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كلمة رئيس التحرير:
السادة القراء األفاضل
يصدر هذا العدد ونحن على أعتاب السنة الثالثة من عمر المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
والتي نأمل أن تسهم مع شقيقاتها بالجامعات الليبية في نشر المعارف العلمية للرقي بمجتمعنا في كافة
المجاالت ،وهو ما يدفعنا إلى التأكيد بأن الجامعات والمؤسسات المناظرة ،هي أنجع وسائل التقدم في
وتخرج السواعد الفتية المؤهلة بما يسهم في تسريع
عصرنا الحاضر ،فهي التي تنتج اإلبداع المعرفي
ّ
نهوض بالدنا وتقدمها.
وكما تعودنا في األعداد السابقة ،تحفل صفحات هذا العدد بالبحوث والدراسات المتنوعة التي أبدعتها
العقول الوطنية ،والتي تشمل موضوعات نظرية وتطبيقية في المجاالت االقتصادية والمحاسبية والمالية
والتاريخية والهندسية ،نترك لقرائنا األفاضل مهمة االطالع عليها وتزويدنا بمالحظاتهم وآرائهم التي تعيننا
على تطوير المجلة والمضي بها قدما بما يسهم في بناء العقول واثراء األفكار وتنويع اآلراء ،كما ال يفوتنا
القيمة ،السيما التي
أن نجدد الدعوة لكافة األكاديميين والباحثين والمهتمين لتزويدنا ببحوثهم ودراساتهم ّ
تهتم بالشؤون والقضايا المحلية بما يساعد على استنباط الحلول لألزمات لتي تواجهنا ،فالمعارف والعلوم
كما أسلفنا ترتقي بالعقول واألفكار وتنهض بالدول والمجتمعات .وفي الختام نسأل هللا العون والتوفيق،
واضعين نصب أعيننا خدمة ليبيا الحبيبة بما يسهم في رقيها وتقدمها ،مع أمل اللقاء بكم في أعداد قادمة.

أ.د .عبدالقادر انويجي البدري
رئيس تحرير المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي
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شروط النشر وقواعده:
تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:
لشروط والمعايير التّالية:
 )1تستقبل المجلّة البحوث
العلمية الّتي تتوافر فيها ا ّ
ّ
 وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت المجلّة واختصاصها.النشر المتّبعة في المجلّة.
 التزامه بقواعد ّ تعبئة نموذج التّعهد واإلقرار الذي تعتمده المجلّة.مقدمة لموضوع البحث ،وأدبياته،
 )2ينبغي توفّر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث تتمثّل في ّ
منهجيته المناسبة لطبيعة المشكلة
بالمقدمة ،و
أهميته ،ومشكلته ،وتحديد عناصرها وربطها
ّ
ّ
ومصوغاته ،و ّ
البحثية
وعية الّتي م ّكنت الباحث من معالجة المشكلة
البحثية
الكمّية ،أو ّ
ّ
الن ّ
ّ
وتتضمن اإلجراءات والبيانات ّ
ّ
بحثية واضحة ،ونتائج ال ّدراسة ومناقشتها ،وتقديم توصيات مستندة إليها.
ضمن ّ
محددات وافتراضات ّ
أي
 )3يوقّع الباحث على تعهّد وفق نموذج خاص تعتمده المجلّة
ّ
ويتضمن مسؤو ّليته الكاملة عن ّ
أي
خل باألمانة
تجاوزات
يقدم ّ
المقدم للمجلّة لم ينشر ،ولم ّ
أن البحث ّ
العلمية ،و ّ
ّ
ّ
قانونية ،أو ما ُي ّ
للنشر إلى ّ
قيد بها :
الشروط ّ
مجلّة أخرى )4 .المعايير و ّ
كلية الّتي يجب التّ ّ
الش ّ
يقدم البحث مكتوباً باللّغة العر ّبية أو اللّغة اإلنجليزّية ومطبوعاً بمسافات  1.5بين األسطر ،والهوامش
 ّلكل االتجاهات وبالبرنامج ( )Wordوعلى ورق ( )A4وعلى وجه واحد ،وأن يكون نوع
( 2.5سم) ّ
المقدمة باللّغة العر ّبية ) )Simplified Arabicوبحجم ( )14عريض للعناوين
حجم الخطّ للبحوث ّ
المقدمة باللّغة اإلنجليزّية يجب أن
أما البحوث ّ
وحجم ( )12للمتن ،وحجم ( )10للجداول واألشكال ،و ّ
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يكون نوع الخطّ ( )Times New Romanوبحجم ) (14عريض للعناوين ،وحجم ( )12للمتن
وبحجم ( )10للجداول واألشكال.
 ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )25صفحة ٍّكحد أقصى بما في ذلك مالحق البحث.
المفتاحية ()Keywords
 يجب ّأال تزيد عدد كلمات العنوان عن ( )20كلمة ،وال تزيد عدد الكلماتّ
ملخصان باللّغتين العر ّبية واإلنجليزّية بما ال يزيد عن ()150
عن سبع كلمات ،وأن يرفق مع البحث ّ
كلمة لكل منهما.
الصفحة األولى من البحث عنوان البحث ،واسم الباحث أو(الباحثين)،
 من ّي أن يظهر في ّ
الضرور ّ
وجهة العمل ،والبريد اإللكتروني.
ّ
غوية
 يلتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتها ،وخلو البحث من األخطاء اللّ ّحوية.
وّ
الن ّ
 ترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسالت المتعلّقة بالمجلّة إلى البريد االلكتروني التّالي :Email: Journal_editor@oub.edu.ly
 )5ترتّب مراجع البحث وفقا لنظام ( )Harvardالمتعلّق بطريقة كتابة المراجع في قائمة المراجع.
فيشار إلى المراجع في متن البحث باالسم األخير للمؤلّف وسنة
أما طريقة التّهميش في المتن ؛ ُ
 )6و ّ
الصفحة الّتي رجع إليها الباحث وذلك بين قوسين ؛ مثال  ( :عبدالغفار.)88 :2014 ،
النشر ورقم ّ
وفي حالة وجود ُمؤلّفين اثنين تكتب كاآلتي( :الفرجاني والزليتني )15:2020 ،أما في حالة وجود
ويكتب بعده وآخرون مثال ذلك ( :الفاخري
األول ُ
أكثر من ُمؤلّفين ُ
فيشار إلى االسم األخير للمؤلف ّ
وآخرون ، )23 :2017 ،على أن تكتب األسماء كاملة للمؤلّفين في قائمة المراجع .ويجب أن تتوافق
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النشر ،كما يجب
المراجع في المتن مع المراجع الموجودة بالقائمة من حيث العدد  ،واالسم  ،وسنة ّ
اإللكترونية ،وأن ترتّب المراجع بالتّسلسل الهجائي لها في القائمة.
قية و
ّ
التّمييز بين المراجع الور ّ
ّ
الشكل،
يدل على فحوى الجدول أو ّ
 )7يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان ّ
كما يمكن وضع الجداول واألشكال في المالحق مع اإلشارة إليها في متن البحث.
بالنواقص (إن
تم إخطار الباحث إ
يتم إخطار الباحث ّ
ّ
لكترونيا في حينه بتاريخ استالم البحث ،وقد ّ
 )8ي ّ
األولي للبحث.
السير في اإلجراءات في ضوء التّحكيم
يتم االعتذار عن ّ
وجدت) أو ّ
ّ ّ
 )9ألسرة تحرير المجلة الحق في عدم نشر البحوث التي تتعارض مع شروط وقواعد النشر دون ذكر
األسباب.
للنشر حسب تاريخ قبوله.
للنشر يأخذ دوره ّ
 )10البحث المقبول ّ
بالضرورة عن
عبر
ّ
عبر عن وجهة نظر الباحث (الباحثين) ،وال تُ ّ
 )11ما ينشر في المجلة من بحوث تُ ّ
وجهة نظر المجلّة.
مالية عن البحث الذي ينشر
 )12ال تتقاضى المجلّة أجو ار على ّ
النشر فيها ،وال تدفع للباحث مكافأة ّ
فيها.
العلمية
النشر إلى المجلّة
للنشر قبوال نهائيا ،تنتقل حقوق ّ
 )13بمجرد إخطار الباحث بقبول بحثه ّ
ّ
للجامعة المفتوحة بنغازي.
هائية ،وبعد األخذ بالتّعديالت
للنشر عند إعادته للبحث في صورته ّ
 )14يمنح الباحث خطاب قبول ّ
الن ّ
المطلوبة.
إلكترونية من بحثه بصيغة ( ) PDFبالبريد اإللكتروني.
يتم منح صاحب البحث المنشور نسخة
ّ
ّ )15
ّ
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الدين والطقوس السحرية عند الليبيين القدماء
منذ عصور ما قبل التاريخ حتى القرن األول الميالدي

فاطمة على عمر الشيخي
عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب بجامعة بنغازي
dfatmaelsheke@gmail.com

ملخص البحث
يقدم هذا البحث دراسة تاريخية للديانة الليبية القديمة وارتباطها بطقوس سحرية مارسها الليبيون القدماء ،مستمدين قوتهم
من عبادة مظاهر الطبيعة والحيوانات والقوى الخفية وما يتعلق بها من طقوس سحرية اتسمت بالبساطة وخلوها من
التعقيدات.

فكانت الغاية الدينية من عبادة الشمس والثور والكبش في الكثير من النقوش الصخرية الحصول على نوع من

التأمين اإلقتصادي ،والغرض من تجسيد آلهة األمومة هو التقرب من القوى الخفية الموفرة لإلنتاج والخصوبة ،تمثلت في
مراسم الزواج المقدس واإلحتفاالت الدينية الخاصة ببداية السنة وما لحق ذلك من أساطير دينية وطقوس سحرية ،تميزت
بتنوعها وتمازجها مع الديانة الليبية حتى صارت قاعدة أساسية يمارسونها في كل مناسبة .األمر الذي دفعني للبحث في
العالقة ما بين الدين والطقوس السحرية وتأثيرها في المجتمع الليبي ودورها في تشكيل عاداته وتقاليده ،من خالل دراسة
النقوش الصخرية والمصادر اليونانية والرومانية والمراجع األجنبية والعربية.
الكلمات المفتاحية :الدين ،الطقوس السحرية ،النقوش الصخرية

Abstract
This research presents a historical study of the ancient Libyan religion and its connection
to the magical rituals by the aceient Libyans drawing their strength from the worship of the
manifestations of nature, animals, and hidden forces and the related magical rituals that were
characterized by simplicity and devoid of complications. The religious goal of worshiping

الدين والطقوس السحرية عند الليبيين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ حتى القرن األول الميالدي
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the sun, bull and ram in many rock inscriptions was to obtain economic insurance, and the
purpose of embodying the goddess of motherhood was to draw closer to the hidden forces
that provide production and fertility, represented in sacred marriage ceremonies and religious
It was

celebrations for the beginning of that of religious legends and magical rituals.

distinguished by its diversity and blending with the Libyan religion, until it became a rule that
they practiced on very occasion. Which prompted me to the relationship between religion and
magical rituals and their impact on Libyan society and their role in shaping its customs and
traditions. Through the study of rock inscriptions, Greek and Roman sources, and foreign and
Arabic and magical rituals.
Key words: Religion, magic rituals, rock carvings.
ذكر هيرودوت" "Herodotفي كتابه الثاني ،أن ليبيا القديمة (أفريقيا الحالية) تبدأ من غرب دلتا النيل حتى أعمدة
هراكليس " ."Heracledsولكن عند حديثه عن الليبيين في كتابه الرابع -نجد أنه قسمهم لمجموعتين تفصل بينهما بحيرة
تريتونيوس "("Tritoniusشط الجريد بتونس) .وبنى هذا التقسيم بناء على طبيعة حياة السكان وعملهم ،إحداهما تعيش إلى
الشرق من البحيرة ،ويمتد موطنها شرقا حتى دلتا النيل ،وتتألف من بدو رعاة ،والثانية تعيش إلى الغرب من البحيرة ،ويمتد
موطنها حتى أعمدة هيراكليس ،وتتألف من ُزراع ألفوا حياة األستقرار .يقدم هذا البحث دراسة تاريخية للديانة الليبية القديمة
وارتباطها بمعتقدات سحرية لدى الليبيين المقيمين شرقي البحيرة وغربها على حد سواء بما فيهم سكان الصحراء منذ
العصور الحجرية حتى القرن األول الميالدي.
في البداية اعتمد الليبيون على قوتهم البدنية وذكائهم الفطري في استثمار موارد الطبيعة .إال أنهم شعروا بالعجز تجاه
العديد من التحديات ،أدركوا حينها أن سعادتهم تعتمد إعتمادا كليا على مدى تحقيقهم من جهود في سبيل إرضاء قوى خفية
تتحكم في حياتهم وما يحيط بهم ،فلجأوا إلي تلك القوى يقدسونها مستخدمين طقوسا سحرية حتى يتمكنوا من تأمين وجودهم
وقهر كل ما يتهددهم .
ونظ ار لكثرة هذه الطقوس وتنوعها وتمازجها مع الديانة الليبية حتى صارت قاعدة أساسية يمارسونها في كل مناسبة،
وتداخلت عبادة الشمس مع عبادة الثور والكبش في الكثير من النقوش الصخرية ،وتم تشكيل بعضها في تماثيل حجرية
متعددة األحجام .األمر الذي دفعني لتقديم هذه الدراسة مستعينة بالنقوش والمصادر اليونانية والرومانية ،نظ ار الفتقار تاريخ

الدين والطقوس السحرية عند الليبيين القدماء منذ عصور ما قبل التاريخ حتى القرن األول الميالدي
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شمال أفريقيا القديم إلى وثائق ومصادر محلية على جانب كبير من األهمية ،لذلك فإن إعادة البناء التاريخي لهذه الفترة
أمر صعب .كونها تعتمد على المنهج التاريخي التحليلي والتقارير العلمية ،وفحص اآلراء الواردة في معظم الدراسات
والمؤلفات ذات الطابع األكاديمي للتوصل إلى المعلومات التاريخية قدر اإلمكان.
يعتمد البحث على عنصرين أساسيين  :دراسة النقوش الصخرية والمصادر التاريخية ،تشمل عبادة الحيوانات ومظاهر
الطبيعة والقوى الخفية وما يتعلق بها من طقوس سحرية اتسمت بالبساطة وخلوها من تعقيدات الكهنوت كما هو معروف
في الحضارة الفرعونية واإلغريقية .كما يحتوى البحث على خالصة تضمنت النتائج التي توصل إليها إلى جانب قائمة
بالمصادر الكالسيكية والمراجع العربية.
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر مهمة على سبيل المثال ال الحصر :كتاب التواريخ لهيرودوت خاصة
الجزء الرابع و الثاني منه ،والذي أورد فيه مظاهر العبادة لدى بعض القبائل الواقعة على طول الساحل الليبي وكذا قبائل
الداخل :هيرودوت ,الكتاب الرابع(الكتاب السكيثي والكتاب الليبي) ،وقد نقله عن اإلغريقية أ.د.محمد المبروك الدويب.
وكتاب بليني وساللوستيوس حرب يوغرطة،ترجمة محمد التازي سعود " ،" Sallustiu,s Bellum Iugurthinumوالشاعر
البيزنطي كوريبيوس في القرن السادس الميالدي" "Corripusفي كتابه ملحمة الحرب الليبية الرومانية ،باإلضافة إلى
القديس أوغسطين.
كما اعتمدت على المراجع األجنبية القيمة من بينها استيفان جزيل الذي يحتل مكانة خاصة بمؤلفه الضخم البالغ
ثمانية أجزاء ،وكتاب أوريك بايتس (الليبيون الشرقيون) ،ومن المراجع العربية التي استفدت منها كتاب محمد الصغير
غانم( المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ المغرب القديم).

أوال -:عالقة الدين بالطقوس السحرية:
يقصد بالدين نظام موحد من االعتقادات والممارسات المتصلة باألشياء المقدسة والتي تعني الممنوع والمرفوض ،وتلك
االعتقادات والممارسات التي تتوحد في أخالق المجتمع الواحد ،أما السحر فهو إدراك فردي ينحصر في مفهوم األمر
المدنس.
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وقد اعتمد الدين لدى المجتمع الليبي القديم على تقديس قوى خفية ،ال يحتاج فيه اإلنسان للدعاء والصالة إنما لطقوس
سحرية تمارس حسب نوع اإلله .فكان لكل مؤله طقس سحري خاص يعبد به ،لذلك تعددت الطقوس التعبدية القائمة على
ترديد الطالسم السحرية وتقديم القرابين البشرية أو الحيوانية .فعندما كان اإلنسان الليبي صيادا يسكن الكهوف والسهول
الفسيحة وقتها كانت الحياة قاسية موحشة صارمة ،وحياة بهذه القسوة تتطلب دينا يعتمد على السحر وتقديم القرابين لتجنب
خطر الوحوش ،ولما صار م زارعا استقر واستأنس الحيوان ،تحولت الطقوس من طلب الحماية من الوحوش لدين يسترضي
اآللهة وتجنب غضب الشياطين واألرواح الشريرة ،وبعد قيام الحضارات والمدن صار الدين يعتمد على مخاطبة اآللهة
للتقرب منها لحمايته من األعداء في الحروب واألوبئة ولتحقيق طموحاته المتعددة.
مجمل القول يعد مصطلح الدين والسحر مفهوم لفكرة واحدة تميزت بها الشعوب القديمة ،فالدين يتعلق بالخير والسحر
يتعلق بالشر ،فتعدد اآللهة أدى إلى تعدد الطقوس السحرية .ولم يكن الدين لعبادة هللا أو لجلب الراحة والطمأنينة ،بل لدفع
األرواح الشريرة ،وبالتالي لم ينفصل السحر عن الدين إال في الديانات السماوية.

ثانيا -:النقوش الصخرية وعالقتها بالطقوس السحرية:
ادرك اإلنسان الليبي القديم أن الحيوانات مورد رزقه وطعامه ،فخشى المجاعة مما دفعه إلى تقديسها والنظر إليها كقوة غامضة
تبعث الحياة وتتركز فيها األطماع واآلمال ،كما ارتبط الصيد بصور البطولة والشجاعة واإلقدام ،ومن هنا عاش مستمدا
عزيمته من إيمانه بآلهته التي صورها في شكل الحيوان ،الذي تمكن من صيده واستمد منه بعض قواه الخفية ،فيصبح شبيها به
من حيث القوة والبأس ،مما ييسر له فرصة الوقوف على لغته وأس ارره ومكره ودهائه ،مبتدعا طقوسه السحرية للسيطرة
عليه(الخادم،د.ت .) 8:ويعتمد السحر على مبدأين رئيسيين :األول يسمى قانون التشابه :وهو أن الشبيه ينتج الشبيه ،أي
إمكانية تحقيق الهدف عن طريق محاكاته أو تقليده .والثاني يسمى قانون التالمس اإلتصالي ،إي إمكانية التأثير على الكائن
بواسطة أخذ جزء من جسمه بعد إنفصاله عنه فيزيقيا .وتسمى التعاويذ والطالسم بسحر المحكاة " ،"Imitativeبينما تسمى
التعاويذ والطالسم التي تستند على قانون التالمس اإلتصالي "( "Contagiousفريز .)104 :1971،كما أن بعض الكلمات
السحرية التي ينطق بها أمام النقوش يمكن أن تتمم مفعولها ( )Gsell, 1920-28.,T.I:.243.فاالنسان رغم تقدمه
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الحضاري بالمقارنة بالمراحل السابقة الطويلة أثناء العصر الحجري القديم ،فهو اليزال يبحث عن األمن واألطمئنان واإلنتصار
على القوى الشريرة الضارة بحياته ومستقبله (الناضوري.)139-138 :1969،

ثالثا -:النقوش الصخرية وعبادة الكبش:
من خالل دراسة النقوش الصخرية نجد أنه من الصعب الفصل بين عبادة الشمس وبين عبادة الكبش والثور.
فالكباش ُرسمت على جدران الكهوف وعلى رؤوسها ما يشبه دائرة بيضاوية أو حلزونية؛ فربط الباحثون بينها وبين شكل
قرص الشمس .وال غرابة في وجود ما يشير إلى قرص الشمس ،إذ يبدو أن إنسان ليبيا القديمة قد أعجب بالشمس ،فاختار
وبجلها وحلت محل عبادة الشمس في ليبيا وهي أوفر وأغزر
لها رم اًز من المخلوقات التي تعيش معه وهي الكباش؛ ّ
فقدرها ّ
عدداً في األطلس الصحراوي ).)Henri 1987: 280
لذلك فإن البحث عن أصل عبادة الشمس عند الليبيين ،يتوقف عند النقوش الصخرية ( )Art Rupestreالوفيرة
لموضوع حيوان الكبش  -وفي أحيان قليلة  -لموضوع حيوان الثور وعلى رأسه شكل حلزوني يشبه قرص الشمس .لقد اعتبر -
معظم الباحثين  -هذه النقوش على أنها ذات داللة واضحة لتعظيم وتبجيل الليبيين لهذه الظاهرة الطبيعية وهي الشمس؛ فاختاروا
لها ،كما هي العادة لدى الشعوب القديمة ،حيوانًا يشبه في قوته وأناقته الشمس ،فلم يجدوا أحسن من الكبش رم اًز لهم .وأشهر
فجة الخيل (بقسنطينة) وكبش عين
البيض جنوب وهران ،ثم كبش ّ
كبش في تلك الرسومات هو ما ينسب إلى "بوعالم" في ّ
ناقة (بالجلفة) .وباكتشاف بعض الهياكل البشرية واألدوات الحجرية التي تعود إلى أصحاب هذه الرسوم ،تمكن الباحثون
من حسم األمر باستخدام الكربون المشع ( )C14الذي أعطى لها عم اًر يقدر بـ 5000سنة ق .م بينما رسوم الكباش في
الصحراء غير مزودة بما يشبه قرص الشمس(.)Henri,222
وبالتالي يتضح أن هناك صلة قوية وتداخل قوي بين الشمس كرمز لإلخصاب والكبش الفحل متكفل بربوبية
اإلخصاب الجنسي وصوره ،ولهذا رمزوا إلى أرباب اإلخصاب بحيوية الكبش الطلوق ،ويأتي على رأسهم أوزيريس ونهر
النيل (أي مصدر الماء) (مهران )308-307 :1983 ،و"بعل  -حمون" أيضاً حيث يتولى أمر الرعود واألمطار الجالبة
للخصب ومن ثم فهو إله الخصب واإلخصاب .وذلك ألن أهم مظاهر الفكر الديني تتصل بعقيدة الخصوبة واإلنتاج.
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رابعا -:الطقوس السحرية وآلهة األمومة -:
حاول اإلنسان استرضاء تلك القوى الخفية المنتجة للخلق الجديد ،سواء أكان إنسانيا أو حيوانيا أو نباتيا أو غير ذلك.
فمارس طقوسا سحرية مستيعنا بتماثيل ترمز لألمومة اإلنسانية كرمز قريب يلمسه بوضوح في مجتمعه اإلنساني ويعبر في
أبسط صور التعبير عن صورة من صور الخلق الجديد .ومن هنا بدأت فكرة آلهة األمومة ،إذ عثر على تماثيل صغيرة
تعود لفترة العصور الحجرية ،ويالحظ بصورة واضحة المبالغة في تصوير الظواهر الجنسية فيها ،تأكيدا لفكرة الخصوبة
والتوالد التي مثلت عنص ار حيويا مباش ار لكيانه وبقائه ،فبدأ في تقديس هذه القوة المنتجة معب ار عنها في شكل تمثال امرأة
منذ البداية بإعتبارها مثاالً مألوفاً بالنسبة إليه(الناضوري.)160: 1969،

