب في التشريعات الوطنية4
 -2تعريظ اإلرىاب في القانون الميبي
لقد تعد الميرع الميبي لتعريظ اإلرىاب م ،1من القانون رقم  3ل نة 1421م ،بيأن مكافحة اإلرىاب عم ه كل ا تخدام
لمقوة أو العنظ أو التيديد أو الترويف بيدظ ااخالل الج يم بالنظام العةام أو تعةريض ةالمة المجتمةف أو مصةالحة أو أمنةة
لمخطر

إلخ
وكةةذلا عةةرظ الجريمةةة اإلرىابيةةة بموجةةب المةةادة  ،3حيةةث نصةةت إنيةةا ىةةي كةةل جريمةةة منصةةوص عمييةةا فةةي ىةةذا

القةةانون وكةةذلا كةةل جريمةةة ترتكةةب بقصةةد تحقيةةق أحةةد أىةةداظ العمةةل اإلرىةةابي أو تمويةةل اإلعمةةال اإلرىابيةةة المبنيةةة فةةي ىةةذا
القانون
في القةانون المصةري هعةرظ الميةرع المصةري اإلرىةاب فةي م 1بأنةو هبقصةد العمةل اإلرىةابي كةل ا ةتخدام لمقةوة أو
العنظ أو التيديد أو الترويف

ألخ

أمةةا الجريمةةة اإلرىابيةةة فقةةد عرفيةةا الميةةرع المصةةري فةةي م 3بأنيةةا ه كةةل جريمةةة منصةةوص عمييةةا فةةي ىةةذا القةةانون
وكذلا كل جناية أو جنحة ترتكب با تخدام أحد و ائل اإلرىاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ يرض إرىابي أو بقصد الدعوة
إل ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التيديد بيا وذلا دون ااخالل بقانون العقوبات

المبحث الثاني
البنيان القانوني لمجريمة اإلرهابية
كةةان ينظةةر إلةةي جريمةةة اإلرىةةاب مةةن جانةةب الةةبعض عمة أنيةةا جريمةةة يا ةةية فغالبةاك مةةا ترتكةةب الجريمةةة اإلرىابيةةة
لغرض يا ي معين إا أن التيريعات الجنائية كالتيريف الميبي والمصري مثالك بتجريميمةا لإلرىةاب قةد أضةفيا عمييةا طابعةاك
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جنائياك فأصبحت الجريمة اإلرىابية من الجرائم الجنائية واء في التيةريف الميبةي أو المصةري ،وجريمةة اإلرىةاب كةأي جريمةة
تكةةون فةةي ركنةةين أ ا ةةين ىمةةا الةةركن المةةادي والةةركن المعنةةوي ،ويتكةةون الةةركن المةةادي مةةن ةةموا ونتيجةةة وعالقةةة ةةببية أمةةا
الركن المعنوي تتخذ صورة القصد الجنائي وىذا ما تناولو عم النحو الثاني:
المطمب اقول – الركن المادي لمجريمة اإلرىابية
المطمب الثاني – الركن المعنوي لمجريمة اإلرىابية

المطمب األول 4الركن المادي لمجريمة اإلرهابية
يتكون الركن المادي لجريمة اإلرىاب من عنصرين :اقول صور ال موا اإلجرامي ،والثاني الغةرض مةن ال ةموا
ويبين من ذلا أن أىم ما يميز اإلرىاب كظاىرة قانونية ىو العنصر المةادي أي العنةظ بمعنةاه الوا ةف أي ا ةتعمال القةوة أو
التيديد بيا ( رور ،)111:2831،فيذا العنصر ينفةرد بأنةو محةل اتفةاق بةين جميةف المحةاوات التةي بةدأت مةن جانةب الفقةو
أو المنظمات الدولية أو اإلقميمية لوضف تعريظ لإلرىاب ،وفيمةا يمةي نتنةاول صةور ال ةموا اإلج ارمةي فةي الجريمةة اإلرىابيةة
عم النحو التالي:

أوال -صور السموك 4تتمثل صور السموك في األفعال اآلتية (راشد4)2002،
 -2ا تخدام القوة أو العنظ :يقصد با تخدام القوة أعمال القير ،وقد تكون با تخدام ال الح أو بدونو والمقصةود ىنةا
اا ةةتخدام الفعمةةي لمقةةوة ،وعم ة ذلةةا فةةرن مجةةرد حمةةل ال ةةالح ا يعةةد ا ةةتخداما لمقةةوة ،ويمةةزم أن يكةةون مةةن يةةأن
ا تخدام القوة ااعتداء عم النظام العام أو تعرض المة المجتمف أمنو لمخطر ،أيا كان قدر القوة الم تخدم
 -1التيد يد با تخدام القةوة أو العنةظ :يقصةد بالتيديةد زرع الخةوظ فةي الةنفس بالضةغط عمة إرادة إن ةان وتخويفةو مةن
أن ضر اكر بما يمحق بو ،مثل القتل أو الخطظ أو اايتصاب أو ىناا العرض ويير ذلا ،ويمزم أيضاك أن يكون
من يأن التيديد اإلخالل بالنظام العام أو تعرض المة المجتمف وأمنو لمخطر(العادلي)11:2883،
-3

الترويف :يقصد بالترويف خمق جو عام ذ أفراد اليعب أو يالبيتيم بةأنيم يعييةون فةي رعةب وخطةر دائمةين ،مثةل

إطةالق النةار أو وضةف مةواد متفجةرة فةي أمةاكن عامةة أو ةياحية أو أمةاكن التجمعةات التةي يرتادىةا النةاس كةدور العبةادة أو
و ائل المواصالت أو الجامعات أو المدارس أو الم ارح أو دور ال ينما أو ييرىم ،ويمزم أيضاك أن يكةون مةن يةأن الترويةف
اإلخالل بالنظام العام أو تعرض المة المجتمف وأمنو لمخطر

اإلرهــاب " مفهومه وآليات مواجهته"

67

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد األول  -العدد األول
يناير 0202م

ثانيا -الغرض من السموك4
اليةةدظ مةةن ا ةةتخدام القةةوة أو العنةةظ أو التيديةةد أو الترويةةف لتحقيةةق واحةةد مةةن اقي ةراض ااثنةةا عيةةر المحةةددة فةةي
نص القانون ،فميس مجرد ا تعمال القوة أو التيديةد بمةا يكفةي اعتبارىةا جريمةة إرىةاب ،وانمةا يجةب أن يبتغةي الجةاني بفعمةو
تحقيةق أحةد اقيةراض الةواردة نةص القةانون ،وىةةذه الغايةة التةي تةنص عمييةةا اليةارع تبةرز المصةةمحة التةي أراد حمايتيةا بةةنص
جريمة اإلرىاب
ويتمثل الغرض من ال موا في ىذه الجريمة ما يمي:
أ -أيراض تمثل اعتداء عم اقفراد :وىو ما يمثل:
 -2إيذاء اقفراد :يقصد بةو كةل فعةل ينطةوي عمة م ةاس ب ةالمة الج ةم أو الصةحة ةواء اتخةذ صةورة القتةل أو
الضرب أو الجرح ،كما قد يكون اإليذاء نف ياك أو عقمياك
 -1إلقاء الرعب :يقصد برلقاء الرعب إحداث الفزع والخوظ في نفوس الناس
 -3تعرض حياة اقفراد أو حرياتيم أو حقوقيم أو أمنيم لمخطر
ب -أيراض تمثل اعتداء عم الدولة أو المجتمف ككل :وىو ما يمثل:
 -2اإلخةالل بالنظةام العةام :يقصةد بالنظةام العةام فةةي الدولةة بجوانبةو المختمفةة اقخالقيةة وااجتماعيةة وااقتصةةادية
وال يا ية ،وقد انتقد جمب من الفقو الجنائي( يمس الدين)23:1449،
 -1تعرض المة المجتمف أو مصمحو أو أمنةو لمخطةر :يقصةد بتعةرض ةالمة المجتمةف لمخطةر تعطيةل مظةاىر
الحيةةاة العاديةةة فةةي الدولةةة ،أمةةا تعةةرض اقمةةن لمخطةةر يقصةةد بةةو زعزعةةة ال ةةكينة أد أف ةراد المجتمةةف( يةةمس
الدين)21:1449،
 -3اإلضرار ااجتماعي أو اقمن القومي
 -1إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو باآلثار :يقصةد بةو إلحةاق الضةرر بعناصةر البيئةة مثةل المةاء أو
اليواء أو آبار البترول أو الغابات( يمس الدين)23:1449،
 -.اإلضةرار بةةاقموال أو المبةةاني أو اقمةةالا :ييةةمل ذلةةا منقةةول وعقةةار لةةو قيمةةة ماديةةة وعمة ىةةذا فيةةو يتضةةمن
العقارات واء كمت أرضاك فضاء أم كانت أبنية كما يتضمن المنقوات بجميف أنواعيا
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 -9اا ةةتيالء عم ة اامةةاكن أو اا ةةتيالء عم ة اقم ةوال :يقصةةد بةةذلا العمةةل الةةذي يقةةوم بةةو اليةةخص بةةاحتالل
اقماكن واء أكمت ممموكة ممكية عامة لمدولة أو قحد الو ازرات
 -3منف أو عرقمة ال مطات العامة والبعثات الدبموما ية والقنصمية والييئات اقجنبية
 -9تعطيل تطبيق الد تور أو القوانين أو الموائح :مثل ممار ة مطاتو الد تورية أو إجراء اانتخابات
 -8اإلض ةرار بااتصةةاات أو بةةالنظم المعموماتيةةة أو بةةالنظم الماليةةة أو البنكيةةة أو بااقتصةةاد الةةوطني أو بمخةةزون
الطاقة أو مخزون ال مف والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية في الكوارث واقزمات

المطمب الثاني 4الركــــــن المعنـــوي
حرصت المادة الثانية من عم اقخذ بالقصد الخاص في صورة اإلخالل بالنظام العام أو تعرض المة المجتمف
وأمنةةو لمخطةةر ،وعمة الةةريم مةةن أن كافةةة الجةرائم ي ةةتيدظ بيةةا الجةةاني اإلخةةالل بالنظةةام العةةام بمةةا فةةي ذلةةا الجةرائم المض ةرة
بمصالح اقفراد الخاصة( يمس الدين ،)33:1449،إا أن القصود في ىذه المادة أكبر من ذلا ،إذ يصرظ إل المصمحة
العامة من خالل إلحاق الضرر بالمجتمف مبايرة ،بخالظ الحال في الجرائم الضارة بمصةالح اقفةراد ،فرنيةا تضةر بمصةمحة
المجتمةةف بطريةةق ييةةر مبايةةر ،وينصةةرظ القصةةود بالنظةةام العةةام إلة جميةةف عناصةره ةواء كانةةت يا ةةية ،أو اقتصةةادية ،أو
أمنية ،أو اجتماعية ،أو ثقافية ،فيجةب أن يتجةو إليةو قصةد الجةاني بطريةق مبايةر ،فمةثالك إذ تمثةل العمةل اإلرىةابي فةي القتةل
فرن القصد الخاص في جريمة اإلرىاب يتجاوز مجةرد نيةة قتةل المجنةي عميةو إلة نيةة إحةداث إخةالل بالنظةام العةام لممجتمةف
ككل أو تعرض المتو أو أمنو لمخطر ،وىةو مةا يتةوافر بوجةو خةاص فةي الصةورة اقولة مةن القصةد الخةاص ،والتةي تتمثةل
فةةي إيةةاعة الخةةوظ العةةام أو الترويةةف  ،وىةةذا مةةا نبيةةت إليةةو الةةدكتورة فوزيةةة عبةةد ال ةةتار ،رئةةيس لجنةةة اليةةؤون الد ةةتورية
والتيةريعية فةةي الجم ةة الثانيةةة بعةةد المائةة مةةن مجمةةس اليةعب بتةةاريخ  2.يوليةةو 2881م ،كمةا يتةوافر ذلةةا مةن الصةةور التةةي
تنص بمصالح الدولة مبايرة ،تحقق ذلا أو تحقق ذلا أو لم يتحقق
ومةةن حيةةث مضةةمون اقعمةةال اإلرىابيةةة :فةةرن بعةةض أعمةةال اإلرىةةاب ا تكمةةظ طبيعتيةةا اقىةةداظ اإلرىابيةةة أد
مرتكبييةا مةةا لةةم يكمةةظ عةةن ذلةةا مضةةمون العمةةل ،فريةةعال الح ارئةةق عمةةداك ،وااعتةةداء عمة المبةةاني الحكوميةةة قةةد يكةةون عمةالك
إرىابيةاك ،ولكةةن إثبةةات القصةةد الخةةاص الةةذي يكمةةظ عموميةةة اليةةدظ أد الجةةاني ،ويجةةب التعةةرظ عم ة مضةةمون ىةةذا العمةةل
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ومن و ائل ىذا التعريظ وجود التعريظ وجود ميروع إجرامي فردي أو جماعي ،يكون العمل اإلجرامي المرتكب ىو إحةد
و ائل تنفيذه
وق ةةد ي ةةتخمص القص ةةد الجن ةةائي م ةةن بع ةةض البواع ةةث الت ةةي دفع ةةت إلة ة الجريم ةةة وخاص ةةة البواع ةةث ال يا ةةية أو
اقيديولوجية (حكم محكمة النقض)288.،

المبحث الثالث
سبل مكافحة اإلرهاب
اإلرىاب ظاىرة موصولة الحمقات وم تمرة اقعمال والتتةابف ولي ةت حديثةة ،كمةا يتصةور الةبعض ،ومةا نعةاني منةو
فةةي مجتمعنةةا ودول اليةةوم إا حمقةةة مةةن حمقةةات اإلرىةةاب ،عانةةت منةةو مجتمعةةات اامس(دبةةارة ،)2884،ولقةةد تةةم وضةةف اتفةةاق
دولي يامل لمناىضة عمل المنظمات اإلرىابية ودعم جيود التعاون الدولي لمكافحة اإلرىاب

