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  كلمة رئيس التحرير: 

 –الثاني من المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  من المجلد الثاني بتوفيق من هللا تعالى صدر العدد

يطيب لي أن  مناسبةبهذه الو  وبذلك أكملت المجلة عامها الثاني ودخلت المجلة عامها الثالثبنغازي، 

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل الباحثين والمتخصصين والمهتمين في كافة المجاالت العلمية 

 ، وأثمن عاليا جهودسواء بمساهماتهم العلمية أو باقتراحاتهمالمجلة صدور استمرار  يالذين أسهموا ف

 ونشره على موقع المجلة االلكتروني.  هذا العدد هيئة التحرير في إخراجعضاء زمالئي أ 

االدارة والدراسات و المحاسبة في مجاالت العلمية المميزة تضمن هذا العدد مجموعة من البحوث 

العديد من المشكالت البحثية وتوصلت إلى الكثير من  وطرحت هذه البحوث ،والهندسة والطباإلسالمية 

 النتائج المهمة واقترحت توصيات عديدة لمعالجتها.

بما يضمن  دراساتهمو المتخصصين والمهتمين لإلسهام ببحوثهم نؤكد على دعوة  جميع ام وفي الخت

في ترسيخ البناء المعرفي والعلمي وتوطينه في وتواصل إسهامها  ر صدور المجلة وتحقيق رسالتها،استمرا

 بالدنا الحبيبة.

 

 وهللا ولي التوفيق

                                                             

 أ.د. عبدالقادر انويجي البدري                                                                     

 لجامعة المفتوحة بنغازيالعلمية لمجلة الرئيس تحرير 
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  :هوقواعدر شالن   شروط

 تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:

 الية:روط والمعايير الت  لش  اتي تتوافر فيها ل  اة ة البحوث العلمي  المجل   تستقبل (1

 .اختصاصهاو المجل ة وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت  -

 ة.بعة في المجل  شر المت  التزامه بقواعد الن   -

 ة.عهد واإلقرار الذي تعتمده المجل  تعبئة نموذج الت   -

، وأدبياته ،مة لموضوع البحثمقد   ل فيتتمث  ينبغي توف ر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث ( 2

المناسبة لطبيعة المشكلة  تهمنهجي  ، و مةوتحديد عناصرها وربطها بالمقد   ته،مشكل، و يتهوأهم   ،وغاتهصمو 

ة البحثي  من معالجة المشكلة  حثنت الباتي مك  ة ال  وعي  أو الن  ، ةي  ن اإلجراءات والبيانات الكم  ة وتتضم  البحثي  

 .يهامستندة إل، وتقديم توصيات ومناقشتها د راسةنتائج ال، و ة واضحةدات وافتراضات بحثي  ضمن محد  

 كاملة عن أي  ته اللي  و ن مسؤ ة ويتضم  نموذج خاص تعتمده المجل  د وفق ع الباحث على تعه  يوق  ( 3

 شر إلى أي  م للن  ولم يقد  ، لم ينشرالمقد م للمجل ة البحث باألمانة العلمي ة، وأن   ات قانوني ة، أو ما ُيخل  تجاوز 

كلي ة روط الش  و المعايير ( 4ة أخرى.  مجل    د بها :قي  تي يجب الت  ال  الش 

بين األسطر، والهوامش  1.5بالل غة العربي ة أو الل غة اإلنجليزي ة ومطبوعا  بمسافات  يقد م البحث مكتوبا   -

( وعلى وجه واحد، وأن يكون نوع A4ورق ) ى( وعلWordسم( لكل  االتجاهات وبالبرنامج ) 2.5)

( عريض للعناوين 14) وبحجم  ( (Simplified Arabicحجم الخط  للبحوث المقد مة بالل غة العربي ة

( للجداول واألشكال، وأم ا البحوث المقد مة بالل غة اإلنجليزي ة يجب أن 10( للمتن، وحجم )12حجم )و 
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( للمتن 12عريض للعناوين، وحجم ) )14(( وبحجم (Times New Romanيكون نوع الخط  )

 ( للجداول واألشكال.10وبحجم )

 مالحق البحث. ( صفحة كحدٍّ أقصى بما في ذلك25صفحات البحث عن )عدد ال يزيد  -

 (Keywordsة )عدد الكلمات المفتاحي  ، وال تزيد كلمة (20)عدد كلمات العنوان عن يجب أال  تزيد  -

( 150إلنجليزي ة بما ال يزيد عن )، وأن يرفق مع البحث ملخ صان بالل غتين العربي ة واكلمات  عن سبع

 هما.من كلمة لكل

)الباحثين(، أو لبحث عنوان البحث، واسم الباحثفحة األولى من اأن يظهر في الص   روري  الض  من  -

 .وجهة العمل، والبريد اإللكتروني  

يلتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتها، وخلو البحث من األخطاء الل غوي ة  -

 والن حوي ة.

  الت الي :  ت المتعل قة بالمجل ة إلى البريد االلكترونيترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسال -

Email Journal_editor@oub.edu.ly  

 .في قائمة المراجع كتابة المراجع بطريقة قالمتعل   (Harvard) نظامالبحث وفقا لمراجع  بترت   (5

األخير للمؤل ف وسنة سم وأم ا طريقة الت هميش في المتن ؛ فُيشار إلى المراجع في متن البحث باال (6

فحة ال تي رجع إليها الباحث وذلك بين قوسين ؛ مثال : ) عبدالغفار، النشر و  (. 88: 2014رقم الص 

أما في حالة وجود  (15:2020)الفرجاني والزليتني،  :تكتب كاآلتياثنين ين ُمؤل ف وفي حالة وجود

 خرون مثال ذلك: ) الفاخريوُيكتب بعده وآخير للمؤلف األو ل فُيشار إلى االسم األين ُمؤل ف أكثر من

توافق ( ، على أن تكتب األسماء كاملة للمؤل فين في قائمة المراجع. ويجب أن ت23: 2017وآخرون، 
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، كما يجب شروسنة الن  ، سم واال، القائمة من حيث العدد مع المراجع الموجودة بالمراجع في المتن 

 في القائمة. هال الهجائي  سلسل الت  ، وأن ترت ب المراجع بةواإللكتروني  ة مييز بين المراجع الورقي  الت  

كل،  (7 يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان يدل  على فحوى الجدول أو الش 

 كما يمكن وضع الجداول واألشكال في المالحق مع اإلشارة إليها في متن البحث.

ن إواقص )إخطار الباحث بالن   وقد يتم   ،ا في حينه بتاريخ استالم البحثلكتروني  إخطار الباحث إ تم  ي (8

 .ي  للبحثلحكيم األو  ير في اإلجراءات في ضوء الت  عتذار عن الس  اال وجدت( أو يتم  

ألسرة تحرير المجلة الحق في عدم نشر البحوث التي تتعارض مع شروط وقواعد النشر دون ذكر  (9

 األسباب.

 .شر حسب تاريخ قبولهشر يأخذ دوره للن  حث المقبول للن  الب (10

رورة عن ر بالض  عب  تُ الباحث )الباحثين(، وال نظر ر عن وجهة عب  من بحوث تُ ينشر في المجلة ما  (11

 ة.وجهة نظر المجل  

ة عن البحث الذي ينشر شر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالي  ة أجورا على الن  تتقاضى المجل  ال  (12

 فيها.

العلمي ة ة مجل  الشر إلى ا، تنتقل حقوق الن  شر قبوال نهائي  الباحث بقبول بحثه للن  ار إخطبمجرد   (13

 للجامعة المفتوحة بنغازي.

عديالت ة، وبعد األخذ بالت  هائي  شر عند إعادته للبحث في صورته الن  يمنح الباحث خطاب قبول للن   (14

 .المطلوبة

 .( بالبريد اإللكتروني   PDFبصيغة ) من بحثهإلكتروني ة منح صاحب البحث المنشور نسخة  يتم   (15
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 بنغازيالمفتوحة  م من المجلة العلمية للجامعة2021ت المجلد الثاني العدد الثاني يونيومحتويا

 الصفحة سم الباحثإ عنوان البحث م

 العلوم اإلنسانية

 لصندوقفي نظام الرقابة الداخلية  COSOمدى توفر مكونات إطار  1
 .ليبياالضمان االجتماعي في 

فتحي موسى سالم                  
منصور محمد العشيبي               

                 صالح ابوبكر الجازوي

9 

دارسة وصفية استقرائية " العقدي السني دور السنة في إثبات الخطاب 2
 ."تاريخية

 35 الصاديعبدهللا أحمد 

من وجهة نظر  األزماتأنماط إدارة الصراع التنظيمي واثرها على إدارة  3
بمستشفى الجالء للجراحة والحوادث في مدينة  مديري اإلدارات الوسطى

 .بنغازي

  العبار محمد بشير
 الطيرة خليل خالد

57 

 دراسة بنغازي بمدينة العاملة التجارية بالمصارف األزمات إدارة واقع 4
 بالمصارف الرئيسية باإلدارات والوسطى العليا اإلدارات مديري على ميدانية"

 ."بنغازي بمدينة العاملة العامة التجارية

                                  بوخريص سليمان السنوسي
                    بوخريص سليمان أوريدة

83 

 دراسة ميدانية على موظفي" اإلدارة اإللكترونية وعالقتها باألداء الوظيفي 5
 "التجارية العامة بمدينة بنغازيالفروع الرئيسة بالمصارف 

 109 مصطفى عادل محمد الحاسي

 العلوم التطبيقية

6 
Modeling and Optimization of Wax Deposition Based 

on Response Surface Methodology and Simulation 

Using Aspen HYSYS. 

Mohammed S. Ghitas 

Sulayman Ameitiq 

Omar M. Elmabrouk 

Galal Sanussi 

130 

7 
Evaluation of Noise Levels inside a Local 

Manufacturing System in Benghazi City 

Salah A. Elsheikhi 

Galal H. Senussi 

Khaled A. Eldressi 

140 

8 Case Report with Literature Review : Osteopetrosis 

Complicated by Osteomyelitis of the Maxilla: A Rare 

Finding from a Radiologist Point of View 

Hajer Alfadeel 

  
153 
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 لصندوق الضمان االجتماعي في ليبيافي نظام الرقابة الداخلية  COSOمدى توفر مكونات إطار 

 

 فتحي موسى سالم                  منصور محمد العشيبي               صالح ابوبكر الجازوي           
 عضو هيئة تدريس بكلية    عضو هيئة تدريس بكلية                عضو هيئة تدريس بكلية                      
 االقتصاد/ جامعة بنغازي   االقتصاد/ جامعة بنغازي                 االقتصاد/ جامعة بنغازي                         

        fathi.elorfe@uob.edu.ly               Mansour.yosuf@uob.edu.ly           saleh.belkheir@uob.edu.ly   
 

 المستخلص:
لصندوق الضمان في نظام الرقابة الداخلية  COSOتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مكونات إطار    

وتمّثل مجتمع الدراسة في المحاسبين حيث تم االعتماد على استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات، ، االجتماعي الليبي

سسة صندوق الضمان االجتماعي الليبي، بينما اقتصرت عينة الدراسة على والمراجعين الداخليين باإلدارة العامة وفروع مؤ 

( استمارة استرجع منها 102العاملين من الفئات المذكورة سلفًا بمدينة بنغازي، هذا وقد بلغ عدد االستمارات الموزعة )

في صندوق الداخلية للرقابة  COSOتوفر مكونات إطار ( استمارة صالحة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى عدم 82)

وذلك فيما يتعلق بالمكونات األربعة )األنشطة الرقابية، البيئة الرقابية، المعلومات واالتصاالت،  الضمان االجتماعي الليبي

في حين توصلت إلى توفر مكّون تقييم المخاطر بنظام الرقابة الداخلية، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد تطبيق  (المراقبة

للرقابة الداخلية نظرًا لكونه احد األطر الحديثة الرامية إلى الرفع من جودة أداء نظم الرقابة الداخلية  COSOاطار 

 بمختلف المؤسسات.

 ، صندوق الضمان االجتماعي الليبي.COSO: نظام الرقابة الداخلية، إطارالكلمات المفتاحية

ABSTRCT: 

   This study aims to identify the availability of COSO components in the internal control 

system of the Libyan Social Security Fund, where the questionnaire was relied upon as a tool 

for collecting data, and represents the study population in accountants and internal auditors in 

the main management and branches of the Libyan Social Security Fund Foundation, while the 

sample of the study was limited to the public administration and branches of Benghazi, this 

has reached the number of questionnaires distributed (102), recovered (82). The study found 

that the COSO framework for internal control was not available in the Libyan Social Security 
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Fund for the four components (regulatory activities, regulatory environment, information and 

communications, monitoring) while finding the availability of the risk assessment component 

of the internal control system, and recommended that the application of the COSO framework 

for internal control should be adopted by various institutions. 

Key words:  Internal Control System, COSO Framework, Libyan Social Security Fund. 

 مقدمة:  -1

شهدت الرقابة الداخلية تطورًا مستمرًا في مفاهيمها ابتداًء من النظر إلى أهميتها في حماية األصول من السرقة وسوء    

االستخدام والتأكد من صحة المعلومات وكشف المخالفات والنواقص، مرورًا بالمفهوم األوسع الذي يشمل رفع الكفاءة 

انين والسياسات الموضوعة، فضاًل عن تحسين مصداقية التقارير المالية وتجويد نوعيتها التشغيلية وااللتزام بتطبيق القو 

(، حيث جاء االتساع في 2006وتقليل أعمال المراجعة والوقت الضائع بجانب تقليل التكلفة وتقليل الخسائر )المطارنة، 

معاصر اليوم، وما صاحب ذلك من تطور في بيئة مفهوم الرقابة الداخلية ليحاكي التغيرات الهائلة التي يشهدها عالمنا ال

األعمال التي انعكست آثاره على مختلف جوانب الحياة وقطاعات العمل، فقد استوجب األمر زيادة استخدام إدارات 

المؤسسات ألساليب علمية مبنية على قواعد ثابتة عند القيام بأعمالها المختلفة كوضع الخطط للنشاطات المختلفة والرقابة 

(، وبناًء 2014على تنفيذها واعتماد األساليب العلمية واألسس المتينة في ترشيد قراراتها المتخذة وضمان جودتها )الحوتة، 

جراءات الرقابة الداخلية وذلك لمواجهة  على ما تقدم بدأت الكثير من الدول في إدخال تحسينات جوهرية على نظم وا 

والخاصة على حد السواء، فنظام الرقابة الداخلية يمثل صمام األمان لضمان المشكالت المتزايدة في المؤسسات العامة 

عمل المؤسسات وفق القوانين والسياسات واإلجراءات المعتمدة لتقديم منتجات وخدمات بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية 

حيحة ومعتمدة وموثوق بها وذلك باعتماد نظام رقابة داخلية يمكن من خالله تقديم معلومات مالية وغير مالية ص

 (.2013)الدوغجي والخيرو، 

ونظرًا التساع نشاط القطاع الحكومي من حيث الحجم وتعقد أنشطته، وزيادة تدخله في مختلف نواحي النشاط    

االقتصادي، أصبح هذا القطاع مطالبًا بتحسين مستويات أدائه وزيادة كفاءته، وفي ذات السياق أبدت عدة جهات مهنية 

لية اهتمامًا كبيرًا بأنظمة الرقابة الداخلية، وأصدرت عدة نشرات وتقارير من أجل تعريف وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، دو 

 Committee ofوهي اختصار لـ " Treadway ( (COSOومن أهمها يبرز تقرير لجنة المنظمات الراعية للجنة 
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Sponsoring Organizations of the  Treadway Commission حيث يحمل التقرير عنوان "الرقابة الداخلية "– 

(، فقد كان من أهم أهداف التقرير تقديم معيار تستطيع من خالله المؤسسات 2018إطار متكامل") األزرق والحراري، 

 (.2011تقييم نظمها الرقابية، وتحديد الكيفية التي يمكن بها تحسين هذه النظم )بدوي، 

ضمان االجتماعي كأحد المؤسسات الهامة في ليبيا باعتباره أداة فعالة وجوهرية لخلق التالحم وحيث يبرز صندوق ال    

االجتماعي وحق أساسي من حقوق اإلنسان، ونظرًا لما يقوم به الصندوق من عمليات مالية تهدف لتحقيق توازن بين ما 

يرادات  المشروعات االستثمارية، وما يتم صرفه من يتم تحصيله من اإليرادات المتمثلة في االشتراكات الضمانية وا 

المدفوعات المتمثلة في المنافع النقدية الضمانية بأنواعها، إضافة لما يتمتع به الصندوق بحكم القانون من الشخصية 

االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري، كل ذلك يفرض على الصندوق وضع البرامج والخطط واإلجراءات والترتيبات التي 

(، وهذا ما يتطلب بناء وتطوير نظام 2016تكفل إيصال الحقوق الضمانية إلى أصحابها بأسهل وأسرع طرق )محمد، 

وكما سبق الذكر يعتبر مفهوم الرقابة الداخلية وفق إطار لجنة المنظمات  رقابة داخلي بالصندوق وفقًا للتطورات الحديثة،

من التطورات الحديثة التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وفعالية األنشطة المختلفة للرقابة الداخلية في  COSOالراعية 

ضفاء الشفافية على أداء هذه المؤسسات )أبو صافي،   (.  2019المؤسسات وبالتالي تحسين جودة المعلومات المحاسبية وا 

 مشكلة الدراسة:  -2

ية أصول المؤسسات من أي تالعب أو اختالس، كما يقوم بالتأكد من دقة إن نظام الرقابة الداخلية يساعد على حما   

البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر إلمكان تحديد درجة االعتماد عليها قبل اتخاذ أية قرارات أو رسم أي خطط في 

مي مصالح كافة األطراف ذات المستقبل، باإلضافة إلى ذلك يعتبر نظام الرقابة الداخلية بمثابة خط الدفاع األول الذي يح

(، وبالرغم من الدور الهام الذي يلعبه هذا النظام إال أن الكثير من الدراسات 2019الصلة بأي مؤسسة )قدور وسلطاني، 

السابقة في البيئة الليبية توصلت إلى وجود ضعف وقصور في أنظمة الرقابة الداخلية في الكثير من المؤسسات العامة 

(، باإلضافة إلى ما أشارت إليه تقارير ديوان 2018( ودراسة )األزرق والحراري، 2018وكبالن، كدراسة )الشيخي 

( حول الكثير من المشاكل والصعوبات المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية ألغلب 2019، 2018، 2017المحاسبة للسنوات )

لرقابة الداخلية يعتبر إطارًا فعااًل في تحقيق أهداف لنظام ا COSOالمؤسسات العامة في الدولة الليبية، وباعتبار أن إطار 

(، فقد سعت بعض الدول والمؤسسات لمواكبة هذا االطار، ففي الواليات المتحدة األمريكية 2016المؤسسات )إبراهيم، 
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تارت جميع أعطيت كافة المؤسسات المدرجة في البورصة األمريكية الحق في اختيار نظام الرقابة الداخلية المناسب وقد اخ

كإطار لنظام الرقابة الداخلية، كما تبنى مكتب المحاسبة العامة األمريكي هذا االطار، كذلك  COSOالمؤسسات إطار 

استفادت كاًل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية من المفاهيم المتضمنة فيه لصياغة اللوائح الخاصة بأعمال الرقابة 

ال يعد مطلبًا أساسيًا للرقابة الداخلية  COSOوسط وعلى الرغم من أن استخدام إطار الداخلية، أما في منطقة الشرق األ

إال أن عدة مؤسسات رائدة قامت باستخدامه بوصفه من افضل الممارسات الرقابية كمؤسسة االتصاالت وبنك الكويت 

 (.2015الشرق األوسط،  –الوطني )مجلة المدقق الداخلي 

ليبية وتحديدًا نحو مؤسسة هامة من مؤسساتها االقتصادية وهي مؤسسة صندوق الضمان وبالتركيز على البيئة ال   

االجتماعي، نجد أنه على الرغم من االستثمارات الضمانية المنتشرة لتغطي مناطق مختلفة من الدولة الليبية إال أنَّ واقع 

تحقيق العائد المالي المناسب، مع ضعف الحال الذي وصل إليه الصندوق وقصور الجهاز االستثماري وعدم قدرته على 

األجهزة اإلدارية الذي أدى إلى عدم االنتظام في التسجيل والترحيل، مما أسفر بدروه إلى عدم القدرة على االستمرار في 

ترحيل االشتراكات المحصلة األمر الذي نتج عنه صعوبة في ضبط القيود ومعرفة اشتراكات المضمونين وتسلسل 

ذلك جعل االعتماد على رسائل جهات العمل أمرًا واقعًا وبالتالي أصبح مصدر المعلومات خارجيًا بداًل من خدماتهم، كل 

السيطرة الفعلية بوسائل ذاتية، كذلك فإن ضعف جهاز التفتيش بالصندوق أدى إلى ضعف وتدني مستوى تحصيل 

ءات صرف منافع الضمان االجتماعي والتحقق االشتراكات وزيادة المصروفات الضمانية بسبب ضعف عمليات مراقبة إجرا

منها، كل ما سبق يقابله زيادة في عدد المضمونين وجهات العمل والمعاشات سنة بعد أخرى لذلك فإن العمل الضماني في 

، (. وتأسيسًا على ما سبق، واستشعارًا بأهمية نظام الرقابة الداخلية2013ليبيا قد يواجه مشكلة حادة مستقباًل )خليفة، 

وضرورة مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، وبأهمية الدور الذي يؤديه صندوق الضمان االجتماعي، فإنه يمكن 

 صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

في نظام الرقابة الداخلية لصندوق الضمان االجتماعي الليبي"، ولغرض  اإلجابة  COSO"ما مدى توفر مكونات إطار    

 :التالية األسئلة الفرعيةعلى السؤال الرئيسي للدراسة، تم صياغة 

في صندوق الضمان  COSOما مدى توفر مكّون تقييم المخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  –

 ؟الليبي االجتماعي
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في صندوق  COSOما مدى توفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  –

 ؟الليبي الضمان االجتماعي

في صندوق الضمان  COSOما مدى توفر مكّون البيئة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -

 ؟بياللياالجتماعي 

في صندوق  COSOما مدى توفر مكّون المعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -

 ؟ الليبي الضمان االجتماعي

في صندوق  COSOما مدى توفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -

 ؟ الليبي يالضمان االجتماع

 هدف الدارسة : – 3   

في نظام الرقابة الداخلية لصندوق  COSOتهدف الدراسة وبشكل رئيسي التعرف على مدى توفر مكونات إطار    

)تقييم المخاطر، األنشطة الرقابية، البيئة الرقابية، المعلومات الضمان االجتماعي الليبي، وهذه المكونات هي: 

 .(واالتصاالت، المراقبة

 منهجية الدراسة:  -4

تستدعي طبيعة موضوع الدراسة استخدام مناهج متعددة تفي بأغراض الدراسة، إذ تم اتباع المنهج الوصفي عند تناول    

طار  ، كما استخدم األسلوب التحليلي عند دراسة مدى توفر مكونات إطار COSOاالطار النظري لنظام الرقابة الداخلية وا 

COSO  في نظام الرقابة الداخلية لصندوق الضمان االجتماعي من وجهة نظر المحاسبين في أقسام الشؤون المالية

والمراجعين الداخليين في أقسام المراجعة الداخلية العاملين في صندوق الضمان االجتماعي بمدينة بنغازي، من خالل 

 . SPSSليها باستخدام البرنامج اإلحصائي توزيع استمارة االستبانة من ثم تحليل اإلجابات المتحصل ع

 فرضيات الدراسة: -5

 لتحقيق هدف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

 "في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSO"ال تتوفر مكونات إطار    
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 وسيتم اختبار الفرضية الرئيسية من خالل الفرضيات الفرعية التالية :  

في صندوق الضمان  COSOال يتوفر مكّون تقييم المخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -

 .الليبي االجتماعي

في صندوق الضمان  COSOتوفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ال ي -

 .  الليبي االجتماعي

في صندوق الضمان  COSOال يتوفر مكّون البيئة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -
 .الليبي االجتماعي

في صندوق  COSOال يتوفر مكّون المعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  -

 .الليبي الضمان االجتماعي

في صندوق  COSOمكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ال يتوفر  -
 .الليبي الضمان االجتماعي

 نحو بين إجابات كل من المراجعين الداخليين والمحاسبين 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 .في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOتوفر مكونات إطار مدى 

 أهمية الدراسة: -6

تنبع أهمية الدراسة من ضرورة التعرف على أحدث التطورات العالمية المتعلقة ببناء وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية     

لداخلية وخاصة في مؤسسة هامة ، فاالهتمام بدراسة نظام الرقابة اCOSOوالتي من أهمها إطار لجنة المنظمات الراعية 

كمؤسسة صندوق الضمان االجتماعي الليبي سيساعد على توفير بيئة خالية من االنحرافات واألخطاء، حيث أنه من 

المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في دعم صانعي القرار عند إصدار قوانين أو تعليمات تتعلق بموضوع الدراسة بغرض 

مة رقابة داخلية فعالة تعمل على تحسين كفاءة وفعالية كافة العمليات في الصندوق، مما يوفر مساعدتهم في بناء أنظ

 معلومات دقيقة التخاذ القرار داخليًا.

باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة ستسهم في إثراء المكتبة الليبية نظرًا لقلة الدراسات حسب علم البحاث التي تناولت    

في البيئة الليبية، وقد يكون طرح هذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات  COSOالداخلية وفق إطار  دراسة أنظمة الرقابة

 مستقبلية في أماكن ومجاالت أخرى وبرؤية مختلفة.  
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 محددات الدراسة:  -7

م المراجعة على المحاسبين في أقسام الشؤون المالية والمراجعين الداخليين في أقسا الدراسة اقتصرت الحدود المكانية: -

الداخلية العاملين في اإلدارة العامة وفروع صندوق الضمان االجتماعي بمدينة بنغازي، وذلك نظرًا لصعوبة الوصول 

 إلى بقية الفروع األخرى العتبارات التكلفة والوقت والظروف األمنية الراهنة.

 .2020الحدود الزمنية: تغطي الدراسة شهري )نوفمبر وديسمبر( لسنة  -

 االطار النظري للدراسة: -8

 الدراسات السابقة:  8-1

الخاص بنظام الرقابة الداخلية وتناولته من  COSOهناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع إطار    

تم جوانب مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات بين العربية واألجنبية، وسوف تستعرض هذه الدراسة جملة من الدراسات التي 

االستفادة منها مع اإلشارة إلى أبرز مالمحها، كما أنَّ الدراسات التي سوف يتم استعراضها جاءت في الفترة الزمنية بين 

 ( وشملت جملة من األقطار والبلدان مما يشير إلى تنوعها الزمني  والجغرافي.2019( و )2011)

كدراسة األزرق والحراري  COSOمات تطبيق إطار فقد تناولت بعض الدراسات الموضوع من جانب مدى توفر مقو    

( التي أجريت في ليبيا، حيث توصلت إلى عدم توفر المقومات الخمسة المطلوبة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية وفق 2018)

( التي أجريت في الجزائر إلى إن 2019( في المؤسسات الحكومية، هذا وتوصلت دراسة كفوس وملياني )COSOإطار )

كان  COSOى التزام الشركات الصناعية العاملة بوالية اسطيف الجزائرية بتوفير مقومات الرقابة الداخلية وفق إطار مستو 

( والتي أجريت في األردن توصلت إلى أن 2017متوسطًا وبدرجات متفاوتة بين الشركة واألخرى، كما أن دراسة الرمحي )

( للرقابة الداخلية، وتبين وجود تطبيق لثالث عناصر من الرقابة COSOالشركات المساهمة العامة تقوم بتطبيق إطار )

هي )البيئة الرقابية، تقويم المخاطر، األنشطة الرقابية( بينما ال يوجد تطبيق لعنصري )المعلومات واالتصال، والمراقبة(، 

ت األهلية العاملة في قطاع ( التي أجريت في فلسطين توصلت إلى وجود اهتمام كبير من المنظما2011أما دراسة بدوي )

 .COSOغزة بأنظمة الرقابة الداخلية، دون أن تتبنى هذه المنظمات لنظام الرقابة الداخلية وفقًا إلطار 
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على فعالية نظام الرقابة  COSOفي حين تناولت بعض الدراسات األخرى الموضوع من جانب تأثير مكونات إطار    

( التي أجريت في جنوب أفريقيا ركزت على مدى تأثير مكونات 2013) Ackermann Fourie andالداخلية، فدراسة 

يؤدي إلى نظام رقابة داخلية  COSOعلى نظام الرقابة الداخلية، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ تفعيل إطار  COSOإطار 

 COSOإطار  ( حيث بحثت هذه الدراسة في مدى أهمية تطبيق2017) Alkubaisiفعَّال، واتفقت في ذلك مع دراسة  

وجود أهمية عالية من وجهة نظر عينة الدراسة  في تحسين نظام الرقابة الداخلية للمصارف األردنية، وتوصلت الدراسة إلى

( التي أجريت في العراق توصلت 2013في تحسين فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، في حين أن دراسة الدوغجي والخيرو )

)بيئة الرقابة الداخلية، تقييم المخاطر، األنشطة الرقابية، المعلومات  COSOة وفق اطار إلى أن مكونات الرقابة الداخلي

 واالتصاالت، المراقبة( هامة ألي مؤسسة وتوفرها بفاعلية يؤدي بالضرورة إلى نظام رقابة داخلية فعَّال.

ن نظام الرقابة الداخلية في لتحسي COSO( التي أجريت لتقييم فاعلية إطار 2017) Thabit et.alكما أن دراسة    

طار بالعراق شركات كردستان  COSO، توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة بين نظام الرقابة الداخلية لهذه الشركات وا 

ويمكن أن تطبق تلك الشركات هذا االطار بشرط تحسين نظام الرقابة الداخلية وفق المعايير الدولية، وبالمثل فإن 

التي أجريت على أحد مصارف إندونيسيا توصلت إلى أنَّ تنفيذ نظام الرقابة الداخلية  Mahsina et.al   (2016)دراسة

( اختلفت 2016يؤدي إلى فعالية نظام الرقابة الداخلية، أمَّا دراسة إبراهيم ) COSOمن خالل المكونات الخمسة إلطار 

في تقويم  COSOين وركزت على دور إطار عن الدراسات السابقة في الجانب الذي ركزت عليه، حيث أجريت في فلسط

 إدارة المخاطر، وتوصلت إلى عدم وجود اللوائح المنظمة إلدارة المخاطر في القطاعات الحكومية في قطاع غزة.

يالحظ من السرد السابق اتفاق معظم الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو التعرف على مدى توفر مقومات بناء    

مكانية تطبيقه في المؤسسات المختلفة سواًء  COSOبة الداخلية وفق إطار لجنة المنظمات الراعية وتطوير نظام الرقا وا 

( التي هدفت إلى تقييم فاعلية دور المراجعة الداخلية ودورها في تقويم 2016الخاصة أو العامة، باستثناء دراسة إبراهيم )

من حيث الفئات التي استهدفتها حيث أجريت على األجهزة  ، وتنوعت الدراسات السابقةCOSOإدارة المخاطر وفق إطار 

الرقابية والمراجعين الداخليين والعاملين بالشركات الصناعية والمراجعين الخارجيين والمحاسبين والمدراء التنفيذيين، كما 

( 2013الدوغجي والخيرو )( ودراسة 2016) Mahsina et.al استخدمت الدراسات السابقة أداة االستبانة باستثناء دراسة 

للوصول  حيث كانتا دراستين نظريتين، كما اتبعت جل الدراسات السابقة التي أطلع عليها البحاث المنهج الوصفي التحليلي
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لنتائج الدراسة، ومما الشك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيرًا مما سبقها من دراسات، حيث حاولت أن توظف كثيرًا من 

 ابقة للوصول إلى تشخيص دقيق للمشكلة ومعالجتها.الجهود الس

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نشير إلى أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في موضوعها    

الرئيسي وهدفها العام إال أنها اختلفت في المؤسسة محل الدراسة حيث استهدفت مؤسسة هامة من مؤسسات االقتصاد 

في  COSOأال وهي مؤسسة صندوق الضمان االجتماعي، كما يالحظ كذلك ندرة البحوث التي تحدثت عن إطار الليبي 

 البيئة الليبية، لذلك تأتي هذه الدراسة استكمااًل لجوانب النقص في دراسات البيئة الليبية.

 نبذة عن صندوق الضمان االجتماعي في ليبيا: 8-2

س التضامن االجتماعي، حيث يغطي أنواعًا من األخطار ال قدرة  للفرد أو المؤسسة يقوم الضمان االجتماعي على أسا   

الضمان  Blanchardعلى تحملها، ويتسم نظام الضمان االجتماعي بطابع اإللزام لمن يمتلك الصفة القانونية، ويعرف 

واإلشراف فقط، بل يتعداه إلى جعل  االجتماعي "انه ذلك النوع من التامين الذي ال يقتصر دور الحكومة فيه على التنظيم

(، 6:  2015التأمين نفسه إجباريًا، وتتحمل الحكومة جزًء من تكاليف التأمين مع قيام الحكومة بدور المؤمن" )بلبشير، 

حيث يسّير نظام الضمان االجتماعي مجموعة من القوانين التي تحدد المشمولين بالنظام وقواعد دفع االشتراكات والمزايا 

( 53ديد نوع التغطيات، وشهدت ليبيا العديد من التشريعات ذات العالقة ابتداًء من قانون التأمين االجتماعي رقم )وتح

، كذلك صدر قانون 1973( لسنة 72، ثم قانون الضمان االجتماعي رقم )1967، مرورًا بقانون التقاعد لسنة 1957لسنة 

كمل النظام الضماني بتوسيع مدى الحماية االجتماعية لتشمل الخاص بالعسكريين، ولقد است 1974( لسنة 43رقم )

(، وسمح الهيكل التنظيمي لصندوق الضمان 2016)محمد،  1980لسنة  13العاملين لحساب انفسهم بصدور قانون رقم 

انية االجتماعي في ليبيا بتفعيل دور الالمركزية من خالل تخويل الصالحيات لإلدارات والفروع ومكاتب الخدمات الضم

 (.2014الموزعة على ربوع ليبيا )الحوتة، 

 : COSOالرقابة الداخلية وفق إطار لجنة  8-3

برئاسة )جيمس تريداوي( المفوض السابق لهيئة األوراق المالية والبورصة األمريكية عام         COSOأنشأت لجنة    

حيث شملت الهيئات المهنية العاملة في المجال المحاسبي في الواليات المتحدة األمريكية، وتضم في عضويتها  1985

األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، معهد  أكبر خمس منظمات مهنية في الواليات المتحدة األمريكية وهي: المعهد
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المراجعين الداخليين، معهد المدراء التنفيذيين الماليين، جمعية المحاسبين األمريكيين، ومعهد المحاسبين اإلداريين، حيث 

داوي، التي يطلق عليها مجتمعة لجنة المنظمات الراعية للجنة تريداوي، ويكمن دور هذه المنظمات في تمويل لجنة تري

 COSOنسخة معدلة إلطار  2013، وأصدرت في سنة 1992قامت بإصدار أول نسخة إلطار الرقابة الداخلية سنة 

وعرفت لجنة  (،www.coso.org( مبدأ لدعم المكونات الخمسة للرقابة الداخلية )17للرقابة الداخلية الذي أحتوى على )

دارتها التنفيذية وغيرهم من الموظفين المنظما ت الراعية نظام الرقابة الداخلية بأنَُّه: "عملية تتأثر بمجلس إدارة المؤسسة وا 

داخل المؤسسة، صممت لتوفير تأكيد معقول حول تحقيق المؤسسة ألهدافها المتعلقة بالعمليات التشغيلية، ومصداقية 

لنظام الرقابة  COSOبالقوانين واللوائح التنظيمية للمؤسسة "، ويتضح من تعريف  التقارير المالية وغير المالية، وااللتزام

الداخلية أنَّ نظام الرقابة الداخلية عملية يقصد منها الوصول بالمؤسسة لتحقيق أهدافها، على أن تنفذ الرقابة الداخلية من 

نان معقول لدى أصحاب القرار في المؤسسة قبل موظفين مؤهلين وقادرين على تنفيذ المطلوب منهم، ممَّا يحقق اطمئ

(177  :2018 Nashwan,  .) 

 COSO:مكونات الرقابة الداخلية وفق لجنة  8-4

إطارًا رقابيًا متكاماًل يتكون من خمسة عناصر رئيسية تعتبر مقاييس يتم على أساسها تقييم فعالية  COSOيعتبر إطار   

 نظام الرقابة الداخلية ألي مؤسسة، حيث سيتم الحديث عنها باختصار كاالتي:

  :ك يجب وهي عملية ديناميكية ومتكررة لتحديد وتقييم المخاطر التي تعيق تحقيق األهداف، لذلتقييم المخاطر

أواًل على أي مؤسسة تحديد أهدافها بشكل واضح وكاٍف للتمكين من تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة باألهداف )كفوس 

(، مع القيام باتخاذ اإلجراءات المالئمة لمواجهة المخاطر المحتملة، ومن أهم المبادئ المتعلقة بتقييم 2019وملياني، 

رات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نظام الرقابة الداخلية، حيث يجب أن يجب تحديد وتقييم التغيي أنه المخاطر

تعمل المؤسسات على تحديد احتماالت تعرضها للخطر، كضعف التمويل مثاًل أو زيادة المصروفات )الرمحي، 

2017.) 

  : لنظام، وتتضمن مجموعة تعتبر أساس نظام الرقابة الداخلية والقاعدة التي توفر االنضباط لهذا االبيئة الرقابية

من المعايير والعمليات والهياكل التي توفر األساس لتنفيذ الرقابة الداخلية في المؤسسة، ومن هذه المبادئ مساءلة 
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األفراد حول مسؤولياتهم عن الرقابة الداخلية، لذلك يجب أن تكون هناك قواعد مكتوبة تحدد واجبات ومسؤوليات 

(، كما يجب على إدارة أي مؤسسة وضع الهياكل وخطوط عرض التقارير 2019الموظفين )كفوس وملياني، 

والسلطات والمسؤوليات المناسبة سعيًا إلى تحقيق األهداف، لذلك يجب أن يتوفر لدى إدارة أي مؤسسة أسلوب جيد 

يحتم على المؤسسات لتفويض الصالحيات، كذلك فإنه من المبادئ البيئة الرقابية االلتزام بالنزاهة والشفافية، وهذا ما 

 (.2018توفير الشفافية المناسبة مع مراعاتها للقيم األخالقية )األزرق والحراري، 

 :تتمثل األنشطة الرقابية في السياسات واإلجراءات التي تساعد على التأكد من أنَّه قد تم اتخاذ  األنشطة الرقابية

(، ومن هذه 2019تحقيق األهداف )كفوس وملياني، اإلجراءات والتصرفات الالزمة لمواجهة المخاطر المتعلقة ب

ألي مؤسسة أن تكون هناك رقابة على صحة التسجيل في السجالت  السياسات واإلجراءات على سبيل المثال:

والمستندات والوثائق والملفات، مع وجوب تطوير أنشطة الرقابة العامة لتتماشى مع التطور التكنولوجي، حيث ال يجب 

دية فقط، بل يجب أن تكون هناك حماية إلكترونية ألصول المؤسسة، كذلك فإن اختيار وتطوير توفر حماية ما

 Ackermann, Fourie 2013األنشطة الرقابية سيساهم في التخفيف من حدة المخاطر إلى مستويات مقبولة )

and.) 

 ة وضرورية كي تقوم اإلدارة تعتبر المعلومات واالتصاالت جزء أساسي من عملية الرقاب: المعلومات واالتصاالت

بتنفيذ مسؤوليات الرقابة الداخلية دعمًا لتحقيق أهدافها، حيث يجب أن تتوفر معلومات مالئمة وذات جودة لدعم نظام 

(، وهذا يتطلب وجود إطار قوي لنظم المعلومات اإللكترونية داخل المؤسسة، 2019الرقابة الداخلية )كفوس وملياني، 

خلية أهدافها وبالتالي أهداف المؤسسة، حيث يجب أن تتوفر وسائل اتصال مناسبة في كافة لتحقق الرقابة الدا

 (.2018االتجاهات، مع وجود آلية لدراسة اقتراحات الموظفين، واألخذ بها إذا كانت مناسبة )األزرق والحراري، 

  :الداخلية، وتتم هذه العملية من خالل هي عملية الغرض منها تقييم نوعية وجودة أداء نظام الرقابة تقييم األداء

(، ومثال على ذلك تقييم 2019المراقبة المستمرة التي تتم في سياق العمليات أو التقييمات الدورية )كفوس وملياني، 

أداء الموظفين وفق مؤشرات وضوابط تفصيلية مهنية، وأحيانًا يتم عمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن المؤسسة، مع 

  (.2018المشتريات لمعرفة مدى التزامها باألنظمة والقوانين )األزرق والحراري،  مراقبة عمل لجان
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 الجانب العملي للدراسة:  -9

يتمّثل مجتمع الدراسة في المحاسبين والمراجعين الداخليين بقسمي الشؤون المالية  مجتمع وعينة الدراسة: 9-1

والمراجعة الداخلية باإلدارة العامة وفروع مؤسسة صندوق الضمان االجتماعي الليبي، في حين اقتصرت عينة الدراسة 

( استبانة على عينة 102عدد )حيث تم توزيع على عينة من العاملين من الفئات المذكورة سلفًا بمدينة بنغازي، 

( استبانة نظرًا لكونها غير صالحة للتحليل، 10( استبانة في حين تم استبعاد عدد )92الدراسة استرد منها عدد )

 %( من إجمالي االستبانات المستردة.89( بنسبة )82وعليه بلغ عدد االستبانات الداخلة في التحليل )

تم استخدام استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة، حيث تم تصميميها  أداة جمع البيانات: 9-2

خصيصًا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك بعد االطالع ومراجعة األدب المحاسبي المرتبط بالموضوع، وتكّونت االستبانة من 

( فقرة 15راسة، بينما تضّمن الثاني على )جزأين رئيسيين، حيث احتوى األول على معلومات عامة حول المشاركين بالد

في صندوق الضمان االجتماعي الليبي، وقد وزعت فقرات هذا للرقابة الداخلية  COSOلقياس مدى توفر مكونات إطار 

وفقًا لمقياس ليكارت  هذا وقد تم عرض فقرات االستبانةالجزء على خمسة محاور فرعية بمعدل ثالث فقرات لكل محور، 

( 3( غير موافق، )2( غير موافق تمامًا، )1بإعطاء قيمة لكل إجابة في المقياس على النحو التالي: )لك الخماسي وذ

حيث اعتبر أن كل متوسط حسابي تزيد قيمته عن المتوسط  ( موافق تمامًا،5( موافق، )4محايد )المتوسط النظري(، )

 لمتوسط النظري بأنه اتجاه سلبي. النظري للدراسة )محايد( بأنه ذات اتجاه إيجابي، وما قّل عن ا

 التحليل اإلحصائي للبيانات: 9-3

  ثبات وصدق أداة الدراسة: 

حيث أظهر هذا االختبار وكما هو مبين  ألفا كرونباخ،لمعرفة درجة ثبات فقرات االستبانة تم إجراء االختبار اإلحصائي    

( أنَّ قيمة معامالت الثبات لمحاور االستبانة الخمسة كانت عالية وقريبة من الواحد الصحيح، مما يتيح 1في الجدول )

وبأخذ الجذر التربيعي لمعامالت الثبات نتحصل على قيم معامالت  إمكانية االعتماد على النتائج التي تم التوصل إليها،

 .الستبانة على قياس المتغيرات المراد قياسهاقدرة االصدق والتي هي كذلك تعد مرتفعة مما يشير إلى 
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 اختبار ألفا كرونباخ (  معامالت ثبات وصدق أداة الدراسة باستخدام1جدول )
 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات المحاور

 0.84 0.71 3 تقدير المخاطر
 0.97 0.94 3 األنشطة الرقابية

 0.97 0.94 3 البيئة الرقابية

 0.95 0.91 3 المعلومات واالتصاالت
 0.97 0.94 3 المراقبة

 0.98 0.97 15 جميع المحاور
  

 توزيع المشاركين بالدراسة حسب المتغيرات )المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، مكان العمل(:
( يتبين أن معظم المشاركين بالدراسة من حملة المؤهالت العلمية العليا، فقد بلغ عدد المشاركين 2من الجدول )   

%( مما يشير إلى قدرتهم 92.7( مشارك وبنسبة )76المتحصلين على اإلجازة الجامعية )الماجستير والبكالوريوس( )

كما بلغ عدد المشاركين اللذين إجابات أكثر دقة،  على استيعاب عبارات االستبانة بشكل أوضح بالتالي إعطاء

وهذا ما يعزز من امتالكهم لنظرة أعمق  (%97.6( مشارك وبنسبة )80( سنوات فما فوق )5يتمتعون بفترة خبرة )

وبما يضفى بدوره واقعية أكبر على إجاباتهم، كما كانت نسبة وأشمل عن واقع النظام المالي والرقابي بالمؤسسة 

ركين ( من المشا%64.6(، في حين شكل ما نسبته )%34.1ن الذين يعملون باإلدارة العامة للصندوق )المشاركي

 العاملين بفروع الصندوق. 