خامسا -:الطقوس السحرية وعبادة الشمس-:
ذكر هيرودوت( (IV,181أن سكان سيوة يعبدون الشمس وخصصوا لذلك "بحيرة مقدسة"). ( Bates,1970:187-188
وأعتقد أن الماء في هذه المرة مرتبط بإله الخصوبة الذي هو مالزم للشمس إلخصاب األرض .وال يمكن أن نباعد بين عبادة
الشمس التي سادت العالم القديم ،وبين عبادة عضو التذكير (آمون في صورة مين بقضيب منتصب) ،ألن درجة الشبه بين
االثنين قوية فالشمس عامل إخصاب أساسي في األرض (إبراهيم )66 :1964 ،لزرع الحبوب ونموها عن طريق ح اررة الشمس
ثم حصدها وهي الصورة أيضاً التي تمثل دورة الحياة ،والتي تمثل أحد مظاهر الفكر الديني القديم عموماً ،القائمة على عقيدة
الخصوبة واإلنتاج.
في حين انفرد ميكروبيوس  Microbiusبذكر اسم إله الشمس الغاربة التي يتقرب لها قدماء الليبيين ويسمون هذا اإلله
"حمون" .أما في القرن السادس ميالدي فقد تكلّم كوريبوس  Corripusعن إله كان يعبده الليبيون في صورة ثور جرزيل
( )Gurzilوالذي كان نتاج عالقة حدثت بين آمون وبقرة .)Gsell, T.VI:.120).وهذه النصوص البونيقية من معبد
الحفرة (ضواحي قسنطينة) ،تتكلم عن إله قرطاجي  -بعل حمون  -وله صلة بمعتقد الشمس ألنه تم العثور على قرون
الكبش ضمن الجهاز الجنائزي للكثير من المقابر القرطاجية .وكذلك تمثال اإلله بعل حمون تمثله رجالً جالساً على عرشه
وفي يده اليسرى كبش صغير(غانم،ج.(415-414 :2011 ،3
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سادسا -:طقوس سحرية لحماية المواشي:
أشار البكري (وهو جغرافي عربي من القرن الحادي عشر الميالدي وصاحب "معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع")
إلى قبيلة جبلية جنوب المغرب كان لها معبود في صورة كبش (وأن هذه القبيلة كانت تخفي أمر هذه العبادة عن اآلخرين).
أما قبيلة  -لواتة  -في خليج "سرت" فإنها كانت توكل مهمة حماية ماشيتها إلى تماثيل صغيرة من حجر أو معدن إلله
اسمه جرزة(Bates: 188).
والجدير بالذكر أن الطقوس المتعلقة بالماشية ومنتجاتها غير معروفة ،وهناك من يرى بأن الكباش التي ظهرت في
الرنقوش الصخرية كانت عبارة عن قرابين للتضحية وليست المعبود نفسه؛ ودليلهم في ذلك أن اعناقها كانت محاطة برباط
وهي تتبع صاحبها مثل ما هو الحال في كبش فجة الخيل مثالً .فلو كانت هذه الكباش هي المعبود ما أدار لها الرجل ظهره،
بل األصح أن يكون مقابالً لها ،أي في وضعية المتعبد ).)Camps,1987:149

سابعا -:طقوس سحرية لزيادة اإلنتاج الزراعي:
أما الطقوس المتعلقة بالزراعة فهى كثيرة ،كانت تقام عند الحرث ،وعند رمي البذور ،وفي الحصاد وعند الدراس .فالبد من
الحصول على األمطار للمحاصيل ،وهى أمطار كثي ار ماترجى تحت السماء الليبية .هناك طقوس جلب المطر (Doutté,
 ،1909: 582 ff).التي تشير لها إحدى الفقرات لدى ديون كاسيوس( (Dion Cassius,LX, 9 ; saint Augustin
 ,Sermons, CXCVI, 4.واذا حدث جفاف طويل األمد ،فهناك طقوس أخرى من بينها الطواف بمغرفة القدر ،وهى ملعقة
كبيرة من الخشب تعرف بـ(غنجة) " ،(Gsell, VI: 120)"Ghonjaوالراجح أن المغرفة كانت في األصل مجرد بديل سحري

عن األرض الظمأى ،)Basset, 1921, II : 159).ولكنها بعد تطور الحق ،تحولت شخصا يدعى(عروس أنزار) " la
 "Fiancée d’Anzarوأنزار اسم مذكر يعنى المطر وتكسى العروس أي المغرفة بلباس غريب من األسمال التي تحيلها إلى
دمية خشنةGsell,Op.Cit.,T.VI,P.121..

ثامنا -:طقوس سحرية لطرد الشرور:
أشارت بعض النصوص القديمة (Plin.,VII,16; Plutarq., Calon,56; Silius Italicus,III,301).إلى وجود طقوس
سحرية كانت تستخدم لغرض تملك األموال ،وطرد الشرور بجميع أنواعها ،أو تالفيها ،واإلساءة إلى األعداء .من ذلك عادة
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اإلستحمام أو الرش بالماء لنفس الغرض أثناء اإلنقالب الصيفي ،وقد ندد القديس أوغسطين( (saint Augustin ,Sermons,
 .CXCVI, 4بهذا العمل الذي ظل معموال به في عدة مناطق في اإلقليم )Gsell,VI:121).ويصاحب ذلك المشي على
الجمر ،والبد من مساعدة طاقة الشمس حين تأخذ في التناقص ،ويكون ذلك بإيقاد الني ارن في األنقالب الصيفي للشمس ،وهذه
النيران تقابل نيران أعياد القديس يوحنا " (Ibid., VI:123). "feux de la Saint-Jeanوعادة المعارك التي يقع فيها تبادل
الضربات لزحزحة العدو ،التي تحدث عنها كل من هيرودوت)Herod., IV, 180

 (Bates.205.والقديس

أوغسطين (saint Augustin,De doctrina christiana,IV,24,53; Gsell,V: 32-33).وهى من الطقوس الغرض
منها كان يهدف ألن تطرد الشرور الساكنة في أجسام المتصارعين (Gsell,I:.244).وكذلك عادة ربط قطع من النسيج على
األشجار فتثبت فيها الشرور التي يراد التخلص منها ،أو إلى أحجار تلتقط ثم ترمى )Gsell,VI,P.121).وتصاحب هذه
الطقوس بعض الممارسات الجنسية.

) (Gsell,V:32-33فكانت ليلة الخطايا معروفة لدى أحد معاصري

أوغسطينde Damas, Fr. hist. Grc., III: 462, n. 135).

 (Nicolasفهى الشك تهدف إلى تقوية الخصب في

الطبيعة ،وفي النباتات المغذية على الخصوص.)Gsell,.VI:120).
كما أن أحد أعياد اإلبتهاج الذي كان في عهد يوغرثا يجري -حسب قول ساللوستيوس - (Sallust. LXVI, 2).في
جميع أنحاء افريقيا(ليبيا) ،ويقام عند نهاية فصل الشتاء ،فيمكن أن يكون عيدا شعبياً .إال أن قزال ال يرى في هذه الطقوس
أي تأثير فينيقي ،وفي حالة قي ام الفينيقيين بهذه الطقوس فالبد أنهم ربطوها بأساطير وعبادة آلهتهم ،وذلك في وقت سابق
لمجيئهم إلى ليبيا .وربما اقتصر تأثيرهم بأن جعلوا اآلهالي يدمجوا الدين في السحر ،بدليل أنه المبرر لطقس نيران
المباهج التي توقد في اإلنقالب الشمسي بالصيف ،والتي تهدف لإلحتفاظ بالطاقة الشمسية ،واإلستحمام الغاية منه
الحصول على المطر ،ألن الشمس في ليبيا تكون في أشد ح اررتها في نهاية يونية والشهرين التاليين له ،كما أن المطر
غير مرغوب في بداية الصيف،ألنه فصل الحصاد ،مما يؤكد أن هذه الطقوس وافدة على ليبيا (Gsell, VI:123; IV:
311-3, 319).
وطقوس أخرى تجدد في النباتات القوة الحيوية التي ضعفت بعامل السن .والبديل السحري لهذه القوى يكون
(مسناً) ،حيواناً كان أو أنساناً .وكان في األوائل يطرد بعد ذلك أو يقتل بالنار عادة ،ولكن القتل لم يعد سوى صوري ،أو
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أصبح يستعاض عنه بدمية) .) Gsell.VI:121فكان بعل  -حمون سيد المبخرة "سيد المعبد" الذي تقدم فيه األضاحي
البشرية واألضاحي البديلة( الفرجاني)17 :1993،
وهناك أيضاً طقوس تصاحب الوالدة ،والزواج والجنائز واستق أر الغيب ،وغير هذه التي تكون للبناء ،وإلصالح دور
السكنى ولحفر اآلبار ،وغير ذلك .واع تبرت أجزاء أخرى من الجسم اإلنساني وعاء للقوى الخفية ،وبخاصة الشعر ،وهناك
عادة انتشرت بين الليبيين وهى تجميع الشعر في ضفيرة واحدة تجتمع في خصلة(كالعرف أو الذؤابة) أعلى الرأس( دايزنج،
)450 :1985

تاسعا -:الطقوس االسحرية وعبادة أرواح األسالف:
حسب رأي "بيتس" ( )Bates.207فإن عبادة األرواح كانت متجذرة بعمق في المجتمع الليبي ،وأنهم كانوا يستعينون
النسامون يلجؤون إلى قبور الرجال الذين
النسامونيس حيث «كان ّ
باألموات في التطلع إلى المستقبل ،وهي عبادة شائعة عند ّ
كانوا في حياتهم مشهورين بالعدل والكفاءة فيضعون أيديهم على هذه القبور وأحياناً يستلقون على قبورهم وما يتراءى لهم
في نومهم ،يكون جواب أجدادهم حول مشاكلهم واختالفاتهم»((Herod., IV,172

عاشرا -:الوشم والطقوس االسحرية:
يرى بيتس أن بعض عالمات الوشم هى في الواقع رموز وطقوس دينية منها مثال الوشم الذي على شكل صليب يرمز إلى
إله الشمس .وان بعض العالمات األخرى ترمز إلى الربة تنيت...إلخ )(Herod., IV,172

الخـــــــــاتمة
رغم استطاعة اإلنسان الليبي القديم توظيف عقله في صناعة األدوات الحجرية التي مكنته من التكيف مع بيئته ،ونجاحه
في خطوته األولى التي تلتها سلسلة من اإلنجازات تمكن بفضلها السيطرة على البيئة والتقليل من مخاطرها .إال أنه بقيت
هناك بعض الظواهر التي لم يتمكن بكل ما لديه من قدرات عقلية أن يسيطر عليها بدرجة كافية أو أن يفسرها تفسي ار
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واضحا ومقنعا .ومن هنا اصطدم بأمور وظواهر يستعصى على عقله وفكره فهمها ،فكانت الغاية الدينية وراء تجسيد آلهة
األمومة هى التقرب من القوى الخفية الموفرة لإلنتاج والخصوبة ،تمثلت في مراسم الزواج المقدس واإلحتفاالت الدينية
الخاصة ببداية السنة وما لحق ذلك من أساطير دينية ،وبالتالي الحصول على نوع من التأمين اإلقتصادي ،أدى إلى تثبيت
تلك المعتقدات لدى اآلهالي (الناضوري .).34-31 :كما أن هذه الطقوس كانت تهدف لما يعرف باألمن الوقائي ،وهو
ما يتصل بحماية األفراد ووقايتهم من األمراض والشرور المختلفة وكذلك حماية المجتمع من التهديدات التي من المحتمل
ان يتعرض لها ،هذا باإلضافة إلى حمايته من الكوارث الطبيعية (الناضوري)161 :
صيدا كان التنقل أم رعيا
خالصة القول ،كان من الطبيعي أن يشعر الليبيون القدماء خالل تنقلهم من مكان إلى آخر
ً
لمواشيهم ،بحاجتهم إلى إلتماس الحماية من إله يكون هادياً ومرشداً لهم ،يعينهم ببركاته في تنقالتهم عبر الصحراء
والواحات ويكشف لهم عما يجهلونه وينبئهم به .لهذا مارسوا الطقوس السحرية والمعتقدات الدينية بعمق في مضمونها وأثروا
في البيئات المجاورة لهم وتأثروا بها (األثرم.)80 :1994 ،

قائمة المصادر والمراجع
Dion Cassius, Historiae Romanae.
saint Augustin,Epistula de Libris de civitate dei,Sermons.
Sallustius,Bellum Iugurthinum .
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Herodot, The Histories.
Pliny, The Natural History
Plutarque, Calon le Jeune.
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الملخص:
هدف البحث إلى التعرف على معوقات تطبيق وتبني نظام المحاسبة األلمانية )Grenzplankostenrechnung (GPK
في الفنادق الليبية ،تم اختبار أربعة جوانب قد تعيق تطبيق نظام ( GPKجوانب تنظيمية ،جوانب تشريعية ،جوانب تقنية،
جوانب فنية) ،أيضاً هدف البحث إلى التعرف حول ما إذا كان هناك فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق نظام
GPKتعزى للمتغيرات الشخصية للمستهدفين ،ولتحقيق أهداف البحث تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي ،حيث قام
الباحثان بتطوير إستبانة معتمدين على العديد من الدراسات السابقة واإلطار النظري ،وقد تم التأكد من مصداقيتها ومعامل
الثبات لها ،وقد أجري البحث على عينة عشوائية قدرها ( )75وحدة معاينة ،ولتحليل بيانات البحث تم االستعانة بالبرنامج
اإلحصائي من خدمة البرمجيات الواردة في ( ،)SPSSوقد تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي:
تمثل المعوقات المطروحة بالبحث جوانب أساسية تواجه تبني وتطبيق نظام  GPKبعينة البحث ،وذلك لمعظم محاور هذه
مستوى مرتفعاً ،وذلك بالتوافق مع
المعوقات ،حيث سجل المستوى العام لمعوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية GPK
ً
النتائج المسجلة لكل األبعاد الجزئية التي تناولت المعوقات قيد الدراسة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات
داللة إحصائية لمتوسطات معوقات  GPKتعزى للمتغيرات (المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة
العملية) عند مستوى داللة معنوية ( .)%5وقد أوصى البحث بعدة توصيات أهمها العمل على تركيز زيادة إلمام العاملين
في الفنادق بماهية نظام  GPKوالتعريف بمزاياه ،واعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين مختصة بنظام  ،GPKوضع
سياسات وأهداف واضحة للفنادق ،والنظر في تعدد الجهات المسئولة عن اتخاذ الق اررات وتضارب المسؤوليات
والصالحيات فيما يتعلق بتطبيق نظام .GPK
الكلمات المفتاحية :نظام المحاسبة األلمانية ،نظم التكاليف ،الفنادق ،ليبيا.
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Abstract: The aim of the research is to identify the obstacles to the application of the
German accounting system GPK in Libyan hotels. Four aspects that may hinder the
application of the GPK system have been tested (organizational aspects, legislative aspects,
technological aspects, technical aspects). The research also aimed to identify whether there
are significant differences in the averages of obstacles to the application of the GPK system
due to the personal variables. The descriptive analytical method was applied, where the
researchers developed a questionnaire based on many previous studies and the theoretical
framework, and its credibility and reliability coefficient were confirmed. The research was
conducted on a random sample of (75) sampling units. The research data was analyzed using
the statistical program (SPSS), and many results were reached that can be summarized as
follows:
The obstacles presented in the research represent basic aspects facing the application of the
GPK system in the research sample. The general level of the obstacles to the application of
the German accounting system GPK recorded a high level, in accordance with the results
recorded for all the partial dimensions that dealt with the obstacles under study. The results
also showed that there were no significant differences of statistical significance for the
averages of GPK obstacles due to the variables (educational qualification, scientific
specialization, job title, work experience) at the level of significant significance (5%).
The research recommended several recommendations, the most important of which are to
focus on increasing the knowledge of hotel workers about what the GPK system is and
identifying its advantages, preparing and implementing training programs for employees
related to the GPK system, setting clear policies and objectives for hotels, and considering the
multiplicity of authorities responsible for making decisions and conflicting responsibilities
and powers regarding the application of GPK system.
Keywords: German accounting system, cost systems, hotels, Libya.

:  مقدمـة.1
 وتمثل نظم المعلومات،تعتبر نظم المعلومات بشكل عام هي األساس في جميع المؤسسات من أجل اتخاذ الق اررات
 نظ اًر لما تحتويه من معلومات كمية وغير كمية وثيقة الصلة,المحاسبية أهم تلك النظم التي يعتمد عليها متخذو الق اررات
 وما لها من، وكذلك لتقديمها معلومات تساعد المؤسسات في التخطيط االستراتيجي,بالق اررات اليومية المتعلقة بالنشاط
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تأثير مباشر على الوضع التنافسي ,حيث يؤدي تطبيق نظام معلومات جيد ومتطور إلى تحقيق ميزة تنافسية تسعى
المؤسسات إليها لضمان النجاح واالستم اررية.
وحيث تتنافس المنشآت فيما بينها من أجل اقتطاع حصة من السوق ،وفي سبيل ذلك تعتمد على نظم معلومات
مختلفة تساعدها على اتخاذ الق اررات المناسبة التي تضمن استمرارها ونموها وتحقق أهدافها اإلستراتيجية .ونظم المعلومات
المحاسبية هي من أهم تلك النظم ،حيث تعتمد مجموعة كبيرة من الق اررات المهمة على المعلومات التي ينتجها نظام
المعلومات المالي ,ويعتبر نظام معلومات التكاليف أحد فروع نظام المعلومات المالي المعني بتقديم هذه المعلومات لإلدارة.
ونظ اًر للطبيعة الخاصة للفنادق والتي هي خليط مابين النشاط الخدمي والصناعي والتجاري ,ونظ اًر ألن مقاييس الجودة
تحكمها معاي ير دولية في الفنادق ,فإن المنافسة تشتد بين الفنادق حول قدرتها على التحكم في تكاليف األنشطة والخدمات,
مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوب .لذلك فإن وجود نظام معلومات تكاليف متطور في الفنادق قد يلعب دو اًر حاسماً
في قدرتها على البقاء واالستمرار في المنافسة.

 .2مشكلة البحث:
أكدت الكثير من الدراسات في قطاع الفنادق أن هناك قصور في معلومات التكاليف المقدمة لمتخذي الق اررات ,كما أكد
ذلك كل من )( ,)Jawabreh, 2012, pp184-185حميدان والسودة ,2012 ،ص(Ainon Ramli,2015,pp ,)25
) ,56-57ويكمن هذا القصور في انخفاض جودة المعلومات التي تقدمها تلك األنظمة .حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن
نظم معلومات التكاليف في الفنادق ال تقدم معلومات دقيقة ومالئمة ,وال تساعد اإلدارة على التخطيط والرقابة وال يمكن
االعتماد عليها عند اتخاذ الق اررات.
والفنادق الليبية ليست استثناء من ذلك ،حيث أن هناك قصو اًر في نظم معلومات التكاليف بالفنادق الليبية ,مما يؤثر
على جودة المعلومات المقدمة لمتخذي الق اررات ,فالمعلومات المقدمة من نظام معلومات التكاليف في الفنادق الليبية هي
غير دقيقة وغير مالئمة وال تظهر الطاقة غير المستغلة وال تظهر الوقت غير المستغل ,كما أن نظام معلومات التكاليف
في الفنادق الليبية ال يقوم بتحديد تكلفة األنشطة والخدمات المختلفة بدقة وانما يظهر أرقاماً إجمالية للتكاليف (الترهوني,
.)2016
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هذا الوضع في الفنادق الليبية شكل أزمة كبـيرة ,تظهر جلياً في لجوء معظم مدراء الفنادق والمـدراء التنفيذيون ومتخذي
الق اررات في المستويات المختلفة ,إلى اتخاذ ق اررات ارتجالية وباالعتماد فقط على الخبرة الشخصية ,وفي ظل نقص شديد
السيما معلومات التكاليف.
للمعلومات الالزمة التخاذ الق اررات ّ
ويرى الباحثان أن عدم قدرة نظام معلومات التكاليف الحالي في الفنادق الليبية على توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن
االعتماد عليها في عــملية التخطيط والرقابة واتخاذ الق ـ اررات ,هو أمر غير مقبول في ظل وجود نـظم معلومات تكاليف
متطورة مثل نظام محاسبة التكاليف األلمانية ) (GPKالذي حقق نجاحا ملحوظا في الكثير من الشركات في ألمانيا والدول
الناطقة باأللمانية مثل سويس ار والنمسا ,مما دفع معهد المحاسبين اإلداريين ) )IMA,2006إلى االهتمام بهذا النظام
وارسال بعثات علمية للتعرف عليه.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤلين الرئيسين التالين :
التساؤل األول :ما هي معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا ؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تم تقسيمه إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية على النحو اآلتي :
 .1هل هناك جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .2هل هناك جوانب تشريعية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .3هل هناك جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
 .4هل هناك جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا؟
التساؤل الثاني :هل هناك فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل العلمي،
التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية؟

 .3أهــداف البحث:
يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى معرفة معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا من خالل التعرف على المعوقات التنظيمية والتشريعية والتقنية والفنية إن وجدت.