المطمب األول 4التعاون الدولي لمكافحة الجريمة االرهابية
 جهود األمم المتحدة4
بةدأ اىتمةام اقمةم المتحةةدة بمكافحةة اإلرىةاب بعةد ت ازيةةد العنةظ وانتيةار ظةاىرة خطةةظ الطةائرات واحتجةاز المبعةةوثين
الدبموما يون وتمثمت:
أواك -إدانةةة اقمةةم المتحةةدة لإلعمةةال اإلرىةةاب الةةدولي وحةةث عم ة التعةةاون لمكافحةةة وقةةد تبنةةت ىةةذه اقخي ةرة عةةدة
ق اررات ،في  21دي مبر 2898م ،أصدرت المعية العامة ق ار ار يةدين تحويةل الطةائرات المدنيةة بةالقوة أثنةاء طيرانيةا
وأكدت عم ضرورة اتحاد إجراءات فعالة
كما أصدر مجمس اقمةن قة ار ار فةي  48ةبتمبر 2894م ،عبةر فيةو عةن قمقةو البةاله لمتيديةدات التةي تتعةرض ليةاحياة المدنيين اقبرياء ب بب خطظ الطائرات
كما إدانة الجمعية عممية أخذ واحتجاز الرىائن التي نتج عن اا تيالء الغير ميةروع لطةائرات وفةي  14جويميةة 2831م،اتخذ مجمس اقمن ق ار ار أعرب فيو عن القمق الباله إزاء تيديد حياة الركاب نتيجة اا تيالء الغير ميروع عم الطائرات
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ومنذ عام 2831م ،كتفت اقمم المتحدة حممتيا وتحولةت مةن اإلدانةة ،وتناولةت اإلرىةاب بمختمةظ صةوره
وأيكالو وظروفو وحاولت التوصل إلة تعريةظ محةدد لمعمةل اإلرىةابي ،وااتفةاق عمة و ةائل مكافحتةو ،ابتةداء مةن
الدورة ال ابعة والعيرين عام 2831م ،حت اآلن (ح ين)2898،

ثانيا -المجنة الخاصة المعينة باإلرهاب الدولي
بناءاك عم قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  3431الصادر في  29دي مبر 2831م ،أنيئت لجنة خاصةة
باإلرىاب الدولي لد ار ة المالحظات التي تقدم ليا الدول ،وقد اجتمعت في مقر اقمم المتحدة في فترة ما بين 23
أوت بتيكيل لجنة فرعية
اقول  :تختص بتعريظ اإلرىاب
الثانية :تدرس اق باب الكامنة وراء تفش الظاىرة
وا ازلةةت المجنةةة الخاصةةة المعينةةة باإلرىةةاب متواصةةمة عمميةةا حت ة اآلن طبقةةا لتفةةويض الممنةةوح ليةةا بق ةرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  3431الصادر في  29دي مبر 2831م

المطمب الثاني 4صــــــــور التعـــــــاون
تمثل مكافحة الجريمة في صورتين صورة التعاون المادي ،وصورة التعاون القانوني
 -2ص ةةورة التع ةةاون الم ةةادي :يأخ ةةذ ي ةةكل تب ةةادل المعموم ةةات ع ةةن اإلرى ةةابيين والني ةةاط اإلرى ةةابي ،واجة ةراءات الت ةةدريبات
الميتركة بين القوات أو الوحدات لقمف اإلرىاب ،وتقديم الت ييالت الالزمة لممكافحة ،وىةي م ةألة يا ةية تصةدر
بيأنيا ق اررات يا ية
 -1صةةورة التعةةاون القةةانوني :ت ةةع مةةن خالليةةا الةةدول مةةن أجةةل الحيمولةةة دون ىةةروب اإلرىةةابيين دون عقةةاب ،وىةةو
ييجف الظاىرة عم اا تمرار ،فقد يفر اإلرىابيين من دولة إل أخر يير التي ارتكبوا فييا عممياتيم اإلجرامية
مجاالت التعاون الدولي في مكافحة الجريمة اإلرهابية -1التعاون الدولي لتسميم المجرمين
أ

أىمية دور الت ميم في مكافحة هجرائم اإلرىابه
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الت ميم ىو أن ت مم دولة قخر يخصا من وبا إليو اقتراظ جريمة أو صدر ضده حكم بالعقاب كي تتول محاكمتو
أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده ،وقد ركزت عدة معاىدات واتفاقيات ثنائية عم دور الت ميم في تفعيل التعاون الثنائي أو
الجماعي بين الدول في مكافحة الجريمة ،خصوصا ما اصطمح عم ت ميتو بالجرائم اإلرىابية إا أن العنصر أو الطابف
ال يا ي ليذه الجرائم ا يمكن تجاىمو إقصاءه ب يولة وان عت بعض المعاىدات لتكريس ذلا ،وبما أن القاعدة الم تقرة
فقيا وقضاء والتي أكدتيا ودعمتيا معاىدات وقوانين الت ميم تقر بأنو ا يجوز الت ميم في الجرائم ال يا ية ،ولما كانت
جرائم اإلرىاب تدخل بطبيعتيا في نطاق الجرائم ال يا ية فرنو بالتالي ا يجوز الت ميم فييا إا أن المعاىدات الرادعة
لمعنظ ال يا ي عت إل إقصاء اإلرىاب من مجال اإلجرام ال يا ي وذلا لغاية عدم تمكين المجرم من اافالت من
العقاب يحقق الت ميم مصمحة المجتمف الدولي في منف الجرائم وا تتباب اقمن في كامل أرجاءه
ب -حدود دور الت ميم في مكافحة جرائم دولية هإرىابيوه
من بين اا ةتثناءات مةا ىةو موضةوعي ،والةبعض اآلخةر مةا يمكةن اعتبةاره مةن العوائةق اليةكمية أو اإلجرائيةة ،فيمةا
يتعمةةق بالحةةدود الموضةةوعية ،با ةتثناء م ةةممة عةةدم وجةةود عةةرظ فةةي القةةانون الةةدولي يمةةزم الةةدول بالموافقةةة عمة ت ةةميم بعةةض
المجرمين أو المتيمين ،وتتميز هالجرائم اإلرىابية عن الجرائم ال يا يةه ،وىذا التمييز الذي ينتج عن تكييظ الجرائم وتقييميا
تعتبر من صالحيات الدول أي من عناصر ال يادة التي تتمتف بيا الدول التةي تةرفض التنةازل عةن بعةض ىةذه الصةالحيات
تحت أي ظةرظ مةن الظةروظ ،وىةذا مةا يةنعكس ةمبا عمة التعةاون القضةائي الةدولي خاصةة فيمةا يتعمةق بةرجراء الت ةميم كمةا
يعيةةب الفقيةةاء عم ة بعةةض المعاىةةدات وااتفاقيةةات الدوليةةة تركيةةا ىاميةةا كبي ة ار مةةن الحريةةة لمةةدول فةةي عمميةةة تكييةةظ وتقيةةيم
ال جرائم ،ما من يأنو أن يتناقض أىداظ ىذه المعاىدات في تكريس آلتو وصرامتو واجةب الت ةميم فتمثةل ىةذه ضةمنيا هجةرائم
إرىابيةةةه ،فمةةو أخةةذنا عم ة

ةةبيل المثةةال ااتفاقيةةة اقوروبيةةة لمكافحةةة اإلرىةةاب التةةي ةةعت جاىةةدة فةةي تك ةريس آليةةة والزاميةةة

الت ةةميم فةةي بعةةض الجةرائم التةةي قننتيةةا المعاىةةدات الدوليةةة لةةو وجةةدنا أن عةةددا مةةن فصةةول ااتفاقيةةة ذاتيةةا تضةةعظ مةةن وحةةدة
وصرامة ىذه اإللزامية (المالكي)2884،
ولكةةن المالحةةظ أن عةةدم ت ةةميم المجةةرم ال يا ةةي لةةم يعةةد مرادفةةا أو مقرونةةا بمةةنح المجةةوء ال يا ةةي ،وفةةي القةةانون
المقارن ،نجد أيمب الميرعين ينحون نفس ىذا المنح من ذلا مثال الميرع الفرن ي والقانون الميبي ،ويبةرر رأي آخةر ىةذا
المبدأ بةررادة الدولةة بةربراز ةيادتيا والتم ةا بيةا فةي مختمةظ الحةاات والمجةاات الممكنةة ،وبمةا أن ال ةمطة القضةائية تعتبةر
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من بين أىم مكونات ال يادة الوطنية فرن الدولة عادة ما تحرص عم التم ةا بحةق التتبةف ومقاضةاة مواطنييةا باعتبةار ذلةا
يج د أحد تجميات ممار ة يادتيا فوق ترابيا
إا أن ىذا المبدأ أو اليرط الذي أصبح يمثل قيدا أو عائقا وجو ت ميم المجرمين تعرض لنقد يةديد إذ يةر بعةض
الفقياء أنو يؤدي إل التضييق في مجال التعاون الدولي ضد اإلجرام ،فتالحظ أن معاىدات التعاون القضائي وخاصة منيا
المتخصصةة فةةي مكافحةة هاإلرىةةابه أصةةبحت ت ةتثني هجةرائم اإلرىةةابه مةن مبةةدا أعةدم ت ةةميم الرعايةةا ،مةن ذلةةا ،أن ااتفاقيةةة
العربية لمكافحة اإلرىاب تترا الخيار لمدول اقعضاء ما بين الت ميم أو المحاكمة
 -2تطوير االختصاص القضائي الجنائي الدولي في الجرائم اإلرهابية4
ة ةةعت المعاىة ةةدات الدولية ةةة وااتفاقية ةةات اإلقميمية ةةة إل ة ة تو ة ةةيف مجة ةةال اختصة ةةاص القضة ةةاء الجنة ةةائي بة ةةل ومنحية ةةا
اختصاصةةا يةةامال يتةةيح ليةةا صةةالحية تتبةةف ومحاكمةةة كةةل مةةتيم بارتكةةاب هج ةرائم اإلرىةةابه يوجةةد فةةوق إقميميةةا أيةةا كةةان مكةةان
ارتكةةاب الجريمةةة أو جن ةةية الفةةاعمين ،وقةةد كةةان اقمةةل كبي ة ار فةةي أن ي ةةند ااختصةةاص القضةةائي فةةي هج ةرائم اإلرىةةابه إل ة
محكمة جنائية دولية وىو ما لم يتحقق مف المحكمة الجنائيةة الدوليةة الدائمةة التةي بعثةت ر ةميا فةي أخةذت جميةف المعاىةدات
وااتفاقيةةات الدوليةةة الرادعةةة لةةبعض ج ةرائم العنةةظ الخطي ةرة الم ةةماة هإرىابةةاه بمبةةدأ الت ةةميم أو المعاقبةةة ،ويقضةةي ىةةذا المبةةدأ
بضرورة إ ناد ااختصاص القضائي إل محاكم أية دولة بالنظر في بعض الجرائم التي قد تربطيا أو ا تربطيا بيا عالقة
عندما ترفض ىذه الدولة ت ةميم مرتكبةي ىةذه الجة ارئم المتواجةد مةن فةوق إقميميةا ،ريةم ييةاب قواعةد فةي القةانون الةدولي تضةف
مما ليذه اقولويات ،وريم أن الدولة المطموب منيا الت ميم قد تكون يير معنية بالجريمة أصال
وتقوم المعاىدات وااتفاقيات الدولية عمومةا بر ةناد ااختصةاص لممحةاكم الوطنيةة عةن طريةق إلةزام الةدول بتأ ةيس
اختصاصيا القضائي بالنظر في بعض الجرائم عم أ اس اختصاصيا اإلقميمية واليخصية والواقعية ،وكذلا اعتمادا عم
معةايير أخةر جةةاءت بيةا ىةذه المعاىةةدات خصوصةا فيمةا إا أنيةةا لةم تةدرا ياياتيةةا ،فعديةدة ىةي الةةدول التةي ا تقةر قوانينيةةا
بعةةض ااختصاصةةات القضةةائية خصوصةةا إذا لةةم تةربط ىةةذه الةةدول بالجريمةةة محةةل التتبةةف أيةةة عالقةةة إقميميةةة أو يخصةةية أو
أمنية ،وىذا المنح من جانب بعض الدول خمظ فرايا في ردع ما ي م باإلرىاب ،لةذلا ةع القةانون الةدولي فةي مرحمةة
متقدمة إل الضغط أكثر عم الدولي لكي تقر قوانينيا بما يعرظ بااختصاص اليامل أو القضائي العالمي
-محاولة تكريس مبدأ ااختصاص اليامل أو ااختصاص العالمي في ردع جرائم دولية هإرىابيةه
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يياب دور المحكمة الجنائية الدولية في ردع جرائم دولية هإرىابيةهتعتبر المعاىدة التي أبرمت في المؤتمر الدبموما ةي برومةا فةي  29جويميةة 2889م ،والتةي أدت إلة تبنةي النظةام
اق ا ي لممحكمة الجنائيةة الدوليةة الدائمةة ،تقةدما جبةا ار نحةو تحقيةق النظةام القةانوني الةدولي إا أن عديةد اانتقةادات وجيةت
ليذا النظام اق ا ي ،وقد عاب عميو الفقياء والمحممون احتواءه عم عدة عيوب ونقائص ،وأىةم مةا يعنينةا مةن ىةذه العيةوب
والنقائص ىو مجال اختصةاص المحكمةة المةادي ،أي الجةرائم الدوليةة التةي حةددىا النظةام اق ا ةي لتتعيةد المحكمةة بتتبعيةا
وردعيةةا ،وتتمثةةل ىةةذه الج ةرائم أ ا ةةا فةةي :جريمةةة اإلبةةادة الجماعيةةة والج ةرائم ضةةد اإلن ةةانية وج ةرائم الحةةرب وجريمةةة العةةدوان
وبما أن كثي ار من الفقياء وال يا يين واقكاديميين واإلعالميين يتحدثون ويجزمون منذ بداية القرن العيرين وخصوصا بدايةة
من بعينات ىذا القرن عم أن اإلرىةاب يعتبةر مةن أيةد الجةرائم خطةورة ،فةنحن ن ةتغرب ييةاب أو تةداخل هجةرائم اإلرىةابه
من نطاق اختصاص ىذه المحكمة التي اعتبرىا البعض المبنة اقىم في صرح العدالة الكونية ،الخطورة اقولة نحةو تحقيةق
ىذا الحمم

الخــاتــمة والتـوصيــات
إن مكافحةةة اإلرىةةاب ،فةةي ييةةاب تعريةةظ قانونيةةة لمظةةاىرة وتحديةةد أركةةان وعناصةةر لجريمةةة واضةةحة ودقيقةةة الت ازمةةا
بمبةةدأ اليةةرعية ،ومبةةدأ التأويةةل الضةةيق لمةةنص الج ازئةةي ،ومبةةدأ الم ةةاواة أمةةام القةةانون ،يصةةبح ةةيفا م ةةمطا عمة رقةةاب الةةدول
واليعوب في الممار ة الدولية ،والعالقة بين الحكام والمحكومين عم الم تويات المحمية الوطنية
وتجةةدر اإليةةارة إل ة أن كثية ار مةةن الفقيةةاء والبةةاحثين ،والمالحظةةين أصةةبحوا ميةةالين اعتبةةار مصةةطمح اإلرىةةاب فةةي
ا تعمالو المعاصر ،يحمل داات يا ية دعائية أكثر من دااتو القانونية واإلجرامية ،فقد أصبح ىةذا المصةطمح ي ةتعمل
كيعار يا ي أو تيمة يا ية ،وتوظظ بالتالي لمضغط واابتزاز أو لمتييير والدعاية