 توزيع المشاركين بالدراسة حسب )المؤهل العلمي، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة، جهة العمل(  (2جدول )

 التراكميةالنسبة  النسبة المجموع التكرار الفئات المتغير

 المؤهل الدراسي
  37.8  31 ماجستير
 45 بكالوريوس

 
54.9 

 
 %100 7.3 82 6 دبلوم

 المسمى الوظيفي
  43.9  46 محاسب

 %100 56.1 82 36 مراجع داخلي

 سنوات الخبرة

  37.8  31 سنة فأكثر 20
  29.3  24 سنة 20إلى أقل  11من 
  30.5  25 سنوات 10إلى  5من 

 %100 2.4 82 2 سنوات 5من اقل 

 مكان العمل
  35.4  29 اإلدارة العامة
 %100 64.6 82 53 فروع بنغازي
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  توفر مكّون تقييم المخاطر وفق إطار التحليل الوصفي إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدىCOSO  في

   صندوق الضمان االجتماعي الليبي:

درجات موافقة المشاركين بالدراسة حول فقرات هذا المحور حيث نالت الفقرة ين في تباإلى وجود ( 3يشير الجدول )   

أعلى درجة رفض )غير موافق تمامًا + غير موافق( من قبل المشاركين بالدراسة فقد بلغت نسبة  األولى والثالثة على

( على التوالي، 2.98)( و2.99%( على التوالي كما بلغت قيمة المتوسط الحسابي لكالهما )43.9%( و )45.1رفضهم )

%( على التوالي، وتشير هذه النسب 36.6%( و)40.2لكال الفقرتين ) )موافق + موافق تمامًا(  بينما بلغت نسبة الموافقة

المتقاربة للرفض والموافقة إلى عدم وضوح اتجاه اإلجابات المتعلقة بهاتين الفقرتين، وفي المقابل حازت الفقرة الثانية على 

أغلب  يعني أنَّ  (، مما3.96%( وبمتوسط حسابي بلغ )81.7وافقة )موافق + موافق تمامًا( والبالغة )نسبة مأعلى 

إدارة الصندوق تمارس أعمالها بغية تحقيق اإلجابات كانت ذات توجه إيجابي نحو ما ورد بهذه الفقرة والتي تشير إلى أنَّ  

وهو أكبر من ( 3.31لعام لجميع فقرات المحور األول )وفي المجمل بلغ المتوسط الحسابي ا أهداف واضحة ومحددة،

في صندوق الضمان االجتماعي  COSOتوفر مكّون تقييم المخاطر وفق إطار مما يدل على  (3المتوسط النظري )

 .الليبي

في  COSOتوفر مكّون تقييم المخاطر وفق إطار اإلحصاءات الوصفية  إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدى   (3جدول )
 صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 العبارات م
غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماماً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
تقوم إدارة الصندوق باتخاذ 

إجراءات مالئمة لمواجهة المخاطر 
 المحتملة 

8.5% 36.6% 14.6% 28.0% 12.2% 2.99 1.222 

2 
إدارة الصندوق أهداف يوجد لدى 

 واضحة ومحددة .
1.2% 6.1% 11% 58.5% 23.2% 3.96 0.838 

3 

تعمل إدارة الصندوق على تحديد 
احتماالت تعرضها للخطر )قد 
يكون الخطر ضعف التمويل أو 

 زيادة المصروفات (

8.5% 35.4% 19.5% 23.2% 13.4% 2.98 1.217 

 3.31 المتوسط الحسابي العام
 0.879 المعياري العاماالنحراف 
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  وفق إطار الرقابية  توفر مكّون األنشطةالتحليل الوصفي إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدىCOSO  في

 :  صندوق الضمان االجتماعي الليبي

( يتبين أنَّ الفقرة األولى قد تحصلت على أعلى نسبة موافقة )موافق + موافق تمامًا( من 4من خالل مطالعة الجدول )    

أنَّ المشاركين بالدراسة يرون بتوفر  ( مما يشير إلى3.23%( وبمتوسط حسابي بلغ )52.4قبل المشاركين والبالغة )

بالصندوق،  ضمان صحة التسجيل في السجالت والمستندات والوثائقتهدف إلى  COSOمتوافقة مع اطارأنشطة رقابية 

%( 42.7وفيما يتعلق بالفقرتين الثالثة والثانية فقد حازت كلٍّ منهما على نسب موافقة )موافق + موافق تماما( بلغت )

%( 43.9%( و)47.6( على التوالي، بينما بلغت نسب رفضها )3.01( و)3.00%( وبمتوسط حسابي بلغ )40.3و)

على التوالي، ويدل هذا التقارب في نسب الموافقة والرفض على عدم وجود اتفاق فيما بين المشاركين بالدراسة بخصوص 

وهو أعلى من المتوسط ( 3.08ما ورد بهاتين الفقرتين، وبالرجوع إلى المتوسط الحسابي العام لهذا المحور نجد أنَّه قد بلغ )

 في صندوق الضمان االجتماعي الليبي. COSOوفق إطار الرقابية  توفر مكّون األنشطةل على مما يد النظري للدراسة

في صندوق  COSOوفق إطار الرقابية  توفر مكّون األنشطة( اإلحصاءات الوصفية  إلجابات المشاركين حول مدى 4جدول ) 
 الضمان االجتماعي الليبي

 العبارات م
غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماماً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
توجد رقابة على صحة التسجيل في 
السجالت والمستندات والوثائق 

 والملفات. 
8.5% 31.7% 7.3% 32.9% 19.5% 3.23 1.317 

2 
لكترونية ألصول  تتوفر حماية مادية وا 

 الصندوق. 
11% 32.9% 15.9% 24.4% 15.9% 3.01 1.129 

3 

وجود رقابة فعلية على األصول 
والدفاتر، ووجود وسائل حماية ضد 
المخاطر الخارجية مثل الحرائق أو 

 السرقة.

11% 36.6% 9.8% 26.8% 15.9% 3.00 1.315 

 3.08 المتوسط الحسابي العام 
 1.230 االنحراف المعياري العام 

 
  وفق إطار  البيئة الرقابيةتوفر مكّون التحليل الوصفي إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدىCOSO  في

 :  صندوق الضمان االجتماعي الليبي
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 وفقبيئة الرقابية توفر مكّون ال ( أّن جميع المتوسطات الحسابية إلجابات المشاركين حول مدى5نالحظ من الجدول )   

إلى رفض المشاركين في ( مما يشير 2.96 -2.87تراوحت بين )لدى صندوق الضمان االجتماعي  COSO إطار

الدراسة لجميع فقرات هذا المحور, وبشكل أكثر تفصياًل نالحظ أنَّ الفقرة المتعلقة بمدى اتسام إدارة الصندوق بالوضوح 

%( وبمتوسط حسابي بلغ 45.1والشفافية قد حازت على أعلى نسبة رفض )غير موافق تمامًا + غير موافق( والبالغة )

ي الترتيب من حيث الرفض الفقرة المتعلقة بمدى توفر قواعد مكتوبة )لوائح( تحدد واجبات (، ومن ثم تلتها ف2.87)

(، بينما بلغت 2.96%( وبمتوسط حسابي بلغ )43.9ومسؤوليات الموظفين بشكل واضح ودقيق وذلك بنسبة رفض بلغت )

سلبي حول هذه الفقرة، أمَّا بخصوص  %(، مما يعني أنَّ إجابات المشاركين كانت ذات توجه35.4نسبة الموافقين عليها )

الصالحيات بالهيكل التنظيمي للصندوق فقد حازت على أقل نسبة رفض  الفقرة المرتبطة بمدى توفر أسلوب جيد لتفويض

وهو أقل من المتوسط ( 2.92)%(، هذا وقد بلغ المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات 41.4من قبل المشاركين والبالغة )

   في صندوق الضمان االجتماعي الليبي. COSOوفق إطار  البيئة الرقابيةتوفر مكّون مما يشير إلى عدم  (3النظري )

 COSOوفق إطار  البيئة الرقابيةتوفر مكّون حول مدى توفر  اإلحصاءات الوصفية  إلجابات المشاركين حول مدى  (5جدول )
 في صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 العبارات م
غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماماً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
توجد قواعد مكتوبة تحدد  واجبات 

 ومسؤوليات الموظفين 
7.3% 36.6% 20.7% 23.2% 12.2% 2.96 1.181 

2 
يتوفر لدى إدارة الصندوق أسلوب 

 جيد لتفويض الصالحيات .
7.3% 34.1% 26.8% 22% 9.8% 2.93 1.120 

3 
هناك شفافية لدى إدارة الصندوق 
 مع مراعاتها للقيم األخالقية .

12.2% 32.9% 20.7% 24.4% 9.8% 2.87 1.205 

 2.92 المتوسط الحسابي العام
 1.108 االنحراف المعياري العام

 

  وفق إطار المعلومات واالتصاالت توفر مكّون التحليل الوصفي إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدى

COSO :في صندوق الضمان االجتماعي الليبي   
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المعلومات واالتصاالت  مكّون توفر من خالل مطالعة اإلحصاءات الوصفية إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدى   

(، نجد أنَّ جميع المتوسطات الحسابية 6والموضحة في الجدول ) في صندوق الضمان االجتماعيCOSO اطار وفق

( وهي جميعها أقل من المتوسط النظري للدراسة، فقد حازت الفقرة الثالثة على أعلى 2.93-2.59إلجاباتهم تراوحت بين )

ر إلى عدم (، مما يشي2.59%( وبمتوسط حسابي بلغ )58.6والبالغة ) )غير موافق تمامًا + غير موافق(نسبة رفض 

اقتراحات موظفيها وآرائهم والعمل بها في حال كانت مناسبة، من ثم تلتها في الترتيب من  اكتراث إدارة الصندوق بدراسة

حيث الرفض الفقرة المرتبطة بمدى وجود نظام قوي لنظم المعلومات اإللكترونية داخل الصندوق وذلك بنسبة رفض بلغت 

اركين إلى ضعف مواكبة إدارة الصندوق للتطورات المرتبطة بنظم المعلومات %( مما يشير وبحسب رأي المش46.3)

( نجد أنَّه اقل من المتوسط النظري للدراسة 2.78الحديثة، وبالنظر إلى المتوسط العام لجميع فقرات هذا المحور البالغ )

في صندوق COSO اطار وفق المعلومات واالتصاالت توفر مكّون( مما يعني أن المشاركين بالدراسة يرون بعدم 3)

 الليبي. الضمان االجتماعي

في  COSOوفق إطار المعلومات واالتصاالت توفر مكّون اإلحصاءات الوصفية  إلجابات المشاركين حول مدى   (6جدول )
 صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 العبارات م
غير 
موافق 
 تماماً 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماماً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
يوجد نظام قوي لنظم المعلومات  

 اإللكترونية داخل الصندوق .
13.4% 30.5% 28% 14.6% 13.4% 2.84 1.232 

2 
تتوفر وسائل اتصال مناسبة في 
 الصندوق وفي كافة االتجاهات .

14.6% 31.7% 14.6% 24.4% 14.6% 2.93 1.322 

3 
الموظفين، توجد آلية لدراسة اقتراحات 

 واألخذ بها إذا كانت مناسبة .
11% 47.6% 22% 11% 8.5% 2.59 1.099 

 2.78 المتوسط الحسابي العام
 1.123 االنحراف المعياري العام

 

  توفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( وفق إطار التحليل الوصفي إلجابات المشاركين بالدراسة حول مدى

COSO :في صندوق الضمان االجتماعي الليبي   
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مكّون تقييم توفر ( نالحظ وجود اتجاه عام بعدم الموافقة لدى المشاركين في الدراسة حول مدى 7من خالل الجدول )   

, ويظهر ذلك من خالل المتوسطات الحسابية في صندوق الضمان االجتماعي COSOاألداء )المراقبة( وفق إطار 

)غير (, وبشكل أكثر تفصياًل نجد أنَّ نسب رفض 3إلجاباتهم والتي كانت جميعها أقل من المتوسط النظري للدراسة )

%(، حيث تحصلت الفقرة الثالثة على 51.2فقرات المحور الثالثة كانت متساوية تمامًا وهي ) موافق تمامًا + غير موافق(

( مما يشير إلى ضعف اهتمام اإلدارة بمتابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق بالصندوق، 2.67متوسط حسابي )أقل 

ومن ثم تلتها في الترتيب الفقرة الخاصة بمدى قيام اإلدارة بتقييم أداء موظفيها وفق مؤشرات وضوابط مهنية وبمتوسط 

طة بمدى القيام بعمليات جرد مفاجئ ألصول ومخازن الصندوق و مراقبة (، بينما تحصلت الفقرة المرتب2.87حسابي بلغ )

(، وفي المجمل نالحظ أن المتوسط العام لجميع 2.87أعمال لجان المشتريات على أعلى متوسط حسابي بالمحور وهو )

دراسة يرون بعدم ( مما يعني أن المشاركين بال3( وهو اقل من المتوسط النظري للدراسة )2.77فقرات هذا المحور بلغ )

 .الليبي في صندوق الضمان االجتماعي COSOمكّون تقييم األداء )المراقبة( وفق إطار توفر 

في  COSOتوفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( وفق إطار اإلحصاءات الوصفية  إلجابات المشاركين حول مدى   (7جدول )
 صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 العبارات م
 غير موافق
 تماماً 

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 تماماً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
يتم تقييم أداء الموظفين وفق مؤشرات وضوابط 

 تفصيلية مهنية .
14.6% 36.6% 18.3% 17.1% 13.4% 2.78 1.277 

2 
يتم عمل جرد مفاجئ ألصول ومخازن 

الصندوق، مع مراقبة عمل لجان المشتريات 
 لمعرفة مدى التزامها باألنظمة والقوانين .

8.5% 42.7% 15.9% 19.5% 13.4% 2.87 1.225 

3 
يتم تعديل ثغرات الضعف في نظام الرقابة 

 الداخلية .
19.5% 31.7% 20.7% 18.3% 9.8% 2.67 1.258 

 2.77 المتوسط الحسابي العام
 1.181 االنحراف المعياري العام

 الدراسة:اختبار فرضيات   9-4

الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء االستداللي, وذلك بهدف الوصول إلى نتائج تكون أكثر قابلية    

أقل أو يساوي المتوسط النظري  (μ( بحيث تدل على أن متوسط المجتمع )H0للتعميم, فقد تم صياغة الفروض العدمية )
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( مع فرضيات الدراسة حيث تدل H1الدراسة، في حين تتنافى الفروض البديلة ) ( وهي ما تتماشى مع فرضيات3للدراسة )

 (.α= 0.05على أن متوسط المجتمع أكبر من المتوسط النظري للدراسة وذلك عند مستوى معنوية )

 : اختبار الفرضية الرئيسية األولى للدراسة 

 تم صياغة الفرضية الرئيسية األولى في الدراسة بالشكل التالي:   

  "في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOال تتوفر مكونات إطار ":  H0الفرضية العدمية 

 "في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOتتوفر مكونات إطار ":  1Hالفرضية البديلة 

والختبار الفرضية الرئيسية األولى في الدراسة تم تقسيمها إلى خمسة فرضيات فرعية, ولتحديد االختبار المناسب لكل    

, وعبر إجراء Kolmogorov-Smirnovفرضية تمت معرفة مدى اعتدالية بيانات كل فرضية فرعية من خالل اختبار 

مما  P-Value= 0.000)لبيانات كل فرضية من الفرضيات الخمسة كانت )االختبار المذكور تبّين أن القيمة االحتمالية 

. وتم صياغة الالمعلمي Wilcoxon Signed Ranksإجراء اختبار يعني أن جميعها ال تتوزع طبيعيًا، وعليه تم 

 الفرضيات الفرعية الخمسة كما يلي:

 الفرضية الفرعية األولى:
في  COSO"ال يتوفر مكّون تقييم المخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار :  H0الفرضية العدمية 

 صندوق الضمان االجتماعي الليبي".

في صندوق  COSO: "يتوفر مكّون تقييم المخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  H1الفرضية البديلة 
 ". الضمان االجتماعي الليبي

 الفرضية الفرعية الثانية :

في  COSOتوفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ال ي" :  H0 الفرضية العدمية

 ".صندوق الضمان االجتماعي الليبي

في  COSOتوفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ي":  H1 الفرضية البديلة
 ".صندوق الضمان االجتماعي الليبي
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 الفرضية الفرعية الثالثة :
في  COSOال يتوفر مكّون البيئة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ":  H0 الفرضية العدمية 

 ". صندوق الضمان االجتماعي الليبي

في صندوق  COSOيتوفر مكّون البيئة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار : " H1 الفرضية البديلة
 ".  الضمان االجتماعي الليبي

 الفرضية الفرعية الرابعة :
 COSOال يتوفر مكّون المعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار " H0: الفرضية العدمية

 " في صندوق الضمان االجتماعي الليبي

في  COSOيتوفر مكّون المعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار " : H1 الفرضية البديلة
 صندوق الضمان االجتماعي الليبي ".

 الفرضية الفرعية الخامسة :
 COSOال يتوفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار " H0: الفرضية العدمية

 ". في صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 COSOيتوفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار " : H1 الفرضية البديلة 
 ". في صندوق الضمان االجتماعي الليبي

 لفرضيات الدراسة Wilcoxon Signed Ranks (  نتائج اختبار8الجدول رقم )    

 نتيجة االختبار P-Value α المحور الفرضية الفرعية

 H0رفض  0.05 0.002 تقييم المخاطر األولى
 H0قبول  0.05 0.603 األنشطة الرقابية الثانية
 H0قبول  0.05 0.510 البيئة الرقابية الثالثة
 H0قبول  0.05 0.059 المعلومات واالتصاالت الرابعة
 H0قبول  0.05 0.091 المراقبة وتقييم األداء الخامسة

وهي أقل من مستوى  (P-Value= 0.002)الختبار الفرضية األولى كانت القيمة االحتمالية ( أن 8من الجدول )يتبين    

يتوفر مكّون تقييم "(، وعليه تم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه α=  0.05المعنوية )

ضمان االجتماعي الليبي"، وتتفق في صندوق ال COSOالمخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار 

( واللتان أجريتا على المصارف التجارية 2019؛ أبو صافي،  7201هذه النتيجة مع ما خلصت إليه دراستا )القضاة، 
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األردنية والشركات المساهمة الخاصة في قطاع غزة بفلسطين على التوالي، حيث أشارت إلى ممارسة تلك المؤسسات 

 للرقابة الداخلية.COSO شكل متوافق مع اطارب ألنشطة تقييم المخاطر

وهي أكبر من  (P-Value= 0.603)( أن القيمة االحتمالية الختبار الفرضية الثانية كانت 8كما يوضح الجدول )   

توفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد ال ي"(، وعليه تم قبول الفرض العدمي الذي ينص على أنه α= 0.05مستوى المعنوية )

في صندوق الضمان االجتماعي الليبي"، وجاءت هذه النتيجة  COSOالمتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار 

( واللتان أجريتا على الشركات المساهمة 2016؛ الرمحي،  2015متعارضة مع ما توصلت له دراستا )المشتهي، 

ى التوالي، حيث توصلت إلى أن نظم الرقابة الداخلية المطبقة بتلك الشركات تتضمن أنشطة رقابية الفلسطينية واألردنية عل

 للرقابة الداخلية. COSOمتوافقة مع اطار 

وهي أكبر من  (P-Value= 0.510)( أن القيمة المشاهدة الختبار الفرضية الثالثة كانت 8كذلك يبين نفس الجدول )   

ال يتوفر مكّون البيئة الرقابية كأحد (، وعليه تمَّ قبول الفرض العدمي الذي ينص على أنه "α= 0.05مستوى المعنوية )

في صندوق الضمان االجتماعي الليبي"، وتتعارض هذه النتيجة  COSOالمتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار 

على الشركات المساهمة األردنية و وكالة  ( والتان أجريتا2017؛ جمعة،  2016مع ما توصلت إليه دراستا )الرمحي، 

 بهذه المؤسسات. COSOالغوث الدولية على التوالي، حيث أكدت هذه الدراسات على توفر بيئة رقابية متوافقة مع اطار 

 (P-Value= 0.059)الختبار الفرضية الرابعة كانت القيمة االحتمالية ( يتضح أن 8الجدول )وباالستمرار في مطالعة    

ال يتوفر مكّون "(، وعليه تم قبول الفرض العدمي الذي ينص على أنه α=  0.05أقل من مستوى المعنوية ) وهي

في صندوق الضمان االجتماعي  COSOالمعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار 

(، في حين اختلفت مع ما توصلت إليه دراسة )أبو 2016الليبي"، وتتفق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة )الرمحي، 

 =P-Value)الختبار الفرضية الخامسة كانت القيمة االحتمالية ( أن 8الجدول )(، وأخيرًا نستخلص من 2019صافي، 

ال يتوفر "(، وعليه تم قبول الفرض العدمي الذي ينص على أنه α=  0.05ستوى المعنوية )وهي أكبر من م (0.091

في صندوق الضمان  COSOمكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار 

في حين اختلفت مع ما توصلت إليه  (،2016االجتماعي الليبي"، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )الرمحي، 
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( والتي أجريت على الشركات الجزائرية، حيث أكدت على توفر أنشطة المراقبة وتقييم 2019دراسة )كفوس وملياني، 

 بنظام الرقابة الداخلية المطبق بها. COSOاألداء متوافقة مع اطار 

ال تتوفر مكونات إطار "وبناًء على نتائج اختبار الفرضيات الفرعية السابقة, تم قبول الفرضية الرئيسية العدمية, أي أن    

COSO  في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية." 

 : اختبار الفرضية الرئيسية الثانية للدراسة 

 سة بالشكل التالي:تم صياغة الفرضية الرئيسية الثانية في الدرا

بين إجابات كل من المراجعين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " H0: الفرضية العدمية 
 ". في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOتوفر مكونات إطار مدى  نحو الداخليين والمحاسبين

بين إجابات كل من المراجعين الداخليين  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "H1 الفرضية البديلة
 ".في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOتوفر مكونات إطار مدى  نحو والمحاسبين

وذلك نظرًا لكون البيانات المتعلقة  الالمعلمي Mann Whitneyتم إجراء اختبار  ة الثانيةوالختبار الفرضيات الرئيسي   

 P-Value ( أن القيمة االحتمالية9حيث أوضح االختبار وكما هو موضح في الجدول )بهذه الفرضية ال تتوزع طبيعيًا، 

ال "انه  (، وعليه تم قبول الفرضية العدمية والتي تنص علىα=  0.05أكبر من مستوى المعنوية )للمحاور الخمسة كانت 

مدى  نحو بين إجابات كل من المراجعين الداخليين والمحاسبين 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  ".في صندوق الضمان االجتماعي الليبيللرقابة الداخلية  COSOتوفر مكونات إطار 

 الداخليين والمحاسبين بالفروقات بين إجابات المراجعينالمتعلق  Mann Whitneyنتائج اختبار  (9جدول )
 النتيجة P-Value المحور

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية 0.464 تقييم المخاطر
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية 0.709 األنشطة الرقابية

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية 0.474 البيئة الرقابية

 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية  0.955 المعلومات واالتصاالت
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية 0.966 المراقبة وتقييم األداء

  النتائج: – 10

 من خالل دراسة الموضوع من الجانب النظري والميداني توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  
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في صندوق الضمان  COSOيتوفر مكّون تقييم المخاطر كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  .1

على التنبؤ واالستعداد الحتماالت تعرضها بالعمل  إدارة الصندوقمن خالل قيام االجتماعي الليبي، وذلك 

صول على التمويل من الجهات الخارجية للمخاطر المتنوعة والتي قد تكون مرتبطة بالبيئة الخارجية كضعف الح

أو قد تكون متعلقة بالبيئة الداخلية مثل زيادة مصروفات الصندوق عن الحد المسموح، كما أنها تعمل وفق 

 أهداف واضحة ومحددة. 

في صندوق  COSOتوفر مكّون األنشطة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار ال ي .2

الرقابة على صحة التسجيل في الجتماعي الليبي، حيث يعاني الصندوق من ضعف في أنشطة الضمان ا

لألصول والدفاتر لمجابهة المخاطر المختلفة الحماية المادية  وسائلباإلضافة إلى ضعف السجالت والمستندات، 

 وضوابط مهنية.مثل الحرائق أو السرقة، كذلك عدم اهتمام اإلدارة بتقييم أداء موظفيها وفق مؤشرات 

في صندوق الضمان  COSOال يتوفر مكّون البيئة الرقابية كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  .3

لوائح مكتوبة واضحة للجميع تحدد من خاللها واجبات  حيث أن الصندوق ال يمتلك االجتماعي الليبي،

األسلوب المتبع من قبل اإلدارة في تفويض الصالحيات يعد غير فعال باإلضافة ومسؤوليات الموظفين، كما أن 

 اتسام إدارة الصندوق بالغموض وعدم والشفافية.إلى 

في صندوق  COSOال يتوفر مكّون المعلومات واالتصال كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  .4

إلى ضعف قنوات قوية باإلضافة  لنظم معلومات إلكترونيةدوق الضمان االجتماعي الليبي، حيث يفتقر الصن

  .االتصال المتاحة بين المستويات اإلدارية المختلفة بالصندوق

في   COSOال يتوفر مكّون تقييم األداء )المراقبة( كأحد المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية وفق إطار  .5

م القيام بعمليات الجرد المفاجئ ألصول ومخازن الصندوق، يتصندوق الضمان االجتماعي الليبي، حيث انه ال 

 باإلضافة إلى قلة اهتمام إدارة الصندوق بمتابعة عمل لجان المشتريات لمعرفة مدى التزامها باألنظمة والقوانين،

 .ثغرات الضعف في نظام الرقابة الداخليةكذلك بطء االستجابة في معالجة 

 التوصيات: –11
 التوصيات اآلتية:قدمت الدراسة 
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للرقابة الداخلية نظرًا لكونه  COSOدعوة اإلدارة بصندوق الضمان االجتماعي الليبي إلى اعتماد تطبيق اطار  .1

 احد األطر الحديثة الرامية إلى الرفع من فعالية نظم الرقابة الداخلية في مختلف المؤسسات.

وسائل حماية ترونية على أصول الصندوق مع توفير العمل على تقوية إجراءات الرقابة سواء المادية أو اإللك .2
 مناسبة لها ضد مختلف المخاطر الداخلية أو الخارجية. 

 ضرورة توفر لوائح مكتوبة تحدد واجبات ومسؤوليات جميع العاملين بالصندوق بشكل واضح ودقيق. .3

راسة اقتراحات الموظفين واألخذ مع توفير آلية فعالة لدالعمل على تطوير نظم المعلومات اإللكترونية بالصندوق،  .4
 . بها في حال كانت مناسبة

 . تقييم أداء الموظفين بالصندوق وفق معايير وضوابط مهنية تفصيليةضرورة وضع آلية عملية تهدف إلى  .5
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 العقدي السني دور السنة في إثبات الخطاب
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 ملخص البحث: 
هذا البحث يتحدث عن أهمية السنة النبوية في الخطاب الديني، حيث يعرض خطاب النبي صلى هللا عليه وسلم عقديا،    

للمخالفين له من المشركين والكافرين، وأصحاب األديان المخالفة، وكذلك نهج الصحابة من بعده في هذا الخطاب، كما 

اطها بالسنة النبوية ارتباطا وثيقا، بل إن العقيدة االسالمية الجزء األكبر يؤكد علي أهمية دور العقيد في المجتمعات وارتب

من دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم، حيث مكث ثالثة عشرة سنة يدعوا إلى العقيدة الصحيحة ، والمنهج القويم، فنجد أن 

للتي هي أقوم، وأن الداعي إلى هللا  الباحث يسلط الضوء على أهمية الخطاب العقدي السني، وأنه بالرفق وبالتي هي احسن

سبحانه وجب عليه أن يتحلى بمثل من سبقه من الصحابة والتابعين، كما يذكر الباحث خصائص الخطاب الديني وأهدافه، 

 وأهميته، وعرض لبعض نماذجه في عصر الصحابة رضوان هللا عليهم، كما أنه يعرف العقيدة والسنة وعالقتهما ببعض.

 عقدي السني.السنة النبوية، الخطاب ال مفتاحية:كلمات 

Abstract 

  This research is about the importance of the Prophetical Sunnah in the religious text, since 

the speech of the Prophet- peace be upon him- shows the creed for his opponents from the 

polytheists and disbelievers and the followers of other religions, also the methodology of the 

Sahabah after him in this speech, moreover, it assures on the role of creed in the societies and 

its strong links to the Sunnah, even more is that the Islamic creed covers a vast majority of 

the Dauw'a of the Prophet – peace be upon him-, since he stayed for thirteen years calling to 

the sound creed, and the right Manhaj (methodology), that we find that the researcher 

highlights the importance of the creed Prophetical speech, and that it is soft and with what it 

is better, and that whoever calls to Allah – highly- is ought to have what was on the Sahabah 

and the followers who came before him. The researcher also mentions the characteristics of 
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the Prophetical speech, its targets, and importance, and shows some of the examples in the 

time of the Sahabah – may Allah be pleased with them-, also he defines the Aqidah ( creed) 

and the Sunnah and their relations to each other.   

 مقدمة

 عالقة السنة بالعقيدة: 
هللا عليه وسلم، وهو إن من المعلوم أن صاحب السنة وقائدها ورائدها والداعي إليها والمنسوبة إليه هو رسول هللا صلى 

لي توحيد هللا وحده، دون ما سواه، ال ملك مقرب، وال نبي مرسل، وهي  الذي دعا إلى العقيد الصحيحة ، والمنهج القويم، وا 

براهيم وموسي وعيسي قال تعالى )  َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِ  ُأمَّة  دعوة األنبياء كلهم، وهي الحنيفية السمحاء، دعا إليها نوح وا 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسول  ِإلَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َل ِإلَََٰه ِإلَّ َأَنا (، ، وقال تعالى: )36( )سورة النحل :اآلية رَُّسوًل 

ها قومه بهذه الدعوة الطيبة المبارك ودعا إلي ( فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم25( )سورة األنبياء :اآلية َفاْعُبُدونِ 

 (28( )سورة سبأ: اآلية  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّ َكافًَّة لِ لنَّاسِ وعشيرته، وباقي الناس أجمعين قال تعالي )

علم والهدى الذي ال ينطق عن وهكذا سار عليها أتباعه وأصحابه من بعده، فالعقيدة مستسقاة من وحي النبوة، ومنبع ال

به النبي صلى هللا عليه وسلم ، وهي اللب والجوهر، فبصالحها يكون العبد موحدا مؤمنا ، فكأن العقيدة جزء مما جاء ىالهو 

وبنقضها أو خدشها يكون مشركا كافرا، كما جاء صلى هللا عليه وسلم بباقي الشريعة من عبادات، وأخالق ومعامالت، 

نبوية، وأن السنة دة الصحيحة من السنة الط السنة بالعقيدة، ارتباطا وثيقا، وكيف وان العقياوتشريعات، ولهذا نجد ارتب

العقيدة الصحيحة، فحياة النبي صلى هللا عليه وسلم ودعوته التي دعا إليها، هي عبادة هللا، وحده،  ىالنبوية تحث عل

والتنديد بالشرك واألصنام وتحطيمها، وفي ذلك جاهد صلى هللا عليه وسلم خير جهاد، لتكون كلمة هللا هي العليا وكلمة 

نَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدونِ الذين كفروا هي السفلي، فضحي بنفسه وماله وهكذا أصحابه من بعده قال تعالى: ) ( َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِْ

أهمية البحث ، وأهدافه وأسباب اختياره، ومنهجه،  ىاء هذا البحث من مقدمة وتشتمل عل( ، فج56)سورة الذريات :اآلية 

 شتمل على أهم النتائج، والتوصيات والفهارس العامة.وهيكليته، وخاتمة ت

 أهمية البحث: 

 وعال. ي عنوانه وهو الدعوة إلى هللا جلتمكن أهمية البحث ف  -1



                                                                              
 

 
 

 37                                : دراسة وصفية استقرائية تاريخيةثبات الخطاب العقدي السنيدور السنة في إ

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

          ثاني العدد ال - ثانيالمجلد ال

           م2021 يونيو
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لم يقف الباحث علي عنوان مطابق غير أن المؤلفات في العقيدة والخطاب الديني قليلة جدًا، وهذا مما جعل الباحث يخط 

 قلمه في هذا المبحث.

 -مشكلة البحث: 
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 حابة في الخطاب العقدي وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثالث: نماذج من سنة الص

 المطلب األول: خطاب علي  للخوارج أنموذجا.

 المطلب الثاني: مناظرة ابن عباس للخوارج أنموذجا.

 المبحث األول: التعريف بالعقيدة والسنة النبوية: 

 المطلب األول: تعريف السنة في اللغة والصطالح: 

، ومنه قوله (4/236، صفحة 2003، 1426)الفيروزأبادي،  والعادة، حسنة كانت أم سيئةهي الطريقة تعريف السنة لغة: 

ومنه قول رسول هللا صلى هللا  (،77)اإلسراء: اآلية ({77) تعالى: }ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَنا َواَل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِوياًل 

سالم ُسّنة حسنة فله أجُرها وأجُر من َعِمل بها من بعده من غير أن َيْنُقَص من أجورهم شيء، عليه وسلم: "من سنَّ في اإلِ 

)مسلم  ومن َسنَّ في اإِلسالم ُسنة سيئة كان عليه وزُرها ووزُر من َعِمَل بها من بعده من غير أن َيْنقص من أوزارهم شيء"

، ومن قوله صلى هللا عليه وسلم: "لتَتِبُعنَّ (1420)النسائي،  (1998)أبو عيسى الترمذي،  ت()ابن ماجه، د  (1433أ.، 

 .  (1433)مسلم أ.،  هـ( 1422)البخاري،  سَنَن من كاَن قبلكم ِشبًرا بِشبٍر وِذراًعا بذراع"

"ما نقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو عرف علماء األصول السنة بأنها: تعريف السنة اصطالًحا: 

 ، فالسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. (33، صفحة 1999 - 1419)الشوكاني م.،  تقرير"

هي األحاديث التي نطق بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في جميع المناسبات واألغراض، وقد أوًل: السنة القولية: 

 سمعها الصحابة رضوان هللا عليهم، ونقلوها عنه، وهي تشكل السواد األعظم من السنة، مثل حديث: "إنما األعمال بالنيات"

 هـ( 1422)البخاري،  ، وحديث: "سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله" (1433)مسلم أ.،  هـ( 1422)البخاري، 

 .(1420)النسائي،  (1998)أبو عيسى الترمذي،  (1425)اإلمام مالك،  (1416)اإلمام أحمد،  (1433)مسلم أ.، 

وهي األفعال والتصرفات التي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم بها في دائرة العمل والتشريع، ثانًيا: السنة الفعلية: 

ونقلها الصحابة رضوان هللا عليهم لنا بالوصف الدقيق في مختلف شؤون حياته، سواء أكان الوصف والنقل بطلب النبي 

 وصلى رسول هللا صلى هللا ]وقوله: "ُخُذوا عني مناسككم"،  مثل قوله: "َصلُّوا كما رأيتموني أصلي"، صلى هللا عليه وسلم
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)مسلم أ.،  هـ( 1422)البخاري،  عليه وسلم على المنبر، وقال: "أيها الناس، إنما صنعت هكذا كيما تروني، فتأتموا بي"[

 . (1/329)النووي، د.ت، صفحة  ( )ابن ماجه، د ت(1420)النسائي،  (1433

ْين، والشراء والبيع،   أم بدون طلبه كوصف الصحابة له بما كان يفعله في الحرب، والقضاء بشاهد ويمين، والمعاملة في الدِّ

 وغير ذلك، ويعبرون عنه بقولهم: "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل كذا، أو يعمل كذا، أو فعل كذا، وعمل كذا"

  .(1/131، صفحة 1413)الغزالي، 

هي ما أقره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما صدر عن الصحابة من أقوال وأفعال، بسكوته ثًا: السنة التقريرية: ثال

ظهار استحسانه ورضاه، فيكون إقراره وموافقته على القول أو الفعل كأنه صادر عنه، مثل إقراره  وعدم إنكاره، أو بموافقته وا 

قراره لعليٍّ في بعض أقضيته،  لمن تيمم من الصحابة للصالة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الصالة، ولم يعد صالته، وا 

ب، واستحسانه لقول معاذ في كيفية القضاء. قراره لمن أكل لحم حمار الوحش والضَّ  وا 

قراره لقول القائف في نسب  قراره لصالة العصر في غزوة بني قريظة، وا  أسامة بن بكتاب هللا ثم بسنة رسوله ثم باالجتهاد، وا 

،  (41، صفحة 1999 - 1419)الشوكاني م.،  زيد، ويدخل في ذلك قول الصحابي: "كنا نفعل كذا في عهد رسول هللا"

قراره األذان الذي رآه عبد هللا بن زيد، والعلة في ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يسكت على باطل، فإن صدر  وا 

 ل على قبوله شرًعا.أمامه قول أو فعل وسكت عنه فهذا يد

 المطلب الثاني: تعريف العقيدة في اللغة والصطالح: 

 العقيدة في اللغة: العقيدة في اللغة: 

 من العقد؛ وهو الربط، واإلبرام، واإلحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصة، واإلثبات؛ ومنه اليقين والجزم.

-9/309، الصفحات 1414)ابن منظور،  دًا، ومنه عقدة اليمين والنكاحوالعقد نقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عق

، قال هللا تبارك وتعالى: }ال ُيَؤاِخُذُكْم اَّللَُّ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن  (383، صفحة 2003، 1426)الفيروزأبادي،  (0312

و)العقيدة: الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة في  (89ُتْم اأَلْيَماَن{. )سورة البقرة : اآلية ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّدْ 

)مجمع اللغة العربية، الدين ما يقصد به االعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود هللا وبعث الرسل. والجمع: عقائد( ذكر في 

 : أن العقيدة: هي "الحكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، ويرادفها االعتقاد والمعتَقد.. وجمعها عقائد".(2/637صفحة 
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 وخالصة ما عقد اإلنسان عليه قلبه جازمًا به؛ فهو عقيدة، سواء كان حقًا، أم باطاًل.

اإلبرام واإلحكام  والشّد بقوة، ومنه ى سبيل الربطأطراف الشيء عل أخوذة من الَعْقد، وهو الجمع بينالعقيدة لغًة: م 

ة، وتستعمل في األشياء المادية، كعقد الحبل واإلزار ألنه يشد بإحكام، وتستعمل  والتوثيق واإلثبات، والتماُسـك والمراصَّ

وما عقد  د اليمين.الرتباط البائع والمشتري بهذا العقد الالزم، وعقد النكاح وعق كذلك في األمور المعنوية، كعقد البيع

 .  (2/637)مجمع اللغة العربية، صفحة  اإلنسان عليه قلبه جازمًا به فهو )عـقـيدة( .

 تعريف العقيدة اصطالحا: 

هي األمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس، حتى تكون يقين ثابتًا ال يمازجها ريبا وال يخلطها شك، 

 . (1420)الفوزان،  يتطرق إليه شك لدى معتقده أي اإليمان الجازم الذي ال

 المبحث الثاني: خصائص الخطاب العقدي السني وخطاب النبي صلى هللا عليه وسلم لقريش: 

 -المطلب األول خصائص الخطاب العقدي السني: 

رشادهم إلى الخير والحق قال جّل الحرص على دعوة الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم حبا في هداية  -1 الناس وا 

 (.125وعال :" اْدُع ِإَلْى َسِبْيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة " )سورة النمل : اآلية 

الوضوح وعدم الغموض وبيان الحجة والحق للناس كواضحة النهار " قال صلى هللا عليه وسلم:" تركتكم على بيضاء  -2

من حديث  (1998)أبو عيسى الترمذي،  )ابن ماجه، د ت( )أبو داوود( ها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك "نقية ليل

 العرباض ابن سارية.