 .4فرضيات البحث:
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لتحقيق أهداف البحث تم صياغة الفروض التالية:
الفرض الرئيس :ال توجد معوقات لتطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا.
تم تقسيم هذا الفرض إلى أربعة فروض فرعية على النحو اآلتي :
الفرض الفرعي األول :ال يوجد جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الثاني :ال يوجد جوانب تشريعية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الثالث :ال توجد هناك جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام
العاملة في ليبيا.
الفرض الفرعي الرابع :ال توجد جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة
في ليبيا.
الفرض الرئيس الثاني :ال توجد فروق جوهرية لمتوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل
العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية.

 .5أهميـة البحــث:
يساهم هذا البحث في إثراء الفكر المحاسبي واإلداري المتعلق بنظم اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ,كما يساعد الباحثين في
نظم معلومات التكاليف من خالل تقديمه لمجاالت بحث جديدة وخصوصاً تلك المتعلقة بتطبيقات نظام المحاسبة األلمانية
) ،(GPKأيضاً تنعكس أهمية هذا البحث على الفنادق من حيث تحسين جودة نظام معلومات التكاليف المطبق بها.

 .6منهجية البحـث:
تبنى البحث المنهجين الوصفي والتحليلي باالعتماد على ما ورد في األدب المحاسبي المتعلق بنظام المحاسبة األلمانية
) ,(GPKوتم االعتماد على استمارة االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ,واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار
فروض البحث باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS
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 .7مجتمع وعينة البحث:
تمثل مجتمع البحث في العاملين باألقسام ذات العالقة بموضوع البحث بفنادق القطاع العام في ليبيا ،حيث شمل
المبحوثين أقسام المحاسبة والتكاليف ونظم المعلومات ،والعاملين بالمستويات اإلدارية ذات االرتباط بالق اررات المرتبطة
بمتغيرات البحث .حيث تمثل المجتمع حسب اإلحصاءات المتوفرة للباحثين بعدد ( )110وحدة معاينة بمدينة بنغازي ،تم
اختيار عينة عشوائية بسيطة تمثلت بعدد ( )75وحدة معاينة.

 .8حدود البحـث:
-

حدود موضوعية :تناول البحث معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKكنظام معلومات تكاليفي بالتطبيق
على قطاع الفنادق الليبي.

-

حدود مكانية :اقتصر هذا البحث على الفنادق الليبية العامة العاملة في ليبية بمدينة بنغازي فقط دون التطرق
للفنادق األخرى سواء الخاصة أو غير الليبية.

-

حدود زمنية :تم إجراء هذه الدراسة عن الفترة  2020/1/1حتى .2020 /12/31

 .9الدراسات السابقــة :يتناول هذا الجزء أهم الدراسات التي تناولت متغيرات هذا البحث:
-

دراسة ( )AinonRamli, 2015بعنوان "حالة نظام المعلومات المحاسبي المطبق في صناعة الفنادق" تم في
هذه الدراسة بيان إلى أي مدى يتم االعتماد على نظم المعلومات المحاسبة في فنادق البلدان النامية ,حيث تم أخذ
عينة من فنادق ذات تصنيف الثالث واألربع والخمس نجوم في ماليزيا ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على:

-

مدي مساهمة المعلومات المقدمة من قبل نظام المعلومات المحاسبي في الفنادق في عملية التخطيط.

-

مدي مساهمة المعلومات المقدمة من قبل نظام المعلومات المحاسبي في الفنادق في عملية اتخاذ الق اررات.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن نظام المعلومات المحاسبي الفندقي في الدول النامية هو نظام
بدائي وغير حديث وال يقدم معلومات ذات جودة عالية ،كما أن االعتماد على معلومات نظام المعلومات المحاسبي عند
اتخاذ الق اررات في الفنادق يتم بشكل محدود.
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 دراسة ( حميدان و السودة )2012 ،بعنوان "أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة الفندقية :دراسةميدانية في البيئة السورية" ،أجريت هذه الدراسة على نظام المعلومات المحاسبي الفندقي في الفنادق العاملة داخل مدينة
حلب السورية وهدفت إلى بيان أهم مكونات النظام المحاسبي الفندقي وابراز دور هذا النظام في تخفيض تكلفة الخدمات
الفندقية ،وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة في نظام المعلومات المحاسبي بالفنادق ،وقد أظهرت النتائج عدم مساعدة نظام
المعلومات المحاسبي الفندقي المستخدم في معظم المنشآت الفندقية مجتمع الدراسة متخذي الق اررات على ضبط تكلفة
الخدمات الفندقية ضمن الحدود المقبولة أو المخططة ،فضالً عن وجود نقص في الكوادر المالية المؤهلة للعمل في
المنشآت الفندقية.
-

دراسة ( )Fridl et. al., 2009بعنوان "كيف قامت الشركات األلمانية بتشغيل نظام محاسبة التكاليف؟ ",
وجاءت هذه الدراسة من أجل فهم طبيعة وخصائص نظام محاسبة التكاليف األلمانية ،حيث أن العديد من
متخذي الق اررات في الواليات المتحدة األمريكية غير راضين عن نظام التكاليف لديهم ,ويرون في نظام محاسبة
التكاليف األلمانية خصائص و مميزات يمكن االستفادة منها .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي:
نظام محاسبة التكاليف األلمانية  GPKيوفر معلومات أكثر دقة و أكثر تفصيالً من نظام التكاليف في الواليات

-

المتحدة األمريكية.
-

يعطي المدراء التنفيذيون في ألمانيا أهمية أكبر لنظام محاسبة التكاليف من نظام المحاسبة المالية.

-

يقوم نظام  GPKبفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة بدقة.

-

يدعم نظام  GPKالق اررات على المدى القصير.
-

دراسة عام ( )Krumwiede et. al., 2007بعنوان "مقارنة بين نظام محاسبة التكاليف في ألمانيا والواليات
المتحدة األمريكية " ,وقد قامت الدارسة باستقصاء أراء ( )148شركة ألمانية و( )130شركة أمريكية للتعرف
على خصائص ومميزات نظام محاسبة التكاليف األلمانية ،وأهم الفروق بينها وبين نظام محاسبة التكاليف في
الواليات المتحدة األمريكية .

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
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تركيز الشركات األلمانية على معلومات التكاليف بشكل أكبر من الشركات األمريكية التي تعتمد بالدرجة األولى
على معلومات المحاسبة المالية.

-

معظم متخذو الق اررات في الشركات األلمانية راضين عن نظام معلومات التكاليف لديهم.

-

نظام محاسب ة التكاليف األلمانية أكثر دقة من نظام محاسبة التكاليف في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد ساهمت
دقة الهندسة األلمانية في ذلك.
يركز نظام المحاسبة األلمانية على دقة ومالءمة معلومات التكاليف بالدرجة األولى.

-

دراسة ( )Brian & Mackie, 2006تحت عنوان "دمج نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKمع نظام تحديد
التكلفة على أساس النشاط ) (ABCعلى الطريق نحو محاسبة استهالك الموارد ) ،(RCAهدفت هذه الدراسة
إلى تحسين جودة المعلومات المقدمة لمتخذي الق اررات عن طريق تطبيق نظام محاسبة استهالك الموارد ,الناتج
من اندماج نظام المحاسبة األلمانية  GPKمع نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط  ,ABCأجريت هذه
الدراسة على مستشفى األطفال الكبير في مدينة تورينتو بكندا ,حيث كان هذا المستشفى يستخدم نظام المحاسبة
األلمانية ) (GPKمنفردا ,وركزت هذه الدراسة على دمج نظام التكلفة على أساس النشاط مع نظام المحاسبة
األلمانية لتحسين نوعية المعلومات المقدمة للمدراء التشغيليين.

بعد الدمج بين النظامين حدث تحسن ملحوظ في نوعية المعلومات التي يقدمها النظام ,كما بينت الدراسة المزايا األساسية
للدمج بين النظامين والمتمثلة في األتي:
 زيادة درجة الدقة في تتبع التكاليف.
 مكن الدمج بين النظامين المستشفى من تخصيص التكاليف بدقة أكبر.
 مكن الدمج نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKمع نظام تحديد التكلفة على أساس النشاط ) (ABCالمستشفى
من إدارة الطاقة العاطلة بشكل أفضل

 .10اإلطار النظري:
 10.1نظام المحاسبة األلمانية )(GPK

معوقـات تطبيـق نظام المحاسبة األلمانية ( )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبـيا

28

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

المجلد الثالث  -العدد األلو
يناير 2022م

نظام المحاسبة األلمانية ( )GPKهو نظام يطبق في ألمانيا وفي الدول الناطقة باللغة األلمانية ،ظهر هذا النظام في
أواخر عام  ,1940وينسب الفضل في مبادئ الـ  GPKإلى كل من مهندس السيارات األلماني )(Hans Georg
واألكاديمية األلمانية ) ,(Rickards, 2005, p 112) (Kilgerيتكون ) (GPKمن أربعة عناصر أساسية كما هي مبينة
بالشكل ( (Fried et al, 2009, p p 39-43) )1كاآلتي:
-

محاسبة نوع التكلفة :وهنا يتم فصل التكاليف حسب نوعها مثل األيدي العاملة وتكاليف المواد وتكاليف
االستهالك وغيرها ,ثم يتم تقسيم هذه التكاليف إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة ,توجه بعد ذلك إلى مراكز التكلفة
الخاصة بها.

-

محاسبة مركز التكلفة :وهو العنصر األكثر أهمية في ( ،)GPKويمكن تعريف مركز التكلفة هنا بمجال
المسئولية الذي تم تحديده لمدير معين ،وهو مسئول عن أداء هذا المركز ,ونجد هنا تداخل بين مفهوم مراكز
التكلفة ومراكز المسئولية حيث وفقاً لنظام المحاسبة األلمانية كل مركز تكلفة هو في نفس الوقت مركز مسئولية،
في حين أنه في األنظمة التقليدية ليس بالضرورة أن يكون مركز التكلفة هو في نفس الوقت مركز المسئولية,
ومن الممكن أن يتجمع أكثر من مركز تكلفة لتكوين مركز مسئولية ,ومن خصائص ) (GPKكثرة مراكز التكلفة.

كما يتم تقسيم مراكز التكلفة إلى نوعين :
جمع فيها التكلفة التي تستهلك مباشرةُ من قبل المنتج أو الخدمة القابلة للبيع (تتعلق
أ -مراكز تكلفة أولية :وهي تُ ّ
بعملية التصنيع أو أداء الخدمة).
ب  -مراكز التكلفة الثانوية  :وهي مراكز تكلفة تجمع فيها التكاليف التي تدعم مراكز التكلفة األولية ,مثل تكنولوجيا
المعلومات وخدمات الموارد البشرية التي توفر التدريب والتوظيف وغيرها.
-

محاسبة تكلفة المنتج أو الخدمة :هنا يتم تجميع كل التكاليف ذات العالقة بمنتج معين في حساب تكاليف
( ،(GPKكما يضاف عليها التكاليف الثابتة بطرق التحميل المعروفة.

-

هامش المساهمة من أجل تحليل الربحية :وهو المكون النهائي الذي يكمل نظام التكاليف الحدية ))GPK
بإضافة العائدات ،حيث يسمح هيكل ( (GPKبإجراء تحليل أكثر تفصيالً لمدى هامش المساهمة لكل عنصر
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من عناصر التك لفة في الربحية ،وهذا النوع من إدارة الربحية يوفر معلومات تدعم الق اررات في المدى القصير
مثل ق اررات التسعير ،وكذلك يوفر معلومات التخاذ الق اررات على المدى الطويل.
شكل ( )1مكونات نظام GPK
مركز التكلفة

نلوع التكلفة

محاسبة تكلفة المنتج

محاسبة هامش المساهمة

تكاليف ثابتة
اإليرادات

تكاليف ثابتة

 التكاليف المتغيرةتكاليف متغيرة غير مباشر

تكاليف متغيرة
غير مباشرة

تكاليف متغيرة
غير مباشرة

= هامش المساهمة 1
 -تكاليف ثابتة ( للمنتجات)

تكاليف مباشرة

تكاليف مباشرة

= هامش المساهمة 2
 -التكاليف الثابتة (للمنشأة)

اإليرادات المحاسبية

= الربح /الخسارة

المصدر)Fried et al, 2009, p 40) :

 10.2النظم الفرعية لنظام المحاسبة األلمانية ):(GPK
يشتمل نظام المحاسبة األلمانية على ثالث نظم فرعية كاآلتي :

 10.2.1نظام التكاليف المتغيرة :حيث يتم فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة لكل مركز من مراكز التكلفة ,مع
استخدام منهج هامش المساهمة.
 10.2.2نظام التكاليف المعيارية :التخطيط للتكاليف وتحليل االنحرافات.
 10.2.3تبني فلسفة تحميل التكاليف :وذلك بإتباع خمس إجراءات كاآلتي :
-

تحديد التكلفة غير المباشرة على أساس العديد من مراكز التكلفة.

-

تحميل تكاليف مراكز التكلفة المساعدة على مراكز التكلفة األساسية.
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-

قياس المخرجات لكل مركز تكلفة باستخدام مقياس واحد على األقل.

-

تحليل االستهالك لكل مركز تكلفة.

-

تحديد وقياس تكلفة الطاقة العاطلة.

شكل ()2

النظم الفرعية لنظام المحاسبة األلمانية

 10.3خصائص نظام ):)GPK

المصدر ( :خطاب ,2009 ,ص )146

ذكر ( )Kamwiede, 2005, PP 29-30مجموعة من المزايا لنظام ) (GPKمنها ما يأتي :
.1

كثرة مراكز التكلفة مقارنة مع المنشآت في الواليات المتحدة األمريكية فهي تتراوح ما بين  8مركز إلى
 20000مركز.

.2

تتبع أكثر دقة لخصائص التكلفة وفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف على نحو أفضل.

.3

نظام ( (GPKبسيط ويحقق درجة أكبر من الشفافية في عرض معلومات التكاليف.

.4

يحسن الرقابة على التكاليف ويساعد على تخطيط اإلنتاج بشكل أفضل.

.5

تحليل أفضل لق اررات الشراء والصنع والق اررات المرتبطة بالطاقة.
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 .11الدراسة الميدانية:
تم استقصاء آراء عينة عشوائية من أراء المستهدفين بفنادق القطاع العام في ليبيا حول متغيرات الدراسة ،حيث تم إعداد
بناء على مقياس  Likertالخماسي .قسمت االستبانة إلى أربعة أجزاء تناولت البيانات
استمارة استبانة أُعدت لهذا الغرض ً
الديموغرافية للمشاركين ،وأبعاد الموضوع المتمثلة بـ (المعوقات التنظيمية لتطبيق نظام  ،GPKالمعوقات التشريعية لتطبيق
نظام  ،GPKالمعوقات التقنية لتطبيق نظام  ،GPKالمعوقات الفنية لتطبيق نظام .)GPK

 11.1مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة بالمستهدفين بفنادق القطاع العام بمدينة بنغازي،حيث بلغ مجتمع الدراسة من خالل المسح ()110
وحدة معاينة ،تم اختيار عينة عشوائية تمثلت بـ ( )75محاسب ،بما يمثل %68من حجم المجتمع ،بلغت االستبانات
الموزعة ( )75استبانة ،وقد استرد الباحثان جميع هذه االستبانات أي بمعدل استجابة ،%100بلغت االستبانات القابلة
للتحليل ( )70استبانة بما يمثل نسبة ( .)%93وفيما جدول البيانات المتعلق بتوزيع االستبانات:
جدول رقم ( )1توزيع االستمارات
االستمارات الموزعة

االستمارات المجمعة

االستمارات القابلة للتحليل

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

75

%100

75

%100

70

%93

تم تحليل البيانات التي تم تجميعها باستخدام برنامج إحصــائي من خدم ــة البرمجيات الواردة في (SPSS) Package for

.Social Sciences Statistical
 11.2خصائص سالمة المقياس:
للتحقق من ثبات مقياس الدراسة ،طُبقت معادلة ألفا كرونباخ  ،Alpha Cronbachفقد بلغت قيمة معامل الثبات لبعد
معوقات تنظيمية لتطبيق نظام  ,)0.86( GPKفي حين بلغ معامل الثبات لبعد معوقات تشريعية لتطبيق نظام GPK
( ,)0.94أما مقياس معوقات تقنية لتطبيق نظام  ،)0.91( GPKوسجل بعد المعوقات الفنية لتطبيق نظام GPK
( ،)0.83وقيمة كلية للمقياس بلغت ( .)0.77وتعتبر هذه القيم مرتفعة مما يشير إلى ثبات االستبانة وقوة تماسكها
الداخلي وأنها واضحة لقارئها .وبالتالي يمكن االعتماد عليها.
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أيضاً تم التحقق من صـدق مقيـاس الدراسةمن خالل طريقة الصدق الذاتي أو اإلحصائي،Statistical validity
والذي يقاس باستخدام المعادلة التالية:

 v  aحيث =v :معامل الصدق الذاتي = a .معامل ثبات المقياس .حيث

أظهرت النتائج أن معامالت الصدق  Coefficients Validityلمتغيرات الدراسة عالية ،تراوحت ما بين ( )0.74إلى
فعالً لما يجب قياسه .انظر الجدول التالي:
( )0.954مما يعطي الثقة في صدق مقياس الدراسة وأنه ُمصمم ّ
جدول رقم ( )2قيم معامالت الثبات والصدق لمقياس الدراسة
المتغيرات

قيم معامل الثبات

معامالت الصدق

معوقات تنظيمية لتطبيق نظام GPK

0.911

0.954

معوقات تشريعية لتطبيق نظام GPK

0.889

0943

معوقات تقنية لتطبيق نظام GPK

0.74

0.86

معوقات فنية لتطبيق نظام GPK

0.824

0.907

المقاييس ككل

0.844

0.918

 11.3الخصـائص الشخصية للمبحوثين:
من أجل التعرف خصائص عينة الدراسة ومدى قدرتهم على فهم المتغيرات واإلجابة على التساؤالت ،وبالتالي الوصول إلى
األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها ،تم تناول وتحليل خصائص عينة الدراسة ،من حيث المؤهل العلمي ،التخصص
العلمي ،المسمى الوظيفي ،ومدة الخدمة ،وكما يظهر بالجدول رقم (:)6
الخصائص

جدول ( )3توزيع المشاركين حسب الخصائص الشخصية
التكرار
الفئات

النسبة المئوية

المؤهل العلمي

دبلوم عالي
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

14
42
14
--

%20
%60
%20
--

التخصص العلمي

محاسبة

62

%88.6

اقتصاد

2

%2.9

تمويل

--

--

إدارة أعمال

6

%8.6

مدير مالي

5

%7.1

مدير إدارة

3

%4.3

رئيس قسم

7

%10

موظف

55

%78.6

أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

27
39

%38.6
%55.7

من  10سنوات إلى أقل من  15سنة

3

%4.3

من  15سنة فأكثر

7

%1.4

المسمى الوظيفي

مدة الخدمة
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تعكس البيانات أعاله أن معظم المبحوثين من أصحاب المؤهالت الجامعية ( )%80وبعدد ( )56مشارك ،وأن ما
يمثل حوالي ( )%20يحمل مؤهالت علمية ُعليا في مجال تخصصهم ،ومن حيث التخصص تظهر البيانات أن النسبة
الغالبة كانت للتخصصات المحاسبية بواقع ( )%88.6وبعدد ( )62محاسب ،وفيما يتعلق بالمسمى الوظيفي أن البيانات
أظهرت شمول المستويات اإلدارية التي تضمن سلسلة تعامالت متغيرات الدراسة وأن النسبة األعلى ( )%78.6من
المتعاملين فنياً بالنظم المستخدمة مما يتيح مساحة أكبر للتعرف على محددات الموضوع محل الدراسة ،وأخي اًر مدة الخدمة
كمؤشر للخبرة العملية تفيد النتائج أن النسبة األعلى كانت لذوي الخبرة المتوسطة ( ،)%60=%4.3+%55.7وأن النسبة
المسجلة لمن لهم مجال وباع طويل في التعامل مع النظم والمعالجات المحاسبية بلغت( )%1.4من المشاركين ،وبذلك
تعتبر البيانات السابقة مقبولة كمؤشر قوي يدعم االعتماد على أراء عينة الدراسة في فهم متغيرات الدراسة واإلجابة على
تساؤالتها.