التوصيات4
 -2يجةةب تك ةريس وتحقيةةق مبةةادئ العةةدل واإلنصةةاظ والم ةةاواة ،والةةتخمص مةةن جميةةف الميةةاكل العالقةةة ،مثةةل ااحةةتالل
والعنصةرية وانعةةدام التكةةافؤ ااقتصةةادي وااجتمةةاعي بةةين اليةةعوب أو بةةين المةواطنين ،يجةةب إعطةةاء الحريةةات التةةي
تضمنيا المواثيق والمعاىدات الدولي والد اتير ،وخصوصا حرية التعبير والرأي
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 -1يجب عم الدول أن ت ع إل إيجاد حمول أمنيةة وقضةائية وع ةكرية لمعالجةة أ ةباب اإلرىةاب ودوافعةو مةن أجةل
تقميص من حجم العنظ اإلرىابي قبل القضاء عميو
 -3قبةل تكةريس ىةذه الحمةول أو تمةا يجةب عمة القةانون قبةل كةل يةيء أن يعةرظ اإلرىةاب تعريفةا دقيقةا وصةارما ،وأن
يحدد أركان وعناصر جريمة إرىابية مفترضة إن كان ذلا ممكنا ،أو أن يطةرح ىةذا المصةطمح أو ىةذه العبةارة بمةا
تحممو من معاني وداات ومضامين مختمفة ،قد تصل إل حد التناقض ،من مجمةوع قوامي ةو ونصوصةو الدوليةة
أو الوطنية
 -1إن ال يا ية الجنائية التي اتبعيا الميرع الميبي لمواجية جرائم اإلرىاب في قانون مكافحة اإلرىاب الجديد رقةم()3
ل نة 1421م ،تت م فيما يخص بيق ال يا ةة التجريميةة بالتو ةف فةي التجةريم ،واقخةذ بالبعةد الوقةائي عبةر تجةريم
أفعال تعد حاج از و ياجا قبةل ارتكةاب الفعةل اإلرىةابي ،أمةا فيمةا يتعمةق بيةق ال يا ةية العقابيةة فرنيةا تت ةم بالتيةدد
في العقاب مف إيفال البعد اإلصالحي والتيذيبي كيدظ لمعقوبة ،أما فيما يخص اإلجراءات وال مطات اا ةتثنائية
الممنوحة لمقائمين برج ارءات التحقيق ،فرنيا وا عة لمغاية
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Abstract
Failure of prestressed concrete structures due to corrosion is significant issue that has high
economic impact and in some cases results in loss of life. Predicting and detecting corrosion
at its early stages has been an engineering challenge that provides the opportunity to protect
the structure from further deterioration. The Man-Made River Project, which transports water
from the Libyan dessert to the coastal areas, is an example on the high expenses of ignoring
structural health monitoring (SHM). The project suffered from unpredicted catastrophic
failures in pipes due to corrosion. This paper presents an experimental investigation into the
effectiveness of Acoustic Emission (AE) technique as SHM tool to detect corrosion of steel
wires in prestressed concrete. Experimental results show that AE is efficient in detecting the
early stages of corrosion of steel in prestressed concrete structures.
Keywords: Structural health monitoring, Acoustic emission, Corrosion, Steel
reinforcement.

:الملخص
يعتبرانهيار المنشآت الخرسانية سابقة االجهاد بسبب التآكل احد المشاكل الهندسية التي لها تأثير اقتصادي سلبي
 التنبؤ بحدوث التآكل واكتشافه في مراحله المبكرة كان دائما ً من.وفي بعض الحاالت تسبب ايضا ً في خسائر بشرية
 مشروع النهر الصناعي في ليبيا الذي ينقل.التحديات الهندسية لما له من قدرة على حماية المنشأة من مزيد من التدهور
، (SHM) المياه من الصحراء الليبية إلى المناطق الساحلية هو مثال على التكلفة الباهظة إلهمال مراقبة صحة المنشأة
 هذا البحث يقدم.حيث عانى المشروع من عدة انهيارات كارثية في االنابيب نتيجة التآكل في االسالك سابقة االجهاد
( كوسيلة لمراقبة صحة المنشأة الكتشاف تآكل اسالكAE) دراسة عملية حول فعالية استخدام طريقة االنبعاثات الصوتية
 تم في البحث تجهيز نموذج عملي يحاكي االنابيب المستخدمة في مشروع النهر.الصلب في الخرسانة سابقة االجهاد
الصناعي وإجراء مجموعة من التجارب على قدرة اجهزة التقاط االنبعاثات الصوتية على التقاط االنبعاثات الناتجة من
 يمكن استخدامها بفاعلية فيAE  بينت النتائج العملية ان طريقة.تآكل االسالك والذي تم تسريعه باستخدام التيار المسلط
.اكتشاف المراحل األولى لتآكل الصلب في الخرسانة سابقة االجهاد

1. Introduction
Prestressed concrete is made by subjecting the steel wires to a permanent tension to compensate
for the inadequate tensile strength of the concrete. The main advantages of prestressed concrete
structural materials are that they are stronger, lighter and “crack free” (Singh 2000) and hence
these materials are of use in various engineering structures such as dams, bridges, nuclear reactor
shells, railway sleepers, pressure vessels and concrete pipes.

Structural Health Monitoring (SHM)……
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Prestressed Concrete Cylinder Pipe (PCCP) is one of the most durable pipe materials for large
diameter pipes due to its high resistance to large inner pressure and external loading. PCCP is
used to transport water and wastewater in several projects around the world such as the USA,
China, Libya, Australia, Europe, the Middle East, and South America. The Man Made River
(GMMR) in Libya and the South-to-North Water Diversion (SNWD) in China are major water
transport projects which required extremely large diameter PCCP. (Elliott et al 2006, Travers
1997, Xiong et al. 2010).
These major projects require structural health monitoring to evaluate the health status of
composite structures which is defined as all the information relating to the evolution of
degradation modes within a composite structure. Corrosion is a major cause of structure
degradation; its cost is estimated in billions of dollars every year. For example, the cost of repair
of concrete structures damaged by corrosion in the UK is estimated about one billion dollars a
year (Ann et al. 2009). Furthermore, failures due to corrosion may result in loss of life which
cannot be compensate for.
The concrete provides the ideal environment to protect the steel wires which are embedded in it
possibly for over 50 years (Bertolini et al. 2004). However, the life of a concrete structure
becomes shorter due to steel corrosion which may occur by aggressive ion attack from products
of chloride or carbonation (Ann et al. 2009). It is The main reason of failure of bridges and
concrete pipes is due to corrosion during the short period after they were constructed.
An example of unexpected failure of prestressed concrete structure is the pipe failures due to
corrosion occurred in the Man-Made River Project of Libya (MRA). The project is the one of the
major civil engineering projects of the 20th century using almost 4000 km of prestressed concrete
cylinder pipe (PCCP) networks as shown in Figure 1. (Kuwairi 2006, Essamin and . Holley 2004 ,
Ing et al. 2005, Hellier 2001, Carpinteri et al. 2007). The pipes are designed to take best advantage
of the compressive strength and corrosion-inhibiting property of Portland cement concrete and
mortar and the tensile strength of prestressing wire. A typical cross-section of the PCCP is shown
in Figure 2.

Figure 1 Layout of the Pipe Networks of MRA

Structural Health Monitoring (SHM)……

Figure 2 Typical Cross-Section of the PCCP
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Five catastrophic pipe failures due to corrosion have occurred since their installation. Apart from
future corrosion protection, engineers face the challenge of finding a way to detect the corrosion
and prevent the pipes from deteriorating (Singh 2000). This highlights the importance of structure
health monitoring in prestressed concrete structures.
This paper aims to evaluate the effectiveness of acoustic emission as a structure health monitoring
tool and its ability to detect the early stages of corrosion prior to deterioration and eventual failure
of the PCCP with application to the Man-Made Project of Libya.

1.1 Structural Health Monitoring
Structural Health Monitoring (SHM) can be defined as the process of implementing a damage
detection technique for civil and mechanical structures. In this context, damage is defined as
changes to the material and structure properties which adversely affect the system's performance
(Sohn et al 2014). Among these damage detection techniques is acoustic emission (AE).

1.2 Acoustic Emission
Deformation due to fracture in a material releases stored strain energy, this is consumed by
nucleating new external surfaces (cracks) and emitting elastic waves. The latter phenomenon is
defined as acoustic emission (AE). It can also be defined as “the transient elastic waves which
are generated by the rapid release of energy from localized sources within a material” (Miller
2005). All the frequencies of the concerned waves are in the ultrasonic range between 50 kHz and
1.5 MHz. The released waves, of different natures and frequencies, propagate in the material and
may undergo modifications before reaching the surface of the studied sample. The surface
vibration is generally detected by a piezoelectric sensor which translates it in the form of an
electrical signal. This acoustic emission signal is then amplified and digitized by acquisition
software, Figure 3. By analysing the resultant waveform in terms of feature data such as
amplitude, energy and time of arrival, the severity and location of the AE source can be assessed.

Figure 3 AE diagram of the acoustic emission sequence.
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2. Experimental Set-up
2.1. Sample preparation
A close simulation to real condition of the PCCP is essential to the accurate results of the
current study. High strength steel wire samples are put under tension equal to 60 % of their UTS.
The tension is maintained using a tension frame especially designed and fabricated. It is
composed of two blocks (190mm x 45mm x 45mm) assembled via two threaded bars and two
threaded steel bars with a diameter of 20 mm and a length of 500 mm. Four holes, two of 20 mm
diameter and two 6mm diameter, are drilled in each block and eight nuts are used to tighten the
two blocks. a schematic drawing for the tension holding frame is shown in Figure 4. The two
working wire samples are passed through the 6 mm diameter holes in the steel blocks and then
through two modified bolts and nuts (to control the tension load of each wire). Finally, a steel
cylinder is threaded over the wire and then compressed in a loading machine. In this way the
modified nut and bolt could be expanded between the clamped cylinder and the steel block and
as a result tension could be introduced into the wire. Each wire was subjected to a tensile force
of 20 kN by adjusting the bolts and nuts and monitored via strain gauges mounted on the wires.

Figure 4 Holding frame with the wire samples mounted.

High strength steel wires samples similar to those used in GMRA PCCP are used in this
experimental simulation. The steel wire has the following metallurgical composition and
mechanical properties as certified by the wire manufactures: Carbon steel (carbon 0.8-0.84%,
0.85-1.00%Mn, 0.030 %Max S, 0.035% Max P, 0.20-0.35% Si). The tensile strength of the wires
is almost 1738 MPa. supplied from GMRA PCCP manufacturing plant.
The wire samples are immersed in concrete to simulate the real conditions. A concrete block
(200*200*50mm), representing the inner pipe is prepared according to the technical specification
for PCCP Manufacturing used in the GMRA in accordance with AWWA C301-92 ( Singh 2000).
Finally, the mortar 200*200mm and 20 mm thickness consisting of one part cement to not more
than three parts fine aggregate by weight was coated on the upper surface of the concrete. The
construction is shown in Figure 5.
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Figure 5 Concrete and mortar specimen

2.2. Setup of AE instruments
Four Physical Acoustic Limited (PAL) AE sensors (R3I – resonance 30 kHz, R6D – resonance
60 kHz) are mounted to the top surface of mortar in the four corners of the rectangular specimen
as shown in Figure 6. The four AE sensors were mounted using silicon sealant as an acoustic
couplet and were fixed on the upper surface of mortar with a U shaped plate attached with screws
holding the sensors and to ensure a good coupling. The threshold level for AE data acquisition
is set up at 40 dB. The sensitivity of the AE system was checked using the Hsu-Neilson source
(Hsu and Breckenridge 1981).

Figure 6 Schematic Diagram and Photo of Experimental set up

3. Results and Discussion
Figure 7 shows the cumulative acoustic energy as detected by all sensors for almost nine days
of continuous monitoring. The detected energy is attributed to active corrosion and mortar
cracking. The graph demonstrates the behaviour of the energy emission in three regions of time.
Each period of time marked represent three days of monitoring.
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Figure 7 Energy vs. time

Figure 8 shows source location of sample before supplying current (no corrosion) for about 20
hours. It can be seen that there is a low level of events prior to the onset of corrosion. A colour
key that indicates the number of signals detected at a position is also provided.

Figure 8 Source locations before supplying current (no corrosion)

The period of test is divided to three different stages as shown in Figures 7 and 8. The first stage,
which is first three days, is named period 1. The energy emitted is attributed to constant corrosion
activity, a small visible crack and the separation of mortar from the concrete.
Furthermore, Figure 9 shows the source location of signals within this period 1. It can be seen
that the highest hits concentration appears in the region of corrosion reaction, where the stainless
steel plate (cathodic reaction) and wire (anodic reaction) are placed.
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Figure 9 Source location for first three days (Period 1)

The second stage is between the fourth day and sixth day which is named period 2. In this stage,
it can be seen that the emission energy increases significantly as shown in Figure 7. Furthermore,
it can be seen that in Figure 10 the locations considerably increase due to the growth of the crack
and split of mortar from concrete. Also, a high concentration of hits in the area of corrosion
reactions can be observed.

Figure 10 Source location for middle three days (Period 2)

During the final three days (period 3 in Figure 7) it can be noted that the energy decreases due to
decrease of corrosion rate. In addition, Figure 11 shows source location on the mortar surface. It
can be seen that the number of hits is decreased from period two.
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Figure 11 Source location for last three days (Period 3)

Figure 12 shows the distribution of hits with minimum amplitude 40dB for whole test (three
periods) while Figure 13 shows hits distribution with amplitude greater than 47dB for whole
period of the test. It can be noted that the highest hits concentration and highest energy in region
coincide with maximum wire corrosion which was visibly observed post test.

Figure 12 Source locations for 9 days
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Figure 13 Source locations for whole test with amplitudes greater than 47dB

Figure 14(a) is a schematic diagram of the specimen after testing. The figure shows the sensors
mounted on mortar surface, wires, stain steel plate and crack shape. Figure 14b is a photograph
of the top mortar surface after finish the test, again showing the crack shape. Comparing the two
figures with previous locations reinforces that the AE was detecting the concrete cracking as a
result of wire corrosion within the specimen.

(a)

(b)

Figure 14 Schematic Diagram and photo of top mortar surface

The corrosion wires and corrosion product once the mortar had been removed is shown in Figure
15. It is evident that significant corrosion occurred in the upper wire and it was in this location
that a large majority of AE signals were detected and located. The results offer encouragement to
the use of the AE technique to detect early corrosion in pipe structures, however for full validation
considerable larger specimens will have to be considered.
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A further series of investigations are planned that will utilize environmental chambers to assess
temperature effects and geometric effects with the ultimate aim of producing a guide to detecting
early corrosion in pipe structures using AE.