اليسر والسهولة وعدم الحرج، وذلك تتمثل في فعله صلى هللا عليه وسلم في قصه ذاك الرجل الذي بال في المسجد،  -3

[، وفي تلك المرأة التي أمرها 285برقم: ] (1433)مسلم أ.،  [،6025برقم: ] هـ( 1422)البخاري،   تنهروهفقال لهم ال 

 . (2/124، صفحة 1375)ابن هشام،  أن تضع حملها ثم ترضعه ثم أقام عليها الحد

فأنتم الطلقاء، وأخذ اللين والرفق وتمثل ذلك في فعله مع قريش صلى هللا عليه وسلم لما دخل مكة فقال لهم: اذهبوا  -4

بهدم األصنام صنمًا صنمًا ، وقال صلى هللا عليه وسلم :" الرفق ما كان في شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه 

 . (3/634، صفحة 1433)مسلم أ.،  "
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را وال تنفرا التبشير وعدم التعسير والتنفير جاء ذلك لما بعث معاذا وأبا موسى األشعري يدعون أهل اليمن فقال لهم بش -5

 [.1732برقم ] (3/1358، صفحة 1433)مسلم أ.، ويسرا و ال تعسرا 

"  ِإْن ُهَو ِإل َوْحٌي ُيوَحى َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوىلقوله تعالى " أنه خطاب إالهي سماوي ألنه من عند هللا جل وعال  -6

)أبو عيسى الترمذي، [، 4607برقم ] )أبو داوود( عليه وسلم أوتيت القرءان ومثله معهولقوله صلى هللا  3النجم 

 [. 2676برقم ] (1998

أنه جاء موافق لفطر الناس، كما جاء في حديث الجارية التي قيل لها: أين هللا؟ قالت:  في السماء، فقال: أعتقها أنها  -7

 . [17893برقم ] (1416)اإلمام أحمد،  [3284م ]برق )أبو داوود( مؤمنة

 الصدع بالحق وعدم خشية الناس ومخافتهم وذلك يتضح جليا في دعوته ألهله وعشيرته ودعوته لعمه أبي لهب. -8

َغْيِر اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه  ِمْن ِعندِ  َوَلْو َكانَ ) عدم التناقض و التضارب ألنه وحي من السماء، وذلك في قوله تعالى:  -9

 (.82( )سورة النساء:اآلية  اْخِتاَلًفا َكِثيًرا

)َومَا فنجد الخطأ العقدي السني كاماًل شاماًل ليس به نقص وأنه تام و لجميع الناس قال تعالى :  -الكلية والشمولية:  -10

ًة لِ لنَّاسِ   (.28( )سورة سبأ: اآلية  َأْرَسْلنَاَك ِإلَّ َكافَّ

 اإلقناع بضرب األمثال والبراهين و الحجج. -11

 الوسطية و االعتدال، فكل مخاطب يجد مخاطب يجد بغيته وضالته بهذا الخطاب النبوي دون غلو وال تفريط.  -12

 -المطلب الثاني: خطاب النبي صلى هللا عليه وسلم لقريش: 
َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك : )-تعالى  -بعشيرته وأهله، فقال  رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يجهر بالدعوة ويبدأ –سبحانه  -أمر هللا 

[ فنادى الرسول صلى هللا عليه وسلم قريًشا، وقال: )يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد 214( ]الشعراء: اأْلَْقَرِبينَ 

شم وبني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني ها

)مسلم  ((النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني وهللا ال أملك لكم من هللا شيًئا إال أن لكم رحًما سَأُبلٌَّها ِبِبالِلَها )َسأِصُلها

)البخاري، ب شديد فقام أبو لهب فقال: " تبًا ألهذا جمعتنا " [. وفي رواية إني نذير لكم بين يدي عذا204برقم: ] (1433أ.، 

 [.4614برقم: ] هـ( 1422
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فبدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، إنه يطلب منهم أن يتركوا األصنام التي يعبدونها، وأن يتركوا الفواحش، فال يتعاملون 

نهم قابلوا تلك الدعوة بالرفض، وبدأوا يسخرون من النبي صلى هللا بالربا، وال يزنون، وال يقتلون أوالدهم، وال يظلمون أحًدا، لك

 عليه وسلم ، ومن دعوته، فصبر عليهم وعلى تطاولهم.

وذات مرة، كان النبي صلى هللا عليه وسلم يطوف بالبيت، فتطاول عليه بعض الكفار بالكالم، ولكنه صبر عليهم ومضى، فلما 

النبي  ما فعلوا، فصبر ولم يرد، ثم مرَّ بهم الثالثة، فتطاولوا عليه بمثل ما فعلوا أيًضا، فقالمرَّ عليهم ثانية تطاولوا عليه بمثل 

، صفحة 1416)اإلمام أحمد،  لهم: )أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بالذبح( صلى هللا عليه وسلم

بكل أدب: انصرْف يا أبا القاسم،  صلى هللا عليه وسلمفخاف القوم حتى إن أكثرهم وقاحة أصبح يقول للرسول  (11/609

 انصرف راشًدا، فوهللا ما كنت جهواًل.

وذات يوم، أقبل رجل من بلد اسمها )إراش( إلى مكة، فظلمه أبو جهل، وأخذ منه إبله، فذهب الرجل إلى نادي قريش يسألهم 

، فأمروا صلى هللا عليه وسلم ه على أبي جهل، وهنا وجد الكفار فرصة للتسلية والضحك والسخرية من رسول هللا عن رجل ينصر 

، وأخذوا  صلى هللا عليه وسلمليأخذ له حقه، فذهب الرجل إلى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلمالرجل أن يذهب إلى الرسول 

مع الرجل ليعيد له حقه من أبي جهل، فأرسلوا وراءه أحدهم ليرى   عليه وسلمصلى هللاينظرون إليه ليروا ما سيحدث، فقام النبي 

، فذهب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى بيت أبي جهل، -صلى هللا عليه وسلم  -جهل مع رسول هللا  ما سوف يصنعه أبو

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وطرق بابه، فخرج أبو جهل من البيت خائًفا مرتعًدا، وقد تغير لونه من شدة الخوف، 

)أعِط هذا الرجل حقه(، فرد أبو جهل دون تردد: ال تبرح حتى أعطيه الذي له، ودخل البيت مسرًعا، فأخرج مال الرجل، فأخذه، 

 .(3/45، صفحة 1407)ابن كثير،  وانصرف.

وهللا ما هو إال أن ضرب عليَّ وسمعت صوته فملئت وعندما أقبل أبو جهل على قومه بادروه قائلين: ويلك! ما بك؟ فقال لهم: 

ن فوق رأسه لفحال من اإلبل ما رأيُت مثَله قط، فوهللا لو أَبيُت ألكلني ، 1405)البيهقي،  منه رعًبا، ثم خرجت إليه، وا 

 .(194 - 2/193الصفحات 

إن  ، وقالوا له: يا أبا طالب  عليه وسلمصلى هللاوبدأ كفار قريش مرحلة جديدة من المفاوضات، فذهبوا إلى أبي طالب عم النبي 

ما أن تخلى بيننا وبينه، فردوهم ردا  ابن أخيك قد سبَّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وا 

 جميال.
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نفسهم مرة أخرى وذهبوا إلى ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استمر في إظهار دين هللا ودعوة الناس إليه، فجمع الكفار أ

نا وهللا ال  نا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وا  أبي طالب، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنًّا وشرًفا ومنزلة فينا، وا 

ياك في ذلك حتى يهلك أحد  نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو ننازله وا 

 الفريقين.

وأرسل أبو طالب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ، فلما جاء قال له: يا بن أخي! إن قومك قد جاءوني، وقالوا كذا وكذا فَأبِق 

علىَّ وعلى نفسك، وال ُتحملني من األمر ما ال أطيق أنا وال أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك، فقال النبي صلى هللا 

: )وهللا يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، ما تركت هذا األمر حتى يظهره هللا أو أهلك عليه وسلم لعمه

 .(1/266، صفحة 1375)ابن هشام،  فيه( فقال أبو طالب: امِض على أمرك وافعل ما أحببت، فوهللا! ال أسلمك لشيء أبًدا.

بالمال أو بالجاه، وقد  صلى هللا عليه وسلم المشركون أن يوقفوا مسيرة الدعوة لإلسالم، ولم يستطيعوا إغراء الرسوللم يستطع 

خاب أملهم في عمه أبي طالب، وها هو ذا موسم الحج يقبل، والعرب سوف يأتون من كل مكان، وقد سمعوا بمحمد ودعوته، 

تسرب الخوف إلى قلوب الكفار في مكة، وفكروا في قول واحد يتفقون عليه وسوف يستمعون إليه وربما آمنوا به ونصروه، ف

، صفحة 1421)السهيلي،  (2/105، صفحة 1375)ابن هشام، ويقولونه عن محمد صلى هللا عليه وسلم حتى يصرفوا العرب عنه 

فالتفوا حول الوليد بن المغيرة، وكان أكبرهم سنًّا، فقال أحدهم: نقول إن محمًدا كاهن، فقال الوليد: وهللا ما هو بكاهن، ، (3/19

لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه، فقالوا: نقول إن محمًدا مجنون، فقال لهم: ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون 

ن محمًدا شاعر، فقال لهم: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر، فقالوا: نقول ساحر، وعرفناه، فقالوا: نقول إ

، 1421)السهيلي،  (2/105، صفحة 1375)ابن هشام،  فقال لهم: ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وسحرهم وما هو منهم

 .(3/19صفحة 

د بن المغيرة: فما تقول يا أبا عبد شمس؟ فأقسم لهم أن كالم محمد هو أحلى الكالم وأطيبه، وما هم بقائلين من هذا فقالوا للولي

ن أقرب القول فيه أن تقولوا: إن محمًدا ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين الرجل وزوجته والرجل  شيًئا إال ُعرف أنه باطل، وا 

شروا في موسم الحج يرددون هذه االفتراءات بين الناس، حتى يصدوهم عن دعوة رسول هللا وأبيه، فوافق الكفار على رأيه وانت

َوَجَعْلُت َلُه َمااًل  * في الوليد بن المغيرة قوله: }َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا-تعالى  -صلى هللا عليه وسلم ، فأنزل هللا 

ِإنَُّه َفكََّر  * َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا * َكالَّ ِإنَُّه َكاَن آِلَياِتَنا َعِنيًدا * ثُمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيدَ  * َتْمِهيًدا َوَمهَّْدُت َلهُ  * َوَبِنيَن ُشُهوًدا * َمْمُدوًدا
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َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر  * َواْسَتْكَبرَ ثُمَّ َأْدَبَر  * ثُمَّ َعَبَس َوَبَسرَ  * ثُمَّ َنَظرَ  * ثُمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ  * َفُقِتَل َكْيَف َقدَّرَ  * َوَقدَّرَ 

 [.43_  11سورة المدثر اآلية  َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر{] * َسُأْصِليِه َسَقرَ  * ِإْن َهَذا ِإالَّ َقْوُل اْلَبَشرِ  * ُيْؤَثرُ 

 المبحث الثالث نماذج من خطاب الصحابة رضي هللا عنهم

 -للخوارج، موقعة النهروان أنموذجا: المطلب األول: خطاب علي  

فلما دخلها اعتزله طائفة من جيشه، قيل: ستة عشر ألفا. وقيل: اثنا  الكوفة صفين، ذهب إلى بعد وقعة الشام لما رجع من

 عبد هللا بن عباس، فناظرهم فيها عشر ألفا. وقيل: أقل من ذلك. فباينوه، وخرجوا عليه، وأنكروا عليه أشياء، فبعث إليهم

ورد عليهم ما توهموه من الشبهة، ولم يكن له حقيقة في نفس األمر، فرجع بعضهم، واستمر بعضهم على ضالله حتى كان 

عليا، ، ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا عليه،  منهم ما سنورده قريبا إن شاء هللا. ويقال: إن

كثوا ما عاهدوا عليه، وتعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم على القيام باألمر بالمعروف والنهي الكوفة، ثم إنهم عادوا فن ودخلوا معه

/  10، صفحة 1407)ابن كثير، عن المنكر، والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع يقال له: النهروان 

 . ( 338/ 7، صفحة 1416)اإلمام أحمد، ، (564

عبيد هللا  عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن يحيى بن سليم، عن سحاق بن عيسى الطباع، حدثنيإ أحمد: حدثنا قال اإلمام

ليالي  العراق ونحن عندها مرجعه من - عائشة عبد هللا بن شداد، فدخل على بن عياض بن عمرو القاري، قال: جاء

علي.  حدثني عن هؤالء القوم الذين قتلهمعبد هللا بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ ت فقالت له: يا - علي قتل

وحكم الحكمان، خرج عليه ثمانية  معاوية لما كاتب عليا قال: وما لي ال أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن

الكوفة، وأنهم عتبوا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص  آالف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء. من جانب

ما عتبوا عليه وفارقوه  عليا هللا، واسم سماك به هللا، ثم انطلقت فحكمت في دين هللا وال حكم إال هلل. فلما أن بلغألبسكه 

عليه، فأمر فأذن مؤذن: أن ال يدخل على أمير المؤمنين إال رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتألت الدار من قراء الناس، 

يصكه بيده، ويقول: أيها المصحف، حدث الناس ! فناداه الناس فقالوا:  جعلدعا بمصحف إمام عظيم، فوضعه بين يديه ف

يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه ! إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد ؟ قال: أصحابكم هؤالء 

ْن وَ الذين خرجوا، بيني وبينهم كتاب هللا، يقول هللا تعالى في كتابه في امرأة ورجل:  ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما مِ  اِ 
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ْن َأْهِلَها ِإن ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفِ ِق اَّللَُّ َبْيَنُهَما  محمد صلى هللا عليه وسلم ، أعظم دما  [. فأمة 35] النساء:  ۗ  َأْهِلِه َوَحَكًما مِ 

ونحن مع  سهيل بن عمرو علي بن أبي طالب، وقد جاءنا معاوية: كتب وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت

سم هللا قريشا، فكتب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم: ب حين صالح قومه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، بالحديبية

الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ال أكتب بسم هللا الرحمن الرحيم. فقال: " كيف نكتب ؟ ". فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال 

لََّقْد َكاَن قريشا. يقول هللا تعالى في كتابه:  محمد بن عبد هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فكتب: هذا ما صالح عليه

عبد هللا بن  [ فبعث إليهم 21] األحزاب:  َّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن َيْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اَّللََّ َكِثيًراَلُكْم ِفي َرُسوِل ا

عبد هللا بن  يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، هذا ابن الكواء فخرجت معه، حتى إذا توسطت عسكرهم قام عباس

َبْل ُهْم  يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن يخاصم في كتاب هللا بما ال يعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه) فمن لم يكن عباس

[. فردوه إلى صاحبه وال تواضعوه كتاب هللا. فقال بعضهم: وهللا لنواضعنه، فإن جاء بحق  58] الزخرف:  َقْوٌم َخِصُمونَ 

ن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فوا الكتاب ثالثة أيام، فرجع منهم أربعة آالف كلهم تائب،  عبد هللا ضعوانعرفه لنتبعنه، وا 

إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم،  علي الكوفة، فبعث علي ابن الكواء، حتى أدخلهم على فيهم

دما حراما، أو تقطعوا سبيال، أو محمد صلى هللا عليه وسلم ، بيننا وبينكم أن ال تسفكوا  فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة

عائشة:  [. فقالت له 58] األنفال:  ِإنَّ اَّللََّ َل ُيِحبُّ اْلَخاِئِنينَ تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء: 

ذمة. فقالت: آهلل؟ قال: فقتلهم؟ فقال: وهللا ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدماء، واستحلوا أهل ال ابن شداد يا

قال: قد رأيته،  وذو الثدية ؟ يقولون: ذو الثدي العراق أهل آهلل الذي ال إله إال هو لقد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني عن

عليه في القتلى، فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا، فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فالن  علي وقمت مع

حين قام عليه كما  علي ورأيته في مسجد بني فالن يصلي. ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إال ذلك. قالت: فما قول يصلي ويقرأ،

قال: سمعته يقول: صدق هللا ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال: اللهم ال. قالت:  العراق ؟ أهل يزعم

يرى شيئا يعجبه إال قال: صدق هللا ورسوله.  عليا، إنه كان ال أجل، صدق هللا ورسوله، يرحم هللا

)اإلمام ، (564/  10، صفحة 1407)ابن كثير، يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث النهروان  العراق أهل فيذهب

سناده صحيح، واختاره الضياء. . تفرد به( 338/ 7، صفحة 1416أحمد،  ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم  أحمد، وا 

كانت ثمانية آالف، لكن من القراء، وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا اثني عشر ألفا، أو ستة 
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يعقوب بن سفيان،  رجع منهم أربعة آالف، وبقي بقيتهم على ما هم عليه. وقد رواه عشر ألفا، ولما ناظرهم ابن عباس

ابن عباس، فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في  سماك أبي زميل، عن عكرمة بن عمار، عن مسعود، عن موسى بن عن

كونه حكم الرجال، وأنه محا اسمه من اإلمرة، وأنه غزا يوم الجمل فقتل األنفس الحرام ولم يقسم األموال والسبي، فأجاب 

أم المؤمنين عائشة، فإن قلتم: ليست لكم بأم. فقد كفرتم،  يعن األولتين بما تقدم، وعن الثالثة بأن قال: قد كان في السب

ن استحللتم سبي أمكم فقد كفرتم. قال: فرجع منهم لبس حلة لما  ابن عباس ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا. وذكر غيره أن وا 

 الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِ  َوالطَّيِ َباِت ِمَن ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اَّللَِّ خرج إليهم، فناظروه في لبسه إياها، فاحتج عليهم بقوله تعالى: 

ْزِق  ، صفحة 1416( )اإلمام أحمد، 564/  10، صفحة 1407)ابن كثير، [. النهروان  32اآلية ] األعراف:  ۗ  الرِ 

7/338 )  

م عيد الفطر أو الكوفة، وذلك يو  خرج بنفسه إلى بقيتهم، فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى عليا أن ابن جرير وذكر

ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكالم، ويسمعونه شتما ويتأولون تآويل في أقواله.  -شك الراوي في ذلك  -األضحى 

َلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَركْ ) وهو في الصالة لعلي الخوارج الشافعي، رحمه هللا: قال رجل من قال َت َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َواِ 

َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن َل  َوَل  ۗ  َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ علي:  [. فقرأ 65] الزمر:  َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

أيضا  ابن جرير وذكريخطب، ال في الصالة.  وعلي أن هذا الكالم إنما قاله ابن جرير [. وذكر 60] الروم:  ُيوِقُنونَ 

حكم إال هلل.  أشركت في دين هللا الرجال وال علي فقال: يا الخوارج بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من عليا أن

يقول: هذه كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: إن لكم  علي فتنادوا من كل جانب: ال حكم إال هلل، ال حكم إال هلل. فجعل

فيئا ما دامت أيديكم معنا، وأن ال نمنعكم مساجد هللا، وأن ال نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا به. ثم إنهم علينا أن ال نمنعكم 

/  10، صفحة 1407)ابن كثير،  النهروان، على ما سنذكره بعد حكم الحكمين . وتحيزوا إلى الكوفة خرجوا بالكلية عن

 .( 7/338، صفحة 1416( )اإلمام أحمد، 564

 -خطاب ابن عباس ومناظرته للخوارج أنموذجا:  المطلب الثاني:

فقد بدأت الفتن و المصائب بمقتل الخليفة  هذه المناظرة وهذا الخطاب الديني له جذور تاريخية ترجع إلى القرون األولى. 

ثم  رضي هللا عنه على يد مجوسي حاقد، ثم قتل ذي النورين عثمان بن عفان ، بمؤامرة دنيئة، عمر بن الخطاب الراشد
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بمقولة شنيعة، ثم ظهر  الخوارج بين المسلمين، ودار القتال بينهم، ثم خرجت الفتنة القدر، ثم أوقدت ظهر القول بنفي

 التشيع، وازداد أهله غلوًا وبعدًا عن الدين، وانتشر الرفض في بقاع شتى من العالم اإلسالمي.

والعمل، والجهاد في  العلم ل األفذاذ الذين جمعوا بينوفي كل مرة كانت هذه االنحرافات تجد من يتصدى لها من الرجا

 سبيل هللا، وكان هؤالء يعملون على تنقية األجواء اإلسالمية من كل انحراف ومن كل دخيل.

 . خطاب ابن عباس ومناظرته للخوارج أثر يتحدث على أنموذج من خطاب الصحابة للمخالفين عقديا وذلك فييلي  ماوفي

وهم ستة آالف وأجمعوا أن يخرجوا على علي  -على حدتهم-لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار عن ابن عباس  قال: 

النبي صلى هللا عليه وسلم معه، قال: جعل يأتيه الرجل فيقول: "يا أمير المؤمنين إن القوم  بن أبي طالب وأصحاب

 ف يفعلون".خارجون عليك"، قال: "دعهم حتى يخرجوا فإني ال أقاتلهم حتى يقاتلوني وسو 

فلما كان ذات يوم قلت لعلي: "يا أمير المؤمنين: أبرد عن الصالة فال تفتني حتى آتي القوم فأكلمهم"، قال: "إني أتخوفهم 

 ال أوذي أحًدا". حسن الخلق قلت: "كال إن شاء هللا تعالى وكنت عليك".

 بن عباس جمياًل جهيًرا".قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، قال أبو زميل: "كان ا

 قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة.

قال: فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهاًدا منهم، أيديهم كأنها ثفن )ثَِفن: مفردها )ثفنة( بكسر الفاء: وهي ما ولى 

ك، وتجمع أيًضا على ثفنات؛ األرض من كل ذات أربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيه غلظ من آثار البرو 

اإلبل، وجوههم معلمة من آثار السجود، عليهم قمص مرحضة، (1/215م، صفحة  1979 - 1399)ابن األثير م.، 

 وجوههم مسهمة من السهر.

 قال: فدخلت.

ول هللا أحسن فقالوا: "مرحًبا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ وما هذه الحلة"، قال: قلت: "ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رس

ْزق{ ]األعراف من اآلية:  ما يكون من هذه الحلل"، ونزلت َم ِزيَنَة اَّللَِّ اَلِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ }ُقْل َمْن َحرَّ

 قالوا: "فما جاء بك؟" قال: "جئت أحدثكم عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن عند صهر رسول هللا [32

صلى هللا عليه وسلم عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد"، فقال بعضهم: "ال تخاصموا قريشًا فإن هللا 

 وقال رجالن أو ثالثة لو كلمتهم. [، "58تعالى يقول: }َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن{ ]الزخرف من اآلية: 
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ل هللا صلى هللا عليه وسلم وختِنه، وأول من آمن به، وأصحاب رسول هللا قال: قلت: "أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسو 

 معه؟" قالوا: "ننقم عليه ثالثًا".

[، فما 40قال: "وما هّن؟" قالوا: "أولهن أنه حّكم الرجال في دين هللا، وقد قال هللا: }ِإِن الُحْكُم ِإالَّ َّللَِّ{ ]يوسف من اآلية: 

  عز وجل".شأن الرجال والحكم بعد قول هللا

قال: قلت: "وماذا؟" قالوا: "وقاتل ولم َيْسِب ولم يغنم، لئن كانوا كفاًرا لقد حلت له أموالهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه 

 دماؤهم".

 قال: قلت: "وماذا؟" قالوا: "محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين".

 "أعندكم سوى هذا؟" قالوا: "حسبنا هذا".قال: قلت: 

قال: "أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب هللا المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما ال تنكرون )ينقض قولكم( 

 أترجعون؟"، قالوا: "نعم".

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرمٌ قال: قلت: "أما قولكم: حّكم الرجال في دين هللا، فإن هللا تعالى يقول: }َيا َأيُّهَ  َوَمن  ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْقُتُلوا الصَّ

ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم{ ]المائدة من اآل ًدا َفَجَزاٌء مِّ َتَعمِّ  [.95ية: َقَتَلُه ِمنُكم مُّ

ْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِ  المرأة وقال في ْن أَْهِلَها{ ]النساءوزوجها: }َواِ  ْن أَْهِلِه َوَحَكمًا مِّ  [.35من اآلية:  ِهَما َفاْبَعُثوا َحَكمًا مِّ

صالح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم، وفي بضع امرأة.  أنشدكم هللا أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم، وا 

 الرجال".وأن تعلموا أن هللا لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى 

صالح ذات بينهم".   قالوا: "اللهم في حقن دمائهم، وا 

 قال: "أخرجت من هذه؟" قالوا: "اللهم نعم". 

ن  قال: "وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم  عائشة، أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها، فقد كفرتم، وا 

م من اإلسالم، إن هللا يقول: }النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، وخرجت

َهاُتُهْم{ ]األحزاب من اآلية:  رجت من هذه"؛ فنظر بعضهم إلى [، فأنتم مترددون بين ضاللتين، فاختاروا أيهما شئتم، أخ6ُأمَّ

 قالوا: "اللهم نعم".و  بعض
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محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بما ترضون، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا قريًشا يوم قال: "وأما قولكم  

 الحديبية أن يكتب بينه وبينهم كتاًبا فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان.

 ما صددناك عن ، فقالوا: "وهللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا«اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول هللا»فقال: 

ن كذبتموني، اكتب يا علي: محمد »فقال:  البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد هللا". وهللا إني لرسول هللا حًقا وا 

أخرجت من  ، فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أفضل من علي وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه.«بن عبد هللا

 .هذه"؛ قالوا: "اللهم نعم"

 فرجع منهم ألفان، وبقي منهم أربعة آالف فقتلوا على ضاللة.

أخرجه أبو نعيم في  -بنفس اللفظ تقريًبا-[ ومن طريقه 18678] برقم (10/157، صفحة ]1436)الصنعاني، 

[(، وابن عبد البر القرطبي في )جامع بيان العلم 8/179[(، وأخرجه البيهقي في )السنن الكبرى]1/318] )الحلية

[(، والحاكم في 1/522] طبعة المنيرية(، ويعقوب بن سفيان البسيوي في )المعرفة والتاريخ [103/  2] هوفضل

[، طبعة شاكر( 3187] رقم [5/67[، ]1/342] [(، وأخرج بعضه اإلمام أحمد في )المسند152 -2/150] )المستدرك

اس به، ولكل منهم لفظ مختلف وزيادات أثبتنا كلهم أخرجوه من طريق عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل الحنفي ثنا ابن عب

 منها ما كان فيه زيادة معنى.

وهذا األثر نسبه الهيثمي في )مجمع الزوائد( إلى الطبراني وأحمد في المسند، وقال: "رجالهما رجال الصحيح"، وأشار إليه 

ابن العماد الحنبلي في )الشذرات(، وذكر [(، وابن األثير في )الكامل( و 282/  7] في )البداية والنهاية ابن كثير الحافظ

نما مقصودنا رواية ابن عباس فقط.  غيرهم سياقات أخر لهذه القصة ولكنها عن غير ابن عباس من غير هذا الطريق، وا 

 [(: "إسناده صحيح".3187] [ رقم6 7/  5] وقال أحمد شاكر في تعليقه على )المسند

 : الخاتمة: تشمل على أهم النتائج والتوصيات

 أهم النتائج: 

 توضيح الخطاب العقدي السني وتأثيره في الواقع واستجابة الناس له. 1

 بيان العالقة بين السنة والعقيدة وأنها متالزمة، وأن بينهما عموم وخصوص. -2
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 توضيح خصائص الخطاب السني في الدعوة وأنه يختلف عن غيره فال إفراط وال تفريط. -3

صلى هللا عليه وسلم والصحابة من بعده وذلك بالرفق والموعظة الحسنة وعندما يقتضي األمر توضيح تعامل النبي  -4

 للشدة كان ذلك كذلك.

 إظهار لصور من تعامالت النبي صلى هللا عليه وسلم ألعداء الدين وكيف استجابوا لدعواته. -5

م وآثر موته على الملك والسلطان فخاطبهم يبان تعامل عثمان مع من أراد قتله، وحرصه على أن ال يسفك من أجله د -6

 خطاب المشفق الرحيم.

 إيضاح كيف عامل علي رضي هللا عنه الخوارج، وبيان مناظرته هو وابن عباس لهم وقد رجع منهم أكثر من ألفين. - 7

 حب النبي صلى هللا عليه وسلم ألمته وحرصه عليهم. -8

 الناس وهدايتهم أجمعين.حرص النبي صلى هللا عليه وسلم علي دعوة  -9

 حرص الصحابة على هداية الناس أجمعين. - 10 

 دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم دون الجفاء والغلو. - 11

 بيان أن من يعرض عليه الحق بطريقته الصحيحة فهو أقرب لإلجابة إال من طبع هللا على قلبه. -12 

 أهم التوصيات: يوصي الباحث بما يلي: 

 لجاد في علوم السنة والعقيدة وخدمة المكتبة الشرعية بعناوين جديدة لتعم الفائدة العلمية.. بالبحث ا1

. بالتامل والنظر في العلوم المرتبطة ببعضها إذ بينها تجانس وعموم وخصوص واستخراج النتائج العناوين التي تنفع 2

 طالب العلم.

 ة.. النظر في كتب العقيدة والسنة واستقراءها قراءة جيد3

 . نفع األمة بالمحاضرات والمواعظ ونشر العقيدة الصحيحة والمنهج القويم.4

 . الحث على التأليف في هذا العلوم.5

 . دعوة الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. 6

 . الحرص على هداية الخلق ودعوتهم إلى الحق.7

 . حب الخير للغير.8
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 ذا المجال..نشر المجالت العلمية المحكمة واألبحاث في ه9

 .  عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في هذا التخصص.10

 المصادر والمراجع: قائمة

 المراجع
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 )المجلد األولى(. بيروت: دار الكتب العلمية.(. التاج واإلكليل لمختصر خليل 1416ابن أبي قاسم الغرناطي. )

 (. أسد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت: دار الكتب العلمية.1994 - 1415ابن األثير. )
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 لبنان: مؤسسة الرسالة. -(. اإليمان )المجلد الثانية(. )علي فقيهي، المحرر( بيروت 1406ابن منده. )

 (. التوحيد )المجلد األولى(. )علي الفقيهي، المحرر( المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.1423ابن منده. )
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لبنان: دار  -حجي، المحرر( بيروت  (. البيان والتحصيل )المجلد الثانية(. )محمد1408أبو الوليد ابن رشد القرطبي. )
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 الملخص 

مدددددة سةمىددددد  ر هدددددلدر سةلإسىدددددر  ةدددددر سةمادددددإة الدددددر تندددددإ تنمدددددوة  لسإي سة دددددإس  سةمن  مددددد     نمدددددة سة ددددد ي  سةىددددد ةإي   ن      

 جهدددددر ن دددددإ مدددددل إى سبلسإسر سة ىدددددةر   مىم ددددد ر سةجددددد      نمدددددة سةمندددددولت   نمدددددة سةمادددددو من الدددددر تلسإي س لمدددددور مدددددم

ةلجإسحدددددددر  سةحددددددد سلا دددددددد  مل ندددددددر  نفدددددددولى   ةمح  دددددددس هدددددددلة سةلإسىدددددددر   د دددددددل تم ددددددد  سة وحندددددددوم مدددددددنه  لإسىدددددددر سةحوةدددددددر   

 ميدددد م مجممدددد  سةلإسىددددر مددددم جم دددد  مدددددل إى سبلسإسر  نددددور تىددددمموإس سيىددددم  وم يددددفلسي إي ىدددد ر ددددد  مجم ددددد  سة  و و سىددددم لم

  ةمحل ددددددتن مددددددل إسم    ددددددود سة وحنددددددوم  لإسىددددددم   وةيومددددددت  وىددددددم لسد تىددددددل   سةمىدددددد  سة ددددددومت  58سة ىددددددةر سة ددددددوة    سمددددددر  

 دددددددد  سةددددددد سإلي سة إمج دددددددور  لمدددددددر مدددددددم  ح دددددددوي   إندددددددوم   سىدددددددم لسد سآلةددددددد   وةحوىددددددد  سيىدددددددماونر مدددددددد سةلإسىدددددددر   وندددددددور

(SPSS) م مىددددددم س مموإىددددددر تنمددددددوة  لسإي سة ددددددإس  سةمن  مدددددد  سةنمددددددوي  تهمهددددددو   مددددددم سةال ددددددل ر سةلإسىددددددر  ةددددددر   م  ددددددل 

مجمماددددددر  ددددددل جددددددو   مىددددددم س مم ىددددددة    تم لإجددددددر  لسإي س لمددددددور  ددددددل يونددددددر مم ىددددددةر    جدددددد ل سنددددددإ م جدددددد     ليةدددددد  

ى م جددددد     ليةدددددر  ح دددددوي ر  نمدددددوة  لسإي سة دددددإس  سةمن  مددددد  مجممادددددر الدددددر  لسإي س لمدددددور    يددددد ة   جددددد ل سندددددإ  ددددد  

    جددددد ل سندددددإ م جددددد   دددددا ة   ح دددددوي ر  ةيددددد  مدددددم  نمدددددة سة ددددد ي  سةىددددد ةإي     نمدددددة سةمادددددو من الدددددر تلسإي س لمدددددور

ةيددددد  مدددددم   نمدددددة سةمىددددد  ر     نمدددددة سةمندددددولتن الدددددر تلسإي س لمدددددور    دددددلمر سةلإسىدددددر مجم ادددددر مدددددم سةم  ددددد ور سةمددددد  

 مل نر  نفولى.  مىم  ر سةج       د   لسإي س لمور ؤمت سم واهو ةمال ل سنإ تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م

 مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا. – لسإي س لمور   –   تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  الكلمات المفتاحية

Abstract                                                                                                                            

The study aimed to identify the effect of patterns of organizational conflict management: (the 
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pattern of power and control, the pattern of settlement, the pattern of surrender, the pattern of 

cooperation) on crisis management and the viewpoint of the middle departments managers at 

Al-Jalaa Hospital for Surgery and Accidents in the city of Benghazi. The case, and his 

questionnaire form was used as a main tool in collecting data, and the study population 

consisted of all the directors of the middle departments of (58) managers. The researcheres 

studied it completely using the comprehensive survey method. (SPSS), and the study reached 

many results, the most important of which are: The level of practice of organizational conflict 

management patterns combined came at a medium level, that the degree of crisis 

management was moderate, and the existence of a positive, statistically significant effect of 

the combined patterns of organizational conflict management on crisis management, as well 

as the existence of A strong positive effect of statistical significance for both (the pattern of 

power and control, and the pattern of cooperation) on crisis management, and the presence of 

a weak positive effect of both (settlement pattern and assignment pattern) on the performance 

of In crisis management, the study presented a set of recommendations that it is hoped to 

follow to enhance the effect of organizational conflict management patterns on crisis 

management at Al-Jalaa Hospital for Surgery and Accidents in the city of Benghazi. 

 Key words : style of Organizational Conflict Management - Crisis Management - 

Al-Galaa Hospital for Surgery and Trauma. 

 

  ر  سةم ن د   سةن ود در   سةال دل مدم سةمف دإسر سي م دول ر سةماو دإي تواجه  امنظمنه   : Introduction) مقدمه   . 1

تنندو    ومهدو  فن دةمهو  تاموةهدو  تلر  ةدر ماإ دهو ةلال دل مدم سة دإساور سةمن  م در  س لمدور  سةم     سةى وى ر سةممىوإار 

ام س ىوة   سبلسإ ر سةم  مر بلسإي ه س  سة إساور    مدو  ىدهد دد  مال دل  دلإي سةمن مدور   ةر سة حا  وبلسإي  ممو لد 

 م  مل  سةممف إسر .الر مجو ل تلمومهو  سةمي ة 

    نمددة سة دد ي  سةىدد ةإي   نمددة سةمىدد  ر   نمددة تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد  سةموة ددر  مددم  ددددال م ندد  سبلسإي ةددنمة مادد م     

ة وال ددر  لسإي سة ددإساور سةمن  م ددر د هددو تننددو  حددل ا س لمددور    سةمفلدد   مددم سةمحددللسر سةإي ىدد رسةمنددولت   نمددة سةماددو من 

   يى مو  وةمن مور سة لم ر  ت  إ لهو  سىم حوةهو     ي ة   د  إد  لإجر دوال ر  لسإي س لمور  وةمن مور ال هو حمر  

   يمىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى . سةاومر سةل   ر سةاوملر د  سة ةو  سة ح 



                                                                              
 

 
 

  59              ..ى .الوسط اإلدارات مديري نظر وجهة من األزمات إدارة على واثرها التنظيمي الصراع إدارة أنماط

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

ثاني          العدد ال - ثانيالمجلد ال  

           م2021 يونيو

سةال ل مم  رال  وية   مو ود سة وحن:  (Literature previous studies)ه الدراسات السابقة 2

لسإي   لسإي سة إس  سةمن  م   ممف إى سةلإسىر  همو  تنموةسةم  منو ةر   سةلإسىور سةىو  ر  سةمحل ر  سةاإ  ر  س جن  ر   س 

سةم  مميم  – د مو  ل  اإض ةللإسىور سةىو  ر   ف ر مي  م  والي ماإد ر مىوهد د   ل إي م     سةلإسىر  س لمور  

    حى  سةمىلىت سةلمن  ةموإ خ ن إهو مم س  لد  ةر س حلا –مم سية   ال هو  ومسة وحن

   حو ةر ه س سةلإسىر سةماإة الد  س ىدوة   سةم  دلر دد  تلسإس سة دإس  ةدلى مدل إى  (Henkkin , Dee   2000دراسة

سةنمددوي  تهمهددو   نددولإسم مددو  لجددف  سةمددلسإب  مددلم جندد    ددإس سة ي ددور سةممحددلي س مإ ي ددر     ل ددر سةلإسىددر  ةددر سةال ددل مددم

سةملإس   ةر سىم لسد تىل   سةمجن  د  تلسإس سة إس    سم سينإ تىوة   تلسإس سة إس  سىم لسمو مم   ت سةمدلإس  هد  تىدل   

 سةماو م. 

 ةددو      هددلدر هدد س سةلإسىددر  ةددر سةماددإة الددر  س دد   لسإي س لمددر ددد   ددإيور سة ةددو  سةاوملددر ددد  (: 2013دراسههة األميههر  

سة مإ ت  سةفول د  م إ    ل ر سةلإسىر  ةر سةال ل مم سةنموي  تهمهو   تم  ةة  لسإي س لمر  د   إيور سة ةدو  سة مإ ةد  

مو ه  تي ن   مم تن س   جإس سر سةى مر  سة حر سةمهن ر  حمو ر سة  ير   ة ىر  لسإي ة لمر    ل ت  ر سةلإسىر   جملر مم 

 ن إ سة ا   فهم ر  لسإي س لمور ةلس مل إى سبلسإي سةال و  وة إيور   ل سةلإسىر.  سةم   ور س إلهو   إ إي

 دلر م  امإ سةم موإ دإ  لإنر      ممحإى ه س سةلإسىر ام  س    لسإي س لمور  جومار  ( :2015دراسة مختار، وبو خطوة  

ت سةلإسىر    سم سةجومار محسإ  ل ح  ر  مىم س مإم    ى سة إ    م ن ودر  لسإي س لمور ةلس ممهوسةلإسىر  ةر الي نموي   تهم

   يمو ت هإر سةلإسىر تم جومار امإ سةم موإ دإ  لإنر  ممفنإ  و لمور سةم  ما ة  وة  ل. ممإ  مإحلر ن   س لمر 

من  م  ىار ه س سةلإسىر  ةر سةماإة الر تنموة سة إس  سةمن  م   تنإهو الر سةمة  إ سة( : 2015دراسة أبو عساكر  

  لسإي سة حر د   ةو  غلي     ل ر سةلإسىر  ةر جملر مم سةنموي  تهمهو   تم مىم س مموإىر تنموة سة إس  سةمن  م  

 ل جو  من   وم   يمو جو  مإم   مموإىر تنموة سة إس    لسإي سة حر   ل سةلإسىر  م وال وم  يمو  ل    سةمإم   س  ت 

د  سةمإم   سةنوةا نمة سةماو م.                    ةنون  نمة سةمجن      نمة سة  ي  سةى ةإي    وةمإم   س

مىمنل د  تىوىهو الر  ةأللمور سم وت م   رىار ه س سةلإسىر  ةر مة  إ  ةر  ( :Gorman  2015دراسة
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ن   ن إ ر سم وت س لمور سة إد ر    situational crisis communication theory (SCCT)ن إ ر ماإة  د 

ن مامت   ي ر  س نةم د  ت  ر  موت غإ  سة ي ور سةممحلي س مإ ي ر    ل ت  حر xyzغ إ إ ح ر مدىمر  د  ةمن مر 

 ةر حل ي  إ الر   ود ر سةمن مر  نلسهمهو د مو  مالس  وةح ويس  نموي  سةلإسىر تم  دوال ر  ةر  لسإي س لمور  اممل

 .سةمح ةر  و لمر 

مىددم س ت    ددور سة    ددر  ت اولهددو   سحمددإسد سة دد سن م  رسةلإسىددر  ةددر سةماددإة الدد هدد س هددلدر :  (2019دراسههة العبههار   

سة دإس   يتلسإ  ر س ن مر   سحمإسد سة  ر   سةدىإ ر   محمت سةمىؤ ة ر   سةماو م   سةل و ر  حىدم سةماوملدرن    ا  مهدو   وال د

ت    دور سة    ددر   لإجدد   سمدم سةنمددوي    تهمهدو    م مىددم   سةال ددل ر م  دلر سةلإسىددر  ةد   نفددولى رسةمن  مد   ددل  سم  لل د

م ت    ددور سة    ددر   دد سر ليةدد   ح ددوي ر  ةإل دد  ا  ددر لسإي سة ددإس  سةمن  مدد   ددل يونددو مددإم ا م    يدد ة   جدد ل  ردوال دد

   ف اولهو تلسإس سة إس  سةمن  م .

  ل  ل ر سةلإسىر  ج ل ا  ر    ةأللمور ىمجو رسي ن ود داوة ر  سةم  إيلر الر م   د( : Dragan :  2019دراسة 

ةإل ر   م سىم لسد سةم ن ر سةممةد إي دد  سيم دوير  دوال در  لسإي س لمدور    ت  در سةلإسىدر  دمجإس  سةمل دل مدم سةلإسىدور 

 .سةملإس   ةلس إد  مىم س سة ا   فهم ر  لسإي س لمور إ إي  مر الر سةماومت م  س لمور    ح ت  دلإي سةمؤىىور سةاو

   هلدر سةلإسىر  ةر سةماإة الر  س    لسإي س لمور  جومار ى هو دد  ة   دو     دل   ندر  (2020دراسة قريره و الفيض  

نمدددوي  سةلإسىدددر   تم مىدددم س مموإىدددر امل دددور  لسإي س لمدددر جدددو   مىدددم س مدددن  ض    يددد ة  ادددلد  جددد ل ددددإ س  سر ليةدددر 

لمددر  وةجومادر مداددلس ةممف ددإسر   سةجدنب  سةامددإ  سةمؤهددت سةالمد   ىددن سر سة  ددإين   ح دوي ر د مددو   ددا مموإىددور  لسإي س 

     ل ت  ر سةلإسىر  فهم ر م ي ت ةجنر لسيمر بلسإي س لمر  وةجومار .