 11.4اختبار فرضيات الدراسة:
تم استخدام اختبار T-testلعينة واحدة الختبار فرضيات الدراسة ,كما تم التأكيد على مدى تماثل البيانات للتوزيع
الطبيعي خاصةً في ظل صغر حجم العينة وذلك كاشتراط للتدليل من خالل االختبارات المعلمية ،حيث قام الباحثان
باستخدام اختبار االلتواء  Skewnessلمعرفة مدى إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي من عدمه ,وتفضي قاعدة القرار بقبول
أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيم معامل االلتواء تقل عن الواحد الصحيح.
يوضح الجدول رقم ( )4نتائج اختبار االلتواء والذي يشير إلى أن جميع البيانات تتماثل للتوزيع الطبيعي.

جدول رقم ( )4قيم معامل االلتواء
المتغير

معامل االلتواء

المحور األول

معوقات تنظيمــية لتطبيـق نظام GPK

-0.054

المحور الثاني

معوقــات تشريعية لتطبيق نظام GPK

-1.021

المحور الثالث

معوقــات تقنيــة لتطبيق نظ ــام GPK

-.013

المحور الرابع

معوقــات فنيــة لتطبيـق نظـ ــام GPK

.316
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ومن أجل تحديد مستوى المعوقات والصعوبة لمتغيرات قيد الدراسة ،قام الباحثان بحساب طول خاليا مقياس ليكرت
الخماسي من خالل حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي
( ،)0.80 =5 ÷ 4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)،
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية (العمر ،)322: 2002 ،وعليه يصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول (:)5
جدول ( )5طول الخلية لمقياس الدراسة وفقاً لمقياس  Likertومستوى الممارسة
مستوى الصعوبة
الفئة في مقياس Likert
طول الخلية
من  1إلى أقل 1.80

غير موافق بشدة

ضعيف جدا

من  1.80إلى أقل 2.60

غير موافق

ضعيف

من  2.60إلى أقل 3.40

محايد

متوسط

من  3.40إلى أقل 4.20

موافق

مرتفع

من  4.20إلى 5.00

موافق بشدة

مرتفع جدا

 11.4.1اختبار الفرضية األولى:
باختبار موافقة المشاركين حول المعوقات التنظيمية لتطبيق نظام  GPKالمشمولة بالبحث أظهرت نتائج التحليل الواردة
بالجدول ( )6أن معظم العبارات التي تعكس هذه المعوقات والمحددات ،قد حازت على متوسط حسابي تجاوز المتوسط
الفرضي ( ،)3حيث تراوح المتوسط لهذه العبارات بين ( )4.9286كحد أقصى للعبارة "ال توجد سياسات وأهداف واضحة
لدى الفنادق خاصة بتطبيق نظام  "GPKوبدرجة صعوبة مرتفعة جداً ،إلى ( )4.4857للعبارة "تخوف الفنادق العامة
الليبية المختلفة من تطبيق نظام  "GPKوبدرجة صعوبة مرتفعة جداً ،وفيما يتعلق بالمتوسط العام للبعد ككل فقد سجل
قيمة ( )4.7071وبانحراف معياري ( ،)0.23128وبوزن نسبي )0.9414( وبمستوى صعوبة مرتفع جداً.
وتشير نتائج اختبار tضمن نطاق التحليل االستداللي حول البعد الثاني إلى معنوية النتائج ،حيث بلغت قيمة
tالمحسوبة للبعد ككل ( )61.756وبقيمة معنوية ( )0.00أي أقل من مستوى معنوية ( ،)0.05وعلى مستوى العبارات
وبناء على ما سبق فإن النتائج الكلية التي تتناول "المعوقات
تظهر البيانات قيم جوهرية عند مستوى ( )%5لجميع الفقرات،
ً
التنظيمية لتطبيق نظام  "GPKجاءت لتجزم التأكيد على كون المعوقات المطروحة تمثل محددات تعيق تبني وتطبيق

 الوزن النسبي = الوسط الحسابي5/
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نظام  GPKبالنظم المحاسبية المطبقة بفنادق القطاع العام في ليبيا ،ومن هنا يخلص الباحثان إلى نتيجة مفادها رفض
الفرضية الصفرية األولى التي نصت على:
ال يوجد جوانب تنظيمية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
جدول رقم ( )6نتائج اختبار t
قيمة t
المتوسط االنحراف
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد األول المعوقات التنظيمية لتطبيق نظامGPK
25.986
.59788 4.7614
 1ال يوجد إلمام كافي لدى العاملين في الفنادق بماهية
نظام GPK
23.986
 2عدم إدراك الفنادق العامة الليبية بمزايا نظام .61788 4.7714 GPK
27.129
 3ال تساعد البيئة التنظيمية في المؤسسات الليبية على .56393 4.8286
تطبيق نظام . GPK
62.204
.25940 4.9286
 4ال توجد سياسات وأهداف واضحة لدى الفنادق
خاصة بتطبيق نظام GPK
15.906
 5تعدد الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات وتضارب .82658 4.5714
المسؤوليات والصالحيات.
23.986
.62786 4.8000
 6عدم اهتمام صناع القرار على اختالف مستوياتهم,
واختالف الجهات التي يقودونها بتطبيق نظام GPK
 7تخوف الفنادق العامة الليبية المختلفة من تطبيق نظام 12.387 1.00351 4.4857
GPK
61.756
.23128 4.7071
البعد األول ككل

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

.000

مرتفعة جدا

5

.000
.000

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

4
2

.000

مرتفعة جدا

1

.000

مرتفعة جدا

6

.000

مرتفعة جدا

3

.000

مرتفعة جدا

7

.000

مرتفعة جدا

--

 11.4.2اختبار الفرضية الثانية:
وحول اختبار أراء المبحوثين حول المعوقات التشريعية لتطبيق نظام  ،GPKتظهر النتائج بالجدول رقم ( ،)7أن
جميع االختبارات المطلوبة لبيان هذه المعوقات قد حظيت بمتوسطات مرتفعة فاقت المتوسط االفتراضي ( ،)3وبمستويات
ممارسة متفاوتة بلغت في حدها األقصى للعبارة "ال تساهم التشريعات والقوانين الليبية في تسهيل وتشجيع تطبيق نظام
 "GPKبقيمة لمتوسط ( ،)4.9286ووصوالً للقيمة ( ،)4.0000للعبارة "ال يمتلك الوسط التشريعي والقانوني القدر الكافي
من الكفاءات والخبرات التي تؤهله لوضع تشريعات أكثر مرونة فيما يخص نظم المعلومات الحديثة" أما المستوى العام لهذا
البعد فقد انعكس بمستوى صعوبات مرتفع جداً من خالل متوسط حسابي ( ،)4.6546وبوزن نسبي ( )93%وبشكل عام
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فإن نتائج هذا البعد مجتمعة كانت تشير إلى موافقة المبحوثين على المعوقات المطروحة كمحددات تعيق تطبيق نظام
المحاسبة األلمانية.
تشير نتائج اختبار  tالمسجلة لهذا البعدمعنوية النتائج لمعظم المعوقات التشريعية لتطبيق نظام  GPKحيث سجلت
العبارات مستوى معنوية أقل من ( ) 0.05على مستوى العبارات وعلى المستوى الكلي .وبالتالي يمكن االستناد على هذه
النتائج لرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة الثانية للبحث والتي تمثلت بـ " يوجد جوانب تشريعية تعيق تطبيق
نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا".
جدول رقم ( )7نتائج اختبار t
االنحراف
المتوسط
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الثاني المعوقات التشريعية لتطبيق نظام GPK
.56393
4.8286
 1تعدد الجهات التشريعية وتضارب االختصاصات
فيما بينها.
.32938
4.9143
 2عدم كفاية التشريعات الضابطة والمنظمة لألمور
المالية بالفنادق
.25940
4.9286
 3ال تساهم التشريعات والقوانين الليبية في تسهيل
وتشجيع تطبيق نظام GPK
.62786
4.8000
 4ال تتسم التشريعات المنظمة لعمل الفنادق بالمرونة
الكافية لالستجابة للتييرات والتطورات في نظم
المعلومات المحاسبية
.76139
 5ال يمتلك الوسط التشريعي والقانوني القدر الكافي من 4.0000
الكفاءات والخبرات التي تؤهله لوضع تشريعات
أكثر مرونة فيما يخص نظم المعلومات الحديثة
.61788
4.7714
 6ال تسمح التشريعات والقوانين الليبية في الجهات
العامة بالتييير في اإلجراءات إال في نطاق ضيق
.23128
4.6546
البعد الثاني ككل

قيمة t

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

27.129

.000

مرتفعة جدا

3

48.625

.000

مرتفعة جدا

2

62.204

0.000

مرتفعة جدا

1

23.986

.000

مرتفعة جدا

4

10.989

.000

مرتفعة

6

23.986

0.000

مرتفعة جدا

5

61.756

.000

مرتفعة جدا

--

 11.4.3اختبار الفرضية الثالثة:
يشير الجدول رقم ( )8أن المعوقات التقنية المطروحة بالبحث قد حظيت بمتوسطات حسابية مرتفعة فاقت المتوسط
االفتراضي ،حيث سجل المتوسط األعلى ( )4.8571للمعوق "ال يوجد فهم كافي لطبيعة نظام  ،"GPKوالمتوسط األدنى
( )3.0429للمعوق "صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين لتطبيق نظام  "GPKوبمستوى صعوبة متوسطة،
باستثناء العبارة "ال توجد التقنية الكافية لدى الفندق لتطبيق نظام  "GPKفلم تحظى بمتوسط حسابي تجاوز المتوسط
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الفرضي ،ومتوسط عام للبعد ككل بقيمة ( )3.5939وبمستوى صعوبة مرتفع ،وفيما يتعلق بالنتائج االستداللية من خالل
اختبار  T-testأظه رت النتائج أن جميع المعوقات (على مستوى العبارات) قد سجلت مستوى معنوية ( )0.000أي أقل
من ( ،) 0.05باستثناء العبارات "صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين لتطبيق نظام  "GPKو"صعوبة تصميم
واعداد البرامج الالزمة لتطبيق نظام  "GPKوعلى المستوى البعد تظهر النتائج قيم للمتوسط ( )3.5939وبوزن نسبي
( )0.7187بما يدعم موافقة المشاركين على المعوقات التقنية المشمولة باالستبانة كمحددات ومعوقات تعيق من تبني
وتطبيق نظام المحاسبة األلمانية حيث تظهر قيم  tمعنوية أقل من ( ،)%5وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الثالثة
وقبول الفرضية البديلة لها والتي تنص على:
"يوجد جوانب تقنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا"
جدول رقم ( )8نتائج اختبار t
قيمة t
االنحراف
المتوسط
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الثالث المعوقات التقنية لتطبيق نظام GPK
25.039
.62056
4.8571
 1ال يوجد فهم كافي لطبيعة نظام GPK

sig

مستوى
المعوقات

الترتيب

.000

3.5714
3.0429

1.05736
1.22102

4.522
.294

.000
.770

مرتفعة
جدا
مرتفعة
متوسطة

1
4
6

2.4714

.91242

-4.847-

.000

ضعيفة

7

3.1571

1.01633

1.294

.200

متوسطة

5

3.8571

1.25439

5.717

.000

مرتفعة

3

4.2000

1.11121

9.035

.000

13.035

.000

مرتفعة
جدا
مرتفعة

2

2
3
4
5
6
7

ال يوجد موظفون مؤهلون لتطبيق نظام GPK
صعوبة إعداد وتطبيق برامج تدريبية للموظفين
لتطبيق نظام GPK
ال توجد التقنية الكافية لدى الفندق لتطبيق نظام
GPK
صعوبة تصميم وإعداد البرامج الالزمة لتطبيق
نظام GPK
صعوبة فرض الرقابة الكافية على برامج التطبيق
إن وجدت
صعوبة تييير النظرة التقليدية للتكاليف
البعد الثالث ككل

3.5939

.38119

 11.4.4اختبار الفرضية الرابعة:
باختبار موافقة المشاركين حول المعوقات الفنية لتطبيق نظام  GPKالمشمولة بالدراسة أظهرت نتائج التحليل الواردة
بالجدول ( )9أن نصف العبارات التي تعكس هذه المعوقات والمحددات قد حازت على متوسط حسابي تجاوز المتوسط
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الفرضي ( ،)3حيث ت اروح المتوسط لهذه العبارات بين ( )3.9714كحد أقصى للعبارة " مفهوم مجمعات الموارد في نظام
 GPKغير واضح" وبمستوى صعوبة مرتفع ،إلى ( )3.4714كحد أدنى للعبارة "عدم الفهم الكافي لمعيار التجانس في
مجمعات الموارد" وبمستوى مرتفع ،أما العبارات ( )5 ،4 ،1فقد سجلت متوسطات دون ( )3مما يشير إلى اتجاه أراء
المشاركين بكونها ال تمثل معوقات جوهرية تمنع تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ،وفيما يتعلق بالمتوسط العام للبعد ككل
فقد سجل قيمة ( )3.0810وبانحراف معياري أقل من الواحد حيث بلغ ( ،).54930والوزن النسبي لهذا البعد ()%61.62
وبمستوى صعوبة متوسط.
وتشير نتائج اختبار tضمن نطاق التحليل االستداللي حول البعد الرابع إلى معنوية النتائج ،حيث بلغت قيمة
tالمحسوبة للبعد ككل ( )4.233وبقيمة معنوية ( )0.00أي أقل من مستوى معنوية ( ،)0.05وعلى مستوى العبارات
وبناء على ما سبق فإن النتائج الكلية التي تتناول "المعوقات
تظهر البيانات قيم جوهرية عند مستوى ( )%5لجميع الفقرات،
ً
الفنية لتطبيق نظام  "GPKجاءت لتجزم التأكيد على كون المعوقات المطروحة تمثل محددات فنية تعيق تبني وتطبيق
نظام  GPKبالنظم المحاسبية المطبقة بفنادق القطاع العام في ليبيا ،ومن هنا يخلص الباحثان إلى نتيجة مفادها رفض
الفرضية الصفرية الرابعة التي نصت على:
ال يوجد جوانب فنية تعيق تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) (GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
جدول رقم ( )9نتائج اختبار t
قيمة t
المتوسط االنحراف
الفقرات
ر.م
المعياري
معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية (  )GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا
البعد الرابع المعوقات الفنية لتطبيق نظام GPK
-4.814- 1.09242 2.3714
صعوبة تحديد مجمعات الموارد بدقة
1
عدم الفهم الكافي لمعيار التجانس في مجمعات 3.876 1.01755 3.4714
2
الموارد
مفهوم مجمعات الموارد في نظام  GPKغير 7.458 1.08976 3.9714
3
واضح
صعوبة الربط بين محاسبة المسؤولية ومجمعات -3.253- 1.21251 2.5286
4
الموارد
صعوبة تتبع تدفق الموارد من مجمعات التكلفة -3.904- 1.16328 2.4571
5
المختلفة إلى أهداف التكلفة
التيييرات اإلدارية المترتبة على تطبيق نظام 4.887 1.17391 3.6857
6
 GPKيصعب تنفيذها
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sig

مستوى
المعوقات

الترتي
ب

.000
.000

ضعيفة
مرتفعة

4
3

.000

مرتفعة

1

.002

ضعيفة

5

.000

ضعيفة

6

.000

مرتفعة

2
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 11.4.5اختبار موافقة المشاركين على معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية في فنادق القطاع
العام العاملة في ليبيا:
يشير الجدول رقم ( ) 10أن المعوقات الكلية المطروحة باللبحث قد حظيت بمتوسط حسابي عام مرتفع فاق المتوسط
االفتراضي ،حيث سجل المتوسط ( )4.0223وبانحراف معياري ( ).17208أقل من الواحد ،وبمستوى صعوبة مرتفع،
وفيما يتعلق بنتائج اختبار  T-testأظهرت النتائج أن قيمة  tبلغت ( )49.704ومستوى معنوية بلغ ( )0.000أي أقل
من ( ،) 0.05مما يدل على موافقة المشاركين على المعوقات المشمولة باالستبانة كمحددات ومعوقات تعيق من تبني
وتطبيق نظام المحاسبة األلمانية بفنادق القطاع العام العاملة في ليبيا وبذلك يتم رفض الفرضية الصفرية الرئيسة وقبول
الفرضية البديلة لها والتي تنص على:
"توجد معوقات لتطبيق نظام المحاسبة األلمانية ) ( GPKفي فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا "
جدول ()10
الفقرات

المتوسط

معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية ( )GPK
في فنادق القطاع العام العاملة في ليبيا

4.0223

االنحراف
المعياري
.17208

قيمة t

sig

49.70
4

.000

مستوى
المعوقات
مرتفع

 11.4.6اختبار الفرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بين معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية
 GPKوالمتغيرات (الشخصية) قيد الدراسة:
لإلجابة على فرضيات المتعلقة بطبيعة العالقة بين معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية

 GPKوالمتغيرات

الشخصية (المؤهل العلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية) وبيان الفروق الجوهرية للمتوسطات ،تم
استخدام اختبارات تحليل التباين األحادي  One – Way - ANOVAعند مستوى داللة معنوية  ،%5كما تم استخدام
اختبار . F
نالحظ من الجدول ( )11أن قيمة  Fالمحسوبة أكبر من القيمة الجدولية عند درجتي حرية ( )54،15ومستوى معنوية
( ، )0.05وقيم  P-valueأعلى من قيمة مستوى الداللة المعنوية  ،%5وهذا دليل على عدم وجود فروق معنوية بين
متوسطات معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKمن وجهة نظر المشاركين تبعاً لمتغيرات الشخصية المطروحة.
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جدول ()11

تحليل التباين األحادي لمتوسطات معوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKحسب المتغيرات الشخصية
متلوسط
المربعات
.389
.467

Sig.

F

.700

.833

.873

.653

.653
1.000

.520

1.012

.394
.389

.135

1.678

.839
.500

درجات
الحرية
54
15
69
54
15
69
54
15
69
54
15
69

مجملوع المربعات
21.000
7.000
28.000
35.286
15.000
50.286
21.252
5.833
27.086
45.300
7.500
52.800

بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي
بين المجملوعات
داخ المجملوعات
اإلجمالي

المؤه العلمي
التخصص العلمي
الخبرة العملية
المسمى اللوظيفي

ويشير جدول ( )11إلى أن قيمة  ،P-valueلمتوسطات المتغي ارت الشخصية المختبرة أكبر من قيمة مستوى الداللة
المعنوية ( ،)0.05وهذا دليل على عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات معوقات تطبيق ) (GPKتُعزى للمتييرات
الشخصية ،وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية الرئيسة الثانية والتي تنص على :ال توجد فروق جوهرية لمتوسطات معوقات
تطبيق ) (GPKتُعزى للمتغيرات الشخصية :المؤهل العلمي ،التخصص ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية.

.12

نتائج وتوصيات البحث:

من خالل عرض األدب المحاسبي للموضوع ونتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث ،واختبار فرضياته تم التوصل إلى
العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي :
-

يوفر نظام محاسبة التكاليف األلمانية  GPKمعلومات أكثر دقة و أكثر تفصيالً من نظم التكاليف التقليدية،
ويم ّكن نظام  GPKبشكل أفضل من فصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة بدقة ،وبالتالي يدعم نظام
ُ
 GPKالق اررات على المدى القصير والمتوسط.

-

يركز نظام المحاسبة األلمانية  GPKبشكل أساسي على دقة ومالءمة معلومات التكاليف ،ويقدم تحليل أفضل
لق اررات الشراء والصنع والق اررات المرتبطة بالطاقة.
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 إن نتائج الدراسة تدعم وتؤيد معوقات تطبيق  GPKوالتي تنشأ من فشل تقييم وضع المنشآت والبناء على النتائجالخاطئة التي تفرزها النظم التقليدية للتكاليف ،حيث أظهرت النتائج معوقات تواجه تطبيق الفنادق محل الدراسة للنظام
المختبر رغم المزايا الجمة التي يحققها ،لذا فإن التوجه نحو تهيئة البنية الالزمة لتبنيه سيدعم النجاح في رفع مستوى
جودة وشفافية معلومات التكاليف في العينة محل الدراسة .ومن خالل عرض النتائج اإلحصائية يتبين أن:
 المستوى العام لمعوقات تطبيق نظام المحاسبة األلمانية  GPKكان مرتفعاً ،حيث حظي بمتوسط حسابي (،)4.0223وهذه النتيجة تتوافق مع النتائج المسجلة لكل األبعاد الجزئية التي تناولت جانباً معيناً من المعوقات تمثلت بـ (التنظيمي،
التشريعي ،التقني ،الفني).
 أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية لمتوسطات معوقات  GPKتعزى للمتغيرات (المؤهلالعلمي ،التخصص العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة العملية) عند مستوى داللة معنوية (.)%5

 -11توصيات البحث:
إتباعها والمتمثلة في اآلتي:
من خالل النتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي يؤمل ُ


وضع سياسات وأهداف واضحة للفنادق خاصة ومتعلقة بتطبيق نظام  ،GPKوالنظر في تعدد الجهات

المسئولة عن اتخاذ الق اررات وتضارب المسؤوليات والصالحيات.


تهيئة البيئة التشريعية المنظمة لعمل الفنادق لتتسم بالمرونة الكافية لالستجابة للتغيرات والتطورات في

نظم المعلومات المحاسبية ،ومعالجة تعدد الجهات التشريعية وتضارب االختصاصات فيما بينها.