Figure 15 Photo of upper concrete surface and wires

4. Conclusions
This paper investigates the effectiveness of AE technique as SHM tool. The results show that
AE can be used efficiently to monitor the corrosion activity and can detect the onset of corrosion
in steel wire in the interface between prestressed concrete and mortar. Furthermore, this technique
is found to be able to locate approximately the corrosion activity on small prestressed concrete
samples.

Structural Health Monitoring (SHM)……

95

 العدد األول- المجلد األول
م2020 يناير

 بنغازي- المجلة العلمية للجامعة المفتوحة
Scientific Journal of Open University - Benghazi

References
 S. Singh, Corrosion Studies on Prestressing Steel Wire, Ph.D. Thesis, Imperial College,
University of London ,2000.
 K. Ann, J. Ahn, J. Ryou, The importance of chloride content at the concrete surface in
assessing the time to corrosion of steel in concrete structures, Construction and Building
Materials, 23, pp239–245, 2009.
 L. Bertolini , B. Elsener , P. Pedeferri , R. P. Polder, Corrosion of Steel in Concrete.
Morlenbach: WILEY-VCH, 2004.
 R. Miller, E. Hill, P. Moore, Non-destructive Testing Handbook, Acoustic Emission Testing,
Volume 6, USA, 2005.
 A. Kuwairi, Water mining: the Great Man-made River, Libya, Proceedings of ICE Civil
Engineering 159 May 2006 Pages 39-43 paper 14382, 2006.
 O. Essamin and M. Holley, Great Man Made River Authority (GMRA): The Role of Acoustic
Monitoring in the Management of the Worlds Largest Prestressed Concrete Cylinder Pipe
Project , Proceedings of the ASCE Annual International Conference on Pipeline Engineering
and Construction, August 1-4, San Diego, California, 2004.
 Al NAHR CO. LTD. In Libya, Technical Report, July 1999.
 M. Ing , S. Austin , R. Lyons, Cover zone properties influencing acoustic emission due to
corrosion, Cement and Concrete Research 35 pp 284– 295, 2005.
 C. Hellier, Handbook of Non-destructive Evaluation, McGraw-Hill, USA, 2001.
 A. Carpinteri,G. Lacidogna, N. Pugno, Structural damage diagnosis and life-time assessment
by acoustic emission monitoring. Engineering Fracture Mechanics 74, pp273–289, 2007.
 X. Li and Y. Zhang, Analytical Study of piezoelectric Paint for Acoustic Emission-Based
Fracture Monitoring, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 31, pages
684-694, 2008.
 N. N. Hsu, and F. R. Breckenridge, Characterization and Calibration of Acoustic Emission
Sensor. Materials Evaluation 39 (1) pages 60-68, 1981.
 H. Sohn, , et al., “A Review of Structural Health Monitoring Literature: 1996–2001,” Report
Number LA13976-MS, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, 2004.
 H. Elfergani, R. Pullin, K. Holford. Damage assessment of corrosion in prestressed concrete
by acoustic emission, Construction & Building Materials Journal 40 pages 925–933, 2013 .
 N Godin , P Reynaud , G Fantozzi . Acoustic emission and durability of composite materials.
ISTE, Limited; 2018 Feb 14.

Structural Health Monitoring (SHM)……

96

 العدد األول- المجلد األول
م2020 يناير

 بنغازي- المجلة العلمية للجامعة المفتوحة
Scientific Journal of Open University - Benghazi

Predicting of Weekly Solar Energy Generation
Using ARIMA Approach
OMAR . M .ELMABROUK
Faculty of Engineering, University of Benghazi.

omar.elmabrouk@uob.edu.ly

NAJI. S .ABDELWANIS
Faculty of Engineering, University of Benghazi.

naji.abdwlwanis@uob.edu.ly

ABDELAZIZ M. BADI
Faculty of Engineering, University of Benghazi.

abdelaziz.badi@uob.edu.ly

Abstract
In this study, a statistical modeling approach named ARIMA has been utilized to predict the
mean solar radiation for 10 weeks in Benghazi city. Since the collected solar radiation data
described as non-stationary, it was firstly changed to stationary time series to be suitable for the
application of the ARIMA model. The model is validated by means of determining the mean
absolute error (MAE). The mean absolute error (MAE) was found to be 7 % which demonstrate
the accuracy of the developed model and the efficiency of the used approach.
Keywords: solar radiation; predicting; ARIMA; modeling; time series.

الملخص
10  للتنبؤ بمتوسط اإلشعاع الشمسي لمدةARIMA  تم استخدام أسلوب النمذجة اإلحصائية المسمى، في هذه الدراسة
 فقد تم تغييرها، نظرا ألن بيانات اإلشعاع الشمسي التي تم جمعها والتي تم وصفها على أنها غير ثابتة
ً .أسابيع في مدينة بنغازي
 تم التحقق من صحة النموذج من خالل تحديد متوسط.ARIMA أوالً إلى سالسل زمنية ثابتة لتكون مناسبة لتطبيق نموذج
 مما يدل على دقة النموذج المطور وكفاءة٪ 7 ) ليكونMAE(  تم العثور على متوسط الخطأ المطلق.)MAE( الخطأ المطلق
.النهج المستخدم

1. Introduction
Since the traditional source of fossil fuel having significant carbon footprint, it is limited source
of energy and the word demand for the electricity is still increasing. Based on those factors and
due to the advanced of the technologies, the utilization of the renewable energy is increasing
(Khan. et al., 2017).
The smarter girds motivate and increase the penetration of the renewable energy. Photovoltaic
(PV) based solar energy is the most promising renewable energy (Majumder. et al., 2017).
Practically, the connected grid PV power is increasing fast and can interfere with the stability of
the network. Therefore, an efficient predicting method will improve the grid operators to
effectively manage the electrical balance between demand and power generation (Diagne. et al.,
2013).
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PV based solar energy depends mainly on the solar irradiance and other environmental factors
such as humidity, temperature and geographic location (Hassan. et al., 2017).
The solar radiation data could be obtained from several sources such as Numerical Weather
Prediction (NWP) models, Satellite-based forecast, All-sky imagers, Ground measurements and
also there are many prediction approaches such as empirical regression, neural networks (Mellit.
et al., 2006), and time-series models (e.g., ARMA, ARIMA)( Perdomo. et al., 2010, Raji and
Boyo, 2012).
In this paper, ARIMA, referred to Autoregressive Integrated Moving Average, characterized by
simplicity of implementation and used of the famous Box-Jenkins methodology was utilized for
prediction of weekly solar radiation intensity in Benghazi city. The time series data is transformed
form non stationary to a stationary one, the data then analyzed to determine the model parameters
( p d q ) and validated using mean absolute error (MAE).
The paper is structured as follows. In Section 2, previous literatures are reviewed. In Section 3,
time series analysis and ARIMA prediction models are presented. In Section 4, application of
ARIMA model with case study is introduced. Finally Section 5 is dedicated to conclusion.

2. Literatures
Forecasting energy consumption has an important role in planning energy strategies for both
policy makers and related organizations in any country. Coal, oil, natural gas, renewable and
total energy consumption data for 1970-2015 were used to forecast energy consumption of
Turkey for the following 25 years, using (ARIMA) model. The ARIMA models used were
ARIMA (1, 1, 1) for coal consumption, ARIMA (0, 1, 0) for oil consumption, ARIMA (0, 0, 0)
for natural gas consumption, ARIMA (1, 1, 0) for renewable energy consumption and ARIMA
(0, 1, 2) for total energy consumption. The results indicated that Turkey's energy consumption
will continue to increase to the end of 2040. Consumption of coal, oil, natural gas, renewable
energy and total energy will continue to increase at an annual average rate of 4.87 %, 3.92 %,
4.39 %, 1.64 % and 4.20 %, respectively in 25 years of the forecast (S. Ozturk and F. Ozturk,
2018)
Based on the daily average of solar irradiance, solar irradiance data from a 4.0 kW PV panel in
the city of Awali, Kingdom of Bahrain, was utilized for solar energy forecast, using ARIMA
models. These models were proved to effectively capture the autocorrelative structure of the
solar irradiance (Shams. et al., 2016).
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ARIMA time series prediction method was used based on solar irradiance and surface air
temperature data collected from 10 meteorological stations in Europe and 4 stations in Asia. It
was found that various climate time series are dependent on long-range variability of solar
irradiance(ARIMA, 2009).

The hourly solar irradiance observations from National Solar

Radiation Data Base (NSRDB) site between 2008 and 2009 were investigated and analyzed for
prediction of solar irradiance. It was concluded that the hybrid ARIMA-BP does not outperform
ARIMA (Nazaripouya. et al., 2016).
ARIMA time series approach was implemented for prediction of solar radiation for 1–5 h time
horizon. 14 years of hourly solar radiation data from solar were collected and it was found that
ARMA outperforms the persistence model for short and medium term solar predictions (Huang,
2012).

3. ARIMA Models
ARIMA models are, in theory, the most commonly used to forecast future values of times
series data. ARIMA model was first popularized by Box and Jenkins (Box and Jenkins, 1970). It
forecasts future values of a time series as a linear combination of its own past values and/or lags
of the forecast errors (also called random shocks or innovations). Box and Jenkins, (1976) stated
that these models do not involve independent variables, but rather make use of the information
in the series itself to generate forecasts. Therefore, ARIMA models depend on autocorrelation
patterns in the series.
An ARIMA (p, d, q) model has three parameters. AR parameter ‘p’ represents the order of
autoregressive process, I parameter ‘d’ represents the order of difference to obtain stationary
series if the series are non-stationary, and MA parameter ‘q’ represents the order of moving
average process. Autoregressive revolves around regression the variable on its prior terms. The I
parameter of the model is generally applied when the data in the sample are non-stationary. If the
series are stationary, then d=0, and if the series are first-difference stationary then d=1 and so
forth.

The moving-average parameter states that the variable linearly depends on the present and past
values of a stochastic term. The generalized univariate ARIMA model with p, d, q process has
the following specification:
Yt = μ + α1 Yt-1 +…+ α p Yt-p - θ1et-1 -…- θqet-q

(1)
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where Yt is the differenced time series value, α and θ are unknown parameters α and θ are
independent identically distributed error terms with zero mean. The lagged autoregressive (AR)
process are symbolized by p and that of a moving average (MA) process are symbolized by q.
4. Data Preparation and Analysis
A. Development of ARIMA Model
The original data for solar radiation intensity taken from National Meteorological Center at
Benina city in 2011 are shown table 1. Thirtyeight (38) weeks data were used for developing the
model and 10 weeks for its validation the model. The data was read and plotted as a time series
using Minitab 17 statistical software as shown in Figure1
Table.1 Actual data for solar radiation intensity
Mean Solar Radiation MSR kW/m2
Week
MSR Week MSR Week
1
3.03
17
7.14
33
2
3.45
18
7.72
34
3
3
19
7.71
35
4
3.57
20
7.93
36
5
3.44
21
7.22
37
6
4.27
22
7.61
38
7
4.06
23
7.05
39
8
3.58
24
8.26
40
9
4.18
25
8.43
41
10
4.76
26
7.93
42
11
4.87
27
7.77
43
12
5.84
28
7.68
44
13
6.11
29
7.48
45
14
6.34
30
7.33
46
15
7.35
31
7.01
47
16
6.03
32
6.68
48

MSR
6.54
6.17
5.39
5.09
4.47
5.02
4.35
4.43
3.99
3.3
3.82
3.45
3.27
3.02
2.88
2.78

Figure 1. Collected solar radiation intensity
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The next step is to plot the log base 10 for the data. If data are in saturation one can apply
ARIMA model. However as given in shown Figure 2, the data do not have this characteristic.

Figure 2. log base 10 solar radiation data

Thus, the next step is to calculate the differences of log base 10 data solar radiation intensity
time series. Data are plotted again as shown in Figure 3. Figure 3 indicates that ARIMA model
for forecasting can be applied where ARIMA parameter d = 1.

Figure 3. Solar radiation differences data

The parameters of ARIMA (p, q) were determined by plotting the Autocorrelation Function
(ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF) as shown in Figure 4 and Figure 5
respectively. The values of ARIMA parameters p and q were found to be 2 and 2 respectively.
The p is obtained as the Lag value was minus when the Lag value was 1 and the value raised to
plus at Lag equal to 2. The q value is found to be 2, since the Lag value has direction towards
zero only at Lag equal to 2.
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Figure 4. Autocorrelation Function (ACF)

Figure 5. Partial Autocorrelation Function (PACF)

B. Validation of ARIMA Model.
The actual data of weeks 38 through 48 were used for purpose of model validation. The forecasted
data are given in Table 4.2 and plotted in Figure. 6.

Table 2 The forecasting data for solar radiation.
week
1
2
3
4
5
Forecasting (SR) 4.36 4.03 3.78 3.56 3.36
week
6
7
8
9
10
Forecasting (SR) 3.18 3.02 2.87 2.73 2.60
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Figure 6. The actual and the forecasting solar radiation
The validation of the solar radiation model is made by comparing the actual with the predicted
value of solar radiation intensity, as given in table 3. The absolute values of error and percentage
error are given. The mean absolute percentage error was calculated and found to be 7 %.
Table 3. MODEL Validation.
Actual
Data
4.35

Forecasted Absolute
Data
Data
4.36
0.01

Error %
0.002

4.43

4.03

0.40

0.090

3.99

3.78

0.21

0.053

3.3

3.56

0.26

0.079

3.82

3.36

0.46

0.120

3.45

3.18

0.27

0.078

3.27

3.02

0.25

0.076

3.02

2.87

0.15

0.050

2.88

2.73

0.15

0.052

2.78

2.60

0.17

0.065

MAPE

7%

C. Analysis of ARIMA Model.
The analysis of the developed ARIMA model parameters is shown in Table 4.
Table 4. The Analysis of ARIMA Model.
Type
AR 1
AR 2

Coef
1.1106
-0.1850

SE coef
0.3139
0.2823

T
3.54
-0.66

P
0.001
0.516

MA 1

1.4768

0.2590

5.70

0.000

MA 2

-0.6706

0.2227

-3.01

0.004

Constant

-0.00141

0.01448

-0.10

0.923
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Based on the data given in this table, The ARIMA model was developed with a significant level
of 5%. As a result, the most significant parameter is AR (2) where the P value is 51.1 %.
Moreover, the energy consumption function is as follows:
MSRt = -0.00141+1.4768MSRt-1 -0.6706MSRt-2 +1.1106 εt-1 -0.1850 εt-2

(2)

The ARIMA (2, 1, 2) is also found to fits the actual time-series data considerably. The results
of the evaluation of the Box Pierce Chi Square Statistic, as given in Table 5, showed the
independence of the errors, thus indicating that the model is dependable.
Table 5. Evaluation of Box Pierce

Lag
Chi-Square
DF
P-Value

12
24
36
6.4 26.3 31.9
7
19
31
0.499 0.122 0.421

48
*
*
*

5. Conclusions
After developing and implementing the ARIMA model for predicting of mean solar radiation
for 10 weeks in Benghazi city and then comparing the actual data with the predicted solar
radiations, the developed ARIMA (2 1 2 ) model showed that it could significantly predict the
solar radiation values with mean absolute percentage error of 7 % . Thus model is a valuable tool
to determine the requirements of solar panels for different applications using of solar energy.
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Abstract
Unbalanced data for independent groups is a common problem in agricultural research on the
basis of organized experiments. These data can be easily analysed using linear mixed models.
The main problem with the study of unbalanced data that contributes to heterodcedesity models
is that many approaches are available and decision-making between them can be difficult. This
article deals with the weighted least squares (WLS) method of estimation when cell variances are
not equal to the estimators of the mixed model using a form of proportionality condition for the
size of the cell sample using a harmonic mean. Special emphasis is given to the independent group
design (IGD) on the presumed mixed model and the variability of the data due to unbalanced data
in the environmental conditions of the experiments. Estimators of the parameters for this model
are calculated to be independent of the weights under this condition. Approximate tests are used
when cell variance is known. Initial samples include estimators of cell variances for unknown
cell variances, which are used for the analysis of final samples along with correction or bias where
necessary. In addition, the procedure is applied to the actual data set used to illustrate the method.
Keywords: Unequal cell variances; Heteroscedasity; Weighted least square (WLS);
Proportionality condition; Adjustment for bias.