ددد   ددد   مدددو ىددد س    ميددم سة ددد ت تم سيةددد   الدددر سةلإسىددور سةىدددو  ر    دددل ىدددوهد ددد  تندددإس  سيةدددوإ سةن دددإى ةللإسىدددر    

    وغر م يلمهو  مىوؤيمهو  تهلسدهو   يت محلل   يمو ىوال د  م م د تلسي سةلإسىر مم ح ا   محل ل ت اول سةحوة ر   د

 د إسر سةممف إ سةمىم ت   تنموة  لسإي سةإس  سةمن  م ن    د  محل ل    وغر د دإسر سةممف دإ سةمدو      لسإي س لمدورن   ديت 

سةمد  تنجددلر دد  سة  يددر  – ممم دل هدد س سةلإسىدر ادم سةلإسىددور سةىدو  ر   حوة در .ل  دس    دد  م ىدد إ  م وإندر نمدوي  سةلإسىددر سة
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 2000  يت اود   مم ح ا سيةدوإ سةلمند  د دل تجإ در سةلإسىدور سةىدو  ر  د ت س اد سد مدم   -سةل   ر سةاإ  ر  س جن  ر 

إسر سةملإ ىددددر   دما ددددد ن      يدددد ة  مددددم ح ددددا  سةممف دددد2021ن     نمددددو تجإ ددددر هدددد س سةلإسىددددر  دددد ت سةاددددود   2020-

سةلإسىددور سةىددو  ر منو ةددر  وةلإسىددر   تمددو ممف ددإ ت   ددددال  سحددل مددم سةممف ددإسر   س  اددول سةملإ ىددر    تمددو  لإسىددر  س اهددو  ت  

مفن إهو د  ممف إسر   ت اول ت إس   د  ح م تم ه س سةلإسىر  ىممنو ت  وةلإسىر تنإ تنمدوة  لسإي سة دإس  سةمن  مد   ف اولهدو 

 ار     نمة سة  ي  سةى ةإي   نمة سةمى  ر   نمة سةمنولت   نمة سةماو من الدر تلسإي س لمدور . يمدو ممم دل هد س سةلإسىدر س إ 

  دديت  ددوا  ددد  تنهددو ىدد ة مة ددس الددر سحددلس سةمؤىىددور   –تنجددلر ددد  سة  يددر سةل   ددر  -سةمدد  سةىددو  ر  سةلإسىددوراددم 

الد  سةمن مدور سةاومدر  تجإ در  ة  در م تم جم د  سةلإسىدور سةل   در  دل سةاومر سةل   ر سةاوملر د  سة ةو  سة دح  . دد  حد

سةمادإة  د  سة ةواور سةموة ر     ةو  سةن ة سةفول    ةو  سةمال د سةاوة     ةو  سة نوار ن  . مم هنو دفمسةل   ر سةاوملر 

 سةحد سلا دد  مل ندر  نفدولى  دادل مدم  مىم د ر سةجد   ةلجإسحدر  ر تنإ تنموة  لسإي سة دإس  سةمن  مد  الدر تلسإي س لمدورال

    م س إل سةم س    سبلسإ ر سةم  محموج  ةر سةلإسىر  سةمحل ت .

ملنر مىم س  لسإي س لمور د   ال  وهإسدد م  :(Research Problem) ه مشكل  الدراسة وتساؤالتها  3

 دوال ر س لس  د  ه س  ي و يو  سن  وض لإجر مم   م س إل تى  - مم   نهو ة دد  و  –سةمؤىىور سةاومر د  سةل ت سةنوم ر 

 2014   2013  2012سةم وإ إ سةإىم ر سة ولإي ام ل  سم سةمحوى ر سةل    ةىن سر  سةمؤىىور  ت  ت وإر  اض 

 ةر تم هنوة  مؤ إسر اومر ام ملن  مىم س  لسإي   -ال هو  سية  مم  وم سةم  مميم سة وحن –ن 2016   2015 

  - مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  مم   نهو -ىىور سة ح ر سةاومر سةاوملر د  ة   و س لمور  وةمؤ 

 ل  الس سةى   د   ة   ةر  إ ل  وهإي سة إس  سةمن  م  د  ه س سةمؤىىور   د  م ام    إ سبلسإي د  م ن  

ا  ي الر  ة    دفم سةلإسىور سةم لسن ر ا س لمور. س نموة سةم  مر بلسإي  حت سة إساور سةمن  م ر   تننو  حل  

ةد ممةإس  ةر لإسىر سنإ تنموة  لسإي سة إس  الر تلسإي س لمور  وةمؤىىور  –سةم  تنجلر د  سة  ير سةل   ر  –سةىو  ر 

 سة ح ر سةاومر سةل   ر   يت اود    مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى   يت  وا.    

مها ثهر أنمهاط إدارة الصهراع التنظيمهي علهى   نو م الر مو م لد   ددفم م ديل  سةلإسىدر ميمدم دد  سةىدؤست سةدإي ب سةمدوة       

 . إدارة األزمات من وجهة نظر مديري اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي  ؟
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 دإا ر  ه  ر مىوؤير نمون ام سةىؤست سةإي ب ةللإسىر    م إ        

مددو مىددم س مموإىدددر تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مددد  مجمماددر  مددم  جهدددر ن ددإ مدددل إى    السههؤال الفرعهههي األول 1.3 

 سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى .

سر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر مو لإجر  لسإي س لمور مم  جهر ن إ مل إى سبلسإ  السؤال الفرعي الثاني: 2.3

  سةح سلا د  مل نر  نفولى.

  م تنموة  لسإي  ن  α≤ . 05انل مىم س لية     هت م جل ا  ر    لية   ح وي ر  السؤال الفرعي الثالث  3.3

لسإي ن نمة سةمنولت   نمة سةماو م  نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي نمة سة إس  سةمن  م  مجممار    س لمور مم  جهر  س 

 ؟ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  

 نموة  لسإي سة إس  ن  α≤ . 05انل مىم س لية       هت   جل تنإ    لية   ح وي رالسؤال الفرعي الرابع  4.3

الر  لسإي س لمور مم  جهر ن إ ن منولت   نمة سةماو منمة سة  نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي نمة سةمن  م  مجممار   

 ؟مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  

ةنمة "سة  ي  ن α≤ . 05مىم س لية     انل هت   جل تنإ    لية   ح وي ر   السؤال الفرعي الخامس 5.3

 مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر سةى ةإي" الر  لسإي س لمور مم  جهر 

 ؟  نفولى  

ةنمة "سةمى  ر "  ن α≤ . 05مىم س لية     انلهت   جل تنإ    لية   ح وي ر   السؤال الفرعي السادس 6.3

 ؟  سلا د  مل نر  نفولى   مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح الر  لسإي س لمور مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر

ةنمة "سةمنولت" الر  ن α≤ . 05مىم س لية     انلهت   جل تنإ    لية   ح وي ر   السؤال الفرعي السابع  7.3

 ؟ لسإي س لمور مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  
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ةنمة "سةماو م" الر  ن α≤ . 05مىم س لية     انل  جل تنإ    لية   ح وي ر    هتالسؤال الفرعي الثامن  8.3

 ؟  لسإي س لمور مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  

 لسإي سة دإس  سةمادإة الدر تندإ تنمدوة مىدار هد س سةلإسىدر  ةدر  ( :Research Objectives  هدف الدراسهة ه 4

سةمن  مددد  الدددر  لسإي س لمدددور مدددم  جهدددر ن دددإ مدددل إى سبلسإسر سة ىدددةر  مىم ددد ر سةجددد   ةلجإسحدددر  سةحددد سلا دددد  مل ندددر 

 ح  س س هلسة سة إا ر سةموة ر   نفولى    ة  مم   ت م

ر  مىم د ر سةجد   ت.  سةماإة الر مىم س مموإىر تنموة  لسإي سة دإس  سةمن  مد  مدم  جهدر ن دإ مدل إى سبلسإسر سة ىدة

 ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى .

 .  ماإدددر لإجددر  لسإي س لمددور مددم  جهددر ن ددإ مددل إى سبلسإسر سة ىددةر  مىم دد ر سةجدد   ةلجإسحددر  سةحدد سلا ددد  مل نددر 

  نفولى .  

مد  دد  محىد م دوال در ج. م ل د مجم ار مم سةم   ور سةمد   ؤمدت سم واهدو مدم   دت ةمال دل تندإ تنمدوة  لسإي سة دإس  سةمن  

  لسإي س لمور  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى.

 : (Research Importance)   . أهمي  الدراسة5

 لسإي سة إس  سةمن  م  الر  لسإي س لمور  مىم  ر سةج   تنموة  مىممل سةلإسىر تهم مهو مم تهم ر م   اهو سةممالس  فنإ  ت.

 لا د  مل نر  نفولى .  ةلجإسحر  سةح س

 لسإي سة إس  سةمن  م  الر تنإ تنموة  ميمم تهم ر ه س سةلإسىر د  سةنلإي سةنى  ر ةل ح ا  سةلإسىور سةمة    ر سةم  ملإب . 

  لسإي س لمور  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى .

د  محى م  سر س نإ سة اوت تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  حل ل د  ماإدر  م  ل م  ل سةلإسىر  ونا  سة إسإ  مم     ج. 

 .      مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى لإجر  لسإي س لمور

 سحم ر ه س سةلإسىر ال  سةممف إسر سةموة ر   ه متغيرات الدراسة : 6
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  نمدة سة د ي  سةىد ةإي   نمددة سةمىد  ر   نمدة سةمنددولت     هدد  تنمدوة  لسإي سة دإس  سةمن  مد  سةموة ددر  :أ. المتغيهر المسهتقل

 نمة سةماو من.

      ممنت د   لسإي س لمور.ب.  المتغير التابع

  ميم م  وم حل ل سةلإسىر   يمو  ل     . حدود الدراسة :7

 دد ي  سةىدد ةإي      سنح ددإر سةلإسىددر الددر ماإدددر تنددإ تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد     نمددة سة الحههدود الموضههوعية -أ

 نمة سةمى  ر   نمة سةمنولت   نمة سةماو من الر  لسإي س لمور.    

   س م إر سةلإسىر ال  مل إى سبلسإسر سة ىة . ب. الحدود البشرية

 .   ة  ر سةلإسىر الر مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى   ج. الحدود المكانية

 .  2021اود     هإى    نو إ   د إس إن  مم 2020 هإ ل ىم إ مم اود سةلإسىر   ت تنجلر    د. الحدود الزمنية

 سىم لمر د  مح  س تغإسض سةلإسىر سةم ةلحور سةموة ر  :  ه مصطلحات الدراسة 8

لسإي سة دددإساور  م اددد مهددد  س ىدددل   سةددد ى أنمهههاط إدارة الصهههراع التنظيمهههي :  1.8 سبلسإي سةمن مدددور دددد  حدددت    س 

 دد م س دددإسل ت  سةمىددم  ور سبلسإ ددر  وةمن مددر   ت   دد م سةمن مددر   سةجهددور ةمدد  مماومددت ماهددو  ددوإج سةمن مددر    سةمن  م ددر

 ن. 6  2004 مح  لهو  ةر  إساور  نو س  ف ر مح  س تهلسة سةمن مر  ي و ي  دوال ر   جموت سةل م    ت إ م  

 ت الددر سةمال مددور سةمدد  مميددم سبلسإي مددم سةمن ددؤ هدد  ن ددوة هددولة   دد د الددر سة حددا  سةح دد"  إدارة األزمههات : 2.8

 فمددويم  سمجوهددور سآللمددر سةمم  اددر   مه يددر سةمنددوت سةمنوىدد  ةلماومددت ماهددو   اددم ةإ ددس   جددول سةمددلس  إ سة لمددر ةلددمحيد ددد  

 ن.32  2002سحمل  "   سآللمر سةمم  ار  مف  إ مىوإهو ة وة  سةمن مر

هدد  من دد د سجممددوا  ة دد    ددما  م ددل د سةإاو ددر  مدينههة بنغههازي :مستشههفى الجههالء للجراحههة والحههوادث ب 3.8

سة ح ر ةلىيوم     وي ر ت  ا ج ر ت     سي ر    مممدل هد س سةإاو در  ةدر سة  د ر  يمدو  امدت يمإيدل مدلإ   ةلمد سإل سة  دإ ر 

 ن.6  1999سةاوملر  وةمىم  ر   سة  ود  وة ح ا سةة  ر  غولى  
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   . اإلطار النظري للدراسة:9

  :(management of organizational conflict)الصراع التنظيمي  إدارة  1.9

  م  تحل سة  سهإ سةة  ا ر سةم  م لد س دإسل  ام إ سة إس  سةمنمفهوم إدارة الصراع التنظيمي:  1.1.9

سةمن مور د  سةا إ   سةجمواور د  سةمجمماور سة  إ ر   ه  تحل سبدإسلسر سةنومجر ام سةمف  إسر سةلسيمر سةم  م هلهو

سةحوة  الر مىم س جم   سةمجوير سيجمموا ر  سةى وى ر  سي م ول ر  غ إهو   ح ا ح   سة إس  سةمن  م   وهممود 

 وهإي ىل ي ر د  تى  "ن  فن  5  2019 سى  سةنةوس   مجلر  ة   منو ة  مم   ت سةال ل مم سة وحن م د ل اإدم د   ىوإي   

سة  ة ت  سةنلس  سة ى  حلا لس ت سةمن مور سةمن  م ر ح ت تم إ ممال ر  مى  إ  سةمن مر   د ل من  د   ده   ا إ ام 

  نمو اإد    ج إسةل جإن  إج      " ي م ه س سة إس    م سةإي ى   سةمإؤ ى م ت  د مو   م سةمإؤ ى م د   ةوإ سةامت

ت   ى  ل   ةر سم و هو     ن إ  ة هو سةةإة سآل إ  جإس سر  م  هو تحل س ةإسة  "ن  فن 477   2018إ  إر  وإ م   

ام  حود     Stoner & freemanيمو اإد  ىم نإ   دإ موم "  الر تنهو ملحس  إإمس  م وةح  س ىوى ر   2010ن   م

الد تم وس   م ا   م ت  جموام م ت  تينإ لس ت سةمن مر   ن ف ام  ج ل ساممول مم ولت   نهمو د  "ن  فن   138  

ن  197   2002اإد    سة إ  ن         "ن ةر سةامت ت  نم جر ي م ة مإسيلهمو ت  تهلسدهمو ت    مهمو ت  ملإيومهموت

 . " إ و  ت  ماة ت ةلامت  ة ىويت سم و  سة إسإسر   يت  ؤلى  ةر  ا  ر سةم و لر  سي م وإ" فن  

 – 218   2015ى   إ ه  سة   309   2000   سة مو    حم ل  س وإ : التنظيمي الصراعإدارة أنماط 2.1.9 

  د  مممنتسةمن  م  سة إس  تنموة ي لسإي تم هنو   ةر  ن   219

  مد  ة  مم   ت مل ت سةىلةر   ح ا    د  وح  سةىلةر س الر  وىم لسد    نمط القوة والسيطرة1.2.1.9 

فل     ح ا  ي م سةفوة  إسض ام سة    ن   س ة وة   سحل مم س ةإسة   مم ل سةم  ة هنو  فم هنو  غوة   م

  سةمفل   غ إ إسض  مىمو  ممو ه  د   .
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   مد هنو محو ةر حت سةم ويت  س مإسيهو   م س ةإسة سةمم وإار ةل   ت  ةر حت   ة    س  نمط التعاون2.2.1.9 

م وإار د  سةجل ب الر م سدإر سة إ ة سة لمر ة ة    ح ا م هإ سةإغ ر د  سةماو م مم   ت إغ ر س ةإسة سةم

مويلي سةم و ض    ت تينإ مم  ة  مم دهد إغ ور س ةإسة سةمم وإار  محو ةر سةم  ت  ةر      ي م د   سةةإد م 

 دويل م .

   مد سىم لسد ه س سةنمة انلمو  ي م     سة إس   س   د  سةةل ور   ح ا محو ت سةجهر  نمط التسوية3.2.1.9 

ة لس منوت من  م  سةةإة سآل إ   ة      م دوةمى  ر ه  محو ةر   س  نو  ل الر ن وة سيم وس سةمهممر  حت سة إس  سةمإي

   م سة حلسر سةمم وإار .  جو   

 مد سم و  ه س سةنمة انلمو ي  ي م هنو  تى  يت مم ت يوت سةإغ ر د  سةماو م   م    نمط التجنب4.2.1.9 

 و  الد حت سةم يلر ت  منوى هو ت  مفج لهو   يمو ة  تم سةلمم ي  ت  حلهو .س ةإسة سةمم وإار     وةموة   ي م سةحت هن

 ه  مإ  تحل تةإسة سة إس  يهمموموم  سة و ر    م و ت مح  س إغ ور سةةإة سآل إ      نمط التنازل 5.2.1.9 

 ده س سةنمة غ إ حولد تى تن  ماو ن   وةلإجر س  ةر .

د تحل تةإسة سة إس   ممو ار سهمموموم   م وةح  سة و ر     مح   هو حمر  ه  تم       المنافسة  نمط6.2.1.9 

  .ة  يوم  ة  الر حىو  سةةإة س  إ    ة   وىم لسد يودر سة ىويت منت سة  ي  سةىلةر    ه  نمة حولد  غ إ ماو ن  

و م  ة  ار سةلإسىر  مجى لمس ةألنموة سةم مإير   م    و الر مو م لد  سنىجومم  إس سة وحنوم   آإس  سة وحن م  سةيمو  مفى ىم

نمة   نمة سةمنولت    نمة سةماو م  نمة سة  ي  سةى ةإي نمة ت  تينإ مم س نموة سآلم ر  تم و  تن   مميوم تى من مر 

 د   لسإي  حت سة إساور سةمن  م    وال ر   ممو  حىم مم لإجر  لسإي س لمور د  سةمن مر.  نسةمى  ر

 ( Crisis Management  تإدارة األزما2.9 
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منو ت مد   ح ا يمو    حوا الد سبلسإي  سةال ل م ه د  لسإي س لمور  وهممود  ح ر :مفهوم إدارة األزمات 1.2.9 

م ه د س لمور سنة  مو مم من  إ م   تحلهمو من  إ سةحلا مم ح ا تم س لمر ه  مجم ار تحلسا من إي  من هر   

سة ى إيل الر م ل د ماوةجور ديإ ر مام ر   سىةر ماوةجر س ى و   سةل نوم ي ور   سةحلإس ى  سآل إ ه  من  إ سةامل ر 

محو ير ن وم ر مىممإي ةإىد سمجوهومهو  مه ير "ن  لسإي س لمور  فنهو  29   2013اإة   ىلموم       ن 2013  محمل 

ن  64   2010  نمو اإدهو   موهإ   "   ن إي  سةممن ارسةمنوت سةمنوى  د  م سجهر س لمر  وبملسلسر سبلسإ ر سةالم ر سةي

ةإ  ر ةلى ةإي الر س لمر   س مىم لد مجم ار مم س ىوة   ةلمفل  الر س لمر  سحم س  سة إ ة سةمى  ر ةهو   " فنهو

   2010   يمو اإدهو   حود "   سيىم ولي  سةمالد مم سةج سن  سة و ر  و لمر حمر  ميم م ولى س لمور سةمىم  ل ر

منهج ر سةماومت م  س لمور د      سيىمالسلسر  سةماإدر  سة ا   سبلإس   سبميون ور سةمم دإي  سةمهوإسر  "ن  فنهو  198

 . " تنموة سبلسإي سةىويلي

  مإ  م ه د سة إس  مم م ه د س لمر  وام وإ تم  اض : بين الصراع التنظيمي واألزمات  عالقةال2.2.9 

 ي تم سة إس   ل ي  ي م  وة  سة لي  ملمإمس يمو ه   ول م وةحهمو   ماوإ همو   إ ام م وإ   إسلم م    مس لمور ما

سةحت د  س لمور   يمو تم سة إس   ي م ماإ ة ت اولس  سمجوهوم   تةإسد   تهلسد    د  ح م مي م ه س سةمال مور     

ن  ةر ت ج  سي م ة 130  2003  سة   إى    20   2016     ن  ل   إ يت مم      ، مجه ةر  وةنى ر ةأللمور 

سة إس  تحل ت يوت سةم وات سيجمموا    نمو س لمر ي مم مم  وة إ إي سةم وات   م   تم   م س لمر  سة إس  د مو  ل  

 تمو سةمنودىر    مإة د  سة إس   ج ل ةإد م ت  تينإ  ل  م د  منودىر ةمح  س ن ب سةهلة يمو ، سةةإد م ت  تينإ 

مىمللد امل ر سة إس   ج ل تةإسة ماإ در  تهلسة   سة إس    نمو ي ممنت سةجل  سة إ إى مم س لمر مم  جل   ده 

 .ن 2014محللي   نمو ي مم مم س لمر  ة .   محمل   

   الطريقة واإلجراءاته  10

منه  لإسىر سةحوةر   سة ى   دانر  سة وحنوم د  ه س سةلإسىر تم   :  (Methodology) منهج الدراسة 1.10

 سة    ام  سة  ونور سةمال مور جم  ةإ س ام   يوةمؤىىور سةاومر مو مؤىىر ت  مو جموار ت  مو دإل حوةر  لإسىر

 سةحوةر ه س ج  إ ة هد ةهو  سةمو  ر  سة  إسر د هو تنإر سةم  سةا سمت  ماإدر ةهو  سةىو  ر  س   و    ةلحوةر سةحوة 
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 ت  س دإسل الر مإر سةم  دوةح سلا سةإسهم     اهو سةحوةر م ي ت د  داوةر مىوهمر ىوهمر سةج  إ ه س مت  وام وإ

 سةمؤىىر ت  ةل إل سةحو إ سةىل   ة هد مهد م لإ ه  سةمؤىىر ت  سة إل مة  إ الر  س حر تنوإسم   مإير سةمؤىىور 

  .ن202   2015   آ إ م ا  لسر 

مددل إى سبلسإسر ممنددت مجممدد  سةلإسىددر ددد  : )  (Community  the researchمجتمههع الدراسههة   2.10

مدد محل دل ادلل لهدد مدم  د ت -مدل إ ن 58   سمر    سة وة   مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى سة ىةر 

 م الدر من  د   سةى وىدور سةم دإد م سةم و دإ   ح ا  مد س م وإهد يم إلي ةللإسىر ةيد نهد - لسإي   ؤ م سةاومل م  وةمىم  ر 

سبلسإ دددر  سة ةدددة    س هدددلسة سةمددد  م ددداهو سبلسإي سةال دددو   يددد ة  دهدددد   منلددد م  حل دددر سة  دددت  ددد م مىدددم س سبلسإي سةال دددو 

 سةاددددومل م ددددد  مىددددم س سبلسإي سةددددلن و   ممددددو  مدددد   ةهددددد سة  ددددود  ددددفل سإ  لسإ ددددر  من  م ددددر مهمددددر ددددد   لسإي سة ددددإس  سةمن  مدددد  

 ن إسم ة دفإ مجممد  سةلإسىدر  ىد مد لإسىدم   وةيومدت  وىدم لسد  سإ ر سةن نر    د   لسإي س لمدور  وةمىم د ر وةمىم  ور سبل

 تىل   سةمى  سة ومت ة موم نموي  س إ  ةل س   .

 ةجم  ي ى لر Questionnaire سىم لمر سيىم ونر :  (Data collection tools (أداه الدراسة  3ه10

ح ا  ود سة وحنوم  م م د سيىم ونر   سىمنولس  سةلإسىر  ةإلجو ر ام مىوؤيمهو   هلسة ةمح  س لمرسة  سة  ونور سةم لسن ر

  ةر م ى مهو  دل مد ال  سةلإسىور  سة ح ا سةىو  ر    مو مد سىم     مم س ل  سبلسإى    سة لر  م     سةلإسىر

   ه  تجدلس  إي ى ر ن نر

 هد   سةند    سةمؤهدت سةالمد    سةم  دا سةالمد     مدلي    لمجتمهع الدراسهةالعامهة الجزء األول :الخصائص  -ت

 سة لمر.

 سةا وإتالهو  سةم  سة  دوب تلسي سدىممل سةم  وب مدم   الجزء الثاني: مقياس أنماط إدارة الصراع التنظيمي -ب 

  ر تإ ار تنموة   يمو  ل ن ا وإي  لار ال20  ح ا سحم س سةم  وب الر  ن2015  تىم لمهو  ت   اىويإ   ن 2019 

  سةمى  ر   النمط الثاني ن  5ن  ةر سةا وإي  1ن ا وإسر   مم سةا وإي  5  سة  ي  سةى ةإي     م مم  النمط  األول
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ن 11ن ا وإسر مم سةا وإي  5  سةمنولت   مي م مم النمط الثالثن 10ن  ةر سةا وإي  6ن ا وإسر   مم سةا وإي  5  م مم  

 ن .  20ن  ةر سةا وإي  16ن ا وإسر   مم سةا وإي  5  سةماو م  س ممت الر   النمط الرابعن  15 ةر سةا وإي  

تالهو يت  سةم  سة  دوب تلسي مدم مىمملي ن ا وإي20  مم سةم  وب ميّ م :  الجزء الثاني: مقياس إدارة األزمات -ج

 ل  جم   د إسر سيىم  ومتم  إ سب وإي   ةر مجلن .  2013   سىم لمهو س م إ  ن 2015 م موإ       ة ي  مم  

سيىم  وم  د إي مم د إسرم يت تى  مانر تسة موى      Lkiert ” ة يإر م وى  حى  م  وب  "   جو    يت    فر 

 محو ل  م سدس    لي  م سدس   سآلم  ةلملإج  د وم   سبجو ر ام جم   د إسر سيىم  وم سم وى    مى  لإجور محلل مىم  

   . ن   لي م سدس غ إ م سدس  غ إ

 ثبات أداة جمع البيانات وصدقها 4.10

  ا م مؤ   سةم  س ىوى ر سةم وه د مم سةن ور م ه د  دام إ (:Reliabilityثبات أداة الدراسة    1.4.10

م  وم تينإ مم    ب" ملس سةح  ت الر سة  ونور  سمهو ة  ميإإ سىم لسد ن ب سيىس م وإ ده   ج لي م   د انل سيام وإ

ن    ةلمفيل مم ن ور م و  ب سةلإسىر د ل  ود سة وحنوم  فجإس  س م وإ سة و ي إ ن وت 857   2014مإي "   سةمإه     

(Alph Cronbach)   ة   وىم لسد  إنوم  سةحلد سبح وي ر ةلال د سيجمموا ر    SPPS.ن 

 تادلر مدو م د ب ىد ة تنهدو مدم سةمفيدل"  ةدر م ونرسيىد  دلس  د د إ  ( : Validityصدق أداة الدراسة   2.4.10

سة دوهإى   سة دلس مدم لمفيدل ة  مان  تم م  ب ا وإسر سةم  دوب مدو   دار ة  وىد     ن2002 وجر    و إ  "  تجل  مم

د ل  ود سة وحنوم  اإ هو د   يلهو سةم دلي  الدر مجم ادر مدم سةمحيمد م سةمم   د م  مجدوير  سبلسإي   لسي سةلإسىر   

لسإي س اموت  سبح و   جومام   نفولى   امإ سةم موإ  سةا   د    سمحل دل مدل ف ر ن محيم م  5 سة ل  اللهد  ومر    س 

يمددو  .الددر تلسي سةلإسىددر   سةلف  ددر ددفلسي سةلإسىددر.  ال ددر د ددل مددد تجددإس   اددض سةماددل  ر مددم سةنح ددر سةالم ددر سةدد سإلي سةا ددوإسر 

  حىدو   سةم  مد وب ةلمح س مم  لس تلسي سةلإسىر  Statistical validity وي سبح  ت  سىم لد سة وحنوم ةإ  ر سة لس

ن  يمددو مإس حددر ماددوم ر 0.96-0.82مإس حددر ماددوم ر سةن ددور مددو  دد م  ح ددا  سي م ددوإ. ن ددور ةماومددت سةمإ  ادد  سةجدد إ

  ن1 وةجل ت  ن  ه  ماوم ر اوة ر ماة  سةن ر د   لس سةم  وب   يمو ه  م  م 0.98-0.91سة لس مو   م  
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 ( معامالت ثبات و صدق ومقاييس الدراسة1جدول                                       

  

مم  إ ة سىم لسد سي م وإسر سةمالم ر د  محل ت   اختبار مدى اتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي: 5.10

د ل سىم لد  ل   سةة  ا  سة  ونور تم مم   ه س سة  ونور سةم ل   سةة  ا     ةلمح س مم ملس سم و    ونور سةلإسىر ةلم  

 سة ى  ىم لد انلمو  ي م   سد مجمم  ت  ا نر سةلإسىر ت ت  (Shapiro- Wilks) ة يبن  –سة وحنوم س م وإ    و  إ  

 . ن51  2018ن م إلي   سة موة    100مم  

 الختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة (Shapiro- Wilks)وليكس(  –  شابيرو ( 2  جدول

          

  سةم ل   سةة  ا .سة  ونور    ة  مم    ن 0.05ممف إسر سةلإسىر تي إ مم  ة مر سيحمموة رن  تم سة  2   م   مم سةجل ت

 Likertة ت    و م  وب  وحمىو د ل  ود سة وحنوم    نموي  سةلإسىرةمىه ت م ى إ  المعالجههة اإلحصائية : 6.10

= 4/5الر ة ت سة ل ر سة ح   تى   ن   ند  دىد الر الل ديور سةم  وب ةلح  ت4=1-5سة موى  مد حىو  سةملس  

ن    ال  ة  ت   ر ه س سة  مر  ةر ت ت   مر د  سةم  وب  ت   لس ر سةم  وب  ه  سة سحل سة ح  ن     ة  ةمحل ل 0.80

 ن .3سةحل س الر ةه س سة ل ر   هي س      ة ت سة   و يمو ه  م     وةجل ت  

 المتغيرات             

 

 

 

 المعامل  

 

تمط القوة 

 والسيطرة

 

نمط 

 التسوية

 

نمط 

 التنازل

 

تمط 

 التعاون

 

أنماط إدارة 

الصراع 

 التنظيمي

 

 إدارة األزمات

 0.88 0.96 0.87 0.82 0.94 0.83 معامل الثبات

 0.94 0.98 0.93 0.91 0.97 0.91 معامل الصدق

القيمة  غيرات الدراسةمت

 اإلحصائية

 النتيجة القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية درجة الحرية

 تتبع التوزيع الطبيعي غير دال 0.302 78 0.462 أنماط إدارة الصراع التنظيمي 

 تتبع التوزيع الطبيعي غير دال 0.211 78 0.136 إدارة األزمات
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 إدارة األزمات ودرجة توى ممارسة أنماط إدارة الصراع التنظيميمسحسب ( طول الخلية لمقياسي الدراسة 3جدول  

 في مقياس  التقدير طول الخلية 

Likert  
مستوى ممارسة أنماط إدارة 

 الصراع التنظيمي
 درجة إدارة األزمات

  ا  ر جلسم   ا  ر جلسم  غ إ م سدس   لس 1.8س ت مم   ة  -1مم 
 ا  ر   ا  ر غ إ م سدس 2.6س ت مم   ة  1.8مم 
 مم ىةر مم ىةر محو ل 3.4س ت مم   ة  2.6مم 
 مإم ار مإم ار م سدس 4.2س ت مم   ة  3.4مم 

 مإم ار جلمس مإم ار جلسم  غ إ م سدس   لس 5  ة  4.2مم 

 

مل إى سبلسإسر سةال و  ن سىمموإي سىم  وم ال  جم  58 م ل   الل   وم  ود سة وحن توزيع أستماره االستبانة : 7.10

تىدو       سىدمفإ ر مدلس م ل د    سىدم د سيىدمموإسر ن ندر  ة ىة   مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى س

 ي   لة س    ونور مممم   وةل ر  سةم   ا رسةيود  سة  ر مجمم  سةلإسىر    ف   سةح  ت ال  نى   سىم د مإم ار    من  

ن 51 لد  ادلل سيىدمموإسر سةمىدملمر  سة دوةحر ةلمحل دت   ح دا . سبح وي سةمحل ت  ميم سة ن س  هو   سياممول ال هو د  

 ح دوي و دد  مجدوت سةلإسىدور  س  حدوا   ه  نى   مإم ادرر   مم الل سيىمموإسر سةم لا%ن 87.93مو نى م    سىمموإي  

  .ن2003سةالم ر  ا  ل  

  وم  وىم لسد س ىوة   سبح وي ر سةموة ر  د سة وحن و ةمحل ت سة  ونور سةم لسن ر : األساليب اإلحصائية 8.10

 . (Alpha Chronbavh)ماولة  سة و يإ  ن وت      وىم لسد سةلإسىر ب   لس ةم وسةن ور   سةماوم ر  د  1

   ةماإدر ملس سم و    ونور سةلإسىر ةلم ل   سةة  ا  . (Shapiro- Wilks) ة يبن  –. س م وإ    و  إ  2

 سةاومر  هدم  نى هد سةمي  ر  د و ة  وي  سةم ح ن تالسلح إ ةن  Tables Frequency) ميإسإ رد سةجلس ت سة3

    م و  ب ن (Meanوةمم ىةور سةحىو  ر   ي نMeasures Central Tendency   د م و  ب سةنلار سةمإيل ر 4

         . نStandard Deviation)سينحإسة سةما وإى      (Range) سوةملن  يMeasures Dispersion (سةم مر

   ل سةماإة الر تنإ تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  (Simple Regression Analysis) . محل ت سينحلسإ سة ى ة  5
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ن    هلة ماإدر تنإ Multiple Regressio Analysis)مجممار الر  لسإي س لمور . ي ة   محل ت سينحلسإ سةممالل 

     نمة سة  ي  سةى ةإي   نمة سةمى  ر   نمة سةمنولت   نمة سةماو من   الر تلسإي س لمور. تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م 

 نتائج الدراسة ومناقشتها. تحليل .11

 وةجل ت م  م يمو ه    وي   سةاومر م ل  مجمم  سةلإسىر حى   الخصائص العامة لمجتمع الدراسة: 1ه11
 .ن4 

 ( الخصائص العامة لمجتمع الدراسة  4جدول                                        

 النسبة المئوية التكرار البند الخصائص
 

 النوع .
 

 %64.7 38 ذكر .
 35.3% 13 أنثي .
 %100 51 المجموع

 
 

 المؤهل التعليمي.     
 

 %15.7 8 الثانوية أو ما يعادلها .
 %25.5 13 دبلوم عالي .
 %39.2 20 جامعي .

 %19.6 10 و دكتوراه.ماجستير أ
 %100 51 المجموع

 
 

 .التخصص العلمي

 %5.9 3 المحاسبة .
 %43.1 22 أداره .

 %5.9 3 اقتصاد .
 %13.7 7 علوم طبية

 %31.4 16 تخصصات أخري .
 %100 51 المجموع

 
 

 مدة الخدمة .

 %23.5 12 سنوات. 10أقل من   -5من 
 %31.4 16 سنة 15أقل  -10من 

 %29.4 15 سنة. 20أقل من   -15 من
 %15.7 8 سنة فأكثر . 20من 

 %100 51 المجموع
 

%ن     دل  ادلى سةىد   دد   ةد  64.7ن   تم غوة  در مجممد  سةلإسىدر مدم سةد ي إ  نىد    لفدر  4 م  م مدم سةجدل ت       

ن   تم مدو 4      د  سةجدل ت    لى ة   ة ت ىواور سةل سد سةإىم   مىم د ر سةجد   ةلجإسحدر  سةحد سلا دد  مل ندر  نفدو
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%ن مدددددنهد 43.1  ى سةمىدددددم س سةمال مددددد  سةجدددددوما    يدددددوة إ  ب ت  ة ىدددددونبن    تم مدددددو نىددددد م    %ن مدددددم39.2نىددددد م   

 .ىنر 15 ةر ت ت مم  10هد مممل مم ةل هد ملي  لمر د    وي  ن31.4مو تم مو نى م   %  يمم    م  مجوت سبلسإي

سحمددد ر سةلإسىدددر الدددر ىدددؤست إي ىددد   نمون دددر مىدددوؤير دإا دددر    دراسهههةاإلجابهههة عهههن تسهههاؤالت ال 2.11

   ة إا ر يوةموة  ام سةمىوؤير س   ةمح  س هلة سةلإسىر   ةإلجو ر ام سةىؤست سةإي ى  ةللإسىر  ى مد سبجو ر

مددو مىدددم س مموإىدددر تنمدددوة  لسإي سة دددإس  والهههذي يهههنص علهههى " اإلجابهههة عهههن التسهههاؤل الفرعهههي األول :  1.2.11

"  من  مددد  مجممادددر مدددم  جهدددر ن دددإ مدددل إى سبلسإسر سة ىدددةر  مىم ددد ر سةجددد   ةلجإسحدددر  سةحددد سلا دددد  مل ندددر  نفددددولىسة

سةمم ىددةور سةحىددو  ر    سينحإسدددور سةما وإ ددر    سةمىددم ى   سةمإم دد    ددد  محل ددت مددد سىددم لسد  اددم هدد س سةمىددوؤت   ةإلجو در

مددم  جهددر ن ددإ مددل إى سبلسإسر سة ىددةر  مىم دد ر  ن  مدد  مجمماددرسبجو ددور اددم مىددم س مموإىددر تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةم

 ن.5  وةجل ت    ه  م  يمو  سةج    مل نر  نفولى

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة أنماط إدارة الصراع التنظيمي مجتمعة  من وجهة نظر 5جدول 
 ة والحوادث في مدينة بنغازي .مديري اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراح

   

سةمن  مددد  مجممادددر  مدددم  جهدددر ن دددإ مدددل إى سبلسإسر ن   تم مىدددم س مموإىدددر تنمدددوة  لسإي سة دددإس  5   ددد  سةجدددل ت      

سة ىددةر  مىم دد ر سةجدد   ةلجإسحددر ددد  مل نددر  نفددولى   ددل جددو   مىددم س مموإىددر  مم ىددةن    مم ىددة حىددو   اددود   لدد  

ن   تم جم دد  تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد  5ن  يمددو   دد م سةجددل ت  0.968ن     ددونحإسة ما ددوإى اددود م ددلسإس  2.929 

المتوسط  أنماط إدارة الصراع التنظيمي م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوي 
 الممارسة

 الترتيب

 1 متوسط 0.968 3.070 النمط األول: القوة والسيطرة ه 1
 3 متوسط 0.973 2.937 النمط الثاني: التسوية ه 2
 4 توسطم 0.941 2.690 النمط الثالث: التنازل ه 3
 2 متوسط 0.989 3.020 النمط الرابع: التعاون ه 4

        2.929         المتوسط الحسابي العهام
    0.968                                   االنحراف المعياري العهام

 متوسط      المستوى العام
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ن   ونحإسدور 3.070-2.960س  مم ىةن   ح ا مإس حر مم ىةومهو سةحىو  ر مم س لنر  ةر س الر مو   م   سر مىم  

 ن   ح ا جو ر س نموة مإم ر منولة وم حى  مم ىةومهو 0.989-0.941ما وإ ر مإس حر مم س لنر  ةر س الر مو   م  

ن  ل د  0.968ن  سنحدإسة ما دوإى  3.070ي "  مم ىدة حىدو    سةحىو  ر يمو  ل    د  سةمإم   س  ت نمة " سة  ي  سةىد ةإ 

ن    ددد  سةمإم د  سةنوةددا نمددة  " 0.989ن  سنحددإسة ما دوإى  3.020دد  سةمإم دد  سةندون  نمددة " سةمادو م"  مم ىددة حىدو    

 مم ىددة ن  نددد ددد  سةمإم دد  سةإس دد   س   ددإ نمددة "سةمنددولت " 0.973ن  سنحددإسة ما ددوإى  2.937سةمىدد  ر"  مم ىددة حىددو    

 ن .0.941ن  سنحإسة ما وإى  2.690حىو    

مددو لإجدر  لسإي س لمددور مددم  جهددر ن ددإ والههذي يههنص علههى " اإلجابههة عههن التسههاؤل الفرعههي الثههاني :  2.2.11 

اددم هدد س سةمىددوؤت  سىددم لد   ةإلجو ددر ". مددل إى سبلسإسر سة ىددةر  مىم دد ر سةجدد   ةلجإسحددر  سةحدد سلا ددد  مل نددر  نفددولى؟

 سبجو ور ادم لإجدر  لسإي س لمدور  د  محل ت سةما وإ ر    سةمىم ى   سةمإم   مم ىةور سةحىو  ر    سينحإسدورسةوم سة وحن

 ن .6وةجل ت       ه  م  يمو مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر د  مل نر  نفولى

من وجهة نظر مديري  جابات عن درج  إدارة األزمات األزمات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإل6جدول  
 اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

 الترتيب الدرجة االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة م

 17 ضعيفة 0.912 2.47 س لمور .مىم  ر  م ن ور حل نر ةلماومت م   ىما م سة 1

 15 ضعيفة 0.965 2.52  مد م   ا جم   سةن وة  سةم س ة سةم  مى   س لمور . 2

 19 ضعيفة 0945 2.29 مىما م سبلسإي   مؤ إسر  ام حل ا حل ا س لمور. 3

 18 ضعيفة 0.989 2.33 محل ت مؤ إسر حل ا س لمور  م ن ة  م     مهمد سبلسإي    4

 14 ضعيفة 0.923 2.53   جوهلي بلسإي س لمور د  سةمىم  ر .مم دإ  إسم 5

 7 متوسطة 0.992 2.84 مد يت ةجوم د إ حل ا س لمور  وةمىم  ر . 6
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 13 متوسطة 0.945 2.65 م لد سةح سدل سةمول ر  سةمان  ر ةلجوم س لمور د  سةمىم  ر . 7

 20 ضعيفة 0.982 2.35 لمور  وةمىم  ر . م   سبلسإي الي  لسيت ةحت س  8

 10 متوسطة 0.936 2.76 ور مم م ولإ م مل ر ةحت س لمور.مجم  سةمال م 9

 2 متوسطة 0.945 3.12  مد سة ل ت س منت ةحت س لمور مم   م الي  لسيت . 10

 8 متوسطة 0.921 2.78 م جل  ىويت سم وت  بلسإي س لمور د  سةمىم  ر . 11

 12 متوسطة 0.984 2.69 مموإب   لسإي سة  ر د  حت س لمور . 12

 11 متوسطة 0.987 2.74  مد م   د ي و ي  دوال ر  ةة  لسإي س لمور  وةمىم  ر . 13

 4 متوسطة 0.964 3.04  مد م   د تلس  ةجوم  لسإي س لمور  وةمىم  ر . 14

 1 متوسطة 0.932 3.20  مد م   د ي و ي  دوال ر  إسم   لسإي س لمور  وةمىم  ر . 15

 3 متوسطة 0.974 3.06  مد محل ل سبلسإسر   س  ىود سةم  مفنإر  و لمر .  16

 9 متوسطة 0.936 2.75 .مىم  ل سبلسإي  مم نموي   لسإي س لمور سةحوة ر  17

 5 متوسطة 0.936 3 سبلسإي  مم نموي  س لمور د  سةمىم   ور سةمنو إي .مىم  ل  18

 6 متوسطة 0.983 2.94 م جل  حلي  لسإ ر مم   ر  ملسإي س لمور د  سةمىم  ر .  19

 16 ضعيفة 0.962 2.49  ىم لد تىل   سبلسإي  و هلسة انل سةماومت م  س لمور 20

 2.720وسط الحسابي العام                                    المت              
    0.980االنحراف المعياري العام                                                  

 الدرجة                                              متوسطة                   
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  مىم ددد ر سةجددد   ةلجإسحدددر  س لمدددور مدددم  جهدددر ن دددإ مدددل إى سبلسإسر سة ىدددةر ن   تم لإجدددر  لسإي6   ددد  سةجدددل ت      

ن  يمدو 0.980  م دلسإسن     دونحإسة ما دوإى 2.720    نفولى   ل جدو ر  لإجدر  مم ىدةرن    مم ىدة حىدو   ادود   لد 

  يمددددو مإس حددددر  سةمم ىددددةرن  تم ا ددددوإسر لإجددددر  لسإي س لمددددور    ددددل مإس حددددر مددددو  دددد م   سة ددددا  ر   ن10 د هددددإ سةجددددل ت  

 ن.0.989 -0.920ونحإسدور ما وإ ر مإس حر مو   م  ن    2.35-3.20مو   م    مم ىةومهو سةحىو  ر

انل مىم س    "هت م جل ا  ر    لية   ح وي ر والذي ينص على  إجابة السؤال الفرعي الثالث  3.2.11 

نمة سةمنولت   نمة   نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي نمة     م تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  مجممار  ن  α≤ . 05لية    

لسإي س لمور مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى  ن سةماو م  س 

نمة ن  م  مجممار    ةإلجو ر ام ه س سةمىوؤت    ةمحل ت ة  ار سةا  ر    م ممف إسر سةلإسىر تنموة  لسإي سة إس  سةم :"؟

لسإي س لمور   د ل تىم لد سة وحنوم ماومت سيإم وة  نمة سةمنولت   نمة سةماو م  نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي  ن   س 

  ن .7يمو       ة  سةجل ت    ) Pearson Correlation Coefficient (  إى م 

وجهة نظر مديري اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراحة  (*معامل االرتباط  بيرسون( بين متغيري الدراسة من7جدول 
 .بمدينة بنغازي

 

 

 

   (.α ≤05.    االرتباط دال إحصائيا عند مستوي دالل *       
  جميع جداول معامل االرتباط من أعداد الباحث، استنادًا علي مخرجات برنامج التحليل اإلحصائيspps. 