العمل على تركيز إلمام العاملين في الفنادق بماهية نظام  GPKوالتعريف بمزاياه ،واعداد وتطبيق

برامج تدريبية للموظفين مختصة بتطبيق نظام  GPKوالتوجه نحو توفير التقنية الكافية التي تشكل أساساً جيداً
لتبني النظم الحديثة.
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الملخص
هدف البحث إلى التعرف على دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية من خالل عوامل
البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) ،وعوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات).
ولتحقيق هدف البحث تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم صياغة فرضية رئيسية واحدة ،وعدد فرضيتين
فرعيتين ،وبلغ عدد المصارف المشاركة في البحث خمسة مصارف تجارية هي( :المصرف التجاري الوطني ،مصرف
الوحدة ،مصرف التجارة والتنمية ،مصرف المتوسط ،مصرف اإلجماع العربي) ،والواقعة إدارتها العامة بالمنطقة الشرقية،
وقد اعتمد البحث على وسيلة االستبيان كأداة لجمع البيانات الالزمة ،وقد استخدم البحث كالً من اإلحصاء الوصفي
واالستداللي لتحليل البيانات ،وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك دور لتحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف،
وهذا دليل على أهمية موضوع تحليل ( )SWOTبوصفه خطوة مهمة والتي تمكن إدارات المصارف من اتخاذ ق ارراتها
بصورة صحيحة وخالية من المخاطر ،وقد أوصى البحث بمجموعة من التوصيات من أهمها استخدام تحليل ()SWOT
من قبل المصارف لضمان تزويد إداراتها بجميع المعلومات الستخدامها في إعداد استراتيجيات مصرفية.
الكلمات المفتاحية  :تحليل ( ، )SWOTاألداء ،المصارف التجارية.

Abstract
The aim of the research is to identify the role of SWOT analysis in achieving good
performance for Libyan commercial banks through the internal environment factors
(strengths and weaknesses), and external environmental factors (opportunities and threats).
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To achieve the aim of the research, the descriptive analytical method was used, One main
hypothesis and two sub-hypotheses were formulated, The number of banks participating in
the study was five commercial banks: (The National Commercial Bank, AL-wahda bank,
Bank of Commerce & Development, Mediterranean Bank, the Arab Consensus Bank), whose
general administration is located in the Eastern Province, The research relied on the
questionnaire as a tool for collecting the necessary data. The research used both descriptive
and inferential statistics to analyze the data. The results of the analysis showed that there is a
role for SWOT analysis in achieving good performance for banks, This is evidence of the
importance of the topic of SWOT analysis as an important step that enables bank
administrations to take their decisions correctly and free of risks, The study recommended a
set of recommendations, the most important of which is the use of SWOT analysis by banks
to ensure that their departments are provided with all information for use in preparing
banking strategies.
Key Words: SWOT analysis, the performance, Commercial banks.

: المقــدمـة
 لما لها من دور كبير،تعتبر المصارف التجارية أحد أهم أعمدة االقتصاد الوطني كونها أساس من أسس النظام المالي
. والمحافظة على االستقرار االقتصادي،ومهم في سير عملية التنمية االقتصادية
،حيث تنشأ طبيعة عمل المصارف التجارية في إطار بيئة تتسم بسرعة التغير والمنافسة الشديدة والتطورات التكنولوجية
 فوجب عليها إتباع وتطبيق أسس،كل هذه التغيرات تؤثر على المصارف التجارية وتجعلها تواجه العديد من المخاطر
 وتؤكد على أهدافها وخططها الموضوعة لتصل، لكي تساعدها في معرفة وتحديد مواضع عجزها،ومعايير لتقييم أدائها
.ً وتساعد في عملية التنمية وكذلك تحقيق االستقرار المصرفي محلياً ودوليا،لمستوى االستقرار االقتصادي
وتعتبر عملية تقييم األداء بالنسبة للمصارف التجارية عملية أساسية لما لها من دور مهم يتمثل في تزويدها بالبيانات
 وكذلك استغالل وتوظيف فرص التطور والتقدم التي،والمعلومات الالزمة حول نقاط القوة والضعف الموجودة داخل هيكلها
. لذلك أصبح من الواجب عليها التعرف على التحليل االستراتيجي،تواجهها ومعالجة ضعفها وقصورها
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المثلى لتعريف المصارف بالتغيرات البيئية والتغيرات في حاجات
لذا يعد التحليل بأسلوب *  SWOTهو الوسيلة ُ
ورغبات جميع األطراف المتعاملة معها ،ومن خالل هذا األسلوب نتوصل إلى تحليل دقيق ويشمل كافة األطراف المتعاملة
مع المصارف وبناء عالقة عــمل مفيدة ومــتقدمة تحقـق مصالـح ورغـ ــبات وأه ــداف جـمـيع األطـراف (الهاشمي
والجرسوسي.)2017 ,

الدراسات السابقة:
هناك العديد من الد ارسـات التـي تناولـت موضـوع تحليـل  SWOTبشـكل عـام فـي صـناعات مختلفـة ،ونظـ اًر ألهميـة تحليـل
 SWOTفـي معرفـة نقـاط القـوة والضــعف ،واالسـتفادة مـن الفـرص المتاحـة ومعرفــة التهديـدات ،وباعتبـار أن الد ارسـات الســابقة
تمثل نقطة البداية ألي باحث ،فقد تم االطالع على جملة من الدراسات التي تناولت تحليل  ، SWOTوتم اختيار مايلي:
دراسة عبيد ( :)2008هدفت الدراسة إلى معرفة وتحليل محددات كثافة التحليل االستراتيجي في صناعة الخدمات
المصرفية على عينة من أكبر المصارف األهلية العراقية ،وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة معنوية من الناحية
اإلحصائية بين كثافة التحليل االستراتيجي في الصناعة المصرفية والتفوق في األداء التنافسي ،كما إن التحليل
االستراتيجي يسهم بفعالية في تحسين قدرة اإلدارات المصرفية على صياغة الرؤى واالستراتيجيات اإلبداعية ويدعم دافعية
ووالء العاملين.
دراسة الججاوي والسلطاني ( :)2013هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تحليل ( )SWOTلتقييم أداء المصارف التجارية
بشكل عام ،والمصارف العراقية التجارية الخاصة بشكل خاص وتحديد قوة العالقة بين عوامل البيئة الداخلية من نقاط القوة
والضعف ،وعوامل البيئة الخارجية من فرص وتهديدات ،وكذلك دراسة الوضع الحالي للمصارف وتوصلت الدراسة إلى أن
عملية التحليل باستخدام ( )SWOTال تعد التزاماً بحد ذاتها بل هي أداة تشجيع إدارات المصارف على التفكير االستراتيجي
المميز كما أن تقييم عمل المصارف بموجب التحليل (ُ )SWOTيبني على مؤشرات مالية وغير مالية.

*

(SWOT): "S" Strengths . "W" Weakessez. "O" Opportunities. "T" Threats
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دراسة  :)2013( Alzoubiهدفت الدراسة إلى استكشاف مكونات رأس المال الفكري وتأثير تحليل ( )SWOTفي
الصناعة المصرفية األردنية ،كما توصلت الدراسة لحث البنوك األردنية على تشكيل لجان خاصة ومهنية لمحاكاة
المتغيرات الجارية في البيئة المصرفية من أجل الحصول على أفضل النتائج من تحليل ( ،)SWOTكما توصلت إلى أن
اإلدارة المصرفية األردنية مدعوة لتحسين معايير كفاءة التشغيل للوصول إلى مستوى دولي.
دراسة  :)2014( AlIslamهدفت الدراسة للحصول على فهم أفضل للخدمات المالية المصرفية عبر الهاتف المحمول
باستخدام تحليل ( )SWOTمن خالل التعاون بين شركة االتصاالت  Banglalinkوالقطاع المصرفي في بنغالديش،
ومع رفة رضا العمالء لمستخدميها األكثر ،وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن لشركة االتصاالت  Banglalinkتقديم حمالت
مختلفة بالتعاون مع مقدمي الخدمات في مناطق مختلفة لجذب العمالء من فئات وخلفيات متعددة كذلك يجب أن تعمل
على تحسين شبكتها؛ ألن ذلك سيكون مربحاً في كال االتجاهين من خالل جذب مزودي خدمة مصرفية جديدة أيضاً
الحصول على رضا العمالء.
دراسة  :)2015( NJERIهدفت الدراسة لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات في أعمال التأمين
المصرفي في كينيا ،وتوصلت الدراسة إلى أن نقاط القوة المشتركة بين معظم البنوك هي تزايد عدد السكان المؤمن عليهم
من الشريحة الوسطى في كينيا ،وان نقاط الضعف تتمثل في حسن نية العمالء تجاه التأمين ،وان فرص التأمين المصرفي
تحرير قطاع التأمين ،وتكوين قاعدة بيانات ضخمة من العمالء ،والتهديدات التي تواجهها تكون من خالل المنافسة الشرسة
من مقدمي الخدمات اآلخرين مثل - :الوسطاء.
دراسة الهاشمي والجرسوسي ( :)2017هدفت الدراسة إلعطاء مفاهيم عن تحليل ( )SWOTومعرفة دور وأهمية تحليل
( )SWOTلمصرف الشرق األوسط لالستثمار ،ومصرف وكردستان في العراق ،وتوصلت الدراسة إلى أن المصارف محل
الدراسة ليس لديها شعور بالتهديد عند فتح مصارف أهليه جديدة؛ لكون لهم ثقة عالية من قبل الزبائن وسمعة سوقية جيدة،
كما توصلت لضرورة إعداد المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية وتحديداً في مجال تحليل (.)SWOT
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دراسة الشمري ( :)2017هدفت الدراسة إلى التعرف على تحليل العوامل اإلستراتيجية للبيئة الداخلية (نقاط القوة
والضعف) ،والبيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) ،وتشخيص مستويات األداء المالي لمجموعة من المصارف األهلية
العراقية ,وتوصلت الدراسة إلى تمكين المصارف محل الدراسة من تحديد أهدافها المستقبلية تمهيداً لصياغة إستراتيجية
يتوجب من خاللها تحليل العوامل اإلستراتيجية التي تؤثر في دراسة البيئة ،كذلك عند تم ّكن المصارف من امتالك نقاط
القوة والفرص أصبح بإمكانها أن تتخطى نقاط التهديد بمعالجة نقاط ضعفها بشكل يفوق منافسيها.
دراسة  :)2018( Jibai et al.,هدفت الدراسة إلى تطوير مصفوفة إستراتيجية لألعمال المصرفية اإللكترونية في لبنان،
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة دعم وتطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية للحفاظ على بيئة آمنة وقانونية مع إنترنت أكثر
تطو اًر البنية التحتية ،كذلك العمل على تحليل ( )SWOTبانتظام في المستقبل لمواكبة التطورات والمستجدات.
دراسة قاسم ،وآخرون ( :)2019هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تحليل ( )SWOTفي تحليل رأس المال الفكري في
فروع المصارف التجا رية في الساحل السوري وتحديد أهم العوامل المؤثرة على رأس المال الفكري داخل المصارف التجارية
وكذلك تحديد أهم عوامل نقاط قوة رأس المال الفكري وتدعيمها ،ونقاط الضعف لرأس المال الفكري وسبل عالجها ،وأهم
فرص تطور رأس المال الفكري ،وأهم التهديدات التي من الممكن أن تواجه ذلك ,وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة معنوية
بين استخدام تحليل ( )SWOTوكل من تحليل رأس المال البشري ،وتحليل رأس المال الهيكلي ،وتحليل رأس المال
الزبائني ،وتحليل رأس المال الفكري في المصارف التجارية السورية ،كذلك تمتلك المصارف الموارد البشرية واإلمكانيات
المادية الكبيرة الستخدام تحليل ( )SWOTلتحليل رأس المال الفكري ،ورسم االستراتيجيات المصرفية في السوق المصرفية.
دراسة بوجواري ،وآخرون ( :)2019هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية استخدام التحليل االستراتيجي ( )SWOTفي
المصارف التجارية الليبية ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أهمية لنقاط القوة والضعف ،والفرص والتهديدات الواردة بتحليل
( )SWOTفي المصارف التجارية العاملة في ليبيا.
دراسة  :)2019( Sharminهدفت الدراسة إلى الجمع بين الخبرة والمعرفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات في  City Bank Limitedفي بنغالديش ،كما توصلت إلى أنه يجب أن تركز السلطات أنشطة التحفيز كذلك
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مستوى رضا الموظفين ،وبناء العالقات الشخصية بين الموظفين لتحسين خدمة العمالء للحصول في النهاية على نتيجة
تشغيل مرضية.

ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:
من خالل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة ،الحظ الباحثان بأنه لم يتم دراسة هذا الموضوع في البيئة الليبية في
ظل الدراسات التي أتيحت للباحثان ما عدا دراسة بوجواري وآخرون التي توصلت إلى وجود أهمية لنقاط القوة والضعف،
والفرص والتهديدات الواردة بتحليل ( )SWOTفي المصارف التجارية العاملة في ليبيا ،ولم تتطرق إلى معرفة دور
تحليل( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية.

مشكلة البحث:
تعتبر المصارف التجارية الليبية من أهم المؤسسات المالية التي تواجه العديد من التحديات في ظل الظروف التي
تشهدها األنظمة البيئية االقتصادية ،ومن أبرز هذه التحديات التغيرات والتطورات التي تط أر على بيئة أعمالها الداخلية
والخارجية ،مما يتوجب على المصارف التجارية توظيف كافة جهودها لمواكبة كل التغيرات والتطورات التي تقابلها وتحديث
أساليبها المالية واإلدارية التي تستخدمها لكي تستطيع مزاولة أنشطتها وفق األداء األفضل في ظل الظروف التي تحيط
بها.
إن تقييم األداء باستخدام الطرق والمفاهيم الحديثة يساعد المصارف التجارية على تحقيق أهدافها ومعالجة ضعفها
والتغلب على التهديدات التي تواجهها ،إال أن االعتماد على المقاييس المالية فقط سيؤدي لضعف عملية تقييم األداء ومن
ذلك عدم الوصول لألهداف الموضوعة وتحقيق االستقرار المصرفي.
من هذا المنطلق استدعت الحاجة لتبنى مفهوم تحليل ( )SWOTالذي يستخدم كافة المقاييس المالية وغير المالية لتقييم
وقياس األداء في المصارف التجارية وتحليل بيئتها المحيطة من كل جوانبها الداخلية والخارجية.
ويمكن تلخيص مشكلة البحث من خالل طرح التساؤل اآلتي:
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هل هناك دور لتحليل( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية؟

فرضية البحث:
هناك دور لتحليل ( )SWOTفي تحقق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية.
ويندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية فرضيتين فرعيتين على النحو اآلتي:
الفرضية الفرعية األولى:
هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية والمتمثلة في (نقاط القوة والضعف) في تحقق أداء جيد للمصارف التجارية
الليبية.
الفرضية الفرعية الثانية:
هناك دور لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) في تحقق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية.

هدف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية من خالل عوامل
البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) ،والبيئة الخارجية (الفرص والتهديدات).

أهمية البحث:
األهمية النظرية :فتح المجال أمام الباحثين للقيام بأبحاث لتطوير عمل المصارف الليبية.
األهمية التطبيقية :تتمثل في معرفة دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية ،كذلك تحليل
البيئة المحيطة بنوعيها الداخلية المتمثلة في تحديد نقاط القوة والضعف ،والخارجية المتمثلة في تحديد الفرص والتهديدات،
وتوضيح اإلستراتيجية المالئمة التي على أساسها تختار المصارف التجارية الفرص المناسبة المتاحة أمامها ،وتمكنها من
التغلب على التهديدات ومعالجة مواطن عجزها.
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تحليل (:)SWOT
ظهر تحليل  swotنتيجة للبحث الذي تم بمعهد "ستانفورد من عام  1960إلى عام  "1970وقام به مجموعة من أساتذه
بالمعهد ،حيث عرض التحليل للمرة األولى باسم  SOFTوهو اختصار  Satisfactoryفرضية Opportunity ،فرصة،
 Faultخطأ Threat ،التهديد ،و في عام  1964تم تغييره إلى تحليل  SWOTو هو اختصار  Strengthقوة،
 Weaknessضعف Opportunity ،فرصة Threats ،التهديدات ).) 2009،Lawrence G Fine

ويعرف عباس ( )89:2018تحليل  SWOTعلى أنه " :أسلوب تحليلي لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات لدى الشركة سواء كانت قائمة فعال أو مجرد فكرة فقط ووضعها موضع الدراسة والتحليل حيث يعتمد على فكرة
بديهية وهي النظر لمصادر القوة والفرص المتاحة لدى المنظمة".

ويعرف العريقي ( )245:2011تحليل  SWOTبأنه" :عبارة عن تحليل على مستوى المنظمة يتم من خالله مقابلة،
عناصر القوة ،strengthsوالضعف  weakessesفي المنظمة مع الفرص  ،opportunitiesوالتهديدات ،threats
الناشئة عن البيئة المحيطة ،بهدف تطوير/توليد/استحداث سلسلة من االستراتجيات البديلة القابلة للتطبيق".

أهمية تحليل (:)SWOT
إن تحليل  SWOTهو األساس لتحديد عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية للمنظمة ،وكذلك العناصر اإلستراتيجية
من الفرص المتاحة والمخاطر التي تحد من قدرة المنظمة على االستفادة من هذه الفرص ،وموائمتها مع بعضها البعض،
وتحظى عملية تحليل  SWOTبأهمية بالغة لما له من جملة من المنافع أهمها( :بوساق2019 ،؛ علوان ونعيم،
.)2018
 الموائمة بين الفرص التي يمكن استبعادها والفرص التي يمكن استغاللها وتحديد الفرص المتاحة أمام المنظمة.
 تحليل  SWOTيساعد على تحديد طرق تخصيص استخدام الموارد المتاحة.
 يساعد في تحديد القدرات والموارد التي تمتلكها المنظمة والتي تستخدمها في توظيف تلك القدرات واإلمكانيات إلنجاز
الهدف.
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 تحليل  SWOTيعــد ضـرورة مـلحــة نظ ـ اًر ألنه يـ ــؤدي إلى الـكفاءة فـي األداء.
 الهدف الرئيسي من تحليل  SWOTهو معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،وهذا التحليل يبنى على دراسة
الـمنظمة من جــوهرها الـداخلي والــمحيط الذي ح ــولها.

مزايا تحليل (:)SWOT
يلعب تحليل  SWOTدو ار رئيسي في صياغة إستراتيجية و خياراتها ،كما يشارك في رسم أهداف المنظمة ،و يفضل
استخدامه كدليل ووسيلة لتوضيح الطريق أمام المنظمة وليس كوسيلة نهائية للمشاكل التي تواجهها ،ذلك ألنه قد ينطوي
على عناصر ربما تكون ذاتية (أي شخصية) ،أن المنظمات الناجحة هي التي تسعى لتصحيح ضعفها بكل ما لديها
وتحديد مواطن القوة لديها ،واستغالل الفرص الجديدة بشكل أسرع من منافسيها ،ومواجهة التهديدات الخارجية ،كما أنها
تبقي في مراقبة دائمة للبيئة المحيطة ،كما أن تحليل  SWOTيمد التخطيط االستراتيجي بالمعلومات الالزمة و يساعد في
بناء قوة المنظمة ويعكس نقاط ضعفها ،كما يزيد من وسائل استثمار للفرص و يسهم في تحديد الكفاءات األساسية الالزمة
للمنظمة ،يشارك أيضاً في تحديد و وضع أهداف الخطة اإلستراتيجية كما يستخدم في ترشيد البيانات السابقة في معرفة
الماضي والحاضر والمستقبل وذلك يصبح من الممكن تفسير الخطط المستقبلية (الكرخي.)2014 ،

مكونات تحليل (:)SWOT
يستخدم تحليل  SWOTمن خالل تقييم وتحليل أربع نقاط رئيسية (القوة ،الضعف ،الفرص والمخاطر) وهذا التحليل
يشمل على (الكرخي:)2014 ،
 نقاط القوة :إن نقاط القوة هي الصفات التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها ،وتحقق نجاحاتها المستمرة .ويمكن أن
تكون هذه النقاط في شكل قوة مادية ،أو غير مادية ،كما إنها تبين بشكل جيد السمات المميزة للمنظمة ،لتكون األساس
لتنظيم قدرات المنظمة ،التي تتكون من القدرات العملية والكفاءات البشرية ،والموارد المالية ،والمنتجات والخدمات.
 نقاط الضعف :إن نقاط الضعف هي الصفات التي تمنع المنظمة من تحقيق أهدافها وتحقيق كامل طاقاتها ،كما أنها لها
تأثيرات كبيرة في تدهور النمو والنجاح التنظيمي ومنها العوامل التي ال تستوفي المعايير المطلوبة في المنظمة كعدم كفاية
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البحوث والدراسات ،وقلة تطوير المرافق ،وسوء عملية صنع القرار ،وما إلى ذلك من نقاط الضعف التي يستلزم السيطرة
عليها ،أو التي يجب أن تكون في الحد األدنى.
 الفرص :تنشأ الفرص في البيئة التي تعمل فيها المنظمة ،والتي يمكن االستفادة منها في تنفيذ االستراتيجيات التي
تمكنها من أن تصبح أكثر تمي اًز ونجاحاً ،وتمكن المنظمات اكتساب ميزة تنافسية ،وفي ذات الوقت يتوجب على المنظمة
االنتباه الشديد من أجل اغتنام هذه الفرص واختيار األهداف المرجوة منها من أجل االرتقاء بالمنظمة.
 التهديدات :تنشأ التهديدات عندما تكون التأثيرات في البيئة الخارجية مصد اًر للخطر وتسبب في تدهور قدرات وامكانيات
المنظمة ،ويصعب مواجهة التهديدات عندما تتفاقم وال يمكن السيطرة عليها ،ويكون استقرار المنظمة معرض للزعزعة وربما
يؤدي التهديد إلى عدم استمرار المنظمة ،ومن األمثلة على التهديدات :عدم االستقرار الوظيفي ،والتغيرات التكنولوجية،
وزيادة المنافسة ،وما إلى ذلك.