الملخص
 يمكن.تمثل البيانات غير المتوازنة للمجموعات المستقلة مشكلة شائعة في البحوث الزراعية المبنية علي التجارب العملية
 تكمن المشكلة الرئيسية في دراسة البيانات غير المتوازنة في وجود.تحليل هذه البيانات بسهولة باستخدام نماذج مختلطة خطية
( للتقدير عندما ال تتساوي تبايناتWLS)  تتناول هذه المقالة طريقة تقدير المربعات الصغرى المرجحة.مشكلة عدم التجانس
 تم التركيز وبشكل.الخلية مع مقدري النموذج المختلط وباستخدام شرط التناسب لحجم عينة الخلية استخدم الوسط التوافقي
خاص على تصميم المجموعة المستقلة على النموذج المختلط وتباين البيانات بسبب البيانات غير المتوازنة في الظروف البيئية
 وتم التطبيق على بيانات. يتم احتساب مقدرات المعلمات لهذا النموذج وتكون مستقلة عن األوزان تحت هذا الشرط.للتجارب
.فعلية استخدمت لتوضيح الطريقة
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1. Introduction
For the usual analysis of variance balanced models, the error variance is assumed to be
constant. But it may sometimes happen that the error variance may be vary from one group of
observation to another when model is unbalanced. Talukder (1978) gave a general block design
with a heteroscedasitic model of examples of heteroscedasitic errors for cells. Some authors have
dealt with this kind of models, for example, Bhuyan (1984) investigate the problem of combined
analysis of a group of experiments with the heteroscedasity of error term. Notable among many
other researchers are Bhuyan (1984), El-Saeiti (2004), El-Saeiti and Shamia (2006), and Shamia
and El-Saeiti (2007). Talukder (1993) gave a general method of analysis of the weighted least
squares (WLS) for factorial designs with unequal cell variances. It has been shown that if cell
sample sizes are proportional to cell variances, the same proportionality (constant) value is used
for all cells, then WLS parameter estimators can be easily obtained as the ordinary least square
(OLS) method. This type of proportionality condition may lead to balance data. In addition,
Shamia (1991) investigates this method for ordinary factorial designs such as crossed-nested and
split-plot designs. El-Saeiti (2004) describes how to deal with an empty cell problem when the
cells interact. The design of an independent group is an inter-subject design. The design that
allows certain variables to be measured between participants in environmental conditions and
others between participants may be the best approach to some research issues. A researcher
wishing to compare several types of treatment may choose a mixed design and use a randomized
group design in which participants or subjects in each group (or condition) of the experiment are
randomly assigned to two or more groups. The participants in one group have absolutely no ties
or links to the participants in the other group. See; Kirk, R.E. (1995), Dean and Voss (1999),
Anderson (2001), and Ryan (2007).
In this present article, the same way for independent group design (IGD) for unbalanced data
using the harmonic mean of cell variances can be considered due to differences to that groups.
The case when each group is applied to different numbers of group-experimental units is
discussed. In addition, it is assumed that the set of treatments is nested with each groupexperimental unit usually occur because of lost data.
For unknown cell variances, sample are drown in two stage. Initial samples provide unbiased
estimators of cell variances, which are used in WLS estimation and then carried out for analysis
of variances of final sample, along with some adjustment for bias wherever necessary.
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2. Statistical procedure
Suppose that there is a particular raw material which is available in independent batches in
different places or regions that are not large enough to allow all treatment combinations to be run
from the same batch. However, if there is a batch contains enough material with n(ij)k replicates
using a separate batch of raw material. The model of such crossed-nested design (three-stage
independent group design) with unequal cell variance is given by:

y     i   j  ( ) ij   k ( ij )   l ( ijk ) ,
ijkl

(1)

i  1,2,..., a , j  1,2,..., b , k  1,2,..., c , l  1,2,..., n( ij ) k

Where yijkl is the observed number from l-th level (replication), μ is the overall mean,  i is the
effect of the i-th level of factor-A as an independent group,  j is the effect of the j-th level of
factor-B, ( ) ij is the effect of the ij-th interaction between A and B as factor-(AB),  k (ij ) is the
effect of the k-th nested within ij-th interaction as factor-C(AB), and  l (ijk ) is the error term (E)
which is

NID (0,  (2ij ) k ) .

Specifically, we assumed that factor-A is random, factor-B is fixed, factor-(AB) is random,
and factor-C(AB) is random too. This is known as the mixed model structure. The model (1) can
be written as

yijkl     j   l*(ijk ) .

(2)

Where,    j  is the fixed part of the above model with the constrain:
b

*
 n(ij ) k w(ij ) k  j  0, and  l (ijk )   i  ( ) ij   k (ij )   l (ijk )

j 1

is the random effect part of the model with
 i ~ NID (0,  2 ) ,

2
( ) ij ~ NID (0, (bb1)  
),

 (ij ) k ~ NID (0,  2( ) ) , and  l (ijk ) ~ NID (0, (2ij ) k ).

Now let us suppose that

w

( ij ) k



(1 /  (2ij ) k )
a b

c

i

k

   (1 / 
j

2
( ij ) k


)

 ( 2 ) 1  
( (ij ) k

abc

 i 



abc  n (ij ) k 

Due to Hartmink et al. (2002), where,  is the harmonic mean of the cell variances, and we assume
that n(ij )k  i (2ij )k is the proportional condition. For more details, see Shamia and El-Saeiti (2019).
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Here, i is the level-specific proportionality constant which varies with the levels of the factorA. This constant produces orthogonality and partial balance. Such proportional condition is
2
equivalent to n(i.).  i (i.). For more details of subject, see Searle (1971), Speed et al. (1978),

Shamia (1991), and El-Saeiti (2004).
By minimizing the WLS due to the error term under the usual constraints for model (2), the
estimators of parameters are shown as

ˆ  ~y

y . j ..  ~
y ....) .
ˆ j  ( ~

and

.....

Where
c

y ij..  
k

y ijk..
c

a b c  i y ijk .
~
; and
y ....    
i j k bc o

~y  a i yij.. ,
. j..
i
o

,

~ 1 a
 o    i..
a i

a

 o    i.,
i

The sum of squares (SSq) for any effect (main or interaction) can be obtained by the usual method
by taking the sum of products from the effect estimators.
a

b

c



i

j

k

a

SS (A)     nijk wijk ˆ i2 

a

y ....) 2 ,
  i ( y i...  ~
i



SS (B)     nijk wijk ˆ  ~0  ( ~y . j..  ~y ....) 2 ,
j
i j k
j
b
a

b

c

2

SS (AB)     nijk wijk (ˆ )ij 
a b c
i

2

j k

b



a b c
a b
2
 a b c
2
2
   i( y ij..  y i...  ~y . j..  ~y ....) , SSC(AB)     nijk wijk ˆ k (ij ) 
    i ( y ijk.  y ij.. ) , and
i j k
abc i j k
ab i j

SS (E)  SS(T* )  ()  SS(A)  SS(B)  SS(AB)  SSC(AB).

Where
SS (T * ) 


abc

( ) 

a

b

c nijk

i

j

k

    (  i / nijk ) y ijkl ,


abc

2

and

l

a b

c

i

k

y .... 
   i ~
j

2

 ~2
 0 y ....
a

In the case of known weights, the sum of the squares is distributed independently as 2 with
respect to their degrees of freedom (a-1), (b-1), (a-1)(b-1), (c-1) and (N-abc) respectively.
expected mean square
EMS (B) 

EMS , s

of the three-stage independent group design (IGD) are:

b
ac
2
2
  0  3  2 ( )   0 ,
 0  3   j  c  0  3  
j 1
(b  1)

2
EMS(AB)  c  0  2  
  0  2  2 ( )   0 ,

EMSC(AB)   01 2 ( )   0 ,

EMS (A)  bc v0 v 2  2  v0 v 2  2 ( )  v0

and

EMS (E)   0 .

Where
0 


abc ,

~

  ,
1

o

2 

1  2 a 2

[ o    i ]  o ,
i 1

( a  1) 

and
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It is observed from the above results that an approximate F-test due to Satterthwaite (1946) is
required to be tested, if sometimes required, is given by
F 0  [ MS (A)  0 ] *1
i

[ MSC(AB )  0 ] *2 ~ f  ,[ p ; p ]
1 2

with
p1  [MS (A) 0 ]2

[MS (A)2 /(a  1) 02 /( N  abc)],

p2  [MSC(AB) 0 ]2

and

[MSC(AB)2 / ab(c  1) 02 /( N  abc)].

The exact F-test with appropriate denominator for testing H0ii :  j  0 
ii
F 0  [ MS (B)  0 ] *2

j  1,2.

is

[ MS (AB )  0 ] *3 ~ f  ,[ p ; p ]
1 2

with
p1  [MS (B) 0 ]2

[MS (B)2 /(b  1) 02 /( N  abc)],

p2  [MS (AB) 0 ]2

and

[MS (AB)2 /(a  1)(b  1) 02 /( N  abc)].

For testing the interaction between factor-A and factor-B  H 0iii :  2  0 , we have
iii
F 0  [ MS (AB )  0 ] *1

p1  [MS (AB) 0 ]2

[ MSC(AB )  0 ] *2 ~ f  ,[ p ; p ] ,
1 2

[MS (AB)2 /(a  1)(b  1)  02 /( N  abc)],

and

with
p2  [MSC( AB) 0 ]2

For testing the nested factor-C within the factor-AB
iv
F 0  MSC(AB)



[MSC( AB)2 / ab(c  1) 02 /( N  abc)].

H 0iv :  2( )  0 ,

we have

MS (E) ~ f  ,[ab(c 1);( N abc)].

For the random part, the estimator of variances are
ˆ 2 

[ MS (A)  0 ] *1  [ MSC(AB) 0 ] *2

{bco12}

,

2

ˆ 

[ MS (AB )  0 ] *1  [ MSC(AB )  0 ] * 2

{c o1 2 }

,

and
MSC(AB )  MS (E )

ˆ 2 ( ) 

{ o1}

.

3. Analysis when Cell Variances are Unknown
In practice when cell variances are not known, these are estimated in two stages. At the first
stage, an initial sample of constant size,

n0 ,

is selected independently for every cell as follows

no

2
ˆ (2ij ) k  S (2ij ) k   ( y ijkl  ~y ijk.)
l 1

(no  1);

i  1,2,..., a; j  1,2,..., b; k  1,2,..., c.

The actual sample sizes,

n ( ij ) k ,

for the cells are then determined by using the estimated variances

in place of actual ones in the proportionality condition.
For our design constant

i ,

we have

2
n (i.).  ˆ i S (i.). ; i  1,2,..., a.

If the final sample is greater than the initial sample size, then the diferences (n(ij)k - no)
additional observations are to be drawn independently for that cell at the second stage. If not, the
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effective final sample is taken at random from initial sample for analysis by the WLS estimation.
The analysis is then carried out as before using an adjustment as follows.
The estimated design constant

̂ i

can be adjusted for bias using the following relation given

by Meier (1953).
p

Ave.{( x1, x2 ,..., x p )}  (1,1,...,1)   (1 / ml )[ 2 
p

l 1

 xl2 ]all x 1
l

2
l

 0(  m ).
l 1

Where  is a rational function having no singularities for xl , and ml.. xl is distributed as a

 ml ,
2

l=1,2,…,p.
Thus

p

{( x1 , x 2 ,..., x p )}   (1 / ml )[ 2 

 xl2 ] all x 1
l

l 1

is free from bias of order (1/ ml) and thus estimate actual value (1,1,...,1) is more closely. In
practice, population variance in [2   xl2 ]all x 1 are to be replaced by the corresponding sample
l

variances.
In our case, it will be convenient to define quantities 𝑥𝑖𝑗𝑘 by S /  , the ratio of estimated
2
ijk

2
ijk

variance based on n(ij) k to the actual variance.
Let ( x111, x112,..., xabc ) be the rational function defined as
1 a b c
( x111, x112 ,..., xabc )  {
   ( / xijk )}
abc i 1 j 1k 1 i

and

(1,1,...,1)  ̂ i .

Applying the above relation, the adjustment of


ˆi (adj)  ˆi 1 



 

~ ( ij ) k   abc xijk  (2ij ) k
w

same adjustment above applies to
̂ i

i

is given by


2 b c
1


.
bc j 1 k 1 (n (ij ) k  1) 


The ijk-th estimated weight,

adjusted



~ ijk
w

is the function of only variable, xijk . Hence the

. The final cell sample sizes are then obtained by using the

where n(ij)k (adj) is taken as the nearest integer.