لسإي س لمور تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  مجممار ن   م  م   تم ماومت سيإم وة   م 7مم سةجل ت    ن  تم  = r.682   س 

ن  س مإ سة ى  لت sig= 0.043  ت   لفر  مىم س سةليةر   (α ≤. 05ت مم   ه س سيإم وة لست سح وي و انل مىم س ت 

  سة دد ي  سةىدد ةإي نمددة تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد  مجمماددر   الددر  جدد ل ا  ددر سإم ددوة ةإل ددر  سر ليةدد   ح ددوي ر  دد م 

لسإي س لمورن نمة سةمنولت   نمة سةماو م  نمة سةمى  ر  تنمدوة  لسإي سة دإس  سةمن  مد  س مموإىر   تى سن  يلمو لسل مىم    س 

 مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر د  مل نر  نفولى. لسلر لإجر س لمور

 المتغير التابع  إدارة األزمات( المتغير المستقل
 (sig)مستوى الداللة   (r)معامل االرتباط 

 0.043 * 0.682 أنماط إدارة الصراع التنظيمي مجتمعة
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اندل مىدم س ليةد   "هت   جل تندإ    ليةد   ح دوي ر  إجابة السؤال الفرعي الرابع والذي ينص على  4.2.11 

  05 . ≥α  ن نمدة سةمندولت   نمدة سةمادو م  نمدة سةمىد  ر   سة د ي  سةىد ةإي نمدة   سةمن  م  مجممار    نموة  لسإي سة إس ن

"  ؟الددر  لسإي س لمددور مددم  جهددر ن ددإ مددل إى سبلسإسر سة ىددةر  مىم دد ر سةجدد   ةلجإسحددر  سةحدد سلا ددد  مل نددر  نفددولى  

 Simple Regression Analysis)   ةمحل ددت سينحددلسإ سة ىدد  وم س م ددوإسةمىددوؤت   سىددم لد سة وحنددهدد س  ةإلجو ددر اددم 

مددم  جهددر ن ددإ مددل إى سبلسإسر سة ىددةر  مىم دد ر  تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد  الددر لإجددر س لمددور الدد  سنددإةلماددإة 

  ن.8 وةجل ت     ة  م     سةج    مل نر  نفولى

وجهة  التنظيمي مجتمعة عل إدارة ألزمات منأنماط إدارة الصراع (  نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط  الختبار اثر 8جدول  
 نظر مديري اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

 
تنموة  لسإي سة إس   س مإ سة ى  ان  تم.ن   432ن  تم   مر ماومت سةمحل ل سةمالت  ل  ل   8سةجل ت   د هإ     

%ن مم 43.2م ىإ مو نى م    ناو منمة سةمنولت   نمة سةم  نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي نمة سةمن  م  مجممار   

ن س ت مم F  لفر سة  مر سيحمموة ر سةمنو إي بح وي ر ح ا   لإجر  لسإي س لمور سةم و م  د  سةممف إ سةمو   سةمممنت د  

 نموة  لسإي سة إس  سةمن  م  مجممار الر لإجر  لسإي س لمور  ج ل سنإ    ليةر  ح وي ر   ممو  لت الر .ن 05 

تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  مجممار  م لسإ د  مىم س مموإىر سةل ولي تى تم    .ن493  (β) لفر لإجر سةمفن إ ح ا  

  جهر ن إ سةم ح ن م. مم .ن493 د  لإجر  لسإي س لمور  م لسإ  ل ولي  ةر  ى ؤلى  حلي  سحلي 

 ( لثامن، وا التساؤالت الفرعية   الخامس ، والسادس ، والسابعإجابة  5.2.11 

 Supwise Multiple Regression)محل ت سينحلسإ سةممالل س م وإ  وم  سىم لد سة وحنرةإلجو ر ام ه س سةمىوؤي     

Analysis)   نمة   نمة سةمى  ر   سة  ي  سةى ةإي نمة تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م    ةماإة ال  سنإ يت نمة مم ف ر س

 ن. 9       ة  سةجل ت   يمو سإي س لمور  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  مل نر  نفولى  لالر لإجر  نسةمنولت   نمة سةماو م

معامل  النموذج
 (β)االنحدار

 (t قيمة
 اإلحصائية

مربع قيمة معامل  القيمة االحتمالية
 التحديد

القيمة  نF   قيمة
 (.Sig)االحتمالية
 .742 .292 .183 الثابت 

أنماط إدارة الصراع 
 التنظيمي مجتمعة 

493. 6.94 000. 432. 58.354 000. 
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أنماط إدارة الصراع التنظيمي على درجة إدارة األزمات من نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد الختبار اثر  (9جدول 
 ينة بنغازي.وجهة نظر مديري اإلدارات الوسطى بمستشفى الجالء للجراحة والحوادث في مد

 

ن    ج ل سنإ   ى    لية   ح وي ر ةي  مم  نمة سة  ي  سةى ةإي    نمة سةماو م ن   الر لإجر 9     سةجل ت       

د  مموإىر نمة  نمة     ه  مو  ان  تم سةل ولي.ن 392ةنمة " سة  ي  سةى ةإي "    نβ ت   لفر لإجر سةمفن إ  لسإي س لمور  

 لفر لإجر يمو     .ن392 "سة  ي  سةى ةإي"  م لسإ  حلي  سحلي   ى ؤلى  ةر سةل ولي د  لإجر  لسإي س لمور  م لسإ

   ه  مو  ان  تم سةل ولي د  مموإىر نمة  نمة "سةماو م "  م لسإ  حلي  سحلي    .ن362ةنمة " سةماو م "   نβ سةمفن إ

 ج ل سنإ  ا ة ةي  مم     ن12.ن    ي ة       سةجل ت  362   لإجر  لسإي س لمور  م لسإى ؤلى  ةر سةل ولي د

ةنمة ن β    مر لإجر سةمفن إ  .ن 283 ةنمة "سةمى  ر"  نβ ح ا  لفر   مر لإجر سةمفن إ نمة سةمى  ر    نمة سةمنولتن 

 . ةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولىمم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر س  .ن242  "سةمنولت "

 . النتائج12

%ن مددم مددل إى سبلسإسر  سة ىددةر  مىم دد ر سةجدد   ةلجإسحددر  سةحدد سلا ددد  43.1ت هددإر سةلإسىددر تم مددو نىدد م    -1

مم   دد م  مجددوت سةالدد د سةة  ددر    مددو نىدد م   %ن 13.7إي   مددو نىدد م   مل نددر  نفددولى مم   دد م  مجددوت سبلس

 م لا س ال  م   ور الم   ت إى  ه    سةهنلىر   م ن ر سةمال مور   سةح  س  سبح و .  %ن منهد 31.4 

ت  دحر سةلإسىددر تم مىددم س مموإىدر تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مد  مجمماددر     تم لإجدد   لسإي س لمدور مددم  جهددر  -2

  ل جو س  مىم س مم ىة.  نفولى   ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر

معامل  النموذج

 (β)االنحدار
القيمة  ( اإلحصائيةtقيمة  

 االحتمالية
مربع معامل 

 التحديد
 القيمة االحتمالية (fقيمة  

 sig ) 
 .104 1.326 573. الثابت

 .000 12.652 .484 004. 3.125 392. نمط القوة والسيطرة
 .265 0.747 .283 نمط التسوية
 .365 2.312 .242 نمط التنازل 
 .031 3.35 .362 نمط التعاون 
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 نمددددوة  لسإي سة دددإس  سةمن  مدددد  مجممادددر الددددر  لسإي     ليةدددد   ح دددوي رم جددد    جددد ل سنددددإ اددددم  ي ددد ر سةلإسىدددر -3

%ن مددم سةمف ددإ ددد  لإجددر  لسإي س لمددور 43.2س لمددور   دىددإر  تنمددوة  لسإي سة ددإس  سةمن  مدد  مجمماددر مددو نىدد م  

  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى.مم   جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم 

) ننط امقوة وامسيطرة ، وننط امتع ون( عله   وجود اثر موجب قوي ذو دالمة إحص ئية  مكال منتم  ت هإر سةلإسىر -4

 مل نر  نفولى.  ىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا مم  جهر ن إ مل إى سبلسإسر سة ىةر  مدرجة إدارة األزم   

مدم  جهدر ن دإ ) ننهط امتسهو ة ، وننهط امتظه ز (  إحصه ئية  مكهال مهنضعيف ذو دالمهة  راسة وجود اثرأوضحت امد -5

 مل إى سبلسإسر سة ىةر  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى.

 : . التهوصيات13

 :   م   ليأهنه  امدراسة إم  مجنوعة من امتوصي   ، توصلت  

موإىدددر تنمدددوة  لسإي سة دددإس  سةمن  مددد   لإجدددر  لسإي س لمدددور  مىم ددد ر سةجددد   ةلجإسحدددر سةامدددت الدددر محىددد م مىدددم س م –1

  سةح سلا د  مل نر  نفولى.

ت ومدد  سةمددؤممإسر  سةنددل سر سةالم ددر   سةددل إسر سةملإ   ددر   إخ سةامددت سةمم   ددر  مجددوة     لسإي سة ددإس  سةمن  مدد    – 2

لسإي س لمورن  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح    سلا د  مل نر  نفولى. س 

مام س سة ا   فهم ر تنإ تنموة تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م  الر دوال ر  لسإي س لمور ةدلس مدل إى سبلسإسر سة ىدةر  -3

  مىم  ر سةج   ةلجإسحر  سةح سلا د  مل نر  نفولى. 

لسإي ور سةالم ر ام تنموة  لسإي سة إس  سةمن  مد سةلإسى وةمل ل مم سة  ود -4        دوم  تم ماومدت سةمحل دل  دل س لمدور  س 

 %ن مم سةمف إ د  لإجر  لسإي س لمور نوم  ام سةمف إ د  مىم س تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م .43.2  م تم مو نى م   

 قائمة المراجع 

 المراجع العربية -أ

ةدد  إ سةمن  مدد  "   إىددوةر موجىددم إ ن." تنمددوة  لسإي سة ددإس   سنإهددو الددر سةم2015ت دد  اىددويإ   ددد لى ا ددلسةإحمم حومددل  

 غ إ من  إي    ىد  لسإي س اموت   يل ر سةمجوإي   سةجومار سبى م ر   غلي .
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   سة وهإي  لسإ سة يإ سةاإ   .  إدارة األزمات: األسباب والعالجن.202سجمل     إسه د سحمل   

ل ر   م ا سمدت نجدو  م ةد ة سةىد نوإ   سيىدمإسم ج  ن سةا  ر سةم وا2013سةحلإس ى   حومل يإ د  حوىد   محمل منم إ  

 .295 – 257ن  ا 9 م ول ر  سبلسإ ر   سةمجلل    سةاإ   ةلال د سيهمو د  سبلسإي سة وال ر ةأللمور مؤ إسر تلسؤس  تنإ 

من دد إس    ىددد ن ." سةن ودددر سةمن  م ددر  ا  مهددو  وي ميددوإ سبلسإى"     إىددوة  موجىددم إ غ ددإ 2009سةحوىدد   موجددل محمددل  

 تلسإي س اموت   يل ر سي م ول   جوما   نفولى. 

   مجم ار سةن ت سةاإ  ر   سة وهإي . إدارة األزماتن   2003سة   إى   محمل تحمل  

 .لن إ  سةم ل    سةة وار   س إلم  لسإ سةمى إي ةن   ن إ ر سةمن مر2000  إ يو د  سة مو     ل ت محمل   حم ل    

مجلة جامعة بنغازي ن. ت    ور سة    ر  ا  مهو   وال ر  لسإي سة إس  سةمن  م  "   2019  إ محمل  سةا وإ    

 . 136-106ن. ا ا 32ن. سةمجلل  1  سةالل   العلمية

     إ ر   لسإ ت م حلد ةلة وار  سةن إ . العمل المؤسسين. 2002سةالة ن    محمل  

مجلة    "وة سة إس  الر سةممي م سةمن  م  ةلاومل م د   إير سة  ى ور س إلن رتنإ تنم" .ن2015ة ا ا لهللا   سة هإى 

    سةمجلل سة ومب ا إ   سةالل س  ت   س إلم .الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

   سةة ار س  ةر    نفولى   SPSSالمتقدم في التحليل اإلحصائي باستخدام ن. 2018سة موة      ىة محمل ةوهإ  

 من  إسر مإيل سة ح ا  سيىم وإسر .

ن.سةىل   سةمن  م   لإسىر سةىل   سبنىون  سة إلى  سةجموا  د  سةمن مور اموم  لسإ 2002  سة إ  م   محمل  وىد 

 .إ سيت ةلن 

لسإي س لمور   ةو  سة مإ ت   لإسىر مة    ر "   سةمؤممإ سةنومم بلسإي 2013س م إ  محمل الر    ن. "  ةة سةة سإئ  س 

  لمور د  سة ةو  سة نوا  د   ت سةممف إسر سة  ي ر سةماو إي   جومار ا م  مب   سة وهإي   م إ .س

   سة وهإي   لسإ سةماإدر . مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسيةن. 1999سةمنى   محم ل ا لسةحل د   

 م ر  دوال ر  لسإي س لمور  "   سةيمو  سةم ن    ةمؤممإ ن. " سةا  ر   م سةن ودر سةمن 2014سةمإه     ىنوم غوة    

 س لمور د  اوةد ممف إ   سةمؤممإ سةىن ى سةنوةا ا إ ةألاموت   يل ر سي م ول  سةال د سبلسإ ر   جومار سةل م نر . 
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 جومار محمل  غ إ من  إي ن. "سةن ودر سةمن  م ر  ل إهو د  سةإ و سة       إىوةر موجىم إ2015سةم موإ    نب  

    إ   سةجلسيإ

 . ر سبلسإ ر  سة وهإي  سةمن مر سةاإ  ر ةلمنم قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكوميةن. 2000سةم  مإ   ت إ م   

  إىوةر موجىم إ غ إ من  إي   يل ر " س    لسإي س لمور د  سةملسإب سةحي م ر "ن   2016ن  لر   ن سإس حمل     

  . نفولى سي م ول   جومار

ن." سىمإسم ج ور سلسإي سة إس  سةمن  م  2014نج    محمل حومل     ىة  جو إ   ىوم  ىل موم   جموت سةل م   نج س 

 .74- 35ن  ا ا 1  سةالل    ة   و"  مجلر سةال د سةمإ   رسةمم ار مم   ت مل إى ملسإب سةمال د سةنون ى سةاود د

  ن   سة وهإي.2 سةالل والتجارة  المجلة العلمية لالقتصادإس  سةمن  م  "  .  لسإي سة  1995جول سةإ   ى ل محمل 

 سبىينلإ ر.    مؤىىر ح إب سةل ة ر تنمية المهارات اإلدارية للمستويات الوسطىال. ن 2010حود    محمل ا لسة مو   

سة وهإي   لسإ سةماإدر . ل  لسإ      أدارة الموارد البشرية : منحي نظمين. 2010لإي   ا لسة وإى     سة  وغ   له إ  

                                     إ ر   لسإ سةنه ر سةاإ  ر . أسس علم النفس التجريبين.1999ا لسة مو   

 حا      محل ل   " ل إ مموإىور  لسإي سةم سإل سة  إ ر د  دوال ر  لسإي س لمور سةمن  م ر  ."ن2006ىلموم   محمل  

 . 203 – 183ن   ا 22ن   سةمجلل  9  سةالل   مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ر    ةلس ل ر سةاإسد   لسإي س

لإسىر مة    ر ةلاومل م "  تنموة  لسإي سة إس  سةمن  م   تنإهو د  مح  س سةإ و سة     " .ن2019إس    ىوإي   م

 . 20 – 1ا   ا  سةمجلل سةاو إ   سةالل سةنون    لجديهههدمجلة االقتصاد ا  م ب مل ونر   ي دددر ا م سةلدلر مىم  ر  

   سبىينلإ ر   لسإ سب او  سة ن ر.أسس ومبادئ البحث العلمين  2000   ال إ  دوةمر ا ض     وجر   م إدر  و 

حل ل دد    سةمف  ددإ سةمإ دد ى ددد  سةمن مددور سةاومددر "   لإسىددر م تحددلسا ددد  تلسإس سة ددإس تنددإ  ".ن1997إم ددوم سحمددل    اددد ل

  . 21 ن   ا249  سةالل   مجل  الفيصل

 .  غلي   تيول م ر سةلإسىور سةاوةم ر مهارات طرق البحث العلمين . 2003ا  ل   م ة ر دؤسل  

   العلمهي : مفهومه  وأدواته  وأسهاليب  البحهثن . 2015الب   ا لسةإحمم    يو ل      وم  ا لسةحس    امإ   ا  لسر

   لسإ سة يإ . اّموم  سةىو ار ا إ  سةة ار
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  دوإةل        سة دوهإي  لسإ سةماإددر سةجوما در. هدتالقياس النفسي بين النظرية والتطبيقن. 1999ا ض   ا وب محمل  

 مإجمر   إدوا    محمل إدوا   سةإ وض   لسإ سةمإ خ ةلن إ . اإلدارة االستراتيجيةن. 2001ج نل   جوإ ر  

    اموم   لسإ لهإسم . يواء في المستشفياتخدمات اإلن. 1999غولى   دإحوم   

ن. " س د   لسإي س لمدر دد  سةمالد د سةادوة  دد  ة   دو  2020 إ إس  ا لسةمناد  وة  ت   ن إسم  سة  ض  تن      وة   ال     

 59.-45ن  ا ا 01ن  سةالل  19  سةمجلل  مجلة العلوم البحثة والتطبيقيةلإسىر م لسن ر الر جومار ى هو"   

 ن .4  سةالل   مجلة اإلدارة  "سيىمإسم ج ور سبلسإ ر–م ه د سة إس  سةمن  م   ."ن 1994     إسيل محمل  ةة

 .  سبىينلإ ر  لسإي س لمور   سةلسإ سةجوما ر  .ن2010موهإ   تحمل  

مجلة ل د سةاوة    ن." س    لسإي س لمور د  مؤىىور سةما2015م موإ   ا ل سةمةل   محمل       ة ي   دؤسل او  إ   

 .72-44ن   ا ا 16  ل ىم إ   سةالل   رماح للبحوث والدراسات

    سة وهإي  مإيل مة  إ س لس   سةمنم ر  سةة ار س  ة .مهارات إدارة األداء: معايير وتطبيقاتن . 1999ه ت   محمل   

    .ن 2016   2015  2014   2013  2012لىن سر  ة   التقرير السنوي العام   سةمحوى ر سةل    ل  سم 
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 واقع إدارة األزمات بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي
 دراسة ميدانية على مديري اإلدارات العليا والوسطى باإلدارات الرئيسية بالمصارف التجارية العامة العاملة بمدينة بنغازي

 
 بوخريصسليمان د.أوريدة                                 بوخريص   سليمان د. السنوسي            
  عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد/ جامعة بنغازي                عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد/ جامعة بنغازي      

  Elsanosibukrees@gmail.com                                       Owreidabukrees@gmail.com    
 

  ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة األزمات بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي، دراسة ميدانية على    

( مديرًا، 70ت الرئيسية بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي، والبالغ عددهم )مديري اإلدارة العليا والوسطى باإلدارا

المنهج الوصفي  الدراسة أتبعت، و في إدارة األزمات المصارف التي تواجه ايضًا هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات

( SPSSباستخدام أسلوب المسح الشامل، واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات، وبرنامج التحليل االحصائي )

الدرجة الكلية إلدارة األزمات كانت مرتفعة وذلك  لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن

مرحلة التعلم بالمرتبة األولى وذلك بمتوسط  (، حيث جاءت0.451معياري قيمته )( وانحراف 4.07بمتوسط حسابي )

يليها مرحلة االستعداد والوقاية، ويليها مرحلة استعادة النشاط ، وفي  ،المبكر مرحلة إشارات اإلنذار ا( تاله4.48حسابي )

إدارة  تائج الدراسة وجود معوقات تواجهن(، ايضًا بينت 3.73المرتبة األخيرة مرحلة احتواء األضرار بمتوسط حسابي )

األزمات أهمها وجود نزعة نحو مركزية اتخاذ القرارات وكذلك الصالحيات الممنوحة إلى الجهات المعنية للتعامل مع 

 .األزمات غير كافية

 كلمات مفتاحية: واقع إدارة األزمات، المصارف التجارية بمدينة بنغازي.

Abstract: The study aimed to identify the reality of crisis management in commercial 

banks operating in Benghazi, a field study on the directors of senior and central management 

in the main departments of commercial banks operating in Benghazi, 70 managers, also 

aimed at identifying the constraints faced by banks in crisis management, and to achieve the 

objectives of the study was followed the descriptive approach using the method of 
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comprehensive survey, and relied on the questionnaire as a data collection tool, and the 

statistical analysis program (SPSS) for data analysis, and the study reached a set of results, 

the most important of which is that the overall degree of management Crises were high with 

an average calculation (4.07) and a standard deviation of value (0.451), with the learning 

phase coming first with an average calculation (4.48) followed by the early warning signal 

phase followed by the readiness phase Prevention, followed by the recovery phase, and in the 

last place the stage of containment of damages with an average calculation (3.73), also 

showed the results of the study there are obstacles faced by crisis management, the most 

important of which is the existence of a tendency towards centrality of decision-making as 

well as the powers granted to stakeholders to deal with crises is insufficient. 

 المقدمة: -1

ُتعد األزمة ظاهرة تنشأ في أية لحظة نتيجة التغيرات المفاجئة التي تطرأ على البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية        

تخلق نوع من التهديد للدولة أو المنظمة أو الفرد ويتحتم التعامل معها للقضاء عليها أو التقليل من شأنها والحد من 

القتصادية والنفسية , وقد ازدادت األزمات وخطورتها في العصر الحالي, األمر الذي أدي خسائرها وتأثيراتها االجتماعية وا

( , 2011إلى االهتمام بها وبإدارتها كأسلوب وقائي ومستقبلي , ونتيجة لذلك أنشأ بما يسمي بإدارة األزمات  )الرويلي ,

 والمبادرات السلمية .حيث تقوم إدارة األزمات على اعتماد مجموعة من اإلجراءات والتدابير 

لما هذا القطاع من  يعتبر الجهاز المصرفي في أي دولة ركيزة أساسية من ركائز النظام االقتصادي والمالي، نظراً و      

تأثير كبير على عملية التنمية الشاملة بشقيها االقتصادي واالجتماعي، فالمصارف ومن خالل تأديتها لوظيفتها التقليدية، 

مدخرات إلعادة توزيعها على القطاعات االقتصادية المختلفة، سواء كان ذلك على شكل قروض وتسهيالت تقوم بجمع ال

في رؤوس أموال الشركات. لذلك فإن البنوك تشكل حلقة وصل بين مختلف  ةائتمانية، أو على شكل استثمارات مباشر 

 (.2014القطاعات واألنشطة االقتصادية )نجار،

القطاع المصرفي نتيجة للتطورات التي يشهدها في الوقت الحالي , بحيث لم تعد النشاطات حيث ازدادت أهمية      

المصرفية محصورة في دور الوساطة المالية ، بل تعدتها للقيام بنشاطات حديثة أدت إلى تعقيدات كبيرة في البيئة التي 

للعديد من المخاطر أهمها: مخاطر السيولة ، تعمل فيها المصارف والمؤسسات المالية مما أدى إلى تعرضها بصورة أكبر 
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مخاطر رأس المال ، مخاطر االئتمان ، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر التشغيل، وهذه المخاطر من شأنها عرقلة المصارف 

القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء بصورة بدفع بالمسئولين التجارية على القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، األمر الذي 

ضحة على السياسات واإلجراءات التي تحقق السالمة المصرفية، فكان مبدأ إدارة المخاطر المصرفية والتي أصبحت من وا

دارات المصارف  أهم المجاالت التي وجدت اهتمام كبيرا في اآلونة األخيرة من قبل البنوك المركزية والسلطات الرقابية وا 

 (.2015، ح البنوك وازدهارها وتحقيق أهدافها وتعرضها لألزمات )عائشةبصورة سليمة هي من العوامل الرئيسية في نجا

وعلى الرغم من أن إدارة االزمات قد أصبحت أمر واقعًا وسمة بارزة من سمات الحياة اليومية داخل المؤسسة      

ا لم تطور تصورات ال أن أغلب قيادات المؤسسات المصرفية لم تتأهل للتعامل معها بصورة متكاملة ، كمإالمصرفية ، 

، حيث استطاعت المؤسسات المصرفية  في الدول المتقدمة تحقيق قدر ارفرة االزمات داخل المصمتكاملة لطريقة إدا

كبير من التقدم في مجال ادارة االزمات ، وذلك على العكس في الدول النامية التي الزال هذا المجال يعاني من العديد من 

بتواضع جهود العناصر  وانتهاءهمية تلك القضية أ تبدأ من عدم ادارك صناع القرار لخطورة و المشكالت والمعوقات والتي 

 (.2009الخاصة بإدارة االزمات؛ خاصة عدم وجود فريق خاص بإدارة االزمة او تصور مسبق لطريقة إدارتها )سالم ، 

 الدراسات السابقة: -2

وليبيا احداها وسيتم عرضها تباعًا  العربية رة األزمات في الدولهناك العديد من الدراسات التي تطرقت لموضوع إدا       

 فيما يلي من األحدث لألقدم:

 الدراسات العربية:1.2

بعنوان " التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة األزمات دراسة ميدانية على العاملين في فروع  (2019دراسة )عبد السالم ،

دابيا وضواحيها" هدفت الدراسة إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي بإدارة المصارف الليبية العاملة في مدينة اج

األزمات لدى العاملين في فروع القطاع المصرفي الليبي في مدينة اجدابيا وضواحيها وذلك من خالل اإلجابة على السؤال 

ي الليبي في مدينة اجدابيا الرئيس: ماهي عالقة التخطيط االستراتيجي بإدارة األزمات لدي فروع القطاع المصرف

وضواحيها؟ وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على االستبانة كأسلوب لجمع البيانات ووزعت على جميع 

( عاماًل، تم توزيع االستبانة على 198مجتمع الدراسة من موظفي القطاع المستهدف، حيث بلغ عدد العاملين فيها )
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( استمارة استبانة لنقص بياناتها وعدم وضوحها، وعليه فقد 48( استمارة، حيث استبعدت )198ت )مجتمع الدراسة، وبلغ

دارة االزمات. راسة اشارت أبرز نتائج الد  أن هناك عالقة ارتباط طردية قوية بين التخطيط االستراتيجي وا 

هدفت الدراسة  مؤسسات التعليم العالي األردنية"( بعنوان " واقع إدارة االزمات في 2019وأيضًا دراسة )ايمان ،        

إلى الكشف عن واقع إدارة األزمات في جامعة البلقاء التطبيقية، ومعرفة أثر كل من المتغيرات )النوع االجتماعي، الكلية، 

ريقة العشوائية ( عضوًا، تم اختيارهم بالط240والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة( على الواقع. تكونت عينة الدراسة من )

تم التأكيد من صدقها وثباتها بالطريقة التربوية واالحصائية و البسيطة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير االستبانة 

المناسبة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن واقع إدارة االزمات بجامعة البلقاء التطبيقية 

( α=0.05( للدرجة الكلية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية )5من أصل 3.38وبمتوسط حسابي )جاء بمستوى متوسط، 

 ( سنة فأكثر.11( سنة فأكثر، وجاءت الفروق لصالح )11( سنوات، وذوي خبرة )5يسن ذوي خبرة أقل من )

 الدراسات األجنبية: 2.2

هدفت الدراسة إلى توجيه " التنظيمي: إطار مفاهيميبعنوان" إدارة األزمات من خالل التطوير ( Carole ,2011)دراسة 

(، كما 1987أربعة مجاالت ضرورية في إدارة األزمات، وهي "االستراتيجية، الهيكل، القيادة ، والبيئة" والتي حددها ميلر )

مي عند ( في إسهامه لتحقيق هذه المجاالت، وذلك من خالل بناء إطار مفاهيODهدفت إلى أهمية التطوير التنظيمي )

تقابل هذين المجالين، وتوصلت الدراسة إلى أن تدخل التطوير التنظيمي في ممارسات إدارة األزمات يعمل على توليد 

( لألنظمة المفتوحة لتقييم دور التطوير التنظيمي في Burk,2008تفاعالت أكثر كفاءة، وقد استندت الدراسة إلى نظرية )

د البشرية واالستراتيجية على أن يتم التطبيق على قادة أعضاء المنظمات والمجتمع مجاالت تصميم الهياكل وإلدارة الموار 

 المدني على نحو فعال.

 ( بعنوان " آليات بناء إدارة األزمات في المستشفيات العامة " Lin et.al, 2016ودراسة )

إلدارة األزمات في المستشفيات العامة في هدفت الدراسة إلى معرفة أهم المتغيرات اإلدارية التي تؤثر على إنشاء آلية 

، وتحديد دور الثقافة في تايوان تايوان، والتعرف على الدور الذي يلعبه بناء آلية إلدارة األزمات في المستشفيات العامة

إلدارية التنظيمية للمستشفيات في بناء آلية إلدارة األزمات. وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة البيئة أحد أهم المتغيرات ا

ارة األزمات، وأن العمل على بناء إلدارة األزمات في المستشفيات العامة والتي لها عالقة إيجابية مع إقامة وبناء آلية إلد
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يجابي في تقليل المخاطر الطبية وتقليل األزمات التي تواجه  آلية إلدارة األزمة في المستشفيات العامة يساهم بشكل وثيق وا 

 لدراسة أن الثقافة التنظيمية للمستشفيات العامة غير مستقرة وغير مناسبة لتعزيز آلية إدارة األزمات.المستشفيات، وبينت ا

كدت على ضرورة توافر كوادر بشرية أمن خالل االطالع على نتائج الدراسات السابقة، يالحظ أن جميعها           

إلداريين في مجال إدارة األزمات، وضرورة بناء شبكات مدربة في مجال إدارة األزمات وكذلك أهمية تدريب العاملين وا

 قسام المنظمات وكذلك نظام او آلية نظام إلدارة األزمات.أتصال فعالة بين مختلف أ

 مشكلة الدراسة: -3

إن المصارف التجارية الليبية معرضة للعديد من األزمات لدى ممارستها ألنشطتها، لذا فإن موضوع إدارة           

خالل العشر سنوات األخيرة األزمات له أهمية خاصة نظرًا لحالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي الذي تعيشه البالد 

المصرفي، األمر الذي يتطلب من المصارف بذل المزيد من الجهود في  والذي أدى إلى ظهور أزمة السيولة في القطاع

ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة   إدارة األزمات والتحوط لها وبضرورة مراجعة األساليب المتبعة لقياس وتقييم أداء المصارف.

دور اإلدارة العليا في  ( الذي تحدث على األزمة التي مرت بها المصارف الليبية وغياب228-220م )ص  2019لسنة 

 مواجهة األزمات. وقد تضمن التقرير النقاط التالية:

حالة االنقسام التي يعاني منها المصرف المركزي ترتب عليه توقف كافة اشكال االتصال والتواصل او تبادل البيانات  -1

 او توجيه العمليات المصرفية مع فرع بنغازي. 

 الفروع بالمصارف الليبية.أزمة السيولة وصعوبة نقلها لبعض  -2

 تدهور قيمة الدينار الليبي والمضاربة مقابل الصكوك. -3

 فساد االعتمادات وما ترتب عليه من احتكار وتضخم. -4

 عدم معالجة التسويات المالية. -5

 التقصير في تدريب وتطوير أداء العاملين. -6

                                              وجود حسابات مصرفية ال تحتوي على مبالغ مالية رصيدها صفر. -7

وكل ما سبق يفرض العديد من المطالب التي يجب ان تنتهجها المصارف أهمها وجوب تطبيق النماذج واألساليب 
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اإلدارية الحديثة إلدارة االزمات، ومن هذا المنطلق يمكن للباحثين القول بأن مشكلة الدراسة تتمثل في أن األنظمة 

 المصارف التجارية ال ترقي إلى تحقيق مستوى إدارة األزمات.  المطبقة حاليًا في

 وبالتالي يمكن بلورة مشكلـة الدراسـة في التساؤالت التالية:

 ما هو واقع إدارة األزمة في المصارف؟ -

 ما هي المعوقات والصعوبات التي تواجههم في إدارة األزمة؟ -

 أهداف الدراسة: -4

 هدفت الدراسة إلى تحقيق اآلتي:

 العليا اتزمات بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر مدراء اإلدار ألدارة اإالتعرف على واقع  -1

 .والوسطى باإلدارات الرئيسية

 التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهه المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي في إدارة األزمات. -2

دخال نظام متكامل إلدارة األ وتقديم التوصياتاستخالص النتائج التي تترتب على ذلك،  -3 زمات بما يساهم في تطبيق وا 

 .، بما يحقق الفائدة المرجوةإلى الجهات األخرى االستفادةبمدينة بنغازي، ومن ثم تعميم  في المصارف التجارية

 أهمية الدراسة:-5

 : يمكن تحديد أهمية الدراسة باالتي

 تعد هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة الليبية والعربية فيما يتعلق بموضوع إدارة األزمات. -1

استفادة المسئولين بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من نتائج الدراسة للحد من األثار السلبية التي تواجه  -2

 .واالزدهارالمصارف وتحقيق المزيد من التقدم 

 لمزيد من األبحاث المستقبلية حول هذا الموضوع في قطاعات أخرى.فتح آفاق جديدة  -3

 منهجية الدراسة :-6

المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف متغيرات قيد الدراسة عن طرق جمع البيانات  استخدامالدراسة على  اعتمدت          

 سة.هداف الدراأ بطريقة دقيقة ومنظمة وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى نتائج تخدم 
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 هيكلية الدراسة: 1.6

 وتشمل هيكلية الدراسة جانبين مهمين مكملين لبعضهما البعض وهما على النحو االتي:

ويتمثل في استقراء االدب اإلداري متعلق بموضوع الدراسة، باالستعانة بالكتب والدوريات  الجانب النظري: 1.1.6

 والتقارير الليبية، لغرض وضع إطار نظري يتوافق مع اهداف الدراسة.

يعتمد هذا الجانب على تجميع البيانات متعلقة بموضوع الدراسة عن طريق استخدام استمارة  الجانب الميداني: 2.1.6

 والتي تم تحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.االستبيان، 

 حدود ونطاق الدراسة: 2.6

 زمات بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي.ألالحدود الموضوعية: ركزت الدراسة على موضوع واقع إدارة ا 

  العامة العاملة بمدينة بنغازي، الحدود المكانية: تختصر هذه الدراسة على اإلدارات الرئيسية للمصارف التجارية

 وذلك لمحدودية اإلمكانيات المادية والزمنية لدي الباحثين.

  2020الحدود الزمنية: قام الباحثين بتجميع البيانات خالل شهر أكتوبر عام. 

 للدراسة:الجانب النظري -7

كافة الدول بوجه عام  هتماماتا يعد مفهوم إدارة األزمات من الموضوعات المهمة والحديثة التي تتصدر          

ومنظمات األعمال بوجه خاص. فلقد نال موضوع إدارة األزمات اهتمامًا كبيرًا ومهمًا وخصوصًا منذ األعوام العشر األخيرة 

لما حدث من أزمات اقتصادية وسياسية وبيئية، ولقد شغل موضوع دراسة إدارة األزمات المديرين واالكاديميين والرأي العام 

لعدة اعتبارات منها تعدد األزمات التي تواجه العالم وبالتالي تؤثر على منظمات األعمال مما يثير الرأي العام ويلحق  وذلك

ضرارًا كثيرة بمنظمات األعمال مما يزيد الموقف حدة مع وجود مؤشرات عكسية على أداء األفراد وانتاجية العمل، ومن أ

وعات المهمة والضرورية وذلك نظرًا لخطورة االثار السلبية المترتبة على هنا اصبح موضوع إدارة األزمات من الموض

 زمات سواء بالمنظمة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.ألا

 مفهوم األزمة :1.7

 فقد تعددت وتنوعت المفاهيم التي عرف بها الباحثون األزمة كما يلي:
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حداث تربك إداراتها العليا وتؤثر على المنظمة أو ألمواقف  تعرض المنظمة"( بأنها 84،2015) فقد عرفها سيد جاد،    

القرارات الالزمة لعالج  اتخاذسواء في األجل القصير أو الطويل، بالرغم من الغموض المحيد باألزمة فعلى اإلدارة العليا 

 ."نهايضًا تعظيم األثار االيجابية مأدنى حد و أو على األقل تدنيه تأثيراتها السلبية إلى أاألزمة 

موقف حرج وكارثة مالية صعبة لها تباعات خطيرة وذلك في ظل عدم معرفة المتسبب "( 32،2013وعرف سرو،)     

 . "تزايد الضغوط الداخلية من الموظفين والخارجية من العمالءو  قص المعلومات وقلة البياناتفي ظل ن زماتألفي هذه ا

أدراك لحدث ال يمكن التنبؤ به والتي قد تهدد توقعات "األزمة بأنها  Renna et.al.,(2016,582)يضًا عرف أو       

 . "العمالء والتي من الممكن ان تؤثر بشكل خطير على أداء المنظمة والحصول على نتائج سلبية

 مفهوم إدارة األزمة : 2.7

 ةيها حدث سلبي وبشكل مفاجأتطبيق االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة حدث ف"عرفت إدارة األزمة بأنها         

و كنتيجة غير متوقعة من بعض األحداث التي كانت تشكل خطرًا محتماًل، مما يستدعي أيمكن التنبؤ به  نتيجة لحدث ال

 "أن تؤخذ القرارات بسرعة للحد من األضرار التي لحقت بالمنظمة مع تحديد شخص ليكون مديرًا لألزمة في حال حدوثها

(32013,),Margaret. 

العلم الذي يهتم بالتنبؤ والتوقعات، وبناء القدرة على التصدي لما قد يكون محتماًل أو "( بأنها 429،2005) وعرفها حجي،

زالة االعراض واألسباب واستخالصالسعي بتقليل األخطار،   ."الدروس وا 

زمات ألا واحتواءغلب على األزمة، طريقة للسيطرة على األزمة باستخدام مجموعة من األدوات، والجهود للت"أنها  تكما عرف

 (.21،2006ماهر، ) "والتعلم من الجوانب الخاصة باألزمة، حتى يمكن تفادي االزمات المستقبلية واالستفادةالمسببة لها، 

 درةعملية إدارية تهتم بالتنبؤ بالتوقعات التي تنتج عن احداث مفاجئة وطرق تقليل من اثارها وزيادة الق"بأنها وهناك من يرى 

عراض التي نتجت عنها واستخالص الدروس منها ألخطارها و إزالة األسباب واأعلى التصدي لها والسعي نحو تقليل 

 .(2004الرهوان، )" منها مستقبالً  لالستفادة

 مراحل إدارة األزمة : 3.7

 يلي : ( كما2007) الخشالي ،القطبتمر عملية إدارة األزمة بعدة مراحل وسيتم عرضها استنادًا على 
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 إشارات اإلنذار المبكر اكتشافالمرحلة األولى:  1.3.7

الكافي بهذه اإلشارات  االهتمامترسل األزمة قبل حدوثها وبوقت طويل إشارات تحذيرية مبكرة ومتتالية وما لم يوجد         

حدوث  الحتماليةات مسبقة ويمكن تعريف نظم اإلنذار المبكر بأنها أدوات تعطي عالم األزمة.فمن المحتمل جدًا أن تقع 

 خلل ما يمكن من خاللها التعرف على أبعاد موقف ما قبل تدهوره، وتحوله إلى أزمة تمثل مصدرا للخطر على المنظمة .