األداء:
يعتبر األداء من أهم الركائز في المؤسسات ،لذلك فإن نجاحها مرتبط بمدى كفاءة وفاعلية أداءها ،لذلك يعتبر األداء
العنصر الرئيسي الذي يشكل أهم أهداف المؤسسة ،والذي من خالله تتعرف المؤسسة على مواطن قوتها وضعفها في
انجاز أعمالها.
ويعرف الكرخي (  ) 60:2015األداء على أنه" :العمل الذي تكلف به المؤسسة عامال معيناً ،وعادة ما يحدد بكمية
وينجز بمستوى جودة أي نوعية محددة وفق مقاييس تضعها المؤسسة ويؤدى بطريقة تضعها المؤسسة كضوابط لنمطية
اإلنتاج وسلوك العاملين".

أهمية األداء:
يترتب على مفهوم األداء أهمية كبيرة ،وذلك ألهدافه الكثيرة التي يعمل على تحقيقها منها أنه يعكس االستخدام األمثل
للموارد المتاحة لتحقيق الفوائد بأقل التكاليف ،كما يساعد في الكشف عن نقاط ضعف المؤسسة ويساعد على تفاديها،
ويساعد في الحصول على صورة تقييميه شاملة ،كما إن العامل أهم العناصر التي يتشكل منها أي تنظيم ،فالمورد البشري
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هو القوة الدافعة ،فاألفراد هم الذين يحددون السياسات واألهداف ،ويضعون الخطط والبرامج ،و يتحملون مسؤولية تدبير
اإلمكانيات الالزمة وتوجيهها وترشيد استخداماتها ،بما يعود على المؤسسة بالفائدة المستهدفة (بوحجر ومزيان.)2019 ،
دور تحليل ( )SWOTفي تحسين األداء:
يساعد تحليل ( )SWOTللبيئة الداخلية في معرفة قوة العالقات بين الموظفين ،وتماسكهم والحرص على منظمتهم،
وكلما زاد استخدام تحليل البيئة الداخلية كلما أدى ذلك إلى رسم إستراتيجية مناسبة للمنظمة ،وتحقيق أهداف المنظمة
بفعالية كبيرة.
ويساعد تحليل ( )SWOTللبيئة الخارجية على جمع المعلومات المختلفة ،والتي من خاللها يمكن الحد من التهديدات
واالستفادة من الفرص،ألنها تساعد اإلدارة في التحكم في أنشطتها وتوجيهها مما يساعد في زيادة فعالية المؤسسة.

منهجية البحث:
من أجل تحقيق هدف البحث تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعبر عن دراسة أو بحث الظاهرة المراد
بحثها ،كما توجد بالواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ،ويعبر عنها كيفياً وكمياً ويوضح خصائصها (عبيدات وآخرون،
.)2006
وكذلك تم االعتماد على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول مشكلة البحث ،ولتحقيق تصور
أفضل وأدق للظاهرة موضوع البحث ،كما تم استخدام أسلوب العينة العشوائية في اختيار عينة البحث ،كما تم االعتماد
تم االعتماد على مصدرين في جمع البيانات ،هما:
على وسيلة االستبيان لجمع البيانات ،حيث ّ
 المصـــــادر األوليــــــة :حي ـ ــث ت ـ ـ ّـم جم ـ ــع البيان ـ ــات األولي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل توزي ـ ــع اس ـ ــتمارة االس ـ ــتبيان عل ـ ــى المش ـ ــاركين ف ـ ــيالبحث.
 المصـــــــادر الثانويـــــــة :وتش ـ ـ ــمل الكت ـ ـ ــب والد ارسـ ـ ــات واألبح ـ ـ ــاث وال ـ ـ ــدوريات والمواقـ ـ ــع اإللكتروني ـ ـ ــة المتعلق ـ ـ ــة بموض ـ ـ ــوعالبحث.
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مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع البحث من المصارف التجارية العاملة بالدولة الليبية ،وتستهدف الدراسة إدارة المخاطر ،وادارة المحاسبة،
ّ
وادارة البحث والتطوير ،ويرجع سبب اختيار هذه اإلدارات على اعتبار أنها معنية بمعرفة عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة
وتم االقتصار على المصارف التجارية الليبية الواقعة إداراتها
والضعف) ،وع ـ ـوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات)ّ ،
العامة بالمنطقة الشرقية وهي( :المصرف التجاري الوطني ،مصرف الوحدة ،مصرف التجارة والتنمية ،مصرف المتوسط،
مصرف اإلجماع العربي).

وسيلة جمع البيانات:
تم استخدام استمارة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتتكون استمارة االستبيان في هذا البحث من جزئين ،الجزء
ّ
األول يتعلق بخصائص أفراد عينة البحث وهي :المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة  ،التخصص ،أما القسم الثاني
فيشتمل على المحاور التالية :
 المحور األول :يتعلق بعوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) ،ويتكون من ( )16فقرة.
 المحور الثاني :يتعلق بعوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) ،ويتكون من ( )12فقرة.
 المحور الثالث :يتعلق بأداء المصرف ،ويتكون من ( )10فقرات.

صدق وثبات االستبيان:
للتحقق من صدق وثبات بيانات االستبيان المتحصل عليها من المبحوثين استخدم الباحثان اختبار "ألفا كرونباخ" ،فإذا
كانت قيمة ألفا اكبر من ( )% 60فهذا يعني أن بيانات البحث ذات ثبات عالي وموثوق ،أما إذا كانت قيمة ألفا كرونباخ
أقل من ( )%60فهذا يعني عدم ثبات بيانات البحث ،وكانت نسبة ثبات اختبار ألفا كرونباخ لبيانات هذا البحث
( )%88.8ونسبة صدق اختبار ألفا كرونباخ لبيانات هذا البحث بشكل عام ( ،)%94.2وهذا يدل على أن بيانات البحث
ذات ثبات وصدق عالي ،والجدول ( )1يوضح ذلك:
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جدول ( :)1نتائج ثبات وصدق أداة البحث
المحلور

عدد الفقرات

معامالت الثبات

معامالت الصدق

عوامل البيئة الداخلية

16

0.923

0.960

عوامل البيئة الخارجية

12

0.808

0.898

أداء المصرف

10

0.844

0.918

جميع المحالور

38

0.888

0.942

اختبار التوزيع الطبيعي:
تم استخدام اختبار  Shapiro-Wilk Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وقد
أشارت نتائجه إلى تبعية محور البحث وأبعاده للتوزيع الطبيعي ،ألن القيم االحتمالية ألبعاد البحث أقل من مستوى الداللة
( ،)0.05والجدول ( )2يوضح ذلك:
جدول ( :)2نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ()Shapiro-Wilk
المحلور

القيمة االحصائية

القيمة االحتمالية

عوامل البيئة الداخلية

0.953

0.003

عوامل البيئة الخارجية

0.948

0.002

أداء المصرف

0.944

0.001

جميع المحالور

0.944

0.001

تحليل بيانات االستبيان:
تم توزيع استمارات االستبيان على المشاركين في البحث ،حيث تم توزيع عدد ( )90استمارة على المشاركين في
ّ
البحث وقد بلغ عدد االستمارات المستردة ( )88استمارة وبلغ عدد االستمارات الغير صالحة للتحليل ( ،)2بالتالي يكون
عدد االستمارات الداخلة في التحليل ( ،)86والجدول ( )3يوضح ذلك:
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جدول ( :)3االستمارات الموزعة والمستردة والداخلة في التحليل

اإلدارة المستهدفة

االستمارات
الملوزعة

االستمارات الداخلة
في التحلي

العدد

العدد

النسبة

إدارة المخاطر

30

29

%96.6

إدارة المحاسبة

30

28

%93.4

إدارة البحث والتطوير

30

30

%100

المجملوع

90

87

%96.6

تحليل البيانات العامة للبحث:
يعرف منصور ( )13:2002علم اإلحصاء الوصفي بأنه "العلم الذي يساعد في تصنيف وتلخيص وعرض
البيانات " ،وقد تم استخدام هذا األسلوب لتحليل ووصف البيانات العامة عن المشاركين وذلك من خالل الجداول التك اررية
والنسب المئوية .يتضمن هذا الجزء من استمارة االستبيان األسئلة المتعلقة بخصائص المبحوثين ،ويبين الجدول رقم ()4
النتائج على النحو األتي:
 معظم عينة البحث من حملة البكالوريوس ونسبتهم ( )%66.7من إجمالي المشاركين في البحث وان ( )%16.1هم
من حملة درجة الماجستير و ( )%4.6من حملة الدكتوراه ،وان ما نسبته ( )%12.6يحملون ثانوية أو ما يعادلها وهذا
يزيد من درجة االعتمادية والموثوقية في البيانات المتحصل عليها.
 يمثل اكتساب الخبرة في المجال المصرفي أم ار هاماً وضروريا لرفع األداء ،يتضح أن ( )%20.7من المشاركين في
البحث بلغت خبرتهم أقل من  5سنوات ،و ( )%31تراوحت خبرتهم من  5إلى أقل من  10سنوات ،و ()%21.8
تراوحت خبرتهم من  10إلى أقل من  15سنة و ( )%26.4من عينة الدراسة بلغت خبرتهم أكثر من  15سنة ،مما يدل
على إن الخبرة العلمية هي الفترة األكبر وتبلغ أكثر من  5سنوات ،وهذا يؤكد بان المصارف عينة البحث تمتلك فئة من
الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة.
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 يتطلب أداء الوظيفة المالية بكفاءة عالية ضرورة توافر الكفاءات المؤهلة ماليا ،حيث يتضح أن نسبة المتخصصين في
مجال المحاسبة والتمويل والمصارف من المشاركين قد بلغ ( ،)%64.3وتشكل أعلى نسبة من التخصصات المشاركة في
البحث ،األمر الذي يسهل استيعاب المشاركين في البحث ألهمية تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف ،كما
يتضح من الجدول إن ما نسبته ( )%10.3من إجمالي التخصصات كانت في مجال االقتصاد  ،و ( )%12.6في مجال
اإلدارة  ،بينما بلغت التخصصات األخرى المشاركة في البحث بنسبة (. )%16.1
جدول ( :)4خصائص المشاركين في البحث
الفئات

العدد

النسبة

المتغير

ثانوية أو ما يعادلها

11

%12.6

بكالوريوس أو ما يعادلها

58

%66.7

المؤهل العلمي
ماجستير

14

%16.1

دكتوراه

4

%4.6

87

%100

أقل من  5سنوات

18

%20.7

من  5إلى أقل من  10سنوات

27

%31

من  10إلى أقل من  15سنة

19

%21.8

من  15فما فوق

23

%26.4

87

%100

تمويل ومصارف

21

%24.1

محاسبة

35

%40.2

اقتصاد

9

%10.3

إدارة

11

%12.6

حاسوب

6

%6.9

إحصاء

5

9.2

87

%100

المجملوع

سنوات الخبرة

المجملوع

التخصص

المجملوع
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تحليل البيانات الخاصة بفرضيات البحث:
الخاصة بالمشاركين في البحث ،وفي هذا الجزء تم تحليل البيانات المتعلقة
تم في الجزء السابق تحليل البيانات
ّ
ّ
بالتعرف على آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول معرفة دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف
التجارية الليبية ،وذلك من خالل عبارات االستبانة التي صممت لهذا الغرض ،وهذا التصميم عبارة عن مقياس إحصائي
لتحليل المتوسطات الحسابية ،ويعتمد على تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا) ،والذي يتكون
تم صياغة جميع الفقرات بشكل
من اإلجابات التالية (موافق بشدة -موافق -محايد -غير موافق -غير موافق بشدة) ،وقد ّ
إيجابي ،وقد أعطيت اإلجابات األوزان كما هو موضح بالجدول رقم (.)5
جدول ( :)5توزيع األوزان على إجابات االستبيان
اإلجابة

ملوافق بشدة

ملوافق

محايد

غير ملوافق

غير ملوافق بشدة

الوزن

5

4

3

2

1

وبالتالي يمكن تحديد المتوسط النظري لمقياس الدراسة عن طريق المعادلة الشهيرة للمتوسط الحسابي وهي على
النحو التالي :المتوسط النظري = مجموع األوزان  /عددها
وبالتالي فإن المتوسط النظري = 3 = 5 / 15
تم اعتماد ذلك في هذا ابحث ،حيث اعتبر أن
وعليه ّ
فإن المتوسط الحسابي النظري لمقياس البحث يساوي ( )3وقد ّ
قل عن المتوسط النظري لمقياس البحث بأنه
كل ما يزيد عن المتوسط الحسابي النظري للبحث بأنه اتجاه إيجابي ،وما ّ
اتجاه سلبي أو محايد.
ولحساب طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي تم حساب المدى ( ،)4 = 1-5ثم تقسيمه على عدد فئات المقياس
للحصول على طول الخلية الصحيح أي ( ، )0.80 = 5/4بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس (أو

دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية

59

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

المجلد الثالث  -العدد األلو
يناير 2022م

بداية المقياس وهي الواحد صحيح)  ،وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا يصبح طول الخاليا للعبارات كما هو
موضح بالجدول رقم (: )6
جدول ( :)6طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت
طلو الخلية

الفئة في مقياس ليكرت

المستلويات

من  1إلى اقل من 1.80

غير موافق بشدة

ضعيف جدا

من  1.80إلى اقل من 2.60

غير موافق

ضعيف

من  2.60إلى اقل من 3.40

محايد

متوسط

من  3.40إلى اقل من 4.20

موافق

مرتفع

من  4.20إلى 5.00

موافق بشدة

مرتفع جدا

التحليل الوصفي للبيانات:
التعرف على آراء واتجاهات المشاركين في البحث حول معرفة دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق
في هذا الجزء تم ّ
أداء جيد للمصارف التجارية الليبية ،من خالل تحليل البيانات الخاصة بكل محور من محاور البحث ،وبالتالي فإننا
نحصل على اتجاه اإلجابات لدى أفراد عينة البحث وذلك لكل محور على حدة.

 تحليل إجابات المشاركين حول عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف).
ولتحديد عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن
النسبي لفقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:
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جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة حول عوامل البيئة الداخلية (نقاط
القوة والضعف).

المتلوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اللوزن
النسبي

1

يتصف العمل في المصرف بالمرونة في اإلجراءات والتعليمات.

3,8506

1,073

77.01

2

يتبنى المصرف تكنولوجيا نظم المعلومات واالتصاالت بمختلف مكوناتها.

3,9770

0.964

79.54

3

يتسم عمالء المصرف بالوعي المصرفي من خالل متابعة األنشطة المصرفية.

3,632

0.977

72.64

4

يلتزم المصرف بمتابعة المنشورات والبيانات الصادرة عن المصرف
المركزي.

4,448

0.743

88.96

5

يدعم المصرف تطوير خدماته اإللكترونية ليشمل كافة عمالئه بما في ذلك ذوي
االحتياجات الخاصة.

3,908

0.935

78.16

6

يمتلك المصرف قدرة تنافسية عالية.

4,069

0.937

81.38

7

يمتلك المصرف موظفين ذوي خبرة وكفاءة.

4.241

0.761

84.82

8

يهتم المصرف بتدريب وتطوير الموظفين.

3.908

1,063

78.16

9

قوة ومتانة المركز المالي وسياسات االقتراض تزيد من سمعة ومكانة
المصرف.

4.103

0.889

82.06

10

يلتزم المصرف بتطبيق إجراءات العناية الواجبة اتجاه العمالء.

3.885

0.932

77.70

11

يتبنى المصرف إجراءات الحماية من مخاطر العمل المصرفي االلكتروني.

4.080

0.917

81.61

12

يشدد المصرف على تفعيل وتطبيق الحوكمة في المصرف.

3.770

0.872

75.40

13

يلتزم المصرف بمعايير رقابية مختلفة مثل (بازل).

3.724

0.984

74.48

14

يطبق المصرف سياسات وإجراءات داخلية ورقابية لمكافحة غسيل األموال.

4.023

0.875

80.46

15

يلتزم المصرف بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن مجموعة العمل المالي
الدولية (الفاتف).

3.712

0.987

74.25

16

يقوم المصرف بإرسال المعلومات والتقارير المالية المشبوهة لوحدة التحريات
المالية.

3.977

0.964

79.54

الرقم

العبارات

المتوسط العام

3.956

االنحراف المعياري

0.636
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من خالل النتائج المعروضة في الجدول ( ،)7يتبين أن الوسط المرجح لإلجابات على فقرات محور عوامل البيئة
الداخلية (نقاط القوة والضعف) يتراوح ما بين ( ،)4.448-3.632وأن كل النتائج كانت إيجابية.
حيث جاءت الفقرة يلتزم المصرف بمتابعة المنشورات والبيانات الصادرة عن المصرف المركزي " في المرتبة األولي"
بمتوسط مرجح قيمته ( )4,448وانحراف معياري ( )0.743وكان الوزن النسبي للفقرة ( ،)%88.96حيث أن هذه العبارة
تأتي في درجة المرتفع جدا وذلك حسب طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت.
وجاءت الفقرة " يتسم عمالء المصرف بالوعي المصرفي من خالل متابعة األنشطة المصرفية " فـي المرتبـة األخيـرة بمتوسـط
مرجح قيمته ( )3.632وانحراف معياري ( )0.977وكان الوزن النسـبي للفقـرة ( ،)%72.64حيـث أن هـذه العبـارة تـأتي فـي
درجة المرتفع وذلك حسب طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت.
وبشكل عام يتبين أن الوسط المرجح لجميع عبارات محور عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) هو ( )3.956وهو
أكبــر مــن الــوزن المحايــد ( ،) 3وهــذا يعنــي أن أف ـراد الد ارســة موافقــون بدرجــة عاليــة علــى عوامــل البيئــة الداخليــة (نقــاط القــوة
والضعف).

 تحليل إجابات المشاركين حول عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات):
ولتحديد عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لفقرات هذا المحور وذلك على النحو التالي:
جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة حول عوامل البيئة الخارجية
(الفرص والتهديدات).
الرقم

العبارات

المتلوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اللوزن
النسبي

1

انتعاش األوضاع االقتصادية ونموها يؤدي إلى زيادة أرباح المصرف.

4.563

0.584

91.26

2

االستقرار السياسي والقانوني يسهم في ازدهار العمل المصرفي.

4.574

0.563

91.49

3

انفراد المصرف بتقديم خدمات مصرفية جديدة ومميزة يهيئ الفرصة
لجني أرباح إضافية.

4.425

0.830

88.50
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4

يواكب المصرف التطورات التكنولوجية والتوجه الحديث نحو الخدمات
إلكترونياً.

4.114

0.753

82.29

5

يوفر المصرف األدوات اإللكترونية مثل اإلنذار المبكر للعميل للحد من
مخاطر الخدمات اإللكترونية.

3.793

0.891

75.86

6

يضع المصرف السياسات المالية المناسبة فيما يخص أسعار المنتجات
وأسعار الفوائد لتجنب الخسائر.

3.816

0.828

76.32

7

انخفاض المنافسين في السوق المصرفية يؤدي لتقليل العوائق التي
تواجه المصرف.

3.931

0.846

78.62

8

لدى المصرف القدرة على إبرام االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة.

3.793

0.929

75.86

9

يعمل المصرف على تلبية رغبات عمالئه والحفاظ على والئهم.

3.850

0.883

77.01

10

ارتفاع ثقة العمالء بمخرجات المصرف

3.919

0.865

78.39

11

يعمل المصرف على تطوير المفاهيم العلمية السليمة للتعامل والتفاهم
مع العمالء.

4.069

0.818

81.38

12

جاذبية الموقع والمظهر العام للمصرف يزيد من إقبال الزبائن للتعامل
مع المصرف.

4.321

0.784

86.43

المتوسط العام

4.097

االنحراف المعياري

0.456

من خالل النتائج المعروضة في الجدول ( ،)8يتبين أن الوسط المرجح لإلجابات على فقرات محور عوامل البيئة الخارجية
(الفرص والتهديدات) يتراوح ما بين ( ،)4.574-3.793وأن كل النتائج كانت إيجابية ،حيث جاءت فقرة " االستقرار
السياسي والقانوني يسهم في ازدهار العمل المصرفي " في المرتبة األولي بمتوسط مرجح قيمته ( )4.574وانحراف معياري
( )0.563وكان الوزن النسبي للفقرة ( ،)%91.49حيث أن هذه العبارة تأتي في درجة المرتفع جدا وذلك حسب طول
الخلية وفقا لمقياس ليكرت .وجاءت الفقرة " لدى المصرف القدرة على إبرام االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة " في المرتبة
األخيرة بمتوسط مرجح قيمته ( )3.793وانحراف معياري ( )0.929وكان الوزن النسبي للفقرة ( ،)%75.86حيث أن هذه
العبارة تأتي في درجة المرتفع وذلك حسب طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت.
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وبشكل عام يتبين أن الوسط المرجح لجميع عبارات محور عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) هو ( )4.097وهو
أكبــر مــن الــوزن المحاي ــد ( ،) 3وه ــذا يعن ــي إن أفــراد الد ارســة موافقــون بدرجــة عاليــة عل ــى عوامــل البيئــة الخارجيــة (الفــرص
والتهديدات).

 تحليل إجابات المشاركين حول أداء المصرف:
ولتحديد أداء المصرف تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات هذا المحور
وذلك على النحو التالي:
جدول( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة حول أداء المصرف.
المتلوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اللوزن
النسبي

1

استخدام أساليب واضحة تساعد على تحقيق أداء جيد للمصرف.