In the case of unknown cell variances, the analysis may be performed for final samples using the
approximate design constant along with the bias adjustment, where possible, for the number of
squares and other statistics. Since

̂ i

has different values for different cells, so the adjustment

estimate is to be applied to an average of these values. For extensive details see Shamia (1991),
Talukder (1992).
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4. Illustrative Example
The data used in this article were corrected for the first lactation period (305 days) of the cow
experiment to be discussed below, in which a large amount of the intended data was lost as a
result of age groups being mistakenly discarded under three herds (Elhwari, Elmotkamela, Rahba2) randomly selected from seven herds in the Benghazi region. In fact, the records for each herd
were made separately by a number of imported cows, on average, of milk every 15 days two times
a day (2×) over the years (1999-2000). Dates of milk production (in 1000 liters) are grouped
according to three different age groups, where nested at random, under fixed seasonal effects
(Summer, Autumn) El-Tajory (2003).
To analyze these data, first of all, we calculated the estimated cell variances s(2ij ) k 102 for
different cell sample sizes. The results are given in Table-1.
Table-1: Summary results of estimated variances.
Summer Season
Elhwari
Ages

15-24

24-30

30-44

n(ij)k

10

48

26

225.344

645.302

373.163

Ages

17-24

24-30

30-54

n(ij)k

7

20

13

s(2ij ) k

140.812

2
( ij ) k

s

Elmotkamela

7

420.15

749.855

Rahba-2
Ages

22-24

24-30

30-43

n(ij)k

5

19

14

s(2ij ) k

101.815

6

5

655.636

589.902

Atumun Season
Elhwari
Ages

21-24

24-30

30-39

n(ij)k

15

98

75

s(2ij ) k

508.491

752.532

Ages

22-24

24-30

30-45

n(ij)k

10

71

38

649.960

Elmotkamela
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1

75.150

278.879

Ages

20-24

24-30

30-34

n(ij)k

39

78

64

s(2ij ) k

6 51.972

s(2ij ) k

841.606

Rahba-2

8
80.027

748.111

From Table-1, it can be estimated proportionality conditions:
5
ˆ1  7.00 10

,

ˆ3  5.00 10

ˆ 2  3.00 10
5



5

, and

ˆ0  5.0010

5

where

~  3.70 105.


Summary results of ANOVA can be written in Table-2.
Table- 2: ANOVA table.
Source of
Variation

d.f.

Herd (H)

2

5.02x105 2.51x105

9.506

Season (S)

1

5.55x104 5.55x104

0.010

H×S

2

1.08 x104 5.40x106

2.22 x10-2

12 5.54x104 4.61x106

2.40 x10--3

Age (HS)
Error

Sum of
Squares

632 1.74x1010

Mean
Square

1.92x107

F

0

-

From Table-2 for testing hypothesis the factors; To test the hypothesis

H 0i :  2  0.

We have,
F0i  9.506  f 0.05(2,4)  6.94.

Then we reject H 0i at 5% level of significant, that is, Herds variability highly differ significantly
from zero. This means that, the variant-to-variant purity variation is not null between the three
groups of Herds. So that

ˆ  
2

[ MS (A)   0 ] *1  [ MSC(AB )   0 ] * 2

{bc o1 2 }

 3.53 10 4

Again to test the hypothesis H0ii :  j  0 

j  1,2.

F ii  0.010  1.000.
0
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Then we can not reject H 0 . That is, Seasons not differ significantly. Therefore, there is no
significant difference between summer and autumn of milk production in cow’s projects.
2
H 0iii :  
 0.

For testing

F  221.902  f 0.005( 2 , 4 )  26.275.
iii

0

Then we can not accept

H 0iii

.

at 0.5% level of significant. That is, the interaction variability between

Herds and Seasons differ significantly from zero. So that
2 
ˆ 

[ MS ( AB)   ] *   [ MSC( AB)   ] * 
0

1

0

{c o  1  2 }

Finally for testing

2

 1.835  10 6 .

H 0iv :  2( )  0 .

F  2.40.  10  3  1.000.
iv

0

Then we cannot reject H 0vi at 5% level of significant, that is, the Age of cow within the Herds and
Seasons variability not differ significantly from zero.

5. Conclusion
Researchers using an experimental design sometimes classify participants into groups using
a median split or extreme group's procedure, but others use analyses that allow them to maintain
the continuity of the measured participant variable. In either case, causal inferences may be drawn
only about the variables in the design that were experimentally manipulated. In this design
participants are divided into entirely separate groups on the basis of random allocation, meaning
that each participant has an equal chance of being allocated to either the experimental group. An
independent groups design is where the independent variable is operationalized by having
different groups of participants take part in the experiment in each condition.
Crossed-nested classified data with unequal replications or unbalanced factors can happen
if there are missing data. This missing which leads to a result of unbalanced data are considered
as the main reason for the problem of heteroscedastic models. The control is that the final cell
sample sizes should be made proportional to the respective cell variances.
Resent development in mixed model theory have been implemented in major studies. Special
emphasis is given to the independent group design (IGD) as it contains on random factor as groups
or regions.
This study attempts to investigate the theoretical side of such design analysis in the case of
unbalanced model in the situation where approximate methods such as unweighted means are
inappropriate. It was examined by using proportionality condition on cell sample size using
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harmonic mean for variances the cell to get the weighted value to translate the model from
unbalanced into the partial balanced form as exact method.
By studying, the independent group design we provide a modification of the analysis of
variance method. The results from adjusting (reduction) of sum of squares have been exercised
by using example of real data where the problem was obvious. The results proved the capability
of this adjustment of analysis as it compared with no adjustment of analysis.
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ممخص البحث:

ىذه الورقة ىي دراسة تحميمية لمعرفة مدى إمكانية استخدام التقنية الحديثة أنترنت األشياء  IOTلمموجيين التربويين

داخل مكاتب التفتيش التربوي أو داخل إدارات المدارس التعميمية ،وقد تم تطبيق ىذه الفكرة داخل مدرسة مصر العربية
المشتركة بنغازي بكافة فصوليا الدراسية من مرحمة رياض األطفال مرو اًر بمراحل التعميم األساسي وفصول الثانوية العامة،
وأتت ىذه الفكرة مواكبة لمتطور في تكنولوجيا المعمومات  ،نظ اًر ألن تبعية المدرسة لو ازرة التربية والتعميم بجميورية مصر
العربية وصعوبة قيام الموجيين التربويين بزيارات ميدانية لممدرسة لعدة أسباب  ،والتي منيا بعد المسافة وتكمفة السفر ،
ولذلك سعت إدارة المدرسة جاىدة إلى االستفادة من تقنية إنترنت األشياء  ، IOTفقامت بتركيب كاميرات مراقبة وربطيا
ببرامج المراقبة عن طريق شبكة المعمومات الدولية  ، Internetبحيث يستطيع الموجو أو إدارة المدرسة المراقبة واالطالع
عمى سير العممية التعميمية داخل الفصول ومخاطب المعمم وتوجييو عن طريق المحادثة المباشرة عن بعد  ،وىذا يسيل
العممية التوجييية أمام الموجيين وادارة المدرسة  ،ويقمل من التكاليف والمخاطر ويضع المعمم والتمميذ تحت الرقابة والتوجيو
المستمرْين لمرقي بالعممية التعميمية بالمدرسة.
الكممات المفتاحية :التفتيش التربوي – أنترنت األشياء  – IOTكاميرات المراقبة.
Abstract:
This paper is an analytical study to know the extent to which the modern technology
can use the Internet of Things IOT for educational inspection offices or within schools
managements , and this idea has been applied within the Misr Arab School Benghazi in the all
its classes from kindergarten(Kg) through the stages of basic education and secondary classes,
This idea came to from the development in information technology, given that the school's
dependency on the Ministry of Education in the Arab Republic of Egypt and the difficulty of
educational mentors to make field visits to the school for several reasons, including distance
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and the cost of travel, and therefore the school administration strived to take advantage of the
Internet of Things IOT technology, so it by installing surveillance cameras and connections
with applications and connection on the Internet, So the education mentor or school officer
can monitor and view the progress of the educational process teachers and students in classes
guide them through direct conversation from a distance, this facilitates the mentoring process
in front of mentors and school management, and reduces costs and risks and puts the teacher
and student under constant supervision and guidance to advance the educational process in the
school.

 .1المقدمة:
يعد قطاع التعميم في طميعة القطاعات التي تحاول الدول الكبرى أن توظف التقنيـات الجديـدة في خدمتو ،إذ يعول عمى
التعميم من أجل النيوض والتطور وتبنى عميو الرؤى المستقبمية .وتعـد إنترنت األشياء ( )IOTإحدى أىم واجيات التقنية
التي تمثل ثـورة جديـدة في عـالم التقنيـة  ،والتـي بـدأت بعض المؤسسات األكاديمية والدول في توظيفيا خدمةً لقطاع التعميم،
حيث تقوم فكرة ىذه الورقة كدراسة تطبيقية تحميمية لمدى إمكانية إنترنت األشياء في المدارس وربطيا بمكاتب التوجيو
التربوي  ،وذلك بتوفير الدعم التقني الالزم لمقيام بميام محددة عمى نحو دقيق ،ضمن منظومـة تتـيح ليـا التفاعل وتبادل
المعمومات فيما بينيا .وفي إطار التعميم تـوفر ىـذه التقنيـة منصـة غنيـة ومرنـة لتبادل البيانات والمعمومات ،وقد استخدمت
ىذه التقنية الحديثة باإلمكانات المتوفرة داخل المدرسة حيث تم تركيب  32كامي ار بكل فصول المدرسة والساحات الخارجية
والداخمية وربطيا بشبكة داخمية  LANومن تم ربطيا بشبكة األنترنت عن طريق تطبيق عرض واسترجاع التسجيالت أو
البث المباشر لالطالع عمى أسموب وطريقة شرح المعمم ومشاركة التمميذ داخل الفصل وكل النشاطات الدراسية بالفصل
الدراسي وفق الخطط المرسومة من قبل و ازرة التربية والتعميم  ،وقد تم توزيع استبانة عمى عدد من المسؤولين بالمدرسة
وعدد من الموجيين التربويين والمسؤولين بإدارة التفتيش التربوي عن طريق و ازرة التربية والتعميم المصرية  ،وذلك لالطالع
عمى نتائج البحث وفقاً لإلجابات المرصودة من عينة البحث.
.2مشكمة الدراسة وتساؤالتها :
نظ اًر لما أحدثو انترنت االشياء من تغيرات ،وتأثيره بصورة مباشرة عمى حياتنا اليومية وتداخمو معيا ،وأصبحت
ىناك ضرورة ممحة لمتعرف عمى ىذه التكنولوجيا وتطبيقيا  ،وفي ىذه الورقة نحاول أن نواكب تطور ىذه التكنولوجيا
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باستطالع رأيي الستخداميا في مجال التوجيو التربوي من داخل إدارة المدارس و من داخل مكاتب التفتيش التربوي ،أي
ربط الموجو التربوي بالفصل الدراسي وبالمعمم مباشرة عن بعد  ،ولعل أبرز التساؤالت في ىذه الورقة .


ما ىو التوجيو التربوي؟



ىل تساعد تكنولوجيا إنترنت األشياء عمى انجاز الزيارات في الوقت المناسب ؟



ىل التوجيو عن بعد يعتبر ذو جدوه عالية ؟



وغير ذلك من االسئمة التي تم االجابة عمييا في االستبانة؟

.3أهداف البحث
يسعى البحث إلى التعريف بمفيوم جديد انترنت االشياء  ،وكيف يمكن االستفادة منو في مجال التوجيو التربوي ،
حيث تطرقت الدراسة إلى اآلتي :


التعرف عمى طبيعة التكنولوجيا الجديدة انترنت االشياء وتأثيرىا عمى الحياة اليومية لإلنسان



ربط كاميرات المراقبة باألنترنت وتحويميا إلى تقنية إنترنت األشياء .



اتصال المعمم بالموجو التربوي عن طريق انترنت األشياء ( )IOTمباشرة .



كيف يتم القيام بزيارات افتراضية لمموجيين كل فترة زمنية عن طريق االنترنت

المبحث األول اإلطار النظري
 .1المفاهيم :
 1.1انترنت األشياء Internet of things
يعد مصطمح انترنت األشياء  Internet of thingsويختصر بـ) (IOTمن المصطمحات الحديثة نسبياً  ،والذي تم
تناولو في العديد من القضايا والمجاالت المختمفة وقد ورد لو عدة تعريفات أبرزىا تعريف مؤسسة جارتنر Gartner Inc
وىو التفاعل الرائدة في مجال تقنية المعمومات بأنو عبارة عن شبكة من األشياء أو الكيانات المادية المتضمنة لتقنية تمكنيا
من التواصل واإلحساس أو أصبح ىذا الموضوع حديث الناس حول العالم ،فيذا المفيوم بات يؤثر عمى طريقة حياتنا
وعممنا وقدم لنا الكثير من التسييالت التي غيرت مجرى حياتنا)Cisco, 2018( .
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يعتمد إنترنت األشياء عمى تقنيات بسيطة ،فيكفي توصيل األجيزة عبر شبكة اإلنترنت ،ليتم االتصال بين األجيزة
المرتبطة ببعضيا البعض عن طريق أجيزة استشعار خاصة ،وأدوات تمثل الذكاء الصناعي كل ىذا عن طريق
بروتوكول اإلنترنت ( .حمد وآخرون)2017 ،



يقدم إنترنت األشياء لإلنسان القدرة عمى التحكم باألشياء عن بعد دون الحاجة أن يكون متواجد في نفس المكان
أو بالقرب من الجياز.



تفيد ىذه التقنيات في المنازل الذكية التي تمتمك أجيزة متصمة باإلنترنت ،فتستطيع أن تشغل التدفئة عن بعد وأنت
في الطريق إلى المنزل إذا كان جياز التدفئة متصالً باإلنترنت.

 1.2إدارة التفتيش التربوي
" ىو جياز فني رقابي ييدف إلى تطوير العممية التعميمية والنيوض بيا وىو العين الساىرة عمى تحقيق أىداف المجتمع من
خالل الرؤية الحادة والنافذة لألشياء  ،والقادرة عمى تحديد مظاىر القوة والضعف عمى شكل اتصال انساني بين المفتش
التربوي ومن يقع تحت متابعتو وتوجييو بأسموب تربوي وباالعتماد عمى التحميل والكشف عن العوامل التي أدت إلى النجاح
والفشل عن طريق التشخيص والتقييم والتقويم" (نور الدين  ، )7102 ،ويرتكز ما سبق عمى خبرة وكفاءة المفتش التربوي
وقدرتو عمى تحمل المسؤولية لرفع المردود التربوي ومستوى األداء التسييري لممؤسسات التعميمية.
إن التفتيش التربوي احد المكونات األساسية لمعممية التعميمية  ,و ىو عممية فنية موجو أساساً نحو تطوير و تقويم العممية
التعميمية  ,باإلضافة إلى متابعة معدالت األداء  ,و الوعاء الزمني ,و المبنى التعميمي  ,و المعمم  ,و البيئة المحيطة,
والتعاون مع من ليم صمة بالعممية التعميمية في تخطيطيا و تنظيميا و تقويميا.