 ومن أمثلة اإلنذار المبكر الممكن أن تتعرض لها المنظمات المختلفة :

 ة أو االجتماعية والثقافية أو االقتصادية واإلدارية . إشارات اإلنذار الخارجية : سواء التغيرات السياسية والتشريعي1

 تسويقية أو مؤشرات إدارية . بيعيه. إشارات اإلنذار الداخلية : مثل المؤشرات المالية أو 2

 ونظرا ألهمية نظام اإلنذار فان هناك إجراءات لقياس فاعلية نظم اإلنذار المبكر وتقييم أدائها بشكل دوري.

 والوقاية  االستعدادية :المرحلة الثان 2.3.7

نتشار األزمة لباقي أجزاء أولكن النظام الوقائي يمكن أن يمنع امتداد أو  األزمات،ليس هناك طريقة لمنع كل         

 المنظمة, كما أن تصميم الخطط ووضع السيناريوهات وتحديد دور كل فرد وقت األزمة يزيد من كفاءة مواجهة األزمة 

 ثة :احتواء األضرار أو الحد منهاالمرحلة الثال 3.3.7

اآلثار الناتجة عن األزمة وعالجها, وتهدف هذه المرحلة في المقام األول إلى تقليل  احتواءفي هذه المرحلة يتم           

 .     في باقي أجزاء المنظمة  االنتشارالخسائر ألقصى حد ممكن حيث يتم عزل األزمة لمنعها من 

 النشاط استعادة: المرحلة الرابعة 4.3.7

يجب أن يتوافر للمؤسسة خطط طويلة وقصيرة األجل إلعادة األوضاع لمل كانت عليه قبل األزمة واستعادة         

وهناك ثالثة اعتبارات أساسية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في  ترميم ما حدث.مستويات النشاط, وهذه المرحلة تمثل عملية 

 عملية إعادة التوازن:

 الرغبة والحرص على إعادة التوازن. أواًل:

 ثانيًا: المعرفة بما ينبغي تحقيقه في مرحلة إعادة التوازن.

 ثالثًا: القدرة على إنجاز فعاليات مرحلة إعادة التوازن .
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 المرحلة الخامسة :التعلم 5.3.7

منها سواء من تجربة الدروس المستفادة واستخالص ودراسة وتحليل األحداث  استرجاعوهى تنصب على            

 المستقبلية.المؤسسة أو من تجارب المؤسسات األخرى وكيفية تحسين القدرات 

 خصائص إدارة األزمات: 4.7

 ( : 9،2007توجد العديد من الخصائص إلدارة األزمات أهمها حريز )

 المفاجأة: فهي غير متوقع حدوثها وتتسم بالسرعة والغموض. -1

وتصل احيانًا إلى القضاء على  االستقرارضخامة التهديد: والذي قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية هائلة تهدد  -2

 كيان المنظمة.

األساسية والرئيسية التي يقوم عليها النظام وتخلق حالة من القلق والتوتر وعدم اليقين  االفتراضاتمربكة: فهي تهدد  -3

 ص المعلومات.بالبدائل المتاحة خاصة في ظل نق

مر الذي قد يفقد أطراف المنظمة السيطرة ألضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة: فهي تقع وتتصاعد بشكل متسارع، ا -4

 على الموقف.

تعدد األطراف والقوى المؤثرة في حدوث األزمة: تطورها وتعارض مصالحها مما يخلق صعوبات في السيطرة على  -5

دارته.  الموقف وا 

 رة األزمة :متطلبات إدا 5.7

 (:54: 2007)عبوديهناك العديد من المتطلبات إلدارة األزمة وأهمها حددها 

عن كل ما من شأنه تعقيد األمور ويخلق نوع من االرباك وعدم الفهم  االبتعادتبسيط اإلجراءات وعدم تعقيدها: وهو  -1

 والوضوح. ووضع األنظمة وسن القوانين التي تسهل عملية اإلدارة.

ن التنسيق بين فريق إدارة األزمة واإلدارات والقيادات األخرى ذات العالقة باألزمة متطلب ضروري ومهم التنسيق: إ -2

وذلك لتنفيذ القرارات وكذلك للحيلولة دون تعارض اإلجراءات والتأكد من أن العمل يجري بيسر وسهولة وتناغم شديد 

 وكذلك إمكانية تبادل الموارد.
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طار العام الذي عمل من خالله القادة إلدارة أعمالهم باتجاه التعامل مع األزمات وهو التخطيط: إن التخطيط هو اإل -3

                       المنهجية العلمية التي تبعد األزمة عن االرتجالية والعشوائية والفوضى في اتخاذ القرارات. 

و معالجتها إال من خالل تواجد أعضاء الفريق بشكل مستمر في مكان أالتواجد المستمر: ال يمكن التعامل مع األزمة  -4

 واتخاذإدارة األزمة حيث يؤدي تواجدهم إلى التنسيق وتبادل اآلراء واالطالع على كل ما هو جديد حيال تطور األزمة 

زمة وكذلك تذليل ألمستقبل ا استشرافالقرارات المناسبة واآلنية والمراقبة الفعالة لكل ما يجري من تطورات ومن 

 الصعاب التي تعترض التنفيذ.

حداث إلى اتخاذ ألثناء معالجة األزمة فقد تضطر اأتفويض السلطات: إن تفويض السلطة يعتبر في غاية األهمية  -5

الشخص المسؤول والتي تقع هذه القرارات تحت مسؤوليته وهذا  انتظارقرارات حاسمة ومناسبة وبشكل سريع دون 

ضاعة الوق وحدوث ايحول دون توقف ا  رباك.الالعمال وا 

 مقومات نجاح إدارة األزمات: 6.7

 كما يلي: (24: 2005 )الشهرانييمكن تحديد مقومات نجاح إدارة األزمات استنادًا إلى 

  ،األساليب العلمية الحديثة في أداء وظائف اإلدارة. واعتمادتنمية وتطوير األداء السياسي واإلداري 

  ت اإلدارية من حيث كفاءتها ومهارتها وسماتها وتفاعلها مع األحداث ومع بقية التنظيمات الرسمية القيادا اختيارحسن

 واالجتماعية.

  هي  استخدامهاوالتنسيق الفعالة، فالمعلومات وقنواتها ونظم تحليلها وحسن  واالتصالإيجاد وتطوير نظم المعلومات

 األساس في صنع واتخاذ القرارات المرشدة.

  تكوين فرق إدارة األزمات وتدريبها وتحديثها باستمرار، مع االستفادة والتعلم المستمر من األزمات الداخلية والخارجية

 اإلنذار. اكتشافوعمل الفرضيات المسبقة وتفعيل نظام 

  األمر والقيادة وضوح الواجبات والوظائف والمسئوليات وتحديدها ودعم القيادات اإلدارية والميدانية واعتماد وحدة

 وتسلسل السلطات.
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  تفعيل وظائف اإلدارة الوقائية على المستويين السياسي واإلداري، بحيث يكون هذا الجانب من إدارة األزمات أحد أهم

الوظائف اإلدارية فعااًل في االكتشاف والمنع والوقاية من األزمات في جميع كيانات المنظمات الحكومية وغير 

المستقبل ومعرفة العوامل واألسباب والبيئات  واستقراءخالل قراءة األحداث وجمع المعلومات  الحكومية، وذلك من

 ال تصبح أزمة تهدد الكيان اإلداري، وربما المجتمع والدولة. الحاضنة لألزمات، والتعامل معها في مرحلة النشوء، لكي

 للدراسة:الجانب الميداني  -8

تباعها في تنفيذ الدراسة، من حيث بيان منهج الدراسة إلإلجراءات التي تم  يتناول هذا الجانب وصف مفصل          

وتحديد مجتمع وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات ودرجة ثباتها وصدقها، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 وتوضيح إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.

عتمد المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، الذي يهدف إلى وصف الظاهرة وتشخيصها أ لقد  نهج الدراسة:م 1.8

لقاء الضوء على جميع جوانبها بغرض فهمها وتحديد أسبابها.  وا 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات العليا والوسطى باإلدارات الرئيسية لفروع  مجتمع الدراسة: 2.8

(، وتم 1) رقم ( مديرًا، كما هو موضح بالجدول70المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي والبالغ عددهم )

 أسلوب المسح الشامل نظرًا لصغر حجم المجتمع وللحصول على نتائج أقرب للواقع. استخدام

 ( مجتمع الدراسة1جدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 االمصدر: ادارة الشؤون االدارية بالمصارف محل للدراسة.           

 العدد الكلي اإلدارة الوسطىمديري  مديري اإلدارة العليا اسم المصرف ت

 19 14 5 مصرف الوحدة 1

 16 13 3 مصرف التجاري الوطني 2

 15 12 3 مصرف الجمهورية 3

 11 9 2 مصرف شمال افريقيا 4

 9 7 2 مصرف الصحاري 5
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لمعرفة مدي إمكانية االعتماد على مقاييس الدراسة، تم استخدام معامل ألفا  الدراسة:ثبات وصدق مقاييس  3.8

(،وبلغت قيمة معامل الثبات 0.957كرونباخ للتحقق من ثبات كل أبعاد الدراسة وقد بلغ مقياس الثبات إدارة األزمات )

صدق لمعرفة مدي صدق المقياس في معامل ال احتساب(، باإلضافة إلى 0.924للمعوقات التي تواجه إدارة األزمات)

(، وبلغت قيمة معامل الصدق للمعوقات التي تواجهه 0.99جله وبلغ معامل الصدق إلدارة األزمات )أقياس ما صمم من 

على استنادًا ( وبالنسبة للمقياس المستخدم للتعرف على واقع إدارة األزمات فعباراته تمت صياغتها 0.96إدارة األزمة )

مقاييس الخاصة بقياس المعوقات التي تواجه إدارة األزمة الما أ، مع إجراء بعض التعديالت عليها، (2011موسى،دراسة )

( مع إجراء بعض التعديالت عليها، والعبارات في كافة المقاييس أعدت 2016على دراسة )توفيق،اعتمادًا تم صياغتها 

 حسب مقياس ليكرت الخماسي.

استخدام أداة الدراسة )االستبيان( كأداة وحيدة لجمع البيانات الالزمة لجمع البيانات تم  أداة جمع البيانات: 4.8

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة وأهدافها.

استخدم في تفريغ وتحليل االستبانة مجموعة من األساليب  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 5.8

 ، حيث استخدمت األساليب التالية:SPSS)ائية للعلوم االجتماعية )  اإلحصائية المتوفرة في برنامج الحزم اإلحص

 الجداول التكرارية لحصر أعداد المدراء ونسبهم المئوية وفقًا لخصائصهم الشخصية والوظيفية. -

المعياري، باإلضافة  االنحرافمقاييس النزعة المركزية المتمثلة في المتوسطات الحسابية، كذلك مقاييس التشتت مثل  -

 إلى توضيح األهمية النسبية لكل عبارة من العبارات.

 التحليل اإلحصائي للبيانات: 6.8
 في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، سيتم عرض وتحليل نتائج الدراسة وتفسيرها كما يلي:

 عرض وتحليل الخصائص الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة: 1.6.8
( الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية للمبحوثين أن النسبة األكبر المشاركة بالدراسة هم 2رقم )تبين من الجدول  

%(، 21.4%(، ثم مصرف الجمهورية بنسبة )22.9%(، يليه مصرف التجاري الوطني بنسبة )27.1مصرف الوحدة )

 .وتعد هذه المصارف الثالثة من أكبر المصارف التجارية العاملة في دولة ليبيا

 



                                                                              
 

 
 

  96                                                  بنغازي بمدينة العاملة التجارية بالمصارف األزمات إدارة واقع

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

ثاني          العدد ال - ثانيالمجلد ال  

           م2021 يونيو

 ( الخصائص الشخصية والوظيفية لمجتمع الدراسة2جدول رقم )
 النسبة التكرار البيانات الشخصية 

 27.1 19 الوحدة المصرف

 12.9 9 الصحاري

 22.9 16 التجاري

 15.7 11 شمال افريقيا

 21.4 15 الجمهورية

 100.0 70 المجموع

 65.7 46 ذكر الجنس

 34.3 24 أنثي

 100.0 70 المجموع

 21.4 15 سنة 35إلى أقل من  25من  العمر

 34.3 24 سنة 45سنة إلى أقل من  35من 

 44.3 31 سنة فأكثر 45

 100.0 70 المجموع

المستوى 
 التعليمي

 5.7 4 ثانوي فأقل

 7.1 5 معهد متوسط

 18.6 13 معهد عالي

 54.3 38 بكالوريوس أو ليسانس

 14.3 10 ماجستير

 100.0 70 المجموع

 38.6 27 إدارة التخصص العلمي

 35.7 25 محاسبة

 10.0 7 تمويل و مصارف
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 4.3 3 اقتصاد

 11.4 8 أخرى

 100.0 70 المجموع

 4.3 3 سنوات 5أقل من  مدة الخدمة

 18.6 13 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 22.9 16 سنة 15إلى أقل من  10من 

 54.3 38 سنة فما فوق 15من 

 100.0 70 المجموع

المستوى 
 الوظيفي

 8.6 6 مدير

 14.3 10 نائب مدير

 77.1 54 رئيس قسم

 100.0 70 المجموع

      

%( في المناصب القيادية بالمصارف التجارية وهي أكبر 65.7( إن نسبة الذكور )2كما يتضح من الجدول رقم )       

حيث بدأت المرأة الليبية تتقلد مناصب  مناسبة%( ولكن هذه النسبة تعتبر 34.3من اإلناث حيث بلغت نسبة اإلناث )

 ات الرئيسية بهذا القطاع العام.قيادية وتمنح السلطة وتحمل المسؤوليات على المستوى اإلدار 

سنة  45(، أن أكثر فئة عمرية موجودة باإلدارات العليا والوسطى بالمصارف التجارية )2وتبين من خالل الجدول رقم )

%( وهي سن النضج والخبرة وتوسع المعرفة العملية مما يمكنهم من فهم واإلجابة على أسئلة استمارة 44.3فأكثر( وبنسبة )

 سنة(. 35إلى أقل من  25%( من القيادات أعمارهم من )21.4أتضح أن هناك ما نسبته ) ، كماستبياناال

( أيضًا، يتضح أن اغلب المشاركين بالدراسة هم من حملة شهادة البكالوريوس أو الليسانس 2ومن الجدول رقم )        

%(، 14.3ملة الماجستير وهم يمثلون نسبة )%( ويليهم ح18.6%( يليهم حملة المعاهد العليا ونسبتهم )54.3ونسبتهم )

%(، مما يعني أن المشاركين بالدراسة لديهم المؤهالت العلمية 5.7في حين ال تتجاوز نسبة حملة الشهادة الثانوية فأقل )

 التي تمكنهم من اإلجابة على استمارة االستبيان بدقة ويعزز الثقة في المعلومات المتحصل عليها منهم.
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%( يليهم 38.6(، أن النسبة األكبر للمشاركين في الدراسة تخصصهم إدارة حيث بلغت )2من الجدول رقم ) وكذلك يتبين

%( وتضمن 11.4%(، ويليهم جاءت التخصصات األخرى بنسبة )35.7المتخصصين بمجال المحاسبة وبنسبة بلغت )

ن القانونية باإلدارات الرئيسية للمصارف ( ويحملون صفة رؤساء أقسام للشؤو 5هذا البند حملة ليسانس قانون وعددهم )

محل الدراسة وهذه النسب تعتبر مؤشر جيد على مالئمة البيانات والمعلومات المتحصل عليها منهم حيث إن الدراسة ذات 

 عالقة أصيلة بهذه التخصصات.

 15لديهم سنوات خبرة من )%( من المشاركين بالدراسة 54.3( أيضًا، تبين أن ما نسبته )2ومن الجدول رقم )         

%(، وهذا 22.9سنة( كانت ) 15إلى اقل من   10سنة ما فوق(، كما إن نسبة المبحوثين الذين لديهم سنوات خبره )من 

مؤشر إيجابي على أن المشاركين بالدراسة يمتلكون خبرة عملية بمجال العمل المصرفي مما يعزز الثقة في البيانات 

 منهم. والمعلومات المتحصل عليهم

(، يتضح إن الدراسة استهدفت مديري اإلدارة العليا والوسطى 2وفيما يتعلق بالمستوى الوظيفي فمن الجدول رقم )      

 ( مديرًا.70باإلدارات الرئيسية بالمصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي وعددهم )

 دينة بنغازي؟ما هو واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بم  2.6.8
سؤال السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في اللإلجابة عن    

 (.3، كما هو واضح في الجدول رقم )المبحوثينالمصارف التجارية من وجهة نظر 

 وجهة نظر المبحوثين ألبعاد الدراسة والدرجة الكليةواقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العامة من ( 3جدول رقم ) 

 االنحراف المعياري العام المتوسط الحسابي العام المتغيرات

 0.419 4.29 إشارات اإلنذار المبكر

 0.646 3.95 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.310 3.73 مرحلة احتواء االضرار

 0.548 3.88 مرحلة استعادة النشاط

 0.332 4.48 مرحلة التعلم

 4.07 الدرجة الكلية
 

0.451 
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النتائج الخاصة بتحليل إجابات إدارة األزمات لدي المصارف كان مرتفعًا، إذ بلغ أن  (3رقم ) يتضح من الجدول  

(، وجاء مستوي فقرات االبعاد مرتفعًا، إذ تراوحت المتوسطات 0.451( بانحراف معياري )4.07المتوسط الحسابي )

مرحلة  ا( تاله4.48وذلك بمتوسط حسابي )مرحلة التعليم جاءت بالمرتبة األولى و  (،4.48.  4.29) الحسابية بين

(، يليها مرحلة االستعداد والوقاية وبلغ المتوسط الحسابي 4.29إشارات اإلنذار المبكر حيث بلغ المتوسط الحسابي )

األضرار  احتواءمرحلة جاءت المرتبة األخيرة  (، وفي3.88(، ويليها مرحلة استعادة النشاط بمتوسط حسابي )3.95)

 (.3.73بمتوسط حسابي )

ونستنتج من ذلك أن المصارف التجارية بمدينة بنغازي لديها مشاكل في إدارة األزمات وذلك باإلدارات العليا          

توجد برامج تدريبية في مجال وايضًا ال  المقدرة على اتخاذ القرار المناسب للحد من األزمةوالوسطى حيث ال ليس لديها 

( حيث جاء في المرتبة الثالثة االستعداد والوقاية وجاءت مرحلة 3لمواجهتها وذلك بناء على الجدول رقم ) إدارة األزمات

 احتواء األضرار بالمرتبة األخيرة.

التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في المصارف 4جدول رقم )
 .المبحوثين في محور مرحل اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر مرتبة حسب األهمية

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية%

مستوى 
 االجابة

 الترتيب

يتم تشكيل فريق لألزمات قادر على التحليل إلشارات حدوث  1

 األزمة في المصارف.

 1 عالية 91.4% 0.772 4.57

تتوفر لدى المصرف القدرة على وضع األهداف الكفيلة  2

 بالتعامل مع االزمة.

 2 عالية 89.0% 0.503 4.47

 3 عالية %86.0 0.462 4.30 تهتم اإلدارة العليا بتحديد إشارات حدوث األزمة. 3

 4 متوسطة %76.0 1.071 3.80 المصرف.إلنذار المبكر من دائرة معينة في يتم تحديد إشارات ا 4

  عالية %85.7 0.419 4.29 الدرجة الكلية
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واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر ب (، الخاص4رقم ) يالحظ من الجدول  

مرحلة اكتشاف إشارات حيث تبين أن المبحوثين في محور مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر مرتبة حسب األهمية، 

 ،(0.419النحراف المعياري )( وبلغت قيمة ا4.29بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي لهذه المرحلة )تتم اإلنذار 

 .%(85.7النسبة المئوية لهذه المرحلة عالية وبلغت )

المصارف في المرتبة األولى بمتوسط  التحليل إلشارات حدوث األزمة في تشكيل فريق لألزمات قادر على وجاء     

%(، كما جاء 91.4غت )( وكانت النسبة المئوية عالية وبل0.772( وبانحراف معياري بلغت قيمته ) 4.57حسابي )

( وبلغت قيمة 3.80تحديد إشارات اإلنذار المبكر من دائرة معينة في المصرف بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي )

 %(.76.0حيث بلغت ) متوسطة( وكانت النسبة المئوية 1.071االنحراف المعياري )

المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في 5جدول رقم )
 المبحوثين في محور مرحلة الوقاية واالستعداد مرتبة حسب األهمية

  
واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر ب (، الخاص5رقم )يالحظ من الجدول   

 بدرجة تتم واالستعداد مرتبة حسب األهمية، حيث تبين أن مرحلة الوقاية واالستعدادالمبحوثين في محور مرحلة الوقاية 

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

مستوى 
 اإلجابة

 الترتيب

يتسم الهيكل التنظيمي بمرونة كافية تساعد  1
 المصرف على التعامل مع األزمات المحتملة

 1 عالية 85.2% 0.736 4.26

توجد تعليمات إدارية واضحة تحديد كيفية التعامل  2
 مع األزمات المحتملة

 2 عالية 81.8% 0.897 4.09

والمنظمات األخرى ذات يتم التعاون بين المصرف  3
 العالقة لحل األزمات

 3 متوسطة 79.4% 1.049 3.97

 4 متوسطة %70.0 1.126 3.50 توجد برامج تدريبية في مجال إدارة األزمات 4

  متوسطة %79.1 0.646 3.95 الدرجة الكلية
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المئوية  وتعتبر النسبة( 0.646( وقيمة االنحراف المعياري )3.95المتوسط الحسابي لهذه المرحلة ) بلغحيث متوسطة 

 .%(79.1وبلغت ) متوسطةلهذه المرحلة 

كافية تساعد المصرف على التعامل مع األزمات المحتملة في المرتبة األولى  يتسم الهيكل التنظيمي بمرونة وجاء       

%(، كما 85.2( وكانت النسبة المئوية عالية وبلغت )0.736( وبانحراف معياري بلغت قيمته )4.26بمتوسط حسابي )

( وبلغت قيمة االنحراف 3.50جاءت توجد برامج تدريبية في مجال إدارة األزمات بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي )

 %(.70.0حيث بلغت )متوسطة ( وكانت النسبة المئوية 1.126المعياري )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر 6جدول رقم )
 بة حسب األهميةالمبحوثين في محور مرحلة احتواء االضرار مرت

 
واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر ب (، الخاص6رقم )يالحظ من الجدول     

إلدارة األزمات ضرار ألضرار مرتبة حسب األهمية، حيث تبين أن مرحلة احتواء األا احتواءالمبحوثين في محور مرحلة 

( وحيث 0.310راف المعياري )( وبلغت قيمة االنح3.73حيث أن المتوسط الحسابي لهذه المرحلة ) متوسطةبدرجة تتم 

 %(.74.5) متوسطة وبلغتتعتبر النسبة المئوية لهذه المرحلة 

( وبانحراف معياري 4.41اتصال فعال في ظروف األزمات في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) بند وجود وجاء      

القرار  اتخاذعلى وجاءت قدرة فريق إدارة األزمات  %(،88.2( وكانت النسبة المئوية عالية وبلغت )0.496بلغت قيمته )

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

مستوى 
 اإلجابة

 الترتيب

 1 عالية %88.2 0.496 4.41 يوجد اتصال فعال في ظروف األزمات 1

 2 عالية %87.8 0.490 4.39 يتم التعامل مع األزمة بشكل يتالءم مع طبيعتها 2

المسؤوليات وبفترة يتم توزيع المهام وتحديد  3
 قصيرة ومناسبة عند حدوث األزمة

 3 عالية 83.8% 0.708 4.19

يتوفر لدى فريق إدارة األزمات المقدرة على  4
 اتخاذ القرار المناسب للحد من األزمة

 4 منخفضة 38.2% 0.794 1.91

  متوسطة %74.5 0.310 3.73 الدرجة الكلية
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( 0.794( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )1.91المناسب للحد من األزمة بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي )

 .%(38.2وكانت النسبة المئوية منخفضة حيث بلغت )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر 7جدول رقم )
 المبحوثين في محور استعادة النشاط مرتبة حسب األهمية

 

واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة ب (، الخاص7رقم )يالحظ من الجدول      

بدرجة النشاط كانت نظر المبحوثين في محور مرحلة استعادة النشاط مرتبة حسب األهمية، حيث تبين أن مرحلة استعادة 

( وحيث تعتبر النسبة 0.548( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )3.88حيث أن المتوسط الحسابي لهذه المرحلة )متوسطة 

 %(.77.5وبلغت ) متوسطةالمئوية لهذه المرحلة 

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  يتم تنفيذ الخطط الالزمة إلنجاز الواجبات في المصرف بعد نهاية األزمة وجاء     

وجاء يتم تحديد %(، 82.2( وكانت النسبة المئوية عالية وبلغت )0.603( وبانحراف معياري بلغت قيمته )4.11)

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية%

مستوى 
 اإلجابة

 الترتيب

يتم تنفيذ الخطط الالزمة إلنجاز الواجبات في المصرف  1
 بعد نهاية األزمة

 1 عالية 82.2% 0.603 4.11

يتوفر لدى فريق إدارة األزمات القدرة على التدخل  2
إلحداث تغيير في طريقة معالجة األزمة إذا وصلت 

 لطريق مسدود

 2 عالية 82.0% 0.783 4.10

تزويد المواقع المختلفة في المصارف والتي تأثرت يتم  3
 باألزمة بالموارد الالزمة الستعادة النشاط االعتيادي

 3 عالية 80.8% 0.711 4.04

يتم تحديد االحتياجات الالزمة لتحقيق أهداف المصرف  4
 لممارسة نشاطه االعتيادي بعد نهاية األزمة

 4 متوسطة 64.8% 1.209 3.24

  متوسطة %77.5 0.548 3.88 الدرجة الكلية
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بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط االحتياجات الالزمة لتحقيق أهداف المصرف لممارسة نشاطه االعتيادي بعد نهاية األزمة 

 %(.64.8( وكانت النسبة المئوية متوسطة حيث بلغت )1.209غت قيمة االنحراف المعياري )( وبل3.24حسابي )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة نظر 8جدول رقم )
 ة حسب األهميةالمبحوثين في محور مرحلة التعلم واتخاذ العبر مرتب

  

واقع إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي من وجهة ب (، الخاص8رقم )يالحظ من الجدول       

تتم نظر المبحوثين في محور مرحلة التعلم واتخاذ العبر مرتبة حسب األهمية، حيث تبين أن مرحلة التعلم واتخاذ العبر 

( وحيث تعتبر 0.332( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )4.48المتوسط الحسابي لهذه المرحلة ) بلغبدرجة عالية حيث 

 %(.89.6النسبة المئوية لهذه المرحلة عالية وبلغت )

يتم تعميم الدروس المستفادة من األزمات السابقة وذلك لغايات التعلم والتدريب في المرتبة األولى بمتوسط  وجاءت        

في حين جاء %(، 91.4( وكانت النسبة المئوية عالية وبلغت )0.579( وبانحراف معياري بلغت قيمته )4.57)حسابي 

( وبلغت قيمة االنحراف 4.36العمل على تحسين برامج وخطط إدارة األزمات بالمرتبة األخيرة وذلك بمتوسط حسابي )

 %(.87.2( وكانت النسبة المئوية عالية حيث بلغت )0.483المعياري )

 ما هي المعوقات التي تواجههم في إدارة األزمات؟ 2.6.8

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية%

مستوى 
 اإلجابة

 الترتيب

يتم تعميم الدروس المستفادة من األزمات  1
 السابقة وذلك لغايات التعلم والتدريب

 1 عالية 91.4% 0.579 4.57

يتم التركيز على مراجعة كافة اإلجراءات المتعلقة  2
 وتقييمهابالمصرف 

 2 عالية 91.2% 0.500 4.56

يستخلص المصرف الدروس والعبر من األزمات  3
التي واجهته في محاولة منه االستفادة في 

 مواجهة األزمات المحتملة

 3 عالية 88.6% 0.527 4.43

 4 عالية %87.2 0.483 4.36 العمل على تحسين برامج وخطط إدارة األزمات 4
  عالية %89.6 0.332 4.48 الدرجة الكلية
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المعيارية للمعوقات والصعوبات التي تواجه  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخرجتلإلجابة عن السؤال السابق    

 .(9بمدينة بنغازي من وجهة نظر المبحوثين، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم ) زمات في المصارف التجاريةإدارة األ
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات والصعوبات التي تواجه إدارة األزمات في المصارف التجارية العاملة 9جدول رقم )

 بمدينة بنغازي من وجهة نظر المبحوثين مرتبة حسب األهمية

  

مرتبة حسب األهمية،  بمدينة بنغازي األزمات في المصارف التجاريةإدارة  المعوقات التي تواجه (9رقم )يوضح الجدول    

بدرجة عالية بمتوسط حسابي  والتي جاءت معوقات أمام إدارة األزمات في المصارفال العديد منوجود  راسةدبينت ال حيث

وجود معوق جاء في المرتبة األولى و  %(.83.6) لغتنسبة مئوية بوب (0.308االنحراف المعياري ) ( وبلغت قيمة4.18)

 مئوية عاليةنسبة ب( و 0.345المعياري بلغت ) االنحراف( وقيمة 4.67نزعة نحو مركزية اتخاذ القرارات بمتوسط حسابي )

تعلم لغايات ال لمستفادة من األزمات السابقةيتم تعميم الدروس اأكد المبحوثين أنه %(، وبالمرتبة  الثانية 93.3)بلغت 

%(، كما 89.6مئوية عالية ) نسبةب( و 0.332حراف المعياري بلغت )( وقيمة االن4.48بمتوسط حسابي ) وذلك والتدريب

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 اإلجابة

 الترتيب

 1 عالية %93.3 0.345 4.67 وجود نزعة نحو مركزية اتخاذ القرارات 1
يتم تعميم الدروس المستفادة من األزمات السابقة وذلك لغايات التعلم  2

 والتدريب
 2 عالية 89.6% 0.332 4.48

 3 عالية %88.6 0.426 4.43 قصور في فهم إشارات الخطر من قبل الموظفيوجد  3
تتصف الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للموظفين األكفاء في  4

 التعامل مع األزمات بعدم كفايتها
 4 عالية 86.4% 0.459 4.32

 5 عالية %85.7 0.419 4.29 يوجد ضعف في سياسيات التأهيل والتدريب في مجال إدارة األزمات 5
تعتبر الصالحيات الممنوحة إلى الجهات المعنية للتعامل مع األزمات  6

 غير كافية
 6 عالية 83.0% 0.645 4.15

 7 عالية %81.4 0.589 4.07 يوجد صعوبة في تشخيص دقة المعلومات في ظروف األزمات 7
تتصف عمليات التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع األزمات  8

 بالضعف
 8 متوسطة 79.1% 0.656 3.95

 9 متوسطة %77.5 0.548 3.88 صعوبة الحصول على تغذية راجعة فورية عند االتصال 9
 10 متوسطة %74.5 0.310 3.73 تتعرض المعلومات للتحريف أثناء انتقالها 10

  عالية %83.6 0.308 4.18 الدرجة الكلية
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( وبلغت قيمة 4.43يوجد قصور في فهم إشارات الخطر من قبل الموظف في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) جاءت

لمرتبة %(، وجاء تعرض المعلومات للتحريف أثناء انتقالها با88.6) بنسبة مئوية بلغت( و 0.426االنحراف المعياري )

 (.74.5) متوسطة( وكانت النسبة المئوية 0.310( وقيمة االنحراف المعياري بلغت )3.73)األخير وذلك بمتوسط حسابي

 نتائج الدراسة : -9

%(، وهذه النسبة تعتبر 38.6) بنسبةفي الدراسة تخصصهم إدارة بينت نتائج الدراسة أن النسبة األكبر للمشاركين  -

 المتحصل عليها منهم حيث إن الدراسة ذات عالقة أصيلة بهذا التخصص. د على مالئمة البياناتمؤشر جي

 .(4.07حيث بلغ المتوسط الحسابي ) محل الدراسة تم بدرجة عالية بالمصارفبينت نتائج الدراسة أن إدارة األزمات ت -

عام واالنحراف المعياري العام إلبعاد إدارة األزمة أن مرحلة التعلم جاءت بالمرتبة أوضحت نتائج الدراسة المتوسط ال  -

 األولى، وبالمرتبة األخيرة كانت مرحلة اجتواء األضرار كما مبين باآلتي:

تبين النتائج أن أهمية إدارة األزمات في مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي لهذه  -1

 (.0.419( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )4.29لمرحلة )ا

بينت نتائج الدراسة أن أهمية إدارة األزمات في مرحلة الوقاية واالستعداد بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي لهذه  -2

 (.0.646( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )3.95المرحلة )

ية في مرحلة احتواء االضرار بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي نتائج الدراسة أن إلدارة األزمات أهم أوضحت -3

 (.0.310( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )3.73لهذه المرحلة )

نه إلدارة األزمات أهمية في مرحلة استعادة النشاط بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي لهذه أبينت نتائج الدراسة  -4

 (.0.548نحراف المعياري )( وبلغت قيمة اال3.88المرحلة )

العبر بدرجة عالية حيث أن المتوسط الحسابي لهذه  واتخاذبينت نتائج الدراسة أهمية إدارة األزمات في مرحلة التعلم  -5

 (.0.332( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )4.48المرحلة )

بدرجة عالية  محل الدراسة المصارفبإدارة األزمات تواجه معوقات ال العديد من ن هناكأ نتائج الدراسة أظهرت -

%(، 83.6( وكانت النسبة المئوية عالية بنسبة )0.308( وبلغت قيمة االنحراف المعياري )4.18بمتوسط حسابي )
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، وجاءت بالمرتبة %(93.3)بلغت عالية  بنسبة حيث جاء في المرتبة األولى وجود نزعة نحو مركزية اتخاذ القرارات

كما  ،(4.48الممنوحة إلى الجهات المعنية للتعامل مع األزمات غير كافية وذلك بمتوسط حسابي )لصالحيات الثانية ا

 .(4.43جاءت صعوبة الحصول على تغذية راجعة فورية عند االتصال في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

 توصيات الدراسة :-10

يمكنها من التعامل مع األزمة بأسلوب علمي من منطلق  توفر القيادات اإلدارية التي تتمتع بالثقافة اإلدارية والتي -

 خبرتها في العمل المصرفي .

قرارات سليمة  التخاذضرورة توفير نظام جيد لالتصاالت لجمع المعلومات الدقيقة والكافية في الوقت المالئم وتحليلها  -

 ووضع تصور شامل لألوضاع داخل الجهاز المصرفي .

طالع اإلدارات المعنية ا  رشفة المصارف و أتجارب األخرين واالستفادة منها وتدوينها في  االعتبارضرورة األخذ بعين  -

 بها استعدادًا لمثل هذه األزمات.

 عمل دورات متخصصة للعاملين لتوضيح مفاهيم إدارة األزمات حيث يتم التعامل مع الخبراء في مجال إدارة األزمات. -

األزمات في المصرف، تتبع المصرف المركزي في قراراتها، وتكون مسؤولة ضرورة إنشاء وحدة إدارية مستقلة إلدارة  -

 بشكل مباشر عن عالج األزمات المحتملة .

 خذ الدروس والعبر من األزمات السابقة التي واجهتها.أالحرص على التعلم و  -

 مة المراجع:ئقا-11

 المراجع العربية 

 دراسة نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في األزماتفاعلية (. 2007والقطب، محيي الدين. ) ، شاكرالخشالي :

 .45-24،ص ص 1، العد3، المجلدميدانية في الشركات الصناعية األردنية. المجلة األردنية في إدارة األعمال

 القاهرة، دار أبو المجد للطباعة والنشر.التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث( " 2004، محمد)الرهوان، " 
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 فروع المصارف الليبية العاملة في مدينة اجدابيا وضواحيها"، رسالة ماجستير.
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 اإلدارة اإللكترونية وعالقتها باألداء الوظيفي

 "دراسة ميدانية على موظفي الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية العامة بمدينة بنغازي"

 

 مصطفى عادل محمد الحاسي

 /جامعة بنغازي عضو هيئة تدريس متعاون بكلية االقتصاد

mostafa1988adel@gmail.com 

 ملخص الدراسة:

اإلدارة اإللكترونية بأبعادها )المتطلبات اإلدارية، المتطلبات البشرية،  بين العالقةمعرفة  إلى هدفت الدراسة

المتطلبات التقنية، المتطلبات األمنية، المتطلبات المالية( وبين األداء الوظيفي من وجهة نظر  موظفي الفروع الرئيسة 

البالغ عددهم  المصارف قيد الدراسة جميع موظفيون مجتمع الدراسة من ، وتك  للمصارف التجارية العامة في مدينة بنغازي

جتمع الدراسة، ( من م  %88)( استمارة استبانه فقط، ما يعادل 211غير أنه لم يتم تجميع سوى )، ( موظف241)

 الموظفين بالفروع الرئيسة للمصارفلدى  اإلدارة اإللكترونيةأن درجة تطبيق أهمها الدراسة مجموعة من النتائج  أظهرتو 

واألداء  اإلدارة اإللكترونيةذات داللة معنوية عالية بين ارتباط طردية  عالقة وهناك، اكان متوسط   العامة في مدينة بنغازي

 .العامة في مدينة بنغازي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفالوظيفي 

 .األداء الوظيفي ،اإلدارة االلكترونية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The study  aimed  to  know  the relationship  between electronic  management  in  its  

dimensions(administrative  requirements, human requirements, technical requirements, 

security  requirements,  financial  requirements)  and  job  performance  from the  viewpoint  

of  the  employees  of  the main  branches  of  public  commercial  banks  in  the city  of  

Benghazi, and  the study  community  consists  of  all  the employees  of  the banks  under  

study. The  number  of  (241)  employees however,  only (211)  questionnaires  were  

collected,  equivalent  to  (88%) of  the study  population.  On average, there is  a direct 
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correlation  of  high  moral  significance between  electronic  management  and  the job  

performance   of  the main  branches  of  public  banks   in  Benghazi. 

Key words: electronic management – job  performance. 

 

  مقدمة

ا، وأساس العملية اإلداريةاألداء الوظيفي من المواضيع الحيوية في حياة األفراد والمنظمات  ي عد لكل  ومقياس 

في العنصر البشري ، إضافة إلى أهمية الحديثة في اإلدارة االتجاهاتتعكس للقياس كمية  ، ذلك باستخدام أساليبموظف

ا لكثير من ا مهم  موضوع  وصار بموضوع تقييم األداء الوظيفي، الهتمام الباحثين واألكاديمي ين أدى العملية اإلدارية؛ الذي 

ال في فرص لمنظمات األعمالعطي ن األداء الوظيفي ي  ، كما أمن زواياه المتعددة هتناولتالتي ، الدراسات والبحوث العلمية

قرارات التخاذ اليسهم في تطوير وتحسين األداء اإلداري لمنظمات األعمال، و تعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق أهدافها، 

تحقيق ا لضمان  واستمرار لمنظمات األعمال، و  السبيل الوحيد لبقاء في كونهاألداء الجيد  لما يمثله، ذلك المناسبةدارية اإل

 .(1992)السلمي، ألجلها األهداف التي نشأت المنظمة

منجزات التقنية في العصر الحديث، تعد من أهم  لكترونيةاإلدارة اإل( فإن 2018ووفقا  إلى الكرغلي والورفلي) 

ومنظمات األعمال لحكومات االتصاالت، الذي يمثل فرصة لفي مجال عديدة ومنها التطور تطورات إلى حيث أدت 

 ما وهو والمعلوماتية، التقنية مجاالتلل تقدمهذا ال حصلةم   اإلدارة اإللكترونية المبدأ ت عدهذا  التقنية، ومن هذهالستفادة من ل

ا, حيث إن األعمال وتنفيذه تساعدهم على أداءكونها  ،هذه الوسائل تعتمد القرار صنع ودوائر الحكومية اإلدارات جعل

األعمال في مختلف دول العالم المتقدم فقد بدأت بعض  تبني مفاهيم اإلدارة اإللكترونية أصبح السمة الغالبة على منظمات

الدول النامية في تبني مفاهيم اإلدارة اإللكترونية بتصنيفاتها المتعددة، بصفتها أمر ا واقع ا وضرورة م لحة تفرضها تحوالت 

 في قطاعاتها المختلفة. العولمة في العالم المعاصر، األمر الذي يعكس أهمية تطبيق مثل هذه المفاهيم في البيئة الليبية

ا فعاال  ي واكب التطور في اإلدارة اإللكترونية ويجب أن ي خطط له  ويتضح من ذلك أن األداء الوظيفي يتطلب نظام 

موضوع اإلدارة اإللكترونية من المفاهيم اإلدارية التي تستأثر باهتمام المهتمين باإلدارة، ويعتمد نجاح  وأصبحبصورة جيدة، 

تطبيقها على العنصر البشري ومدى قدرته على تبني هذه الفلسفة، وحتى ي مكن المنظمات ومنها المصارف تحقيق األداء 

 (.2016)لخذاري،  لمنظمات في المدى البعيدالجيد واتخاذ القرارات السليمة، بما ينعكس على أداء ا
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 :الدراسات السابقةأوال: 

 دراسات تتعلق بالمتغير المستقل )اإلدارة اإللكترونية(: -1

لكترونية بالمصارف التجارية الليبية الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإل إلىالدراسة هدفت  (2017)النمر، ةدراس - أ

لكترونية المتمثلة في المتطلبات التقنية، والمتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإل معرفة توافر المتطلبات، و بمدينة بنغازي

: وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها ،بالمصارف التجارية الليبية العاملة في مدينة بنغازي ،اإلدارية والمتطلبات األمنية

 .لكترونيةة اإلتوافر المتطلبات المالية والتقنية والبشرية لتطبيق اإلدار في وجود ضعف 

دراسة  ،لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداريهدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة اإل (2018، الخطيب)دراسة - ب

، والسياسة للدراسات العليا بدولة فلسطين اإلدارةوتكنولوجيا المعلومات  بأكاديمية  االتصاالتتطبيقية في وزارة 

كما  توجد عالقة طردية قوية دالة إحصائي ا بين االدارة اإللكترونية واإلبداع اإلداري، :وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

 اإلدارة اإللكترونية.درجة موافقة كبيرة من المبحوثين على واقع تطبيق   توجد

ر تحول المصارف لإلدارة اإللكترونية وعالقته بتطويسعت الدراسة إلى إيضاح كيفية  (2018دراسة)جاب هللا،   -ج

: نتائج أهمها إلىوتوصلت  ،المستويات اإلدارية للتنظيم في إدارات المصارف التجارية العامة العاملة في مدينة بنغازي

 .مثلأعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتطوير المستويات اإلدارية بشكل وجود عقبات ت  

 دراسات تتعلق بالمتغير التابع )األداء الوظيفي(: -2

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر التدريب في األداء الوظيفي لدى العاملين في  (2018المسالتي ) دراسة - أ

وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: أن المصرف التجاري الوطني بمدينة  ،المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي

ة، تنفيذ العملية التدريبية، باعتبارها تمثل مراحل بنغازي يقوم بتحديد االحتياجات التدريبية، تخطيط العملية التدريبي

العملية التدريبية بشكل مرتفع، كما يقوم بفحص العملية التدريبية بوصفها إحدى مراحل العملية التدريبية بشكل 

 متوسط، وأن العاملين بالمصرف التجاري يتمتعون بأداء وظيفي مرتفع جد ا.