4.229

0.726

84.59

2

يشكل تحسين األداء في المصرف أداءه مساعدة على اتخاذ القرارات.

4.264

0.722

85.28

3

وجود هيكل تنظيمي واضح يساعد في عملية تحقيق أداء جيد
للمصرف.

4.264

0.769

85.28

4

لدى موظفي المصرف رغبة شديدة بتغيير و تجديد الهيئة اإلدارية
وذلك لتحقيق أداء جيد للمصرف.

4.092

0.786

81.84

5

يوجد لدى المصرف نظام فعال للمكافاءت والحوافز.

3.333

1.106

66.66

6

تقوم إدارة المصرف بتقييم ومقارنة أدائها خالل فترات زمنية متعاقبة
لتساعد على تحقيق أداء جيد للمصرف.

3.735

0.895

74.71

7

إنجاز المهام في الوقت المحدد يساعد على تحقيق أداء جيد للمصرف.

4.379

0.735

87.58

8

يهتم المصرف بتطوير وتحسين العالقات المهنية لتحقيق أداء جيد.

4.034

0.784

80.69

9

يهتم المصرف بأدائه على الوجه األكمل (اقتصادياً ،اجتماعياً ،بيئياً).

3.954

0.913

79.08

10

تهدف عملية تحسين األداء إلى ترشيد استخدام الموارد المتاحة.

4.126

0.744

82.52

الرقم

العبارات

المتوسط العام

4.041

االنحراف المعياري

0.533
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من خالل النتائج المعروضة في الجدول ( ،)9يتبين أن الوسط المرجح لإلجابات على فقرات محور أداء المصرف
يتراوح ما بين ( ،)4.379-3.333وان كل النتائج كانت إيجابية ماعدا نتيجة واحدة كانت في المستوى المتوسط ،حيث
جاءت الفقرة " انجاز المهام في الوقت المحدد يساعد على تحقيق أداء جيد للمصرف" في المرتبة األولي بمتوسط مرجح
قيمته ( )4.379وانحراف معياري ( )0.735وكان الوزن النسبي للفقرة ( ،)%87.58حيث إن هذه العبارة تأتي في درجة
المرتفع جداً وذلك حسب طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت.
وجاءت الفقرة " يوجد لدى المصرف نظام فعال للمكافاءت والحوافز " في المرتبة األخيرة بمتوسط مرجح قيمته ()3.333
وانحـراف معيــاري ( )1.106وكــان الــوزن النســبي للفقـرة ( ،)%66.66حيــث أن هــذه العبــارة تــأتي فــي درجــة المتوســط وذلــك
حسب طول الخلية وفقا لمقياس ليكرت.
وبشكل عام يتبين أن الوسط المرجح لجميع عبارات محور أداء المصرف هو ( )4.041وهو أكبر من الوزن المحايد
( ،)3وهذا يعني إن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على أداء المصرف.

التحليل االستداللي للبيانات:
بالنظر إلى جدول ( )10نالحظ أن عوامل البيئة الداخلية لها عالقة ذات دالله معنوية بأداء المصرف ( P-Value
 ،) =0.000حيث وجد أن ارتباط عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) بأداء المصرف  0.740مرتفع ،هذا يدل
على أنه يوجد ارتباط وثيق بين المتغيرين أي أنه هناك عالقة قوية بين عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) وأداء
المصرف ،كما نالحظ أن معامل التحديد هو  0.543وهذا يعني أن  %54.3من التغيرات الحاصلة في أداء المصرف
راجع إلى عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف)؛ وعوامل البيئة الخارجية لها عالقة ذات دالله معنوية بأداء
المصرف ( )P-Value =0.000حيث وجد أن ارتباط عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) بأداء المصرف
 0.782مرتفع ،هذا يدل على أنه يوجد ارتباط وثيق بين المتغيرين أي أنه هناك عالقة قوية بين عوامل البيئة الخارجية
(الفرص والتهديدات) وأداء المصرف ،كما نالحظ أن معامل التحديد هو  0.612وهذا يعني أن  %61.2من التغيرات
الحاصلة في أداء المصرف راجع إلى عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات).
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جدول ( :)10تحليل التباين لتحليل ) )SWOTوأداء المصرف
P-Value

R Square

R

المحور

0.000

0.543

0.740

عوامل البيئة الداخلية

0.000

0.612

0.782

عوامل البيئة الخارجية

وتم اختبار الفرضية الرئيسية باستخدام تحليل االنحدار البسيط ،حيث تم اختبار دور تحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط
القوة والضعف) ودور البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) واستنتاج دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف.

اختبار الفرضية الفرعية األولى:
" هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية " .والختبار
هذه الفرضية تم التعبير عنها إحصائياً على النحو التالي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ليس هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في تحقيق أداء جيد
للمصارف.
الفرضية البديلة ( :)H1هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في تحقيق أداء جيد للمصارف.
من خالل نتائج تحليل االنحدار ،الموضح في الجدول ( )11أظهرت أن هناك عالقة طردية بين عوامل البيئة الداخلية
(نقاط القوة والضعف) وأداء المصرف ،ذات داللة إحصائية ( )P –Value =0.000عند مستوى معنوية  ،%5وبما أن
العالقة ذات داللة إحصائية ( )P –Value =0.000عند مستوى معنوية  ،%5أذاً يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول
الفرضية البديلة وهي "هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في تحقيق أداء جيد للمصارف".
جدول ( :)11تحليل االنحدار لعوامل البيئة الداخلية وأداء المصرف
المعامالت غير
المعيارية

الخطأ العشوائي

المعامالت
المعيارية

اختبار()T

مستوى
المعنوية

النموذج

1.587

0.245

-

6.483

0.000

))Constant

0.620

0.061

0.740

10.154

0.000

عوامل البيئة الداخلية

األداء الجيد للمصارف = ( 0.620 + 1.587عوامل البيئة الداخلية).
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
" هناك دور لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) "
والختبار هذه الفرضية تم التعبير عنها إحصائياً على النحو التالي:
الفرضية الصفرية ( :)H0ليس هناك دور لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) في تحقيق أداء جيد
للمصارف.
الفرضية البديلة ( :)H1هناك دور لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) في تحقيق أداء جيد للمصارف.
من خالل نتائج تحليل االنحدار لعوامل البيئة الخارجية ،الموضح في الجدول ( )12أظهرت أن هناك عالقة طردية
بين عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) وأداء المصرف ،ذات داللة إحصائية ( )P –Value =0.000عند
مستوى معنوية  ،%5وبما أن العالقة ذات داللة إحصائية ( )P –Value =0.000عند مستوى معنوية  ،%5أذاً يتم
رفض الفرضية ال صفرية وقبول الفرضية البديلة وهي "هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في
تحقيق أداء جيد للمصارف".
جدول ( :)12تحليل االنحدار لعوامل البيئة الخارجية وأداء المصرف
المعامالت غير
المعيارية

الخطأ
العشوائي

المعامالت
المعيارية

اختبار()T

مستوى
المعنوية

النموذج

0.296

0.325

-

0.911

0.365

))Constant

0.914

0.079

0.782

11.582

0.000

عوامل البيئة الخارجية

األداء الجيد للمصارف = ( 0.914 + 0.296عوامل البيئة الخارجية).

استناداً إلى نتائج اختبار الفرضيتين الفرعيتين ،نرفض الفرضية الرئيسية الصفرية والمتمثلة في أنه ال يوجد دور
لتحليل ( ) SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف ،وقبول الفرضية الرئيسية البديلة .أي أن هناك دور لتحليل ()SWOT
في تحقيق أداء جيد للمصارف.
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نتائج البحث:
تﻭصل البحث مﻥ خالل تحليل البيانات واختبار فﺭﻭﺽ البحث إلى ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلنتائج والتي يمكن اجمالها في النقاط
التالية:
 هناك دور لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) في تحقيق أداء جيد للمصارف.
 هناك دور لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) في تحقيق أداء جيد للمصارف.
 هناك دور لتحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف.
 إن لتحليل عوامل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) دو ار إيجابيا في تحقيق أداء جيد للمصارف ،حيث تساعد
المصرف على معرفة مزاياه وامكانياته واالستفادة منها وتقويتها ،وكذلك تساعد المصرف على اكتشاف عيوبه ونقاط ضعفه
لتصحيحها وتقويمها مما يساعد في الرفع من كفاءة وفعالية المصرف ويؤدي إلى تحقيق أداء جيد للمصرف.
 إن لتحليل عوامل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات) دو ار إيجابيا في تحقيق أداء جيد للمصارف حيث تساعد
المصرف على الفرص لالستفادة منها ،وكذلك تساعد المصرف على اكتشاف التهديدات للتحوط منها مما يساعد في الرفع
من كفاءة وفعالية المصرف ويؤدي إلى تحقيق أداء جيد للمصرف.

توصيات البحث:
وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن اقتراح بعض التوصيات من أهمها ما يلي:
على ضوء ما تقدم،
ً
 استخدام تحليل ( )SWOTمن قبل المصارف لضمان تزويد إداراتها بجميع المعلومات الستخدامها في إعداد
استراتيجيات مصرفية.
 التعامل مع تحليل ( )SWOTكأداة أساسية من أدوات التحليل االستراتيجي.
 إجراء دورات تدريبية لموظفي المصرف لتطوير مهاراتهم في مجال استخدام تحليل ( )SWOTمن اجل تحقيق اداء جيد
للمصرف.

دور تحليل ( )SWOTفي تحقيق أداء جيد للمصارف التجارية الليبية

68

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

المجلد الثالث  -العدد األلو
يناير 2022م

المراجع:
 الججاوي ،طالل محمد والسلطاني ،سكنة ( " ،)2013توظيف التحليل االستراتيجي  SWOTلتقييم أداء المصارفالتجارية :بحث تقويمي لعينة من المصارف التجارية العراقية " ،المجلة العراقية للعلوم اإلدارية ،المجلد  ،9العدد ،35
ص ص .52-28
 الشمري ،صادق راشد ،)2017( ،إدارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات ،العراق ،دار اليازوري العلمية. العريقي ،منصور محمد إسماعيل" ،)2011( ،اإلدارة االستراتيجية" ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب الجامعي ،صنعاء،اليمن.
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الى دراسة العالقة السببية بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي في ليبيا .تناولت الدراسة بالتحليل
الفترة الممتدة ما بين (2017-1990م) .حيث استخدم في الدراسة وسائل التحليل القياسي والمتمثلة في التكامل المشترك
وتقدير العالقة باستخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي ) .(VARوتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طويلة االجل بين
المتغيرين .وان العالقة في االجل القصير احاديه تتجه من االنفاق العام الى الناتج المحلي االجمالي .وان الناتج المحلي
االجمالي يتأثر بقيمه في السنوات السابقة.
الكلمات المفتاحية :اإلنفاق العام ،الناتج المحلي االجمالي في ليبيا.

Abstract
The study aimed to study the causal relationship between public expenditure and GDP
in Libya. The study analyzed the period between (1990-2017). The methods of standard
analysis of joint Co-integration and relationship estimation using the VAR model were used.
The study found a long-term relationship between the two variables. The short-term
product.
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المقدمة
في اطار الدفع بعملية التنمية االقتصادية واستمرارها ،اهتم معظم دول العالم بدراسة االنفاق العام وتحديد اوجهه.
فاإل نفاق العام وباعتباره اداة من ادوات السياسة المالية في الدولة ،فانه يلعب يدور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية
في المجتمع .وخير دليل هو ما قدمة العالم االقتصادي كينز ونظرية في معالجة الكساد العظيم )(Great Depression
في ثالثينيات القرن الماضي ،حين نادى بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي .وبعد اتساع وظائف الدولة تبع ذلك اتساع
االنفاق العام االمر الذي ادى الى مساهمة االنفاق العام في عملية التنمية االقتصادية بشكل كبير .ومنذ ذلك الحين اهتم
العديد من الباحثين في مجاالت االقتصاد بدراسة االنفاق العام بشقيه االستهالكي واالستثماري وعالقته بالناتج المحلي
االجمالي وذلك بهدف تحقيق الدولة ألهدافها العامة من حيث زيادة االنتاج وتوزيع الدخل .وفي هذه الورقة سوف نركز
على دراسة وتحديد اتجاه العالقة بين هاذين المتغيرين عن طريق استخدام ادوات البحث العلمي وادوات التحليل
االحصائي.

مشكلة الدراسة
جاهد الى رفع معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية .ونظ ار
ان ليبيا كغيرها من الدول النامية التي تسعى
ً
لتعدد وجهات النظر في تحديد اتجاه العالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي فان مشكلة البحث يمكن تلخيصها
في وجهتين نظر اساسيتين هما:
االولى :وفقا لقانون فاجنر عالقة السببية احادية من تطور ونمو الناتج المحلي الى تطور ونمو االنفاق الحكومي.
الثانية :وفقاً للنظرية الكنزية حيث ان سببية العالقة االحادية تتجه من نمو االنفاق العام او الحكومي الة نمو الناتج المحلي
االجمالي.

اهداف الدراسة
 -1د ارسة وتحليل البيانات المتعلقة باإلنفاق العام والناتج المحلي االجمالي.
 -2تحديد اتجاه العالقة بين الناتج المحلي االجمالي واالنفاق العام.
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 -3بناء نموذج قياس لقياس قوة العالقة بين المتغيرين محل الدراسة.
 -4تقييم النموذج القياسي وتفسير النتائج.

اهمية الدراسة
ستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية االنفاق العام في الدفع بعجلة التنمية والمتمثلة في نمو الناتج المحلي
االجمالي ،والوصول الى حزمة من النتائج التي من شأنها ان تساعد صانعي السياسة االقتصادية في رسم الخطط
المستقبلية للدولة .كما انها ستعمل على اثراء المكاتب العلمية بالمواضيع المتعلقة بموضوع هذه الدراسة ،كما ستساعد على
تنمية قدرات الباحث في الدراسة والتحليل في مجاالت االقتصاد.

فرضية الدراسة
من اجل االجابة على مشكلة الدراسة وتحقيق اهدافها ،فسوف يتم اختبار الفرضيات التالية:
االولي H 0 :االنفاق العام ال يؤثر في الناتج المحلي االجمالي
 : H1االنفاق العام يؤثر في الناتج المحلي االجمالي.
الثانية  H 0الناتج المحلي االجمالي ال يؤثر في االنفاق العام.
 : H1الناتج المحلي االجمالي يؤثر في االنفاق العام.
الثالثة H 0 :ال توجد عالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي في االجل القصير والطويل.
 : H1توجد عالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي في االجل القصير والطويل.

منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على م ارجعة األدبيات السابقة الخاصة بمشكلة الدراسة وتجميع البيانات
اإلحصائية الرسمية الخاصة بمتغيرات الدراسة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ومركز البحوث واالحصاء وو ازرة
التخطيط وتحليل هذه البيانات باستخدام أساليب التحليل الكمي القياسي ،المتمثلة في اختبارات جذور الوحدة ومنهجية
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التكامل المشترك باإلضافة إلى اختبارات السببية لجر نجر ،فضال عن تقدير العالقة باستخدام نموذج االنحدار البسيط
لتقدير معادالت النموذج القياسي المستخدم ) (OLSالبيانات تم استخدام طريقة المربعات الصغرى.

حدود الدراسة
ال حدود المكانية :انحصرت الدراسة في بيئة االقتصاد الليبي والمتمثلة في الخزانة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن
االنفاق.
الحدود الزمنية :غطت الدراسة الفترة الممتدة من العام  1990الى عام .2017

الدراسات السابقة
حاولت العديد من الدراسات تسليط الضوء على العالقة بين االنفاق الحكومي وعالقته بالناتج المحلي االجمالي
في االدب االقتصادي .فهناك العديد من الدراسات التي حاولت تحديد قوة واتجاه هذه العالقة .وقد تم استعراض بعض هذه
الدراسات في هذه الورقة.
دراسة (العمر )2010 ،التي اجريت على االقتصاد الكويتي بغية التعرف على اثر االنفاق العام بمكوناته على
الناتج المحلي االجمالي الغير نفطي للفترة ما بين  .2004-1970واستخدم في الدراسة اسلوب التحليل الكمي من خالل
تطبيق نموذج  .VARوخلصت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين كل االنفاق االستهالكي والناتج الغير نفطي وقطاع
الزراعة والخدمات واثر سالب على قطاع الصناعة .وايضا وجود عالقة موجبة بين االنفاق االستثماري واجمالي الناتج
الغير نفطي وقطاع الصناعة.
دراسة (نقار ،والعود ،)2012 ،حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو استنتاج نموذح

(Vectorial

) AutoRegressive, VARللتنبوء باجمالي الناتج المحلي في سورية واجمالي التكوين الراسمالي الثابت ودراسة العالقة
بينهما .وقد خلصت الدراسة الى استنتاج نموذج تنبؤي يمكن االعتماد عليه في تقدير قيمة المتغير في المستقبل.
دراسة (ابوعبيدة )2015 ،التي هدفت الى دراسة اثر االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في االراضي
الفلسطينية خالل الفترة  ،2013-1995واعتمدت الدراسة على منهج االحصاء الوصفي التحليلي واستخدام ادوات التحليل
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القياسي لتحديد العالقة بين المتغيرين محل الدراسة .وتوصل الباحث الى وجود عالقة سببية موجبة تتجه من الناتج
المحلي االجمالي الحقيقي الى االنفاق الحكومي بجميع مكوناته .في حين كشف عن وجود عالقة ايجابية من االنفاق
الحكومي االجمالي والجاري الى الناتج المحلي االجمالي .بينا لم تثبت العالقة بين االنفاق التطويري والنمو االقتصادي.
دراسة (غضابنة )2015 ،والتي اجريت على االقتصاد الجزائري بهدف دراسة العالقة بين االنفاق الحكومي
والنمو االقتصادي للفترة مابين  .2012-1990واستخدم في الدراسة تقنيات التحليل القياسي .وقد بينت نتائج التحليل
القياسي الى وجود عالقة طويلة االجل بين االنفاق االجمالي والناتج المحلي االجمالي .كما اظهر اختبار السببية الى
وجود عالقة سببية في اتجاه واحد من اإلنفاق الحكومي اإلجمالي نحو الناتج المحلي اإلجمالي.
دراسة ( )Chipaumira et al, 2014التي تناولت دراسة وتحليل العالقة السببية بين االنفاق العام والنمو
االقتصادي في دولة جنوب افريقيا خالل الفترة  .2010-1990واعتمدت الدراسة على بيانات فصلية خالل فترة الدراسة
وتحليلها بتطبيق تقنيات التحليل القياسي .و اظهرت النتائج الى وجود عالقة عكسية بين االنفاق والنمو االقتصادي وهو ما
يتنافى مع النظرية الكينزة للنمو .وقد اعزى الباحثون هذا السبب الى عدم كفاءة برامج االنفاق الحكومي في الدولة وضعف
اداء ادوات السياسة المالية فيها.
دراسة ) ،(Cuma Bozkurt, 2015والتي هدفت الى دراسة العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير
وعالقتهما بالنمو االقتصادي في تركيا .وقد غطت الدراسة الفترة ما بين  .2013-1998واعتمدت الدراسة استخدام
التكامل المشترك وجوهانسن ونماذج تصحيح الخطاء .وتوصلت الى وجود عالقة سببية طردية احادية االتجاه ،تنطلق من
النمو االقتصادي الى البحث والتطوير.
دراسة ( ،)Mekdad et al, 2014والتي استهدفت دراسة العالقة السببية بين االنفاق العام على العليم والنمو
االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  .2012-1974وقد تم محاكاة البيانات المتعلقة بالمتغيرات باستخدام تقنيات التحليل
القياسي وباستخدام طريقة المربعات الصغرى ) .(OLSوتوصلت الدراسة الى ان االنفاق يؤثر ايجابيا على النمو
االقتصادي .وان المتغيرات التفسيرية لإلنفاق تؤثر ايضا ايجابيا ولكن بنسب بسيطة.
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من خالل ما تم عرضه حول النتائج التي توصلت لها تلك الدراسات ،فان هناك عالقة بين االنفاق العام والناتج
المحلي االجمالي او النمو االقتصادي كما يشار اليه في بعض الدراسات .غير ان اتجاه هذه العالقة يختلف من دولة
كل حسب طبيعته االقتصادية .وفي هذه الورقة البحثية سوف نقوم بدراسة هذه العالقة لتحديد قوتها واتجاهها بين
الخرى ً
متغيرات الدراسة وباستخدام نفس اساليب التحليل االحصائي التي تم استخدامها في تلك الدراسات وتطبقها على حالة
االقتصاد الليبي خالل الفترة من  1990الى  2017ومقارنة النتائج مع بعض النتائج التي تم عرضها في الدراسات
السابقة.

تطور ونمو الناتج المحلي االجمالي في ليبيا
يعد الناتج المحلي اإلجمالي  GDPمن اهم المؤشرات االقتصادية المهمة في اي دولة ،أذ يعكس اجمالي نشاط
الدولة وأداءها االقتصادي خالل سنة ما ،لذلك البد من االهتمام باألساليب الصحيحة للتنبؤ بحجمه للسنوات القادمة بعد
أخذ المتغيرات المؤثرة فيه في الحسبان .وبتتبع حالة االقتصاد الليبي نجد ان االقتصاد الليبي حقق معدالت نمو عالية
خالل فترة الدراسة باستثناء العام 2011م ،بسبب االحداث التي شهدتها البالد وتوقف جميع االنتاج بشكل نهائي في اغلب
المجاالت حيث سجل معدل نمو سالب بلغ نسبته  .%61.8اضافة الى الثالث سنوات 2015 ،2014 ،2013م ،فقد
سجلت هي االخرى معدالت نمو سالبة .ويعزي ذلك الى توقف اهم حقول النفط عن االنتاج والتصدير .اثر ذلك سالبا على
قيمة الناتج المحلي االجمالي .وهذه النتيجة ليست بغريبة على االقتصاد الليبي .فاالقتصاد الليبي يعتمد على ايرادات النفط
بشكل كبير في توفير مصادر الدخل واالنفاق .اما اعلي قيمة نمو حققها الناتج المحلي خالل فترة الدراسة هي %94.1
عام 2008م .والسبب في ارتفاع هذا المعدل هي المبالغ الكبيرة التي ضختها الدولة لبرامج التنمية والبنية التحتية وانتعاش
أسعار النفط العالمية .اما فيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب لفترة الدراسة فقد سجل الناتج معدل نمو موجب بلغت
نسبته  .%26.1والجدول التالي يبن تطور ونمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية خالل الفترة محل الدراسة.