" التفتيش التربوي يضطمع بدور ىام في متابعة المقررات التعميمية و تقويميا و تحسينيا و متابعة مدى استيعاب الطالب
ليا والرفع من مستوى التحصيل العممي  ,و مساعدة المعممين عمى النمو الذاتي مينياَ و تربوياَ  ,لمرفع من مستوى األداء
لدييم و وضع الخطط و اتخاذ األساليب و الوسائل الكفيمة بتحقيق ذلك  ,كما يقوم بإعداد برامج الدورات التدريبية
والتنشيطية أو التأىيمية لممعممين  ,لمرفع من كفاءتيم خدمة لمستيدفات خطة التنمية  ,مستخدماً في سبيل ذلك ما يتوفر
لديو م ن معطيات و إمكانات و وسائل و أساليب متاحة  ,و إلي إحداث التكامل بين الجوانب النظرية القائمة عمى
الدراسات و األبحاث و الجوانب التطبيقية ضماناً الستمرار تطوير العممية التعميمية.
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التفتيش التربوي صمام األمان لمعممية التعميمية ,وىذا يحتم عمى المفتش التربوي القيام بعممو عمى أكمل وجو ,ومنيا زيارة
الفصول فعمياً و التقييم السميم لممعمم من خالل تمك الزيارة دون مجاممة" (الصمادي وآخرون)2004،



التفتيش التربوي "رسالة سامية ىدفيا مساعدة المعمم عمى النمو الذاتي مينياً و تربوياً و المفتش المكمف بيا شخص
يتطمب فيو الصدق و األمانة و الحرص  ,فال يكتب محاضر الزيارات لممعممين بمعزل عن دخول الفصول الدراسية و ىو
األمر الذي ال يقبل عذر و ال ينفع معو اعتذار" (شعيب .)0991 ،



فالمفتش التربوي مرشد مساعد لممعمم عمى النمو الميني ,و تحسين مستوى أدائو بالمشاركة و التعاون ,و المساعدة عمى
فيم وظيفتو و تحقيق األىداف التعميمية من اجل متابعة العممية التربوية وفق منيجية عممية متميزة.
 1.2.1اهداف التفتيش التربوي
المساىمة الفاعمة في متابعة وتنشيط العممية التعميمية ودراسة وتقويم جدوى الممارسات التربوية التعميمية والكشف عن
البدائل لتطويرىا من اجل ايجاد مناخ تربوي تعميمي وفقاً لروابط وعالقات إنسانية ومينية قائمة عمى المشاركة والتعاون.
 1.2.2عمل التفتيش التربوي


متابعة تطبيق القوانين والموائح والق اررات والتعميمات والنشرات المتعمقة بالعممية التعميمية.



متابعة تنفيذ الخطط والبرامج العامة لممقررات الدراسية.



متابعة وتقويم مستوى األداء لدى المعممين وتقديم التقارير والمقترحات بشأنيم.



المساىمة في حصر الزيادة والعجز في المعممين بالمؤسسات التعميمية واقتراح اإلجراءات الالزمة لسد العجز
والتصرف في الزائدين.



المساىمة في إعداد حركة تنقالت و تنسيب واعادة تنسيب المعممين.



تقويم ومتابعة األداء في أعمال وضع الجداول الدراسية بالمؤسسات التعميمية وفق معدالت األداء.

 1.3الدراسات السابقة :
ىناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع انترنت االشياء واستخداماتو في مؤسسات معموماتية وادارية
وامكانية تحويميا إلى مؤسسات ذكية ومن ىذه الدراسات ما يمي :
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 -1ناصر الناصر – ماذا تعرف عن انترنت االشياء ،وتحدث فييا عن تطور تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ،ويقسميا إلى عصر الحوسبة الشخصية والمكتبية ،وعصر التجوال لميواتف النقالة والذكية
والتي بدورىا فسحت المجال لظيور مفيوم جديد يعرف بأنترنت االشياء ( ،)IOTوبين بأنيا موجة
ضخمة قادمة لم تكتمل مالمحيا ،وبدأت تصمنا شيئاً فشيئاً ،ويتوقع خالل السنوات القميمة القادمة ظيور
مفيوم جديد يعرف بعصر انترنت االشياء ،وكانت لو نظرة مستقبمية في ظل انترنت االشياء فتوقع أنو
بحمول  2020سيكون حجم سوق انترنت األشياء أكبر من سوق اليواتف المحمومة وأجيزة الحاسب
واألجيزة الموحية مجتمعين بمقدار الضعفين! حيث سيصل عدد أجيزة إنترنت األشياء إلى  35مميار
جياز متصل باإلنترنت ويتوقع أن تصل إيرادات سوق إنترنت األشياء من  600مميار في عام ،2020
كما تطرق إلى مجموعة من األدوات الموجودة حالياً والتي تمثل انترنت االشياء وكيفية عمميا مع
اليواتف الذكية عن طريق تطبيق خاص بكل أداة مثل الفرشاة الذكية والمرآة الذكية وحاوية النفايات
المتصمة باإلنترنت وأقفال إلكترونية مرتبطة باإلنترنت ....الخ( .الناصر)7102 ،
 -2احمد فرج احمد – استثمار تقنيات انترنت االشياء لتعزيز آليات الوعي المعموماتي في مؤسسات
المعمومات :دراسة تخطيطية .تطرق فييا الباحث إلى المفاىيم والنشأة والتطور والبنية الييكمية العامة
ألنترنت األشياء ،وتبنى البحث آليات متطورة لتصور نموذج تخطيطي يمكن من االستثمار األمثل
لتقنيات أنترنت األشياء ،وبالتالي رفع كفاءة وفاعمية خدمات الوعي المعموماتي ،وبيان تأثيرات ذلك عمى
المؤسسات المعموماتية( .احمد )7102 ،
 .2المبحث الثاني الجانب الميداني لمدراسة
 2.1أداة تجميع البيانات
أعتمد الباحثان في تجميع البيانات األولية عمى استمارة االستبانة  ,حيث تم تقسيم االستبانة إلي جزأين ,تضمن
الجزء األول ( ) 5فقرات حول المعمومات الديموغرافية لعينة الدراسة ,في حين تضمن الجزء الثاني عمى أربع محاور
اختصت باستطالع أراء المشاركين حول استخدام التقنية الحديثة انترنت االشياء في تحسين أداء إدارة التفتيش التربوي
بو ازرة التربية والتعميم  ,حيث اختص المحور األول ( )9فقرات حول استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء في التفتيش
التربوي  ,والمحور الثاني ( )6فقرات حول التطبيقات المستخدمة لربط واسترجاع المعمومات  ,والمحور الثالث ( )6فقرات
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حول ربط انترنت األشياء بالشبكات  ,والمحور الرابع ( )5فقرات حول األداء المؤسسي أثر تطبيق إنترنت األشياء  ,وبذلك
تكون عدد فقرات االستبانة  26فقرة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي ( . Likert Scaleالالمي .)2009 ,
وقد تم االعتماد عمى مقياس "ليكرت الخماسي" لقياس استجابات المستقصين لفقرات االستبيان ،وذلك كما ىو موضح في
الجدول رقم (.)1
الجدول رقم ( :)1درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

 : .2صدق وثبات االستبيان
وقد تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقة ألفاكرونباخ ( Cronbach's Alphaعبد الرحمن2003 ،م) .يتم
دراسة ثبات أداة الدراسة من خالل قيمة معامل الثبات كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلكل بعد ،يقيس ىذا المعامل
االتساق الداخمي في فقرات االستبانة .وحسب دراسة لـ ــمباحثين " "Strongو " "Hensleyفإنو حتى يتحقق ثبات األداة يجب
أن يكون معامل كرونباخ ألفا أكبر أو يساوي ( ".0,60عبد الرحمن2003 ،م)
الجدول رقم ( :)2معامل الثبات
عدد الفقرات

البعد

معامل الثبات  Cronbach's Alphalلكل محاور االستبانة

أوال  /محور استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء في التفتيش التربوي
أجيزة ومعدات انترنت األشياء

9

0.803

التطبيقات البرمجية إلنترنت األشياء

6

0.878

الشبكات واالتصاالت وربطيا بإنترنت األشياء

6

0.682

ثانيا  /األداء المؤسسي إلدارة التفتيش التربوي
استخدام تكنولوجيا المعمومات وانترنت األشياء يؤدي إلى ..

5

0.855

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ أن قيم معامل الثبات تتراوح بين  0,682و 0,878لكل أبعاد النموذج ،وىذه القيم
مقبولة وتدل عمى ثبات أداة الدراسة.
 : 2.3نتائج ومناقشة الدراسة
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سوف يتم التطرق في ىذا المبحث الى نتائج الدراسة ومحاولة مناقشة واعطاء تفسيرات ليذه النتائج.
 :2.3.1نتائج الدراسة
أوال :خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:
يتضمن الجدول رقم ( )3خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس.
الجدول رقم ( :)3توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة ()%

ذكر

15

%62.5

أنثى

9

%37.5

المجموع

24

%100

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
من الجدول رقم ( )3نالحظ أن نسبة  %37.5.3من المستقصين كانت من اإلناث ،أما نسبة الذكور فقد كانت تساوي
 %62.5من المستقصين .ىذا يشير أن المجتمع محل الدراسة مجتمع أكثره من الذكور.
ثانيا :خصائص عينة الدراسة حسب العمر:
يمثل الجدول رقم ( )4خصائص العينة محل الدراسة من حيث الفئة العمرية .
الجدول رقم ( :)4توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية

التكرار

النسبة ()%

من  45-35سنة

11

%45.8

من  55-46سنة

6

%25.0

من  65-56سنة

7

%29.2

أكثر من  65سنة

0

%0

المجموع

24

%100

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
تشير نتائج الجدول رقم ( )4أن  %45.8من المجيبين عمى االستبيان كان عمرىم من  35إلى  ، 45أي تقريباً
نصف عينة الدراسة .أما من تتراوح أعمارىم بين  46و 55سنة فيشكمون ربع عينة الدراسة بنسبة  %25وكذلك الذين
تتراوح أعمارىم ما بين  65-56سنة بنفس النسبة  .%29.2وىذا دليل عمى أن المجتمع محل الدراسة أصحاب الخبرات
في مجال التفتيش التربوي ويمكن أن يستفيدوا من التقنية الحديثة بتدريبيم وادخاليم في مجال المعموماتية.
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ثالثا :خصائص عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي:
يوضح الجدول ( )5خصائص العينة من حيث المستوى أو المؤىل العممي لموظفي الغرفة .
الجدول رقم ( :)5توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي
المستوى التعميمي

التكرار

النسبة

ليسانس تربية

8

33.3

بكالوريوس

4

16.7

ماجستير

8

33.3

دكتوراه

4

16.7

المجموع

24

%100

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
من الجدول ( )5يشكل الموجيين التربويين المتحصمين عمى ليسانس تربية وماجستير نسبة  %33.3لكل منيما ،أما
المتحصمين عمى بكالوريوس والدكتوراه  16.7وىذه مؤشرات جيد ألنيم من ذوي المؤىالت التربوية والشيادات العميا وىو
مؤشر يدل عمى أن عينة الدراسة يمكنيم استيعاب تقنية انترنت األشياء بكل سيولة .
رابعا :خصائص عينة الدراسة حسب الوصف الوظيفي :
الجدول رقم ( )6يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع محل الدراسة حسب الوصف الوظيفي لممستقصين.
الجدول رقم ( :)6توزيع أفراد عينة المجتمع حسب الوصف الوظيفي
الوصف الوظيفي

التكرار

النسبة ()%

مدير إدارة

1

%4.2

رئيس قسم

3

%12.5

مفتش تربوي أول

15

%62.5

مفتش تربوي ثاني

1

%4.2

مفتش تربوي ثالث

2

%8.3

مشرف تربوي

2

%8.3

المجموع

24

%100

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
من الجدول ( )6يتضح أن نسبة مديري اإلدارات يشكمون  %1بينما رؤساء األقسام يمثمون  %12.5أما جل عينة الدراسة
كانت من المفتشين التربويين أصحاب الباع الطويل في التوجيو بسنة  %62.5وباقي النسب لممفتشين التربويين حسب
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السمم الوظيفي ليم فالمفتش الثاني بنسبة  %4.1أما المفتش الثالث والمشرف التربوي فبنسبة  %8.3لكل منيما والذي
نالحظو أن جل عينة الدراسة من المفتشين التربويين وىم من سيستخدمون انترنت االشياء في زياراتيم االفتراضية لممدراس.
خامساً  :خصائص عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العممية :
الجدول رقم ( )7يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع محل الدراسة حسب سنوات الخبرة العممية لممستقصين.
الجدول رقم ( :)7توزيع أفراد عينة المجتمع حسب سنوات الخبرة العممية
الوصف الوظيفي

التكرار

النسبة ()%

من سنة إلى  5سنوات

9

%37.5

من  6إلى  10سنوات

1

%4.2

من  11إلى  15سنوات

5

%20.8

من  16إلى  20سنوات

7

%29.2

من  21سنة فأكثر

2

%8.3

المجموع

24

100

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
من الجدول ( )7يتضح أن أعمى نسبة سجمت لمموجيين التربويين الذين خبرتيم أقل من  6سنوات بنسبة  %37.5وىذا
مؤشر جيد وذلك لقابمية الموجيين التربويين الجدد لمتدريب والتطور .
سادساً  :خصائص عينة الدراسة حسب محور استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء ( )IOTفي التفتيش التربوي :
الجدول رقم ( )8يمثل خصائص توزيع عينة المجتمع محل الدراسة حسب أسئمة المحاور:
أوال  /محور استخدام تقنية المعمومات وانترنت األشياء في التفتيش التربوي :
 -1فيما يتعمق بأجهزة ومعدات أنترنت االشياء وكان عدد األسئمة تسع أسئمة .
السؤال األول  :يتوفر في إدارة التفتيش التربوي أجيزة حاسوب حديثة وأجيزة ذكية ؟ وكانت إجابة عينة الدراسة عمى النحو
التالي :
النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

إجابة السؤال

20.8

20.8

20.8

5

محايد

66.7

45.8

45.8

11

موافق

100.0

33.3

33.3

8

موافق بشدة

100.0

100.0

24

المجموع

الجدول ()8
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من خالل التحميل يتبين أن نسب الموافقة عمى إدخال أجيزة حديثة وأجيزة ذكية واستخداميا في تقنية إنترنت األشياء في إدارة
التفتيش التربوي عالية  ،حيث كان جل عينية الدراسة ما بين موافق  % 45.8وموافق بشدة . %33.3
السؤال الثاني  :تستخدم إدارة التفتيش التربوي أجيزة الحاسوب وأجيزة ذكية في انجاز األعمال؟
النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

إجابة السؤال

50.0

50.0

50.0

12

موافق

100.0

50.0

50.0

12

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()9
وبناء عمى نتائج التحميل تبين أن رغبة مجتمع الدراسة في استخدام الحاسوب واألجيزة الذكية انقسمت بين موافق وموافق بشدة
بنسبة  %50وىذا يدل عمى أن مجتمع الدراسة يرغب في استخدام االجيزة الحديثة إلنجاز عممو
السؤال الثالث :تساعد تكنولوجيا إنترنت األشياء عمى انجاز الزيارات في الوقت المناسب؟
النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