الموارد البشرية التي  إدارةلكترونية في اإل اإلدارةتحديد متطلبات إلى دراسة ال سعت (2018، الربيعيو العقابي )دراسة - ب

فرت اكلما تو  أهمها:نتائج  دراسة إلىال ت(، وتوصلواألمنية، والتقنية، والبشرية، والمالية، اإلدارية)المتطلبات فيتتمثل 
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كبر ألكترونية في الشركة بنجاح اإل اإلدارةتطبيق  أدى إلىلكترونية المقترحة بنسبة عالية اإل اإلدارةمتطلبات 

 .للموارد البشريةترونية لكاإل اإلدارةتطبيق  نجاح إلىيؤدي  وتوفر الدعم المالي الكفاءات البشرية واستقطاب

في الموانئ البحرية اإلدارة اإللكترونية سعت الدراسة إلى التعرف على إمكانية تطبيق  ( 2019دراسة )الزغيد، -ج 

إمكانية تطبيق  :بالمنطقة الشرقية )ميناء بنغازي، ميناء درنة، ميناء طبرق(، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمهاالليبية 

 في الموانئ الليبية من خالل توافر المبررات الداعية للتطبيق.اإلدارة اإللكترونية 

  مشكلة الدراسة:ثانيا: 

عامة والمالية بشكل  األعماللكترونية بمنظمات اإل دارةاإلتطبيق  سعى إلىالدول التي ت إحدىليبيا  تعتبر دولة 

وسعى مصرف ليبيا  والتي ت عاني مؤسساتها على اختالف تخصصاتها من مشكلة اإلدارة اإللكترونية، ا،تحديد   أكثر

طوير سهم في تا من القوانين التي ت  عدد   بوضعالمركزي باعتباره جهة االختصاص فيما يتعلق بتنظيم العمل المصرفي، 

(، وكذلك التقرير الصادر عن إدارة البحوث بمصرف ليبيا 2005( لسنة )1في القانون رقم )جاء العمل المصرفي كما 

لكترونية إمن تكنولوجيا المعلومات في إدخال خدمات مصرفية  أهمية االستفادة على الذي ينص(، 2008المركزي لسنة )

جراء المعامالت الوظيفي وتقليل  األداءأمكن ذلك، وذلك بهدف تحسين  ماالمعامالت الورقية  ا والتخلص منلكتروني  كلها إ وا 

 (.2018نجاز األعمال بأسرع وقت)النمر، ا  الجهد والتكلفة و 

اتجاهات متخذي القرارات بالمعاهد العليا ببنغازي نحو "( بعنوان 2018واستناد ا على دراسة الكرغلي والورفلي ) 

من أبرز نتائجها وجود ضعف عام في تطبيق اإلدارة اإللكترونية وفق ا لألصول العلمية ، "تطبيق اإلدارة اإللكترونية

المتعارف عليها، وهذا الضعف ناتج عن غياب تطبيق اإلدارة اإللكترونية بالمعاهد العليا بمدينة بنغازي، حيث بلغت 

عام بالمعاهد العليا التي شملتها مدينة بنغازي، متوسطاتها أرقام ا متدنية، وهذا الضعف العام كان له انعكاسه على األداء ال

ومن أبرز توصياتها ضرورة إعادة تكرار الدراسة في مجتمعات أخرى، أيضا النظر في مدى إمكانية تكرار الدراسة الحالية 

 في المناطق الغربية والجنوبية من الدولة الليبية، وذلك لم قارنة النتائج الحالية بالمستقبلية.

 صياغة تم ذلك علىى ما سبق، فإن هذه الدراسة جاءت للربط بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي واستناد ا وبناء  عل 

لدى األداء الوظيفي و  اإلدارة اإللكترونيةهل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التالي:  النحو على الدراسة سؤال

 مدينة بنغازي؟بالعامة  المصارف التجاريةموظفي 
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 :عد ة وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية

 مدينة بنغازي؟بالمصارف التجارية العامة  لموظفي اإللكترونيةاإلدارة  درجة تطبيق ما .1

 مدينة بنغازي؟بالمصارف التجارية العامة لدى موظفي األداء الوظيفي  مستوىما  .2

 مدينة بنغازي؟بالمصارف التجارية العامة  لموظفيي األداء الوظيفو لكترونية ما طبيعة العالقة بين اإلدارة اإل .3

  أهداف الدراسة:ثالثا: 

 مدينة بنغازي.بالمصارف التجارية العامة  لدى موظفيلكترونية اإلدارة اإل درجة تطبيقتوضيح  .1

 مدينة بنغازي.بالمصارف التجارية العامة  لدى موظفياألداء الوظيفي  على مستوىالتعرف  .2

 مدينة بنغازي.بالمصارف التجارية العامة  لموظفياألداء الوظيفي و لكترونية العالقة بين اإلدارة اإلتحديد طبيعة  .3

 أهمية الدراسة:رابعا: 

ؤمل ي   حيث الوظيفي، وعالقتها باألداء لكترونيةاإل اإلدارةمن حيوية الموضوع الذي تناولته وهو الحالية تنبع أهمية الدراسة 

المعلومات الكافية والضرورية لمتخذي في تقديم االسهام  و ، الدراسات السابقة استكمال ما تناولتهسهم هذا البحث في أن ي  

، بالقطاع المصرفي ديد مستوى األداءتحوأكثرها عالقة للكترونية، المكونات لإلدارة اإل أهمالقرار بالمصارف الليبية حول 

استخراج الطاقات الكامنة لدى العاملين في قطاع المصارف من خالل اإلسهام في فهم كيفية الدراسة في  كما قد تساعد

 باألداء الوظيفي. االرتقاءاحتياجاتهم المادية والتدريبية لضمان  إلىواجههم باإلضافة الصعوبات التي ت   تسليط الضوء على

 خامسا: متغيرات الدراسة:

 األمنية(.دارية، البشرية، التقنية، المالية، و ل )المتطلبات اإل: اإلدارة االلكترونية ويشمالمتغير المستقل -1

 : األداء الوظيفي.المتغير التابع -2

                                                                                       فرضيات الدراسة:سادسا: 

المتطلبات الم تمثلة في: ) ةـلكترونياإلدارة اإلعناصر  تطبيق بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :ةـالرئيس ةـالفرضي

المصارف التجارية ب الوظيفي واألداء( المتطلبات األمنية ،المتطلبات المالية ،المتطلبات البشرية ،المتطلبات التقنية ،اإلدارية

 .الدراسة قيد
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 :التالية الفرعية الفرضيات الفرضيةن هذه م وتتفرع

 الوظيفي واألداءلمتطلبات اإلدارية لإلدارة اإللكترونية ا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: ىاألول الفرعية الفرضية

 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب

 الوظيفي واألداءالتقنية لإلدارة اإللكترونية  المتطلبات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية
 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب

 الوظيفي واألداءالبشرية لإلدارة اإللكترونية المتطلبات  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية

 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب

 الوظيفي واألداءالمالية لإلدارة اإللكترونية  المتطلبات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال:الرابعة الفرعية الفرضية

 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب

 الوظيفي واألداءاألمنية لإلدارة اإللكترونية  المتطلبات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال:لخامسةا الفرعية الفرضية

 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب

 مجتمع الدراسة:سابعا: 

عددهم و  بمدينة بنغازي العامةيتمثل مجتمع الدراسة من جميع موظفي الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية  

 فا .( موظ241)

 ثامنا: حدود الدراسة:

 : تقتصر الدراسة على اختبار العالقة بين اإلدارة اإللكترونية وبين األداء الوظيفي.الحدود الموضوعية (1

 بمدينة بنغازي. العامة بالمصارف التجارية الفروع الرئيسة يموظفجميع  تشمل الحدود البشرية: (2

 بمدينة بنغازي. العامة تشمل الدراسة الفروع الرئيسة بالمصارف التجارية الحدود المكانية: (3

 الجزء الثاني: اإلطار النظري لإلدارة االلكترونية واألداء الوظيفي

 لكترونية:اإل  أوال: اإلدارة

 األعمالفي تنفيذ  اآللية"القدرة على استخدام الحاسبات  أنها( 21: 2007عرف صقر) االلكترونية:مفهوم االدارة  -1

ؤدي ستفيدين في أي مكان وزمان ما ي  للم   آلي انترنت والشبكات وتقديم الخدمات عبر اإل اإلداريةلكترونية والوظائف اإل
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وتوفير المعلومات الصحيحة  وتسهيل اإلجراءاتوسرعة التنفيذ وخفض التكلفة وتوحيد  األداءجودة وتحسين  إلى

 القرارات بشكل سليم". التخاذوالالزمة 

لكترونية إوخدمات  إلى أعمالالتقليدية  اإلداريةوالخدمات  األعمال"عملية تحويل كافة  (8: 2013بأنها ) عزبعرف     

 دون استخدام الورق".نفذ بسرعة عالية ودقة متناهية وبت  

، 2011الوادي، )نالحظ هناك اتفاق ا بين الب حاث على أهداف اإلدارة اإللكترونية منهم لكترونية:اإل  أهداف اإلدارة -2

 (، وهي ما يلي:2007صقر، ، 2010القدوة، 

المواطنين كما  إلىقدم ا على مستوى الخدمات التي ت  يجابي  إداخل هذه المنظمات، وهذا ينعكس  تسهيل اإلجراءات -1

 جودة. أكثرقدمة يكون نوع الخدمات الم  

 المختلفة. اإلداريةتنفيذ المعامالت لوقت الاختصار  -2

 ة.نظمالمختلفة داخل الم اإلداريةالدقة والوضوح في العمليات  -3

 .نظمات األخرىختلفة وكذلك مع المة الم  نظماالتصال بين دوائر الم إجراءتسهيل  -4

 نجاز السريع والدقيق للمهام.يجابي على اإلإما يؤثر بشكل  راقاألو ل من استخدام يقلالت -5

 للتخزين. إلى أماكنعدم الحاجة  إلىمشكلة عملية الحفظ والتدوين ما يؤدي م عالجة  -6

واكبة التطورات التأهيل لهدف م   إعادةعاملة لها دور عن طريق  إلى أيديالعاملة الزائدة عن الحاجة  األيديتحويل  -7

 منظمة.طرأت على الالجديدة التي 

 لمعوقات التي من شأنهامجموعة من اإلى  (2011) الوادي يشير العربية: المنظماتلكترونية في اإل  اإلدارة معوقات -3

 :ونذكر منها، عيق عملية التحول نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونيةت   أن

 داخل المنظمة الواحدة.اإلدارة اختالف نظم  -1

 بدواعي التحول ومتطلباته. نظمةالم إدارةعدم اقتناع  -2

 .إلنجاح عملية التحول األفرادعدم توافر الحافز القوي لدى  -3

 فنية جديدة. أساسيةعدم توافر بنية  -4

 غلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها.الم   األبوابالطبيعة البشرية وثقافة  -5
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 عتاد.الم   إلدارياالعبء بنوطين الم   األفراداستمرارية عمليات تحديث البيانات مع تحمل  -6

 ورفض التحديث والتغيير. عتادة في العمل ودوراتها المستنديةالتوافق مع النظم اليدوية الم   -7

 من التعامالت الشخصية.أعدم الثقة في حاجة سرية و  -8

 ثانًيا: األداء الوظيفي

 حددة لتحقيق الفعاليةالم   أن األداء الوظيفي هـو إنجـاز األهداف" ray, daft, 2006)) : عرفهامفهوم االداء الوظيفي -1

 ".لتحقيقها في وظيفته بها كلفوفر للفـرد المعلومـات الكافيـة عـن األهداف الم  يجب أن ت   التي

الجهود التي  أنالوسيلة التي يضمن من خاللها المدير التأكد من " مفهوم األداء بأنه (328: 2003) زايدعرف      

 ".المنظمة أهدافونها تحقق يبذلها العاملون، والنتائج التي يحقق

( بأنها "عملية منهجية لـتحسين األداء التنظيمي من خالل تطوير أداء 1994) Armstrong, Michaelوعرفها 

دارة األداء في إطار م تفق  األفراد والفرق، أنها وسيلة للحصول على نتائج أفضل من المنظمة واألفراد عن طريق فهم وا 

 عليه من األهداف والمعايير المخطط لها ومتطلبات الكفاءة".

 ، وهي ما يلي:الوظيفي لقياس األداءمستويات  ةهناك ثالث(، أن 2003وفقا  إلى الهيتي) :قياس األداءمستويات  -2

 ىبعد احتمال تعدد شكاو الئم من الثقة والتعامل الذي ي  مناخ م   قياس األداء إلى إيجادويهدف  على مستوى المنظمة: –1

مكاناتهمالعاملين واستثمار قدراتهم  أداءرفع مستوى ، و العاملين برامج  ، وكذلك قياسيساعدهم على التقدم والتطورما  وا 

 تستخدم مؤشرات للحكم على دقة هذه السياسات. أنالموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن  إدارةوسياسات 

نماعملية سهلة  د  عال ت   أدائهالمشرف للفرد العامل للحكم على  أومواجهة المدير  على مستوى المديرين: – 2 ية لعم وا 

مكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم  إلىتتميز بطابع التحدي الذي يدفع  سليم  إلىقياسللوصول  اإلبداعيةتنمية مهاراتهم وا 

 وصعوباتهم. مشكالتهمللتعرف على  إليهموموضوعي ألداء تابعيهم، وهذا ما يدفع باتجاه تطوير العالقات الجيدة والتقرب 

ن جميع جهودهم المبذولة تؤخذ بعين االعتبار من أادة شعور العاملين بالعدالة و زي على مستوى الفرد العامل: – 3

خالصالعمل باجتهاد  إلىا بالمسؤولية، ويدفعهم شعور   أكثرالمنظمة يجعلهم  ليترقبوا فوزهم وتقدير رؤسائهم معنويا  وا 

 ا.ومكافأتهم مالي  
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 (Jose, 2007: 76):األداء الوظيفي بعدة عوامل من أهمهاتتأثر فاعلية  أساليب تحقيق الفعالية لألداء الوظيفي: -3

 أنماط القيادة السائدة بالمنظمة وأدوارها المختلفة وتوجهاتها.  - أ

 الظروف االقتصادية والشخصية التي يعيشها الفرد ويتأثر بها. - ب

 العدالة التنظيمية ومكوناتها وأهدافها ورؤية الفرد لها.  - ج

 لتي يمارسها األفراد. المواطنة التنظيمية وسلوكياتها ا - د

جراءات ولوائح العمل.  ،خاصة سياسات الموارد البشرية ،النظم والسياسات التي تتبعها المنظمة - ه  وأساليب التحفيز وا 

 مدى التزام الفرد في عمله والمعلومات المتوافرة ألدائه للعمل.  - و

مكانيات الفرد.  - ز  مدى توافق متطلبات العمل مع قدرات وا 

 منهجية الدراسةالجزء الثالث: 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل العالقة بين اإلدارة اإللكترونية واألداء الوظيفي، وذلك  أوال: أسلوب الدراسة:

 من خالل مراجعة األدب اإلداري لمتغيرات الدراسة، والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة.

 :مجتمع الدراسة الميدانيةثانيا: 

البالغ عددهم من جميع موظفي الفروع الرئيسة التجارية العامة في مدينة بنغازي كاف ة الدراسة  تكون مجتمع 

 .موظفا  ( 241)

 مصرفعدد االستمارات الموزعة والمستلمة حسب كل  (1) جدول رقم
 النسبة% عدد االستمارات المستلمة عدد االستمارات الموزعة المصارف ت
 %85 64 75 مصرف الوحدة 1
 %90 60 67 مصرف الجمهورية 2
 %85 53 62 مصرف التجاري الوطني 3
 %94 16 17 مصرف شمال إفريقيا 4
 %90 18 20 مصرف الصحاري 5

 %88 211 241 اإلجمالي
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 وصف مقاييس الدراسة:ثالثًا: 

حيـث  وذلـك لقيـاس متغيـرات الدراسـة،ين، ئالتـي تكونـت مـن جـز االسـتبانة، و  اسـتمارةبيانات الدراسة عن طريق  ج معت      

ــــخ    ،ؤهــــل العلمــــيالم العمــــر، النــــوع، :وهــــي ،االســــتبانة عــــن مــــالئبيانــــات عامــــة بجمــــع  االســــتبانةالجــــزء األول مــــن  ص  ص 

ـــالقســـم الحـــالي، المصـــرف،  ،التخصـــص العلمـــي، الخبـــرة وهـــو المتغيـــر  اإلدارة اإللكترونيـــة مـــن ال  ص ك ـــوالجـــزء الثـــاني يخ 

ـــا المســـتقل، ـــر التـــابع، وأيض  ـــوظيفي وهـــو المتغي ـــ األداء ال  فـــي حـــين أن ،اإلدارة اإللكترونيـــة( 21-1ص الفقـــرات )حيـــث تخ 

 ( تخص األداء الوظيفي.32-22الفقرات)

 :اإلدارة اإللكترونية مقياس مستوى تطبيق - أ

 اإللكترونية م قاسـهاإلدارة لقياس مفهوم  (21-1الفقرات من ) فقرة، (32) االستبانةيتضمن الجزء الثاني من استمارة 

-محايـد  -موافـق  -ا للتدرج التالي:)موافق بشدة حيث تمت صياغتها بشكل إيجابي وفق   ،الخماسي (Likertعلى مقياس )

 .(2018، النمر، 2018)الخطيب، ، وتم استخدامه من قبل عدد من الباحثين ومنهم غير موافق بشدة( –غير موافق 

  مقياس األداء الوظيفي: - ب

( Likertعلــى مقيــاس) م قاســهفهــي لقيــاس األداء الــوظيفي  ،االســتبانة( فــي الجــزء الثــاني مــن 32-22الفقــرات )أمــا 

  ( هذا المقياس في دراسته.2016، وقد استخدم )لخذاري، ا للتدرج السابقوتمت صياغتها وفق   ،الخماسي

 اإليجابيةتوزيع الدرجات على بنود اإلجابة للفقرات ذات الصياغة  (2) رقم جدول

 

 :ثبات مقياس الدراسةرابعًا: 
أي  ن الصـدق مظهـر الثبـات،إحيـث  ا مـا يقتـرن بالصـدق،لب ـالـذي غا هـو تمتعـه بالثبـاتالجيد المقياس  من شروط         

 ا ولكنـه ال يتمتـع بالصـدق )الطيـب،ثابتـ  االختبـارفقـد يكـون  ،اولـيس العكـس صـحيح  ا بمعنى أن المقياس الصادق يكـون ثابتـ 

1999 :204).  

 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة العبارة
 1 2 3 4 5 الدرجة
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 معامل ثبات مقياس الدراسة (3) جدول رقم

متطلبات  المقياس
 إدارية

متطلبات 

 تقنية

متطلبات 

 بشرية

متطلبات 

 مالية

متطلبات 

 أمنية

األداء 

 الوظيفي

الدرجة 

 الكلية

 950. 830. 930. 920. 850. 770. 880. معامل الثبات

 :دق مقياس الدراسةخامسًا: ص

لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من  االستبانةيقصد بالصدق"شمول 

 (.179: 1997بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها")عبيدات وآخرون، ناحية أخرى،

مكن حساب صدق المقياس الذي استخدم الجذر التربيعي لمعامل الثبات، وبهذه المعادلة ي  ن الصدق الذاتي هو إأي 

 يوضح معامل الصدق المستخرجة من معامل الثبات. (4) رقم والجدول ،في الدراسة

 معامل صدق مقياس الدراسة (4)جدول رقم 

متطلبات  المقياس
 إدارية

متطلبات 

 تقنية

متطلبات 

 بشرية

متطلبات 

 مالية

متطلبات 

 أمنية

األداء 

 الوظيفي

الدرجة 

 الكلية

 0.97 0.91 0.96 0.96 0.92 0.88 0.94 معامل الصدق

 عطي الثقة في صدق المقياس.يما  ،الحظ أن معامالت صدق الدراسة عاليةي   (3) رقم من خالل الجدول

 التحليل اإلحصائي للبيانات: 

 )اإلدارة اإللكترونية(:تحليل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل  -1

المصـارف التجاريـة العامـة بمدينـة  لـدى مـوظفيتوضيح درجة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة ل فقرة (21ضمن االستبانة على )تت

( إلى نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغير اإلدارة اإللكترونية، وذلك عن طريق حسـاب المتوسـط 5يشير الجدول رقم )و ، بنغازي

لكـل بعـد مـن أبعـاد اإلدارة اإللكترونيـة وكـذلك لكـل فقـرة مـن فقـرات األبعـاد  ()ف المعياري واألهميـة النسـبيةالحسابي واالنحرا

 على النحو التالي:

                                                           

 .5= الوسط الحسابي/األهمية النسبية  
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 لكترونيةدارة اإل ( اإلحصاء الوصفي لمتغير اإل5جدول رقم )

 األبعاد والفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية

 0.68 1.165 3.403 .لكترونيةدارة اإل الدعم اإلداري الالزم لتطبيق اإل يقدم المصرف 1

 0.67 0.96 3.374 .يتم وضع إجراءات إدارية تتناسب مع مبادئ االدارة اإللكترونية 2

 0.65 1.022 3.246 .دارة اإللكترونيةيدعم المصرف الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اإل 3

 0.69 0.962 3.450 .المصرف لكل العمليات التي تخص اإلدارة اإللكترونيةتوجد متابعة مستمرة من  4

 0.67 0.857 3.368 المتطلبات اإلدارية

 0.67 0.957 3.355 .تتوافر لديكم النظم والبرامج الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 5

 0.68 1.005 3.441 .واألقساميوفر المصرف العدد الكافي من أجهزة الحاسوب لمختلف اإلدارات  6

 0.77 0.925 3.682 .تتوفر شبكة حاسوب داخلية في المصرف تربط جميع المكاتب مع بعضها 7

 0.80 0.706 4.033 .هناك ربط إلكتروني بين المصرف الفرعي والمصرف األم عن طريق شبكة اإلنترنت 8

 079 0.845 3.981 .يوجد موقع إلكتروني للمصرف على شبكة اإلنترنت 9

 0.73 0.609 3.699 المتطلبات التقنية

 0.67 0.973 3.360 .يتوافر العدد الكافي المؤهل من الكوادر البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 10

11 
يعتمد األفراد في المصرف بشكل أساسي على الحاسوب واإلنترنت في أداء المهام 

 .الروتينية
3.592 0.923 0.71 

 0.67 0.926 3.351 .يتوافر العدد الكافي من المبرمجين المختصين في مجاالت الحاسوب واالتصاالت 12

 0.66 0.968 3.332 .تتبنى اإلدارة برامج تدريبية لألفراد على استخدام اإلدارة اإللكترونية 13

 0.68 0.716 3.409 المتطلبات البشرية

14 
على الدعم المالي لتطوير البرامج  يخصص المصرف موارد مالية كافية للحصول

 .اإللكترونية
3.261 0.997 0.65 

 0.65 0.958 3.261 .يوفر المصرف الميزانية المالئمة لتصميم وتطوير برامج وتطبيقات الحاسب اآللي 15

 0.65 0.989 3.289 .يوفر المصرف المخصصات المالية الالزمة لتدريب الموظفين 16
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 0.65 0.909 3.289 .على توفير تكاليف التطوير المستمر للبرامج اإللكترونيةيعمل المصرف دائما  17

 0.65 0.841 3.275 المتطلبات المالية

 0.78 0.753 3.900 .يوفر المصرف أنظمة حماية إلكترونية لمنع التعديل عليها وتأمين معلوماتها وسريتها 18

19 
اإللكترونية الخاصة بالمصرف في أماكن يتم االحتفاظ بنسخ احتياطية من المعلومات 

 .أمنة
3.915 0.764 0.78 

 0.76 0.831 3.820 .يتوافر لدى المصرف آليات لمراقبة وتفتيش نظم المعلومات والشبكات الحاسوبية 20

 0.78 0.819 3.924 .يتم وضع الحماية الالزمة لنظم التشغيل والتطبيقات المختلفة 21

 0.77 0.667 3.890 المتطلبات األمنية

 
 تحليل نتائج الدراسة الميدانية للمتغير التابع )األداء الوظيفي(:_ 2
تعــرف علــى مســتوى األداء الــوظيفي لــدى مــوظفي المصــارف التجاريــة العامــة بمدينــة لل فقــرة (11ضــمن االســتبانة علــى )تت

، وذلـك عـن طريـق حسـاب المتوســط الـوظيفياألداء ( إلـى نتـائج اإلحصـاء الوصـفي لمتغيـر 6ويشـير الجـدول رقـم )، بنغـازي

 الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية، لكل فقرة من فقرات المتغير على النحو التالي:

 ( اإلحصاء الوصفي لمتغير األداء الوظيفي6جدول رقم )

 األبعاد والفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 0.78 0.637 3.93 .أدائي في المصرف دائًما بالجودة واإلتقانيتميز  1

 0.82 0.614 4.11 .أعمل وباستمرار على تنفيذ التعليمات وبدقة 2

 0.82 0.698 4.13 .أحرص على تحسين مستوى أدائي بشكل مستمر 3

 0.81 0.633 4.09 .أقوم بتأدية أعمالي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة 4

5 
على العمل والتكيف مع مشكالت العمل اليومية الطارئة بشكل سليم  لدي القدرة

 .وموضوعي
3.91 0.734 0.78 

 0.80 0.709 4.04 .أحرص دائًما على متابعة ما يحدث من تغيرات في مجال عملي 6

 0.80 0.664 4.04 .أتمتع بمهارة التواصل الجيدة مع اآلخرين 7

 0.65 1.119 3.26لالستشارات التي يتقدم بها المرؤوسون الخاصة  يوجد اهتمام ومتابعة من قبل الرؤساء 8
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 .بجودة األداء الوظيفي

 0.77 0.729 3.87 .لدي القدرة على تحمل مسؤوليات أكبر وأنجز ما يوكل إلي من مهام إضافية 9

 0.82 0.665 4.10 .أعمل على تصحيح أخطائي في العمل 10

 0.79 0.774 3.97 .أعتمد على نفسي في إنجاز األعمال 11

 0.79 0.474 3.954 محور االداء الوظيفي

 

 فرضيات الدراسةاختبار 

المتمثـل فـي معامـل  االرتبـاطتحليل  باستخدامالختبار الفرضية الرئيسة للدراسة والفرضيات المنبثقة عنها قام الباحث 

لمـوظفي الفـروع واألداء الـوظيفي  اإللكترونيـةاإلدارة ( بـين أبعـاد Pearson Correlation Coefficientبيرسـون ) ارتبـاط

 العامة في مدينة بنغازي حيث كانت النتائج على النحو التالي: الرئيسة بالمصارف

 ة:ياختبار الفرضية الرئيس

( بشـــكل عـــام والمتغيـــر التـــابع)األداء الـــوظيفي( تـــم حســـاب اإلدارة اإللكترونيـــةلقيـــاس العالقـــة بـــين المتغيـــر المســـتقل )

 ( يوضح ذلك.7) رقم بين المتغيرين والجدول رتباطاالمعامل 

 واألداء الوظيفي اإلدارة اإللكترونيةنتائج اختبار العالقة بين  (7) جدول رقم
 المتغير التابع                    

 
 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 رفض الفرضية الصفرية الرئيسة 0.00 **0.516 اإللكترونيةاإلدارة 

 .%1عند مستوى داللة معنوية** 

واألداء  اإلدارة اإللكترونيةبين  متوسطةمن خالل الجدول السابق يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية       

والقيمة  (،=0.516rكانت  قيمة معامل االرتباط)حيث  ،بمدينة بنغازي العامة لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفالوظيفي 

: التي تنص علىH0  الصفرية الفرضيةنرفض وعليه ، %1وهي أقل من مستوى المعنوية  (0.00لمناظرة لها )ااالحتمالية 

 .الدراسة قيدالمصارف التجارية ب الوظيفي واألداءإلدارة اإللكترونية ا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

 الفرضية الفرعية األولى: 
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المتطلبات بين  ضعيفةيتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية و  (8) رقم من خالل النتائج الواردة بالجدول     

، (r=0.384االرتباط)حيث كان معامل  ،العامة بمدينة بنغازي لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفواألداء الوظيفي  اإلدارية

التي  H0 الصفرية الفرضيةنرفض  %. وعليه1( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.00لمناظرة لها )اوالقيمة االحتمالية 

المصارف التجارية ب الوظيفي واألداءلمتطلبات اإلدارية لإلدارة اإللكترونية ا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد التنص: 

 .الدراسة قيد

 واألداء الوظيفي داريةاإلمتطلبات النتائج اختبار العالقة بين  (8)جدول رقم
 المتغير التابع                    

 
 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 رفض الفرضية الصفرية الفرعية األولى 0.00 **3840. متطلبات إدارية

 .%1داللة معنويةعند مستوى ** 

 الفرضية الفرعية الثانية:

المتطلبات بين  ضعيفةيتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية   (9) رقم من خالل النتائج الواردة بالجدول      

(، =0.456rاالرتباط )العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل  لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفواألداء الوظيفي  التقنية

التي  H0 الصفرية الفرضية نرفض%، وعليه 1( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.00لمناظرة لها )اوالقيمة االحتمالية 

المصارف ب الوظيفي واألداءلإلدارة اإللكترونية  التقنيةلمتطلبات ا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد التنص على: 

 . الدراسة قيدالتجارية 

 واألداء الوظيفي تقنيةال المتطلباتنتائج اختبار العالقة بين  (9جدول رقم )

 المتغير التابع                    
 

 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 الثانيةرفض الفرضية الصفرية الفرعية  0.00 **4560. متطلبات تقنية

 .%1داللة معنويةعند مستوى ** 
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 الفرضية الفرعية الثالثة:

المتطلبات بين  ضعيفةيتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية  (10) رقم من خالل النتائج الواردة بالجدول      

 (،=0.384r)االرتباط العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل  لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفواألداء الوظيفي  البشرية

التي تنص  H0الصفرية الفرضية نرفض%، وعليه 1( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.00لمناظرة لها )اوالقيمة االحتمالية 

المصارف التجارية ب الوظيفي واألداءلإلدارة اإللكترونية  البشريةلمتطلبات ا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد العلى: 

 .الدراسة قيد

 واألداء الوظيفي بشريةالمتطلبات النتائج اختبار العالقة بين  (10)رقم  جدول
 المتغير التابع                    

 
 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 الثالثةرفض الفرضية الصفرية الفرعية  0.00 **3840. متطلبات بشرية

 .%1داللة معنويةعند مستوى ** 

 الفرضية الفرعية الرابعة:

المتطلبات بين  ضعيفةيتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية   (11من خالل النتائج الواردة بالجدول )        

 (،=0.343r)االرتباط العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل  لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفواألداء الوظيفي  المالية

 التي تنصH0 الصفرية الفرضيةنرفض وعليه  ،%1( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.00لمناظرة لها)االقيمة االحتمالية و 

 قيدالمصارف التجارية ب الوظيفي واألداءالمالية لإلدارة اإللكترونية  المتطلبات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد العلى: 

 .الدراسة

 واألداء الوظيفي المتطلبات المالية(نتائج اختبار العالقة بين 11) رقم جدول

 المتغير التابع                    
 

 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 الرابعةرفض الفرضية الصفرية الفرعية  0.00 **0.343 متطلبات مالية

 .%1داللة معنويةعند مستوى ** 
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 :خامسةالفرضية الفرعية ال

المتطلبات بين  ضعيفة يتضح وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية (12من خالل النتائج الواردة بالجدول )        

 (،=0.469r)االرتباط العامة بمدينة بنغازي حيث كان معامل  لموظفي الفروع الرئيسة للمصارفواألداء الوظيفي  األمنية

التي تنص H0  الصفرية الفرضيةنرفض وعليه  ،%1( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.00لمناظرة لها )اوالقيمة االحتمالية 

 قيدالمصارف التجارية ب الوظيفي واألداءلإلدارة اإللكترونية  المتطلبات األمنية بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال:على

 .الدراسة

 واألداء الوظيفي المتطلبات األمنيةنتائج اختبار العالقة بين  (12) رقم جدول
 المتغير التابع                    

 
 المتغير المستقل

 األداء الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط

 الخامسةرفض الفرضية الصفرية الفرعية  0.00 **0.469 متطلبات أمنية

 .%1داللة معنويةعند مستوى ** 

 الدراسة: نتائج

العامــة فــي مدينـــة  المــوظفين بــالفروع الرئيســة للمصــارفلــدى  اإلدارة اإللكترونيــةأوضــحت الدراســة أن درجــة تطبيــق  -أواًل 

المتطلبــات ، المتطلبــات األمنيــةتها الحســابية علــى التوالي:)اأبعادهــا حســب متوســط يــبترت تــم كانــت متوســطة، وقــد بنغــازي

 (. المتطلبات اإلدارية، المتطلبات المالية، المتطلبات البشرية، التقنية

 قد جاء مرتفع ا.العامة العاملة في مدينة بنغازي  المصارففي  للموظفينمستوى األداء الوظيفي أن بينت الدراسة  -ثانًيا

لمـوظفي الفـروع الرئيسـة واألداء الـوظيفي  : اإلدارة اإللكترونيةذات داللة معنوية عالية بينارتباط طردية  عالقة توجد -ثالثًا

ا تظهر الدراسة عالقة بين أبعاد اإلدارة العامة في مدينة بنغازي للمصارف  كاألتي:   اإللكترونية واألداء الوظيفي. وأيض 

ئيسـة لمـوظفي الفـروع الر  واألداء الـوظيفي المتطلبـات اإلداريـةطرديـة ذات داللـة معنويـة عاليـة بـين  ارتبـاط وجود عالقة - أ

 .العامة في مدينة بنغازي للمصارف

لمــوظفي الفــروع الرئيســة واألداء الــوظيفي  المتطلبــات التقنيــةطرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بــين  ارتبــاط وجــود عالقــة - ب

 .العامة في مدينة بنغازي للمصارف
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لمـوظفي الفـروع الرئيسـة  واألداء الـوظيفي المتطلبـات البشـريةطرديـة ذات داللـة معنويـة عاليـة بـين  ارتبـاط وجود عالقـة - ت

 .العامة في مدينة بنغازي للمصارف

لمــوظفي الفــروع الرئيســة  واألداء الــوظيفي المتطلبــات الماليــةطرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بــين  ارتبــاط وجــود عالقــة - ث

 .العامة في مدينة بنغازي للمصارف

لمــوظفي الفــروع الرئيســة  واألداء الــوظيفي المتطلبــات األمنيــةطرديــة ذات داللــة معنويــة عاليــة بـين  ارتبــاط وجـود عالقــة - ج

 .العامة في مدينة بنغازي للمصارف

 الدراسة: توصيات

 بـــرامج لتعزيـــز وتطـــوير رفالمصـــلالمالئمـــة ات الميزانيـــ ريوفة، وتـــلكترونيـــاإل البـــرامج لتطـــوير المـــالي الـــدعماالهتمـــام ب -1

 .اإلدارة اإللكترونية وتطبيقات

مــن خــالل االســتعانة بــالخبراء  زيــادة االهتمــام بالدراســات والب حــوث المتعلقــة بمجــال اإلدارة اإللكترونيــة وم واكبــة تطوراتهــا -2

 ، كذلك تحسين اإلجراءات اإلدارية بما يتوافق مع تطبيق اإلدارة اإللكترونية.والمتخصصين

 الكـوادروالعمـل علـى تأهيـل ، لكترونيـةاإل دارةإللالسـتخدام األمثـل لـ لألفـرادبة المناسـ تدريبيـةال بـرامجوضع السياسـات وال -3

 .لكترونيةاإل دارةاإل لتطبيق الالزمة البشرية

 أجهـــزة مــن الكـــافي العــددكــذلك العمـــل علــى تـــوفير ، لكترونيـــةاإل دارةاإل لتطبيــق الالزمـــةيـــات الحديثــة البرمجاالهتمــام ب -4

 .واألقسام اإلدارات لمختلفالحديثة  الحاسوب

 المراجع:قائمة 

 الكتب:  -أواًل 

 ،القاهرة. ،"استراتيجية رؤية .البشرية الموارد إدارة.(2003) .محمد عادل زايد 
 رمص ،للنشر قباء دار .المنظمات وتجديد أداء تطوير .(1992) .علي سلمي،ال. 
 ،مصر. الزقازيق، .والتطبيقات" والمتطلبات لكترونية"المفهوماإل  اإلدارة .(2007) .محمود زكي صقر 
 المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية.. اإلحصاء في التربية وعلم النفس.(1999) .طيب، أحمدال 
 ،للنشر، العلمية الكتب دار .اإلدارية الشئون في لكترونيةاإل  اإلدارة أساسيات.(2013) .محمد عزب عزب 

 مصر. القاهرة،
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Abstract  

This work aims to study the effect wax deposition process parameters during crude oil 

transportation process. Mathematical model and optimization parameters of the wax 

deposition are introduced. Aspen HYSYS software were utilized to simulate the 

experiments and to calculate the wax deposition for each designed experiment. The wax 

deposition values were carried out according to the central composite experimental design 

(CCD) as a response using Minitab 16 software and used to design the experiments. The 

conformity of the obtained mathematical model was carried out by means of calculating the 

Mean square error. This error was 0.00002 which showed a good consistency of the 

obtained mathematical model. The optimal wax deposition conditions were determined, 

temperature (54°C), pressure (20 bar), molar flow (975 kg. mole/h), and the time is for 

1week. Accordingly, the minimum wax deposition is 12.3 mm. 

Keywords: Wax deposition, Modeling, Prediction, Response surface methodology. 

 الملخص

دراسة تأثير متغيرات التشغيل لعملية ترسب الشمع خالل عميلة نقل النفط الخام.  حيث تم تقديم  ىيهدف ال  هذا العمل

ذجا رياضيا و تم تحديد هذه المتغيرات.  استخدمت برمجية االسبن هايسز, لمحاكاة التجارب التي صممت بطريقة و نم

, لحساب قيم ترسب الشمع.  وللتأكيد من 16االستجابة السطحية نوع التصميم المركزي المركب ببرمجية المني تاب 

و الذي يشير الي تطابق القيم   0.00002قيمته النموذج الرياضي تم حساب قيم متوسط مربعات الخطأ و كانت 
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الناتجة منه.  كما تم تحديد القيم المثلى للمتغيرات المؤثرة علي ترسب الشمع, التي درست في هذا البحث, وكانت قيمها 

ساعة لتدفق الموالت.  حيث درس هذا الترسب خالل -كجم/ مول 975بار للضغط و  20درجة مئوية للحرارة,  45

  مم. 12.3كانت قيمة ترسب الشمع عند هذه المتغيرات  اسبوع و

1. Introduction. 
 
Wax deposition is one of the problems encountered in the petroleum industry which can be 

attributed to a decrease in pressure and/or temperature. A decrease in Pressure cause loss of 

light and components which serves as natural solvents for the waxes and a decreased 

temperature, which affects the solubility of wax in crude oil    ) Salam, K. et al, 2004 ). 

 

Figure 1 shows the wax deposition problems in the pipeline that prevents crude oil from 

passing through the pipe ( Theyab et al, 2018).   Crude oil transportation in the pipelines at 

cold environment is affected by the low temperature causing a problem such as wax 

deposition. The flow assurance in the hydrocarbon pipelines is very important due to the 

precipitation of the solid phase of wax on the pipe wall, creating pressure abnormalities and 

causing an artificial blockage leading to a reduction or interruption in the production. Wax 

can precipitate as a solid phase on the pipe wall when its temperature (inlet coolant 

temperature) drops below the wax appearance temperature (WAT) (Theyab, A., M, 2018). 

When the temperature of crude oil drops as it occurs in the production tubing of oil wells 

and pipelines, the solubility of the heavy fractions may be sufficiently reduced to cause 

precipitation of solid particles of wax and asphaltenes. Two types of wax are commonly 

encountered in crude oils. The first is the microcrystalline wax composed of mainly 

straight-chain paraffin's (n-alkanes) with varying chain length (about C20– C50). The 

second is the microcrystalline or amorphous waxes containing a high portion of isoparaffins 

( Elsharkawy et al, 2000)  Cycloalkanes and Naphthenes with a molecular weight range 

from C30 to C60. 
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Figure.1. Wax deposition plug in the wellbore on platform C in the North Sea (Theyab et al, 2018). 

 
 

Successful wax deposition management will become more important to the future 

because new explorations and productions are being made farther offshore. The wax 

deposition management cost to the petroleum production industry is enormous and will 

increase both in terms of capital costs (e.g. preventive methods) and operating costs (e.g. 

Corrective methods).  (Theyab, A., et al , 2018). 

 

Recently, three technologies are used around the world to mitigate wax deposition in    

offshore and onshore oil. Namely, pigging, thermal mitigation, and wax inhibitors (chemical 

inhibitors). Most of the oil companies are using the wax inhibitors, as a main mitigation 

method to reduce wax, combined with pigging or thermal insulation (Theyab, et al, 

2018). 

 
Therefore, it is essential to be able to predict the amount and conditions of wax 

precipitation in order to reduce operating expenses. Various experimental studies have been 

carried out to simulate the wax sedimentation process laboratory (Salam et al., 2014) Wax 

deposition in different crude oil pipeline systems were studied and reported in. In oil 

pipelines, the main mechanism for wax appearance was the temperature change along the 

pipeline. A computer program was developed to simulate the wax precipitation phenomena. 

Temperature profile along the pipeline, solid liquid equilibrium constant, wax mole fraction, 

and wax thickness along the pipeline were calculated. The computer program was applied to 

different crude oil pipeline systems in Iraq (Baiji-Daura, Rumaila-Zubair-Fao and Haditha- 
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Rumailia). In Haditha-Rumaila crude oil pipeline system, it was observed that wax 

thickness after a year was approximately 0.1 mm and temperature declined from 303 K to 

around 300.5 K. The wax mole fraction after a year was approximately 0.2. The solid-liquid 

equilibrium constant for the first component was around 0.228 and around 165 for the 

second component after a year. Similar results were observed in other crude oil pipeline 

systems studied. 