إجابة السؤال

8.3

8.3

8.3

2

محايد

29.2

20.8

20.8

5

موافق

100.0

70.8

70.8

17

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()10

نالحظ أن أعمى نسبة سجمت في ىذا السؤال  % 70.8لموافق بشدة وىذا يعبر عن مواكبة موظفي اإلدارة من موجيين تربويين
لمتقدم والتطور التكنولوجي.
السؤال الرابع  :تمجأ اإلدارة الستخدام تكنولوجيا إنترنت االشياء لتالفي األخطاء في العممية التعميمية
إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

4.2

4.2

4.2

1

غير موافق بشدة

16.7

12.5

12.5

3

محايد

70.8

54.2

54.2

13

موافق

100.0

29.2

29.2

7

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()11
يتبين من خالل التحميل أن النسبة العظمى من مجتمع الدراسة موافق بنسبة  % 54.2عمى لجوء اإلدارة الستخدام التكنولوجيا
( )IOTفي تالفي االخطاء في عممية المتابعة لسير الخطط التعميمية المرسومة أوال بأول.
السؤال الخامس  :تقدم اإلدارة دورات تدريبية في مجال التعرف عمى القنية الحديثة أوال بأول
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إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

16.7

16.7

16.7

4

غير موافق

54.2

37.5

37.5

9

محايد

75.0

20.8

20.8

5

موافق

100.0

25.0

25.0

6

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()12
تتفاوت قابمية تطوير مجتمع الدراسة بين موافق وموافق بشدة فربع العينة يوافق بشدة عمى التطوير وتنمية الميارات عن طريق
الدورات التدريبية
السؤال السادس  :استخدام تكنولوجيا المعمومات الحديثة تحسن من أداء إدارة التفتيش التربوي
إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

8.3

8.3

8.3

2

محايد

37.5

29.2

29.2

7

موافق

100.0

62.5

62.5

15

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()13
جل عينة البحث ترغب في استخدام التقدم العممي لمرقي بأداء إدارة التفتيش التربوي بنسبة %62.5
السؤال السابع  :تطوير عالقة إدارة التفتيش التربوي مع المدراس من خالل استخدام تقنية إنترنت األشياء
إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

4.2

4.2

4.2

1

غير موافق

16.7

12.5

12.5

3

محايد

66.7

50.0

50.0

12

موافق

100.0

33.3

33.3

8

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()14

جل عينة البحث ترغب في تحسين عالقة إدارة التفتيش التربوي والمفتشين التربويين بالمدراس عن طريق تقنية انترنت األشياء
بنسبة  %50لموافق و 33.3لموافق بشدة

السؤال الثامن :تحديث األجيزة القديمة ومواكبة التقدم بصفة دورية
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Scientific Journal of Open University - Benghazi

إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

4.2

4.2

4.2

1

غير موافق بشدة

25.0

20.8

20.8

5

محايد

62.5

37.5

37.5

9

موافق

100.0

37.5

37.5

9

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()15

كل يوم في عالم تقنية المعمومات جديد وىذا يجعل الكثير من المتعممين والمؤىمين رغبتيم في استبدال القديم بالجديد فكانت
إجابات عين البحث ما بين موافق وموافق بشدة أكبر نسبة %37.5
السؤال التاسع :استخدام انترنت األشياء يمكنك من اإلبداع في طريقة قيامك بميامك كالزيارات والتوجيو
إجابة السؤال

النسبة التراكمية

التحقق

النسبة

التكرار

37.5

37.5

37.5

9

موافق

100.0

62.5

62.5

15

موافق بشدة

100.0

100.0

24

Total

الجدول ()16

من البدييي أن تقنية أنترنت األشياء تسيل عمميات الزيارات االفتراضية لممدارس بكل يسر وسيولة من قبل المفتشين
التربويين  ،فكانت جميع عينة البحث موافقة عمى استخدام انترنت األشياء في القيام بالزيارات التوجييية لممدراس فكانت
االجابة بموافق بنسبة  %37.5وموافق بشدة بنسبة  % 62.5وىذا مؤشر ممتاز لتقبل مجمع الدراسة إلنترنت األشياء .
 -2فيما يتعمق باستخدام التطبيقات البرمجية إلنترنت االشياء وكان عدد األسئمة ست أسئمة :
السؤال األول  :تستخدم المنظمة حزم تطبيقات لتساعد في اتخاذ ق اررات التقييم في إدارة التفتيش التربوي
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق بشدة

1

4.2

4.2

4.2

محايد

10

41.7

41.7

45.8

موافق

10

41.7

41.7

87.5

موافق بشدة

3

12.5

12.5

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()71

انشكم ()7

ٌخبٍٍ يٍ خالل انخحهٍم وانشسى انبٍاًَ أٌ ُجم يجخًع انذساست بٍٍ يىافك ويحاٌذ السخخذاو حزو انخطبٍماث انخً حساعذِ
عهى احخار لشاس انخمٍٍى بسُت % 7711
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السؤال الثاني  :تتوفر في المنظمة برمجيات موصمة بإنترنت األشياء تؤدي إلى توفير قدرات كافية في التفتيش والمتابعة
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق بشدة

1

4.2

4.2

4.2

غير موافق

1

4.2

4.2

8.3

محايد

7

29.2

29.2

37.5

موافق

6

25.0

25.0

62.5

موافق بشدة

9

37.5

37.5

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()2

انجذول ()71

َالحظ يٍ خالل انخحهٍم أٌ انُسبت األعهى هً انًىافك عهى اسخخذاو بشيجٍاث يىصهت بٍٍ كايٍشاث انًشالبت وإَخشَج
األشٍاء فً اإلداسة أي أٌ َسبت انًىافمٍٍ بشذة عهى االسخخذاو  %5113وَسبت انًىافمٍٍ فمط % 2312
السؤال الثالث :تساعد المعمومات التي تقدميا تطبيقات إنترنت األشياء في تجميع نقاط القوة والضعف بالمؤسسات التعميمية
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق بشدة

1

4.2

4.2

4.2

غير موافق

1

4.2

4.2

8.3

محايد

1

4.2

4.2

12.5

موافق

14

58.3

58.3

70.8

موافق بشدة

7

29.2

29.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()5

انجذول ()71

انُسبت انًىافمت عهى هزا انسؤال حفىق بالً انُسب  %3115و %2112نهًىافمٍٍ بشذة عهى رنك كًا هى واضح ج ٌم يٍ خالل
انشسى انبٍاًَ سلى ()5
السؤال الرابع :تعمل قواعد البيانات في اإلدارة عمى التقميل من تكرار البيانات والمعمومات في عمميات المتابعة
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

2

8.3

8.3

8.3

محايد

1

4.2

4.2

12.5

موافق

8

33.3

33.3

45.8

موافق بشدة

13

54.2

54.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()22
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أعمى نسبة سجمت من خالل التحميل بين موافق  % 33.3وموافق بشدة بنسبة  % 54.2وىذا يدل عمى ثقافة مجتمع
الدراسة وتقبمو ليذه التقنية كما ىو مبين بالشكل البياني رقم ()4
السؤال الخامس :تقوم قواعد البيانات الحديثة المربوطة بكاميرات المراقبة بعمميات التجميع واإلعداد والتخزين لمممفات
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

1

4.2

4.2

4.2

محايد

3

12.5

12.5

16.7

موافق

10

41.7

41.7

58.3

موافق بشدة

10

41.7

41.7

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()3

انجذول ()27

اَمسًج َسبت انًىافمت بٍٍ يىافك ويىافك بشذة  %7711نكهٍهًا وهزا ٌبٍٍ يىافمت عٍُت انبحث عهى اسخخذاو لىاعذ انبٍاَاث
نخجًٍع انًعهىياث انًسجهت يٍ كايٍشاث انًشالبت1
السؤال السادس :استخدام تقنيات األمن المعموماتي إلنترنت األشياء مثل برمجيات التشفير والبصمة اإللكترونية
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق بشدة

1

4.2

4.2

4.2

غير موافق

4

16.7

16.7

20.8

محايد

5

20.8

20.8

41.7

موافق

9

37.5

37.5

79.2

موافق بشدة

5

20.8

20.8

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()6

انجذول ()22

النسبة األعمى يوافق عمى استخدام أمن المعمومات بنسبة  %37.5لمموافقين ونسبة  20.8لمموافقين بشدة .
 -3فيما يتعمق بأسئمة الشبكات واالتصاالت وربطها بإنترنت األشياء  :حيث كان عدد أسئمتيا ست أسئمة
السؤال األول  :تعمل الكاميرات المتصمة بشبكات االتصال لكل مدرسة عمى تقميل الوقت المطموب إلنجاز العمل التوجييي
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

2

8.3

8.3

8.3

محايد

4

16.7

16.7

25.0

موافق

11

45.8

45.8

70.8

موافق بشدة

7

29.2

29.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()25
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السؤال الثاني  :توفر إنترنت األشياء الموصمة بالشبكات استيعاب عدد كبير من المؤسسات التعميمية
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

3

12.5

12.5

12.5

محايد

7

29.2

29.2

41.7

موافق

7

29.2

29.2

70.8

موافق بشدة

7

29.2

29.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()1

انجذول ()27

السؤال الثالث  :يوفر إنترنت األشياء متطمبات اإلدارة من معمومات حول الفصول التعميمية لكل مدرسة
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق بشدة

1

4.2

4.2

4.2

غير موافق

1

4.2

4.2

8.3

محايد

3

12.5

12.5

20.8

موافق

12

50.0

50.0

70.8

موافق بشدة

7

29.2

29.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0
الشكل ()9

الجدول ()25

السؤال الرابع  :تبعث إدارة التوجيو مواعيد الزيارة االفتراضية عبر البريد اإللكتروني لممدرسة
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

2

8.3

8.3

8.3

محايد

3

12.5

12.5

20.8

موافق

10

41.7

41.7

62.5

9
24

37.5
100.0

37.5
100.0

100.0

موافق بشدة
المجموع

انشكم ()72

انجذول ()26

السؤال الخامس :يساىم البريد اإللكتروني وبرامج المحادثة في زيادة القدرة عمى تبادل المعمومات واالتصاالت مع إدارات

المدارس.

إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

محايد

5

20.8

20.8

20.8

موافق

9

37.5

37.5

58.3

موافق بشدة

10

41.7

41.7

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()21
انشكم ()77
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السؤال السادس  :تقوم أجيزة االتصال المربوطة بأنترنت األشياء (الحاسوب – الياتف -االنترنت) المتوفرة بتغطية جميع
احتياجات اإلدارة لمعممية التوجييية.
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

1

4.2

4.2

4.2

محايد

6

25.0

25.0

29.2

موافق

6

25.0

25.0

54.2

موافق بشدة

11

45.8

45.8

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()72

انجذول ()21
المحور الثاني  ..األداء المؤسسي إلدارة التفتيش التربوي  :ويتكون من خمس أسئمة

السؤال األول  :تساىم تقنية إنترنت االشياء إدارة التوجيو في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة والفاعمية
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

1

4.2

4.2

4.2

محايد

3

12.5

12.5

16.7

موافق

10

41.7

41.7

58.3

موافق بشدة

10

41.7

41.7

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()75

انجذول ()21

السؤال الثاني  :استخدام تقنية إنترنت االشياء يساىم في التقميل من المصاريف (المواصالت  -بدل السفر  ... ..الخ )
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

3

12.5

12.5

12.5

محايد

2

8.3

8.3

20.8

موافق

11

45.8

45.8

66.7

موافق بشدة

8

33.3

33.3

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انشكم ()77

انجذول ()52
السؤال الثالث  :تساىم تقنية إنترنت االشياء إدارة التوجيو في رفع القدرة لمواجية مختمف المواقف
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

4

16.7

16.7

16.7

محايد

2

8.3

8.3

25.0

موافق

12

50.0

50.0

75.0

موافق بشدة

6

25.0

25.0

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()57
انشكم ()73
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السؤال الرابع  :تساعد تقنية إنترنت االشياء في زيادة انتاجية الموجيين التربويين لمعمميات التوجييية
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

2

8.3

8.3

8.3

محايد

4

16.7

16.7

25.0

موافق

11

45.8

45.8

70.8

موافق بشدة

7

29.2

29.2

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()52
انشكم ()76
السؤال الخامس  :استخدام تقنية إنترنت االشياء يساعد في تحسين أداء إدارة التوجيو وتطويره إلى مستوى الدولة المتقدمة
إجابة السؤال

التكرار

النسبة

التحقق

النسبة التراكمية

غير موافق

2

8.3

8.3

8.3

محايد

5

20.8

20.8

29.2

موافق

7

29.2

29.2

58.3

موافق بشدة

10

41.7

41.7

100.0

المجموع

24

100.0

100.0

انجذول ()55

انشكم ()71

الخاتمة
عرف االتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITU) (International Telecommunication Unionإنترنت األشياء
بأنو بنية تحتية عالمية لمجتمع المعمومات تمكن من تقديم الخدمات المتطورة عن طريق الربط (المادي واالفتراضي) بين
األشياء ،استناداً إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحالية والمتطورة القابمة لمتشغيل ( International
 ، )2012 ،Telecommunications Unionومن خالل الدراسة وما شاىده الباحثان من امكانية تسييل التوجيو التربوي
مفيد جداً حيث يقمل من تكاليف الزيارات األسبوعية أو الشيرية
االفتراضي عبر التقنية الحديثة انترنت االشياء ليو
شيء ٌ
ٌ
لمموجو التربوي ،فيمكن لمموجو التربوي من خالل ىذه التقنية الحديثة –انترنت االشياء  -زيارة ومتابعة المدراس المكمف بيا
من مكتبو وفي أي وقت دون التقيد بجدول الزيارات الفعمي ،ومن خالل استطالع اآلراء واجراء التحميل االحصائي الالزم
لمدراسة تبين أن جل مجتمع الدراسة يوافق عمى استخدام تقنية انترنت االشياء وىذا يدل أن مجتمع الد ارسة ذو دراية وثقافة
بيذه التقنية الحديثة وتقبمو ليا مما يحفز اإلدارة عمى دراسة ىذه الفكرة والتخطيط ليا التخطيط الجيد لتطبيقيا عمى كافة
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المؤسسات التعميمية  ،مع العمم بأن العديد من المدراس قامت بتركيب كاميرات لكل فصوليا الدراسية وربطيا بشبكة
المعمومات اإلنترن ت وىذا يسيل الطريق عمى إدارة التوجيو ربط ىذه التقنية الحديثة بمكاتبيا وأقساميا وموجيييا  ،وكما نعمم
أن إنترنت األشياء يعتمد عمى مجموعة من األشياء التي تتصل مع بعضيا البعض باستخدام اإلنترنت لتقديم خدمات ذكية،
فيرى الباحثان من خالل ىذه الدراسة بأن إمكانية ربط المدراس بمكاتب التوجيو التربوي ليو شيء يسير ويمكن تطبيقو فعمياً
بأقل اإلمكانات .
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