(Ridzuan et al., 2016) the application of response surface method designed based on the 

rotatable central composite design (CCD) was used to optimize wax deposit using Design 

Expert 7.1.6 Software and was reported.  The process consisted of 13 experiments involving 

eight factorial points and five replications at the center point. The influence of operating 

parameters on the weight of wax deposit was investigated using cold finger apparatus. The 

experimental result indicated that the amount of wax deposit was significant due to factors 

of cold finger temperature and experimental duration. The wax deposit amount decreased 

significantly with the decrease of experimental duration when the cold finger temperature 

increased to 25 °C. The minimum value of 0.0042 g of wax deposit was obtained at the 

optimized conditions of 1.5 hours and 25 °C, respectively. 

 
(Almeslati, F., & Tarrum, E, 2016)  Wax crystals lead to oil high viscosity and decreased 

pumping capacity. A research work aimed to investigating wax deposition in flow lines. 

This may include; effect of oil ambient temperature, insulation thickness and, time duration 

on wax deposition rate in the pipeline. Two computer software HYSYS and PVTSIM were 

used to estimate wax deposition. The obtained results show that wax deposition can be 

predicted with good accuracy with computer software. 

 
(Theyab et al., 2018) an ideal design of oil pipelines should use an accurate mathematical 

model that would include all salient features of wax deposition and waxy crude transport to 

predict wax deposition during crude oil transportation. In an article, a comprehensive 

mathematical model, both in laminar and turbulent flow regimes, was developed. The 

model couple's energy equation with deposition and removal kinetics model and 

thermodynamic model. The k−ε turbulent flow model and energy equation were used to 

predict velocity and temperature distributions in the turbulent flow regime. Molecular 
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diffusion of wax, as a mechanism of deposition and sloughing effect due to the 

hydrodynamic forces of fluid on deposited wax, had been considered.  

 

Parametric studies on the variation of the amount of wax deposition were performed for a 

mixture of toluene and oil wax cut in an experimental setup. The overall predictive ability of 

the proposed model was excellent for the laminar flow. For the turbulent flow regime, no 

necessary complete experimental data into the model were available. Consequently, 

qualitative results were presented and discussed. 

2. Materials. 
 
The Messla – Tobruk pipeline transports crude oil from Messla field in the South East 

of the Libyan Sahara Desert to the Tobruk terminal in the East of the Libyan coast. 

Data used for the current study were recorded in 1/11/2008 by the technical affairs 

department-process engineering section. 

3. Methods. 
 
Experimental Design (ED) and Response Surface Methodology (RSM) are used for 

uncertainty quantification of production forecast during resource evaluation of petroleum 

fields. Considering all uncertainty for analysis can be time consuming and expensive. The 

central composite design will be considered in this study. Table 1 presents monitoring data 

of  Messla -Tobruk main oil line and process parameters. 

 
Table 1. Experimental ranges in terms of uncertain parameters 

 
No. 

 
Parameters 

 
Notation 

 
Unit 

Range 

Lower value Upper value 

1 Temperature T oC 36 54 

2 Pressure P Bar 20 30 

3 Molar Flow MF Kg.mole/h 650 975 

 
The parameter's values were manipulated within (+ and -) 20% to investigate their effect 

on the wax deposition. This percentage was used since within this percentage range, the 

wax deposition is highly affected. 
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4. Results and Discussion. 

Aspen HYSYS is a user-friendly process simulator and over the years its  demand  is  

increasing  rapidly  in  various  industrial  and educational zone.  It was utilized to calculate 

the wax deposition for each experiments designed by CCD approach.    

The mathematical model is obtained as shown in equation (1) and used to predict the wax 

deposition. The experiment run, the actual simulated values given by Aspen HYSYS and 

predicted values of Wax Deposition (WD) given the mathematical model are shown in Table 

2. 

 
Table 2. The experiment run, the calculated and predicted wax deposition 

Run T(
o
C) P(bar) MF (kg.mole/h) Actual WD (mm) Predicted WD (mm) 

1 36 20 975 12.43 12.4042 

2 45 25 812.5 12.51 12.49184 

3 36 20 650 12.39 12.4022 

4 45 20 812.5 12.51 12.5373 

5 36 30 650 12.39 12.4022 

6 45 25 812.5 12.51 12.49184 

7 54 20 975 12.3 12.27421 

8 36 30 975 12.43 12.4042 

9 54 30 975 12.3 12.27421 

10 36 25 812.5 12.41 12.43729 

11 45 25 975 12.3 12.4033 

12 45 25 650 12.47 12.42129 

13 45 25 812.5 12.51 12.49184 

14 45 25 812.5 12.51 12.49184 

15 54 25 812.5 12.3 12.3273 

16 45 25 812.5 12.51 12.49184 

17 54 20 650 12.3 12.31221 

18 45 25 812.5 12.51 12.49184 

19 54 30 650 12.3 12.31221 

20 45 30 812.5 12.51 12.53729 
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Minitab software was also utilized to investigate the process parameters and to determine 

estimate regression coefficient. Table 3 shows estimated regression coefficient and the p-

values that determine whether the effects are significant or insignificant. 

Table 3. The estimated regression coefficient for wax deposition 

Term Coefficient SE T-Value P-value 

Constant 12.4918 15.85x10
-3 

788.111 0.0 Significant 

T(oC) -0.0550 14.58x10
-3

 -3.772 0.004 Significant 

P(bar) -0.0 14.58x10
-3

 -0.0 1.0 Insignificant 

MF (kg.mole/h) -0.009 14.58x10
-3

 -0.617 0.551 Insignificant 

T(oC)* T(oC) -0.1095 0.0278 -3.94 0.003 Significant 

P(bar)*P(bar) 0.0455 0.0278 1.635 0.133 Insignificant 

MF(kgmole/h)*MF(kgmole/h) -0.0795 0.0278 -2.861 0.017 Significant 

T(oC)*P(bar) -0.0 0.0163 -0.0 1.0 Insignificant 

T(oC)*MF(kgmole/h) -0.01 0.0163 -0.613 0.553 Insignificant 

P(bar)*MF(kgmole/h) -0.0 0.0163 -0.0 1.0 Insignificant 

 

 

The equation from the table of estimated regression coefficients for wax deposition (mm) of 

the first – second order is given as equation 1: 

WD = 8.97091 + 0.121162 T - 0.0909091 P + 0.00514741 MF - 0.00135241 (T*T) +   

0.00181818 (P*P) - 3.01237 *10^-6* (MF*MF) – 1.33283*10^-19  (T*P) - 6.83761 *10^-6  

(T*MF) - 1.10714 *10^-21  (P*MF)                                                                                    (1)    

 

Where: 

WD: Wax Deposition (mm), T:  Temperature (
o
C), P: Pressure (bar), and MF: Molar flow 

(kg.mole/h) 

   

a. Model Validation. 
 
To validate the developed model, the standard error was used to estimate the variation 

between the actual and predicted WD values. The value of the MAE is 0.00002. The scatter 

plot of actual wax and predicted wax is shown below. It shows a straight line with 45º so this 

model is excellent for prediction wax deposition. 
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Figure 2. T h e  a ctual wax deposition vs. the predicted wax deposition 

 

b. Optimization of  Wax Deposition. 
 
Figures 3 through figure 5 show the counter plots of the wax deposition verses the 

temperature and the pressure,  the pressure and the molar flow,  the temperature and molar 

flow respectively. In each figure the third input parameter is kept constant at its mid value.    

The dark zones in each represent the parameters within which the wax deposition is 

maximum.  

 

 

Figure 3. The contour plots of crude oil actual Wax deposition processes vs  temperature and pressure 
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Figure 4. The contour plots of crude oil actual Wax deposition processes vs  pressure and molar flow 

 

 

Figure 5. The contour plots of crude oil actual Wax deposition processes vs  temperature and molar flow 

5. Conclusions. 
 

In this work, attempts were done to predict the wax deposition of the pipelines that are used 

for transporting the crude oil between Messla-Tobruk stations. The wax deposition values 

were measured by using Aspen HYSYS V9 software. The theory and principles of wax 

were also explained. 

The following points summarizes the conclusions of the study: 

 

1. Based on the analysis, the temperature had a significant effect  on wax deposition 



                                                                              
 

 
 

Modeling and Optimization of Wax Deposition Based on Response                        ... 139  

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

ثاني          العدد ال - ثانيالمجلد ال  

           م2021 يونيو

while the pressure, and molar flow were insignificant. However, the interaction 

between (molar flow and molar flow) is significant, the other interaction such as 

(temperature and molar flow) and (pressure and molar flow), had no significant effect 

on wax deposition. 

2. Based on the comparison between the actual values of wax deposition calculated by 

using Aspen HYSYS software and the predicted values of wax deposition by 

mathematical model, it can be concluded that the mathematical model could be used to 

predict the values of wax deposition under the specified parameters ranges with a mean 

square error of 0.00002. 

 

3. The optimal value for the numerically calculated wax deposition using the RSM 

model was found to be 12.3 mm / week  and the values of the corresponding values 

of temperature is 54 ͦ C, the pressure is 20 bar and the molar flow is 975 kg.mole/h. 
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Abstract  

Noise is that annoying and harmful sound that a person cannot hear and cannot tolerate, it is a 

rough, and irregular sound as it is high-frequency sound and leads to the vibration of the 

eardrum strongly. In this study, the noise level inside of the Al-Harabi Sweets factory in 

Benghazi was evaluated, and this was done by measuring the noise level of the machines in 

the factory (which are the vacuum, the mixer, and the twister) during the morning, and 

afternoon periods at two positions of each machine, and the results were analyzed by using of 

a T-test. Analysis of the results showed that all noise levels in this study are below 90 dB, 

which means that the noise levels do not affect hearing strength based on OSHA standards. 

The results also showed that there were some significant differences in the average values of 

noise levels between morning and afternoon periods for each machine in both positions. Some 

important points were concluded from the results and recommendations were made for any 

related work to be undertaken in the future. 

Keywords: Noise levels, the vacuum, the mixer, the twister, and T-test hypothetical analysis. 

 الملخص:

الضوضاء هي تلك األصوات المزعجة والمؤذية التي ال ينسجم لسماعها اإلنسان و ال يتحملها، فهي إذا أصوات خشنة غير 

منتظمة حيث إنها االصوات ذات التردد العالي و تؤدي إلى اهتزاز طبلة اآلذن بشدة. في هذه الدراسة تم تقييم مستوى 

، وتم ذلك عن طريق قياس مستوي ضوضاء اآلالت في المصنع ) وهي الضوضاء في مصنع الحرابي للحلويات في بنغازي

الشفاط، العجانة، والتويستر( خالل  فترات الصباح وبعد الظهر، في موضعين مختلفين لكل آله، وقد تم تحليل النتائج 
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سبل، مما دي 90. حيث أظهرت تحليل النتائج أن جميع مستويات الضوضاء في هذه الدراسة أقل من Tبواسطة إختبار

، أيضا أظهرت النتائج أن هناك بعض OSHAيعني أن مستويات الضوضاء ال تؤثر على السمع بناًء على معايير  

اإلختالفات المهمة في متوسط مستويات الضوضاء بين فترات الصباح وفترات مابعد الظهر، لكل اله، في كال الموضعين. 

قتراح توصيات إلي عمل متعلق سيتم القيام به واخيرًا ويس اخرًا تم أستنتاج بعض النقاط المه مة من خالل النتائج وا 

 مستقباًل.

1. Introduction 

Many workers around the world are exposed to noise during their work. Noise, or unwanted 

sound, is one of the most common occupational hazards in workplaces. Exposure to high 

levels of noise may cause hearing loss, create physical and psychological stress, reduce 

productivity, interfere with communication, and contribute to accidents and injuries by 

making it difficult to hear warning signals (Occupational Noise Exposure: www.osha.gov, 

2018; Xie and Shen, 2020). For this reason, studying noise, especially in industrial factories, 

and knowing its causes helps to develop a conceptualization to prevent or reduce it. 

Confectionery factories are kind of factories where their workers are exposed to noise and its 

damages continuously due to their use of types of equipment/tools and machines that make 

very loud noises. Al Harabi Sweets factory is one of the factories located in Benghazi, where 

workers are exposed to a high level of noise. 

The factory was chosen from the Chamber of Commerce and Industry list of factories 

available in Benghazi, and the management of this factory in Benghazi welcomed the conduct 

of this study. 

The current study aims to evaluate the current situation of noise inside the sweets factory and 

try measuring the noise levels. Then, benchmark such levels with the standard levels of the 

noise, according to the international organizations of standards. Also, the study aims to offer 

important safety recommendations to reduce this phenomenon. 

 

1.1. The Sources of Noise  

The noise possibly comes from two main sources: industrial and non-industrial (Elammari  

and et al, 2015): 
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 Industrial  source of noise: 

       The industrial source of noise also called occupational noise includes noise from 

various industries and big machines working at a very high speed and high noise 

intensity. An occupational exposure limit of 85dB for 8 hours (Gongi and et al, 

2015). 

 

 Non-industrial source of noise: 

       Non-industrial source of noise also called (community or environmental) noise, 

includes the noise created by transport / vehicular traffic, construction and 

neighborhood that comes from live or recorded music; from sporting events; from 

playgrounds and car parks. 

 

1.2.  The Noise Effects    

Noise is a physical and social problem with several undesirable effects (Xie and Shen, 2020): 

 

 Noise can damage the sensitivity of the inner ear and cause permanent or 

temporary “noise-induced hearing loss” (NIHL), annoying tinnitus, or ringing in 

the ears. 

 Causes annoyance (a psychological effect) which can result in sleep disturbance, 

stress, tension, loss of performance. 

 Noise interferes with activities, such as speech communication, which may 

annoy. 

 Causes structural failures and injury. 

 Influences consumers to buy competitors' quieter products. 

 Noise-induced cardiovascular effects have been extensively studied in 

occupational. 

 

Occupational safety and health administration (OSHA) standards for workplace noise 

exposure ensure that workers are protected from excessive noise levels as shown in figure1. 
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Figure 1. OSHA standards for noise (Applications to measure noise levels: 

www.healthhearing.com. 2018) 

1.3. Factors Affecting Hearing Loss 

The factors affecting hearing loss, as described in figure 2, are sound level, distance, and 

time. 

 

Figure 2. Factors Affecting Hearing Loss (Noise: www.slideshare.net, 2019) 

 

 

 Sound Level: Sound is measured in units called decibels. Any sound at or above 

85 decibels can damage hearing. 

 Distance: How close are you to the source of the sound. A sound gets louder near 

to the source and softer away from it. 

 Time: The length of time is exposed to the sound. Limit exposure to sound at or 

above 100 decibels to no more than 15 minutes (Too loud, too long: 

www.noisyplanet.nidcd.nih.gov, 2019). 
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2.   Measurement of Noise: 

The intensity of sound is measured in terms of sound pressure level and the common unit is 

decibel. A decibel (dB) is the standard for the measurement of noise. The zero on a decibel 

scale is at the threshold of hearing, the lowest sound pressure that can be heard, on the scale. 

Decibel measures how intense is the sound as compared to reference intensity. The noise 

level in the decibel is measured with an instrument called a sound level meter.  A sound 

meter is also known as a sound level meter, decibel (dB) meter, noise meter. (Noise: 

www.slideshare.net, 2019).  

As a result of the unavailability of a sound meter device in the department to measure the 

noise level; an application called “Decibel X-dB Sound Level Meter and Noise Detector” was 

used. This application is available in the Play Store, and it was chosen due to the features of 

this application follow OSHA and NIOSH standards. Figure 3, shows the interface of the 

application while it is used, which was done Download it with Samsung A30. 

 

 
 

Figure 3. Application Interface (Google play, 2019) 
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2.1 Calibration of The Used Application 

As mentioned earlier, the application called "decibel X-dB sound level meter and noise 

detector" was used due to the unavailability of a device to measure and analyze the sound at 

the time of the study in the year 2018. But currently, the device called Hand-Held Analyzer 

2250 Light, a type of 2250-L-D02 (manufactured by Bruel & Kjaer Company), is available in 

the department. It was necessary to ensure the accuracy and integrity of the measurements of 

the application used in its calibration with this device. The calibration process has been 

performed by considering the following: 

1- Using the same sound source at the same volume level. 

2- The distance between the sound source and both the application and the device is the same. 

3- External sounds do not interfere. 

4- The length of time to record sound for both the device and the application is the same. 

The result was very close, with an error not exceeding 0.4%; this indicates the reliability of 

the readings obtained from the application. 

3.   Processing of Data Gathering and Analysis  

The processes of data gathering and analysis depend on many points.  These points have been 

achieved as planned in order of priority, and figure 4 illustrates them. 

 

 
Figure 4. The process of data gathering 
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3.1. Study Duration: 

Data were collected to measure the noise level of the three mentioned machines, and in two 

different periods: morning and afternoon.  Additionally, the measurement is performed at two 

different positions, and the data collection has been  started on 23
rd

 of February 2019, and 

ended on 23
rd

  of March 2019 (for 29 days), which is the period allowed for the study team to 

conduct the measurements inside the factory under the instructions and permission of the 

factory's management. 

 

3.2. Measuring positions and data collection:  

Two positions were selected to measure the noise level of the three machines. The first 

position I, which is close to the machine and the second position II, which is the farthest 

distance. The distances were determined according to the place layout for each floor. Table.1 

shows these positions. 

Table 1 Measurements positions for all machines (meters) 

Machines 

Vacuum machine Mixer machine Twister   machine 

Position I Position II Position I Position II Position I Position II 

2 10.3 1.4 13  2 4.2  

 

Table 2 is an example of some collected data with their average and standard deviation.    

Table 2 Example of some collected data 

Date Time 

Position I Position II 

Measurement Measurement 

Samples 
Avg SD 

Samples 
Avg SD 

1 2 3 1 2 3 

2
3

/2
/2

0
1

9
 

11:00 74.5 76 74.7 75.1 0.81 70.4 73.1 69.9 71.1 1.72 

15:00 72.2 76.7 80 76.3 3.92 69.1 72.3 76.6 72.7 3.76 

2
4

/2
/2

0
1

9
 

11:00 76.9 78.8 75.7 77.1 1.56 70.7 72.3 69.9 70.9 1.22 

15:00 78.1 76.4 77.9 77.5 0.93 71.6 70.1 70.2 70.6 0.84 
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Tables 3 to 5 show the collected data (the average values) of the vacuum, mixer, and twister 

machines for two positions, respectively.  

 

Table 3 Data of the vacuum machine 

Position I Position II 

AM PM AM PM AM PM AM PM 

71.03 63.3 72.2 70.2 64.53 65.33 70.23 66.63 

71.36 63.66 71.46 68.3 64.86 71.83 67.9 66.86 

71.86 64.06 71.93 64.73 63 70.1 66.06 69.16 

70.73 64.86 71.33 66 66.06 69.43 65.73 70.1 

66.73 67.36 70.53 64.55 60.53 69.13 62.53 71 

71.4 66 71.53 69.1 66.93 70.03 69.1 70.5 

71.63 66.03 73.2 68.16 66.1 69.8 69.93 69.66 

70.9 67.16 73.8 56.91 64.76 68.76 66.73 70.3 

70.3 64.33 76.1 69.9 62.3 69.96 70.15 70.1 

70.8 64.06 74.3 66.31 62.76 70.1 63.91 72 

70.4 63.96 74.8 69.61 63.53 70.16 69.32 71.56 

73.23 69.83 72.11 69.41 69.66 67.23 70.13 70.5 

73.06 68.7 73.3 69.92 70.2 68.3 69.63 71.2 

72.03 70.23 74.18 66.33 66.3 68.23 71.12 73.1 

  

74.2 68.31 

  

67.2 70.11 
 

 

Table 4 Data of the mixer machine  

Position I Position  II 

AM PM AM PM AM PM AM PM 

65.33 64.23 66.63 69.03 59.7 60.46 60.23 60.5 

71.83 69.63 66.86 69.43 67.96 63.5 60.13 60.53 

70.1 69.2 69.16 67.73 61.73 62.03 61.3 62.36 

69.43 68.06 70.1 69.5 67 65.33 64.76 65.2 

69.13 68.73 71 70.96 63.16 61.83 63.03 66.33 

70.03 69.96 70.5 68.63 66.43 62.3 63.23 63.86 

69.8 65.66 69.66 71 62.96 60.03 63.96 68.23 

68.76 68.4 70.3 72.1 63.66 61.63 61.15 62.13 

69.96 69.93 70.1 69.5 63.03 64.26 60.79 61.56 

70.1 69.73 72 72.13 66.63 63.06 61.13 63.2 

70.16 69.73 71.56 70.3 64.86 64.36 62.16 61.56 

67.23 67.93 70.5 71.13 60.56 61.9 60.13 59.9 

68.3 67.56 71.2 69.9 61.13 60.8 65.11 63.6 

68.23 68.86 73.1 72.15 60.06 60.7 61.22 60.7 

  

70.11 71.12 

  

61.33 60.9 
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Table 5 Data of the twister machine  

Position I Position II 

AM PM AM PM AM PM AM PM 

75.06 76.3 75.76 77.5 71.13 72.66 70.5 71.73 

77.13 77.46 80.16 79.03 70.96 70.63 74.2 71.73 

77.56 78.53 77.7 78 70.83 71.83 71.73 71.53 

77.76 77.33 76.66 79.56 73.3 70.66 70.56 71.63 

79.03 80.76 79.3 77.8 72.93 74.76 71.26 69.56 

79.66 77.66 80.43 79.96 73.16 69.7 73.7 70.86 

75.43 77.8 76.5 77.43 69.7 71.53 71.06 70.96 

76.9 78.6 75.43 77.5 79.3 72.2 70.5 71.13 

75.56 77.73 76.3 77.38 70.9 74 69.47 72.05 

78.36 78.43 75.22 76.11 70.23 72.56 70.4 70.36 

77.13 75.23 77.2 77.23 71.26 70.86 69.7 69.22 

77.96 78.56 79.1 75.13 71.73 72.7 72.13 73.11 

78.23 80.03 76.42 74.22 71.93 71.4 72.61 70.56 

79.36 79.03 77.13 76.56 72.43 72.06 71.13 72.46 

  

76.4 75.93 

  

70.12 71.63 

3.3.  Results Analysis:  

To conduct the analysis, first, it is necessary to develop rational assumptions to verify them 

according to the nature of work in the Al-Harabi factory.  There are two shifts, in the morning 

and at the afternoon periods. The noise level of the two periods have been studied, to notice, 

which is more effective. On this basis, the data were collected over 29 days for three 

machines (vacuum, mixer, & twister) and the verification processe has been conducted 

through the following hypothesis:  

The null hypothesis H0:   µAM   ≤  µPM  

“The averages of noise levels at the morning period are less than or equal to the averages at 

the afternoon period”. 

An alternative hypothesis H1:  µAM ˃ µPM  

“The averages of noise levels at the morning period are more than the averages at the 

afternoon period”. 

The possible reason to chose <, and  > in the used hypothesis is that the amount of work to 

fulfill customers' requests in the morning and afternoon periods is different. Therefore, this 

means that the noise level differs.  T-test was used to verify these hypotheses using the data 

analyzer feature in Microsoft Excel, The method of analysis used corresponds to several 

previous studies (Sahoo, 2014). 

4.    Results and Discussion 
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Based on the calculated average values of the noise levels for the three machines at the 

morning and afternoon periods; there is a difference between these values. This may be 

explained by the fact that the amount of work to fulfill customers' requests in the morning 

and afternoon period is different, and therefore the noise level differs.  These can be seen 

clearly in figure 5 and figure 6, which describe the behavior of average values of the noise 

levels for all machines at different positions of measurements.   Also, It could be noted from 

these figures that the error bars in terms of the standard deviation are consistent. 

 
 
 

Figure 5. Average of noise levels for all machines at the position I 

 

 
 

Figure 6. Average of noise levels for all machines at position II 

 

Based on the p-value in the T-test results, there are insignificant differences between morning 

and evening periods for both of Mixer machine and Twister machine at all positions as shown 

in Tables 6 and 7. While there is a significant difference between the morning and evening 
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periods for the Vacuum machine at all positions, as shown in Tables 6, and 7.  As explained 

earlier, the behavior of noise levels differences between the morning and afternoon periods 

for the machines, at all positions, may be explained by the fact that the amount of work to 

fulfill customers' requests in the morning and afternoon period is different, and therefore the 

noise level differs 

Table 6 T-test results for all machines at the position I 
 

Machine Vacuum Twister Mixer 

Period AM PM AM PM AM PM 

Mean 72.08 66.60 69.70 69.39 77.41 77.68 

Variance 3.25 8.77 2.86 3.16 2.36 2.29 

Observations 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 

Pearson Correlation 0.25 
 

0.68 
 

0.45 
 

Hypothesized Mean 

Difference 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

Df 28.00 
 

28.00 
 

28.00 
 

t Stat 9.64 
 

1.19 
 

-0.92 
 

P(T<=t)    one-tail 1.07E-10 
 

0.12 
 

0.18 
 

t Critical  one-tail 1.70 
 

1.70 
 

1.70 
 

P(T<=t)    two-tail 2.14E-10 
 

0.24 
 

0.36 
 

t Critical  two-tail 2.05 
 

2.05 
 

2.05 
 

 

Table 7 T-test results for all machines at the position II 
 

Machine Vacuum Twister Mixer 

Period AM PM AM PM AM PM 

Mean 66.59 69.70 62.71 62.51 71.68 71.59 

Variance 8.78 2.86 5.41 4.10 3.67 1.52 

Observations 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 

Pearson Correlation -0.01 
 

0.59 
 

0.10 
 

Hypothesized Mean  

Difference 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

Df 28.00 
 

28.00 
 

28.00 
 

t Stat -4.87 
 

0.54 
 

0.24 
 

P(T<=t) one-tail 1.98E-05 
 

0.30 
 

0.41 
 

t Critical one-tail 1.70 
 

1.70 
 

1.70 
 

P(T<=t) two-tail 3.95E-05 
 

0.59 
 

0.81 
 

t Critical two-tail 2.05 
 

2.05 
 

2.05 
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5.    Conclusions:  

The following conclusions have been arrived at through the results and discussions:  

 It has been found that all noise levels measured in this study are less than 90 dB, 

which means the levels of noise are not affect the hearing strength based on 

OSHA standards.  

 Based on T-test hypothetical analysis, the following can be summarized:  

 Vacuum machine: the mean of the noise levels of the morning periods are less 

than or equal to that of the afternoon ones for both positions I, and II. 

 Mixer and Twister machines:  the mean of the noise levels of the morning periods 

are more than that of the afternoon ones for both positions I, and II. 
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Abstract : 

  Osteopetrosis is a rare inherited skeletal disorder, characterized by osteoclast dysfunction, 

impaired bone resorption, and poor bone remodeling. This result in the formation of compact 

and fragile bones, which appear very radiopaque on radiographic examination. The increased 

brittleness of bones manifests as recurrent pathologic fractures, while the decreased blood 

supply to bones due to reduction of marrow spaces causes increased vulnerability for 

infections. When secondary infection occurs in the facial bones, it commonly affects the 

mandible; this case report discusses the rare occurrence of maxillary osteomyelitis in a 

patient with osteopetrosis. To the best of my knowledge, this is the first reported adult case in 

the region.   

Key words :Osteopetrosis. Osteomyelitis. Maxilla. Radiological findings.  

 الملخص:

هو اضطراب وراثي نادر يصيب الهيكل العظمي يمتاز باختالل في وظيفة الخاليا المسؤولة عن اوستيوبتروسيس        

العملية الفسيولوجية المتصاص العظام والتي تمنع تراكم العظم المكون من قبل الخاليا العظمية، ينتج عن هذا الخلل في 

صور األشعة. تتجلى هشاشة العظام في شكل اعادة تشكيل العظام تكوين عظام مضغوطة وهشة، والتي تظهر كثيفه في 

كسور مرضية متكررة في المرضى المصابين اما انخفاض إمدادات الدم للعظم بسبب تقليل مساحة النخاع بالعظم المتراكم 

فيتجلى بزيادة فرصة تعرض العظام لاللتهاب. عظمة الفك السفلي هي االكثر عرضة لاللتهاب في هؤالء المرضى. يناقش 

 تقرير الحدوث النادر اللتهاب عظمة الفك العلوي في مريض يعاني من هذا المرض النادر. هذا ال
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Introduction: 

Osteopetrosis is a rare skeletal disease entity that comprises a group of clinically and 

genetically heterogenous conditions, which share the hallmark of increased bone density on 

radiographs. Its overall incidence is difficult to estimate, ranging from 1 in 100000 to 500000 

depending on its genetic variant (Nilesh, 2020; Stark and Savarirayan, 2009). The general 

skeletal sclerosis is primarily due to failure of osteoclasts to resorb bone leading to defective 

bone remodeling and accumulation of immature bone (Nilesh, 2020, van Hove et al., 2014). 

‘The common clinical findings that usually lead to the detection of the disease are fractures 

and osteomyelitis of the mandible’ (Krithika et al., 2009). Osteomyelitis of the maxilla is rare 

even in the presence of an underlying predisposing condition like osteopetrosis (Carvalho et 

al., 2018; Nilesh, 2020). This article reports a case of osteopetrosis complicated by extensive 

osteomyelitis of the entire maxilla and highlights the radiological manifestations of the 

disease.  

Case Report 

A 41-year-old male Libyan patient presented to University Hospital in Elbeida, Libya with 

left femoral fracture, the patient had previous numerous bone fractures. Radiograph of the 

pelvis and femurs demonstrated generalized marked increase in bone density of the visible 

bones with absence of medullary architecture, and loss of differentiation between the cortex 

and the medulla. Bilateral femoral plate fixations and displaced proximal shaft fracture of left 

femur at the proximal end of the plate (Figure 1). Past medical history revealed diagnosis of 

osteopetrosis, which was consistent with the radiographic findings.  

Admission hematologic tests were within normal limits. The patient underwent surgical 

fixation of the fracture with a dynamic compression plate after removing the previously 

inserted plate-screw fixation of the left femur.    
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Figure 1. Anteroposterior x-ray pelvis and proximal femur depicting bilateral fixation in both femurs 

as an evidence of earlier surgical intervention for femoral shaft fractures, re-fracture of left femoral 

shaft at the proximal end of the plate with sever medial fracture displacement. A uniform increase in 

bone radiodensity with decreased corticomedullary demarcation, consistent with the patient’s known 

diagnosis of osteopetrosis. 

 

The patient reported intermittent discharge from his right cheek and chronic nasal 

obstruction, the problem started few years back with dental extraction from his right posterior 

maxilla followed by infection at the extraction site extending to the region of right maxilla. 

He was then treated with medications and surgical removal of bone from the maxilla but no 

documents were available with the patient. Several months later, an intermittent discharge 

developed from his right cheek at the previous surgical incision site, the patient also reported 

sporadic intraoral drainage from right posterior maxilla and right nasal regurgitation of fluid. 

Facial examination revealed a sinus at the right infraorbital region with induration at the 

opening. Intra-oral inspection revealed near complete absence of teeth in the upper and lower 

jaws, and absent right posterior maxillary alveolar ridge consistent with previous surgical 

resection, a deep defect in right posterior maxilla was identified. The patient was refereed to 

the radiology department for non-contrast computed tomography (CT) of paranasal sinuses 

(PNS). The study was done using 64-detector CT scanner with axial and coronal image bone 
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algorithm reconstruction in 1mm slice thickness. The scan revealed typical signs of 

osteopetrosis as generalized marked sclerosis of facial bones and skull base, obliterated 

sclerotic paranasal sinuses and mastoid air cells. Evidence of previous partial maxillectomy 

(Figure 2A). Extensive bony destruction of right maxilla extending to hard palate and nasal 

cavity, accompanied with sequestration formation (Figure 2B-D), a wide fistulous tract 

between the maxillary bone and oral cavity (Figure 2C). An anterior maxillary bony defect is 

seen corresponding with cutaneous sinus formation (Figure 2D). The diagnosis in keeping 

with osteopetrosis associated with sever chronic osteomyelitis of right maxilla.  

As the patient refused any surgical intervention in the current medical institute, he was 

treated conservatively with intravenous antibiotics (Ceftriaxone, Metronidazole); Pus from 

the right cutaneous sinus was flushed and drained with daily irrigation with saline. He was 

discharged on long-term use of amoxicillin. 

 

 

Figure 2.  (A) Large Bone defect of right alveolar ridge consistent with previous surgical intervention. 

(B-D) Extensive bony destruction of the entire right maxilla accompanied with sequestration 

formation, destruction of right nasal cavity with soft tissue density opacification contiguous with the 

maxilla. (C) Wide fistulous tract (arrow) extending from right maxilla into oral cavity. (D) Bony 

defect of anterior maxilla (arrow) corresponding to the cutaneous sinus opening.  
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Discussion 

Osteopetrosis, a rare bone disorder first reported in 1904, is caused by failure of osteoclast 

development or function related to a variety of genetic mutations, These conditions can be 

inherited as autosomal recessive, dominant or X-linked (Liu et al, 2016; Stark & Savarirayan, 

2009). The abnormal function of osteoclasts along with normal osteoblastic activity result in 

incremental bone deposition caused by lack of bone resorption required for normal bone 

remodeling. This leads to the formation of hard and structurally weak bone, which can readily 

fracture. Poor blood supply to the bone due to bone marrow obliteration reduces bone healing 

and increases the risk of infections (Krithika et al., 2009; Nilesh, 2020; Tohidi and 

Bagherpour, 2012).  

Osteopetrosis is generally divided into three types: severe infantile malignant autosomal 

recessive, intermediate autosomal recessive and adult autosomal dominant osteopetrosis. The 

most severe form is the infantile type, which is fatal within few years of life as a result of 

anemia with congestive heart failure or sepsis caused by bone overgrowing in the bone 

marrow space. Whereas onset of primarily skeletal manifestations such as fractures and 

osteomyelitis in late childhood or adolescence is typical of the adult autosomal dominant type 

(Liu et al, 2016; Stark and Savarirayan, 2009).  

The mainstay of the diagnosis of osteopetrosis is clinical and largely based on the 

radiographic appearance of the skeleton. There are diffuse sclerosis, affecting the skull, spine, 

pelvis and appendicular bones, cortical thickening with medullary encroachment, poorly 

pneumatized or undeveloped paranasal sinuses and mastoid air cells. There is no demarcation 

of cortex and medulla in the long bones. Other radiological findings seen in osteopetrosis are 

sharply demarcated sclerotic bands involving both endplates giving sandwich vertebra 

appearance, and bone within a bone appearance (sclerotic bone foci in the bones) particularly 

in the vertebrae and phalanges (Garcia et al., 2011; Stark and Savarirayan, 2009; Yadav et al., 

2016).  

The differential diagnosis that can be considered for osteopetrosis radiographically are 

conditions that can produce diffuse osteosclerosis, which can include other sclerosing bone 

dysplasias, such as pyknodysostosis, craniometaphyseal dysplasia, diaphyseal dysplasia, 
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melorheostosis, osteopoikilosis, and osteopathia striata (Pavan et al., 2018; Sallies, 2020; 

Tohidi and Bagherpour, 2012).   

In osteopetrosis, the defective remodeling of bone with thickening of cortex and narrowing or 

obliteration of the medullary cavities results in bone fragility, hematopiotic insufficiency, 

osteomyelitis, and cranial nerve entrapment (Nilesh, 2020). Waguespack et al. (2007) who 

studied the largest group of patients with autosomal dominant osteopetrosis identified four 

main clinical manifestations of the disease: fractures (the most prevalent manifestation), 

osteomyelitis of the jaws typically manifested in older adult patients, visual loss and bone 

marrow failure which typically had their onset in childhood.  

Intermediate autosomal recessive osteopetrosis is usually diagnosed toward the end of the 

first decade of life. Patients often present with pathological fracture. Clinical characteristics 

include delayed motor and cognitive development, mild disproportional short stature and 

dysmorphic features. Cranial nerve compression and mandibular osteomyelitis are common 

features. This is a rarer form of osteopetrosis. Most patients survive into adulthood but with 

significant disability (Barry et al., 2007).  

The patient in the current report had two of the main clinical manifestations of osteopetrosis 

at time of presentation to the radiology department, multiple old and new femoral fractures, 

and osteomyelitis of the jawbone, as well as the typical radiologic findings for the disease. 

Common dental findings in osteopetropsis are unerupted, malformed, or delayed teeth and 

many dental caries due to vulnerable enamel and dentin (Celakil et al., 2016). In 

osteopetrosis, bones are susceptible to infection due to poor vascularity causing poor bone 

healing and less favorable outcomes. The most common site of involvement is the mandible 

most commonly associated with dental extraction as the trauma to the periosteum facilitates 

the spread of infection to the bone.  Maxillary involvement is extremely rare due to its 

cortical bone morphology and rich collateral blood supply (Celakil et al, 2016, Nilesh, 2020; 

Sallies et al., 2020). According to Barry et al. (2007) and Krithika et al. (2009), osteomyelitis 

of the maxilla is such a rare occurrence that when presented, the possibility of an underlying 

osteopetrosis should be considered. A literature review via pubmed research using terms 

osteopetrosis, osteomyelitis of maxilla revealed 20 reported cases of osteomyelitis of the 

maxilla associated with osteopetrosis confirming that it is a very rare entity.  
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The hallmark characteristics of osteomyelitis are destruction of bone and periosteal new bone 

formation. The distinguishing feature of chronic osteomyelitis is necrotic bone formation 

(sequestrum) (Singh et al., 2010; Pineda et al., 2009). Some studies have reported that CT is 

more useful to diagnose osteomyelitis and evaluate maxillofacial infections than conventional 

radiography (Celakil et al., 2016). Table 1 summarizes the case reports that have 

demonstrated the use of CT for the assessment of maxillary osteomyelitis in osteopetrosis. In 

the present case, CT have demonstrated the increased bone radio-density of the skull and 

face, obliteration of medullary cavity and maxillary sinuses, extensive sequestration of 

maxilla, and the complication of oro-maxillary fistula formation, which are indicative of the 

protracted nature of the infection process. 

Table 1. Reported cases of osteopetrosis-associated-maxillary osteomyelitis where CT was 

done. 

Study Patient’s 

age 

Patient’s 

gender 

CT findings 

Long et al. (2001) 54 Male Decreased marrow 

spaces and necrotic bone in left 

anterior maxilla 

Junquera et al. 

(2005) 

60 Female Bone lysis of left maxilla 

Barry et al. (2007) 28 Female Bony destruction of left nasal cavity, 

left maxillary sinus and hard palate 

Krithika et al. 

(2009) 

8 Male A defect on the left side of the 

maxilla as a result earlier surgical 

intervention. Soft tissue density 

lesion in the right maxillary antrum 

and both nasal cavities. Bilateral 

maxillary and ethmoidal sinusitis 

Trivellato et al. 

(2009) 

25 Male Periosteal bone formation 

Khademi et al. 

(2011) 

15 Male Destruction of both nasal antrum 

accompanied with sequestration 

formation and sclerosis of maxilla, 

zygomatic and ptyregoid plates. A   

fistulous tract between the maxillary 

bone and oral cavity    

Kulyapina et al. 

(2016) 

66 Male generalized sclerosis of facial bones, 

sinus obliteration, large area of bone 

destruction in the right maxilla and 

sequestrum formation 

Jayachandran & 

Kumar (2016) 

20 Male Abnormal increase in density of all 

bones and complete obliteration of 

both maxillary sinuses. Osteomyelitic 

changes in right maxilla 
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Carvalho et al. 

(2018) 

40 Male Left temporoparietal and maxillary 

swelling  

Pavan et al. (2018) 13 Male irregular margins and permeative 

destruction of right maxilla, 

surrounding thick sheath of periosteal 

reaction, A wide sinus tract passing 

through the right maxillary sinus 

extending superiorly into the floor of 

the orbit, where the medial part of 

infra-orbital ridge is destructed 

Sallies et al. 

(2020) 

26 Male increased  bone  opacity  with  poor  

differentiation  between  medullary  

and  cortical  bone. Right sided 

maxillary osteomyelitis   

Nilesh (2020) 45 Female Erosive changes involving medial 

and lateral walls of left maxillary 

sinus, maxilla and alveolar bone 

 

Common CT findings of facial and cranial skeleton in the reviewed patients in Table 1 were 

generalised sclerosis of jawbones, calvarium and skull base, poorly aerated mastoids and 

underdeveloped or absent maxillary sinuses, bone destruction with sequestrum involving 

maxilla. Fistula/sinus tracts were demonstrated in two cases (Khademi et al, 2011; Pavan et 

al. 2018).   

Because of compromised bone healing ability in osteopetrosis. Minor events, such as surgical 

trauma from tooth extraction, are known to be associated with osteomyelitis in such cases 

(Nilesh, 2020). Out of the 11 patients reviewed in Table1, a history of tooth extraction was 

present in nine (81.8%) cases (Barry et al., 2007; Jayachandran & Kumar, 2016; Junquera et 

al., 2005; Khademi et al., 2011; Kulyapina et al., 2016; Krithika et al., 2009; Nilesh, 2020; 

Sallies et al., 2020; Trivellato et al., 2009). 

Osteomyelitis in patients with osteopetrosis can be intractable because of poor healing ability 

caused by poor bone vascularity, and can be refractory to various treatment modalities 

(Celakil et al, 2016; Pavan et al., 2018). This was evident in the present case as the patient 

was dealing with the disease for years before, reported multiple courses of antibiotic 

treatment, and had undergone earlier surgical approach, as judged by the CT scan. Therefore, 

good dental care and oral hygiene are extremely important in patients with osteopetrosis. 

Decayed teeth should be endodontically treated and tooth extraction should be avoided, if 

possible, and minimal trauma with extreme caution against infections should be followed 
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when extraction deemed necessary to avoid the development of potentially intractable 

osteomyelitis (Nilesh, 2020; Liu et al., 2016). 

There is no consensus regarding the treatment for osteomyelitis in the maxilla associated with 

osteopetrosis as the condition is very rare; no evidence from clinical prospective studies is 

available in the literature (Carvalho et al., 2018, Junquera et al., 2005). According to 

Carvalho et al. (2018), complete healing was achieved in only 44.4% of the reported cases of 

maxillary osteomyelitis in patients with osteopetrosis while most cases remained with 

incomplete healing and still dealing with the disease. All successfully healing cases were 

treated by prolonged use of at least two different antibiotic treatments combined with surgical 

procedures (sequstrectomy or partial resection). Prolonged hyperbaric oxygen therapy was 

reported as a successful treatment method by some authors (Carvalho et al., 2018; Junquera et 

al., 2005). Surgical closure of oro-antral communication after removal of necrotic bone is 

accomplished by local flap (Nilesh, 2020). Obturators are ideally used to close the maxillary 

defects (Sallies et al., 2020)      

In conclusion, although rarely encountered, osteopetrosis characteristics of dense bones on 

radiographs and CT are easily recognized by radiologists. Maxillary osteomyelitis is 

considered rare but may develop in a patient with osteopetrosis following tooth extraction, a 

chronic course or recurrence of the disease is expected. This report documents the CT 

findings of chronic maxillary osteomyelitis secondary to osteopetrosis.  
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