تطور ونمو االنفاق العام في ليبيا
يعد االنفاق العام احد ادوات السياسة المالية ،ويلعب دور مهم في النشاط االقتصادي .ويقصد باالنفاق العام او
االنفاق الحكومي المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بصرفها على القطاع العام او الخاص بغية تحقيق اهداف عامة تعود على
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المجتمع ككل .وفي هذه الدراسة سوف نتناول االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري .فاالنفاق االستهالكي يتمثل في
الرواتب واالجور والمكافآت وغيرها .اما االنفاق االنفاق االستثماري فيضم االنفاق على مشاريع البنية التحتية ألهميتها
لالقتصاد والقطاع الخاص ،وكذلك االنفاق على المشاريع االنتاجية للدولة .وهنا يجب االشارة الى حجم هذين النوعين من
االنفاق .فكلما زاد حجم االنفاق االستثماري عن االنفاق االستهالكي ادي ذلك الى زيادة النمو االقتصادي بمعدالت اكبر،
اما اذا حدث العكس فسوف يكون ذلك سبب من معوقات التنمية داخل القطر .ولكن يمكن االشارة الة ان جزء من االنفاق
االستهالكي قد يذهب الى تمويل بعض المشاريع الصغيرة للنشاط الفردي او االسري ،اال ان هذا يتوقف على قيمة الرواتب
واالجور وطريقته توزيعا التي يتقاضها االفراد.
شهد االنفاق العام في ليبيا تطور ملحوظ من خالل معدل العام .حيث بلغ معدل نمو االنفاق االستثماري خالل
فترة الدراسة ما نسبته  ،%45.3في حين بلغت نسبة االنفاق االستهالكي  .%40.9اما معدل نمو االنفاق االجمالي بلغت
حوالي  .%17ونظ ار للظ روف التي شهدتها ليبيا من حصار اقتصادي حقبة التسعينات من القرن الماضي والتذبذبات التي
شهدته ا أسعار النفط ،كل ذلك اثر على قيمة االنفاق بشقية .فمن خالل الشكل رقم ( )1نالحظ التذبذب في معدالت النمو
في االنفاق االستثماري واالستهالكي ،مما يدل عدم وجود سياسة واضحة من قبل الدولة في ادارة وتوجيه االنفاق .فمنذ
العام 1985م وحتى هذا العام لم تعد ليبيا اي خطة واضحة االهداف للتنمية االقتصادية .فاإلنفاق يعتمد بالدرجة االولي
على العائدات النفطية والتي تنعكس مباشرة على الزيادة في االنفاق االستهالكي .وبشكل عام فان معدالت النمو لالنفاق
االستهالكي كانت شبه متقاربة اال في بعض السنوات التي شهدت معدالت نمو مرتفعة ،مثل العام 1995م وذلك بسبب
زيادة التعينات في القطاعات العامة .اما فيما يتعلق باالنفاق االستثماري ،فقد سجل معدالت نمو موجبة في اغلب السنوات
ما قبل العام 2010م .وبعد العام  2011سجل معدالت نمو سالبة ،وذلك بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا رغم ضخامة
اإلنفاق االستثماري وما تم صرفة من قبل الحكومة.
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استناد على بيانات الجدول (.)1
المصدر :من اعداد الباحث،
ً

وبمقارنة قيمة الناتج المحلي االجمالي بقيمة االنفاق العام من الشكل ( ،)2نالحظ انه العالقة بين المتغيرين تتخذ
نفس االتجاه ،وان المتغيرين في تزايد .مستمر حتى العام 2010م فقد بدأت المتغيرين في االنخفاض .وهذا االنخفاض
راجع الى احداث العام  . 2011ومع نهاية الفترة اذت العالقة في التذبذب بينهما .حتى زادت قيمة االنفاق العام عن الناتج
المحلي االجمالي.
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2107-1990
استناد على بيانات الجدول (.)1،2
المصدر :من اعداد الباحث،
ً

اما فيما يتعلق بنسبة مساهمة االنفاق العام في الناتج المحلي االجمالي قد تجاوزت  %513خالل العام
 2015م .وهذا النتيجة يمكن تقبلها في ظل توقف الصادرات النفطية واالنتاج بشكل عام ومقارنة ذلك بحجم االنفاق خالل
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ذلك العام .ومقارنة بالفترة التي كانت فيها البالد في حالة استقرار لم تتعدى نسبة المساهمة  %40عام 2010م ،والذي بلغ
فيه قيمة االنفاق العام ما قيمته  41127.2دينار .في حين بلغت قيمة الناتج المحلي االجمالي  102538دينار.
خالصة القول انه ال يمكن التنبؤ بفاعلية السياسة المالية في االقتصاد الليبي دون استخدام تقنيات االقتصاد
القياسي لقياس قوة العالقة وتحديد اتجاهها .فاالعتماد على الرسومات البيانية ومعدالت النمو ال تكفي لدراسة العالقة بين
المتغيرين محل الدراسة.

تقدير العالقة الكمية بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي
وصف النموذج القياسي
لغرض دراسة العالقة بين الناتج المحلي االجمالي واالنفاق العام فقد تم استخدام بيانات سنوية ،وذلك عن الفترة
( )2017-1990بعد اخضاعها الى اختبار استقرار وسكونها بتطبيق اختبار جذر الوحدة ) ،(Unit Root Testوتماشيا
مع التوجهات الحديثة في تحليل السالسل الزمنية ،والتي كان لها الدور البارز في جعل العالقات االقتصادية قابلة للقياس
والتحليل الكمي ،فقد تم استخدام طرق تحليل التكامل المشترك ،التي تشمل طريقة أنجل وجرانجر ( & Engle
 ،)Grangerوطريقة جوهانسن وجيزليوس( )Johansen & Juseliusإضافة إلى منهجية السببية (.)Granger
انطال قا من فرضية الدراسة فان النموذج المقترح هو نموذج االنحدار الخطي البسيط ()Simple Regression
لتقدير العالقة بين ( )GDP , GEXوالموضح في الشكل الرياضي التالي:

GDP  f  GEX 
 0  1  GEX  ut .................. 1

t

 GDP

GEX  f  GDP 

  4  GDP   t ..................  2 

3

 GEX  

Where 0 , 1  0

حيث GDP :تمثل الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية GEX ،تشير الى االنفاق العام،
الثابت في المعادلين،

2 , 4

 0 , 3

تمثل المقدار

المعلمات المراد تقديرها u,  ،تمثل مقدار الخطأ(.)error
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 - 1اختبار جذر الوحدة )(Unit Root Test
عن طريق هذا االختبار يتم فحص السالسل الزمنية لكل  GDP, GEXوالتأكد من مدى استقرارها وسكونها وتحديد
رتبة تكامل كل متغير باستخدام اختبار فيليب – بيرون ( )Phillips-Perronالختبار فرضية العدم  H 0القائلة بوجود
جذر الوحدة (عدم استقرار السلسلة الزمنية) وكانت النتائج كما هي مبينة بالجدول التالي:
الجدول رقم ( :)1يوضح نتائج اختبار فيليب– بيرون )(PP
)Level I(0

)1St diff I(1

s

P

Trend with
Cons

Constant

Trend with
Cons

Constant

-6.409006

-6.262377

-1.287237

-1.589286

critical
values

)-3.595026(0.000

)-2.981038 (0.000

)-3.587527(0.869

)-2.976263(0.474

GDP

-9.325027

-9.550835

-4.199452

-1.991654

critical
values

)-3.595026(0.000

)-2.981038(0000

)-3.587527(0.014

)-2.976263(0.288

GEX

المصدر :من اعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews9

يتضح من الجدول ( )1ان السالسل الزمنية للمتغيرين غير مستقرة عند مستواها  . I  0 وذلك من خالل قيمة
 PPالمحسوبة عن قيمتها الجدولية في الحالتين (الثابت ،والحد الثابت ومتجه) للمتغيرين هي اكبر من  .%5مما يعني
قبول فرضية العدم  H 0وهي عدم استقرار السلسة الزمنة عند مستوى معنوية  .%5وعند اخذ الفرق الثاني ،حيث كانت
قيمة  PPالمحسوبة اصغر  %5بالنسبة للمتغيرين وهو ما اكدة قيم ) (tالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ( الحرجة في
الحالتين (الثابت ،والحد الثابت ومتجه) .مما يعني رفض فرضية العدم  H 0وقبول الفرضية البديلة  H1وهي استقرار
السلسة الزمنة عند مستوى معنوية  .%5عليه يمكن القول ان السلسلتين مستقرتين وبنفس الرتبة  . I 1عليه يمكن اج ارء
اختبار التكامل المشترك لمعرفة العالقة في االجل القصير والطويل.

اختبار التكامل المشترك بمنهجية انجل-جرانجر Granger and Engel
تعد هذه المنهجية من اهم الطرق المستخدمة في اختبار التكامل المشترك حيث اعتمادا على اختبار الفرض
الصفري القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات وذلك من خالل تقدير االنحدار لمتغير على االخر باستخدام
طريقة المربعات الصغرى ) .(OLSثم اختبار وجود جذر الوحدة في سلسلة البواقي .فاذا كانت سلسلة البواقي بها جذر
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الوحدة اي غير مستقرة فيمكن قبول الفرض الصفري اي عدم وجود تكامل مشترك في المعادلة .اما اذا كانت سلسلة
البواقي مستقرة وال تشمل على جذر الوحدة فيتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بوجود تكامل مشترك بين
المتغيرين .ويتطلب القيام بهذا االختبار اجراء خطوتين :
الخطوة االولى :وتتطلب تحقق شرطين اساسين وهما:
ان تكون المتغي ارت متكاملة من نفس الدرجة .فاذا اختلفت درجة التكامل بين متغيرات السلسة الزمنة فهذا يعني
عدم وجود تكامل مشترك.
اختبار استقرار البواقي )  ( eiفقط عند المستوى حيث يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على
استقرار سلسلة البواقي عند المستوى .اما اذا كانت غير مستقرة في مستواها دل ذلك على عدم وجود عالقة توازنيه طويلة
االجل بين المتغيرين .وللتوضيح اكثر علينا ان نكون مزيج خطي من نموذج الدراسة وهو كاالتي:

ut  GDPt  t   GEX
وعلينا ان نتحقق فيما اذا كان هذا المزيج الخطي   ut اي ان  ،  GDPt  t   GEX والمتولد من

متغيرات النموذج متكامل من الدرجة الصفرية  ، I  0 اي ان سلسلة زمنية ساكنة .اي I  0  

  utفنقبل فرضية

العدم وهي سكون البواقي وبذلك يتحقق التكامل المشترك .وقد تم تقدير معادلة االنحدار وكانت كاالتي:
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*GEX
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 21736.8674322 + 1.00520115884*GEX
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*GEX
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 21736.8674322 + 1.00520115884*GEX................  3

 3.1
Pr o  F   0.004586

DW  0.33

F  9.623

 3.03

t

R  0.24
2
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من النموذج اعاله ال يمكن االعتماد على هذه النتائج لتقييم النموذج ،على الرغم من ان قيمة  R2اقل من قيمة  DWوان
القيمة االحتمالية  Fمعنوية عند  %5ولكن االمر يتطلب اختبار استقرار سلسلة البواقي لتحديد طبيعة العالقة في االجل
الطويل.
ومن خالل تطبيق تلك الشروط على البيانات المتعلقة بالمتغيرين محل الدراسة كانت النتائج على النحو التالي
من خالل اختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغيرين ) (GDP, GEXفانها مستقرة عند الفرق االول ) I(1كما هو موضح
فيلب-بورون ).(PP

اما الشرط الثاني على المعادلة رقم ( )3ومن خالل اختبار استقرار البواقي تبين استقرارها عند مستوها I  0 
في الثالث حاالت (بدون ،متجه فقط ،ومتجه وقاطع) عند مستوى معنوية  %5وكما هو مبين في الجدول ( .)2وعليه
يمكن القول بانه توجد عالقة طويلة االجل بين المتغيرين ) (GDP, GEXوانه يوجد تكامل مشترك بين المتغيرين في
االجل الطويل .وتمثل الدالة ( )3العالقة بين  GEX , GDPفي االجل الطويل.

الجدول رقم ( :)2يوضح نتائج اختبار استقرار البواقي
المستوى
المتغير العشوائي )(u

بدون

قاطع فقط

قاطع ومتجه

القيم الحرجة )(t

3.417089-

3.596944-

6.014312-

قيمة ) (tالجدولية

)1.956406- (0.0015

)2.998064- (0.0141

)3.622033- (0.0003

المصدر  :من اعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews 9

اختبار جوهانسون للتكامل المشترك Johansen and Juselius
المتغيرات غير مستقرة عند المستوى ،وأصبحت جميعها ساكنة بعد أخذ
أظهرت نتائج جذر الوحدة أن أغلب
ّ
الفرق األول لها .ووفقا لهذا االختبار فان عدم سكون السالسل الزمنية عند المستوى ال ينفي وجود عالقة خطية طويلة
المتغيرات ،وبالتالي نستطيع إجراء اختبار التكامل المشترك للكشف عن وجود تلك العالقة باستخدام اختبار
األجل بين
ّ
جوهانسن Johansen Cointegration Testوكانت النتائج على النحو التالي:
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الجدول ( )3يوضح نتائج نتائج اختبار جوهانسن Johansen Cointegration
اختبار االثر )Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0000
0.0000

15.49471
3.841466

70.66968
23.36953

0.872103
0.637984

* None
* At most 1

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

اختبار الجذر الكامن

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue

**Prob.

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0000
0.0000

14.26460
3.841466

47.30015
23.36953

0.872103
0.637984

* None
* At most 1

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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من النتائج المبينة في الجدول ( )3فانه يمكن رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة في االجل الطويل
عند مستوى معنوية .%5

نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model
إذا كانت السالسل الزمنية غير ساكنة كل على حدة ولكنها تتصف بخاصية التكامل المشترك كمجموعة فإن
النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة بينهما هو نموذج تصحيح الخطأ) . (ECMوال يترتب على قياس العالقة بينها في
هذه الحالة الحصول على انحدار ازئف .ويأخذ نموذج تصحيح الخطأ في الحسبان كل من العالقة طويلة األجل وذلك
باحتوائها على متغيرات ذات فجوة زمنية طويلة األجل والعالقة قصيرة األجل وذلك بإدراجها فروق السالسل الزمنية (عامر
المبروك وحمزة المختار ،ص .)13ويمكن تحديد حد الخطأ والمتمثل في البواقي من العالقة التالية

1t  GDPt  1  2GEX t
وياخذ نموذج تصحيح الخطأ الصيغة التالية

D  GDP   3  4 * D  GEX   5 *U t  1  V ..............  4 
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 GDP, GEXمتغيرات النموذج او الدراسة 3 ،تمثل قيمة القاطع 4 ،تمثل معلمة النموذج المقدرة في االجل القصير
 Vحد الخط U t  1 ،البواقي مبطئ سنة من المعادلة ( 5 ،)3معامل تصحيح الخطأ في االجل القصير D ،تعني
الفرق االول.
جدول ( )4نتائج اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني المثلى
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

45.81145
44.24871
44.21237
*43.79036
43.91861

45.88358
44.46508
44.57300
*44.29524
44.56774

45.78541
44.17057
44.08214
*43.60805
43.68420

2.63e+17
5.24e+16
4.84e+16
*3.08e+16
3.47e+16

NA
40.91161
8.013495
*13.72629
3.857632

-547.4249
-524.0468
-518.9857
-509.2965
-506.2104

0
1
2
3
4
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من الجدول اعاله تشير المعايير  LR, FPE, AIC, SC, HQالى ان الفترة الثالثة هي الفترة المثلي لالبطئ للفجوة
الزمنية والتي يجب ان يتضمنها النموذج عند قياس العالقة.

اختبار سببية جرانجر )(Granger Causality Test
يستخدم هذا االختبار للكشف عن العالقة السببية بين المتغيرين  GDP, GEXمن خالله التحقق من الفرضيات التالية:


االنفاق العام ال يؤثر في الناتج المحلي االجمالي Null : H0 :



االنفاق العام يؤثر في الناتج المحلي االجمالي ALT : H1 :

 الناتج المحلي االجمالي ال يؤثر في االنفاق العام Null : H0 :
 الناتج المحلي االجمالي يؤثر في االنفاق العام ALT : H1 :
وقد تم اجراء االختبار وكانت النتائج على النحو التالي
الجدول ( )5يوضح نتائج اختبار Granger Casualty
Prob.
0.0963
0.2870

Obs F-Statistic
2.45546
1.35899

25

Null Hypothesis:
GEX does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause GEX

المصدر :من اعداد الباحث باستخدم برنامج Eviews
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من خالل النتائج المتحصل عليها من اختبار السببية فقد تم رفض فرضية العدم  H 0بعدم وجود عالقة الناتج المحلي
االجمالي  GDPواالنفاق العام  GEXفي الحاتين ،وقبول الفرضية البديلة  H1وهو وجود اثر متبادل بين
المتغيرين محل الدراسة.

تقدير نموذج الدراسة باستخدام نموذج )(VAR
بعد ان اظهر اختبار السببية بوجود عالقة بين المتغيرين ،فقد تم تقدير العالقة بين المتغيرين محل الدراسة باستخدام
نموذج متجه االنحدار الذاتي ) (VARوكانت النتائج على النحو التالي:
من المعادلة ( ) 5نجد ان الناتج المحلي االجمالي للعامين السابقين له تاثير ايجابي على قيمة الناتج المحلي
االجمالي لسنة  2017م .اما الناتج المحلي للسنة الثالثة فله اثر سلبي على الناتج المحلي االجمالي .ما االنفاق العام
للسنت ين السابقتين كانت العالقة سلبية بينها والناتج المحلي االجمالي .ولكن السنة السابقة الثالثة اظهرت وجود عالقة
ايجابية بالناتج المحلي االجمالي .وبالنظر الى قيمة  R 2فان  %82من التغيرات في قيمة الناتج المحلي االجمالي
يمكن تفسيرها عن طريق المتغيرات المفسرة التي تضمنها التقدير ،وان القيمة االحتمالية معنوية عند مستوى .%5

*  GDP1  1.0960.0015 *  GDP2 1.7450.0044 *  GDP3 

5

0.0002

GDP  1.206

0.7770.0427 *  GEX 1  0.8860.0367 *  GEX 2  2.8080.0153 *  GEX 3  7968

0.0887

DW  2.335 Pr ob  F   0.00000

F  20.199

R2  82%

ولتقييم جودة النموذج تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ومشكلة االرتباط الذاتي واختبارات ثبات التباين للتأكد
من خلوه من المشاكل االحصائية .وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول ( .)6من خالل النتائج والنظر الى القيم
االحتمالية فانه تم قبول فرضية العدم لجميع االختبارات الشيء الذي يؤكد سالمة النموذج من المشاكل القياسية وانه يمكن
االعتماد عليه في التنبؤ.
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الجدول ( )5يوضح نتائج اختبارات فحص النموذج 5
Probability

F-statistic

0.966

-

0.1840

1.885134

0.5868
0.6940

0.577331
0.644283

Residual Diagnostic Tests
Normality distribution
Breusch-Godfrey Serial Correlation
LM Test
Heteroskedasticity Test: ARCH
Heteroskedasticity Test: BreuschPagan- Godfrey
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اما المعادلة ( )6فهي تقدير العالقة بين  GDPكمتغير مفسر او مستقل و  GEXكمتغير تابع .وقد اظهرت النتائج
وجود عالقة بين الناتج المحلي االجمالي للسنة السابقة والتي قبلها واالنفاق العام ،وكذلك االنفاق للسنة الثانية والثالثة ،اال
تطر على االنفاق العام ،وذلك بالنظر الى القيم
أ
ان العالقة ضعيفة وال يمكن االعتماد عليها في تفسير التغيرات التي
االحتمالية والتي هي اكبر من  %5لجميع المتغيرات المفسرة .اما تأثير السنة الثالثة للناتج المحلي االجمالي وكذلك
االنفاق للسنتين الثانية والثالثة فتشير على وجود عالقة عكسية مع قيمة االنفاق العام لسنة 2017م .اما من حيث جودة
النموذج فتشير المؤشرات االحصائية الى جودة النموذج المقدر ،وان  %55من التغيرات في االنفاق العام يمكن تفسيرها
عن طريق المتغيرات المفسرة في النموذج.

*  GDP1  0.165 0.503 *  GDP2  0.048 0.915 *  GDP3 

 6

0.887 

GEX  0.028

0.1880.703 *  GEX 1  0.2420.482 *  GEX 2  0.2460.790 *  GEX 3  7968

 0.848

DW 1.856 Pr ob  F   0.001453

F  5.935

R2  55%

وقد تم فحص النموذج من خالل اجراء االختبارات لتقييم مدى سالمة النموذج من المشاكل القياسية .حيث اظهر
جميع نتائج االختبارات خلو النموذج من المشاكل القياسية .والجدول ( )6يبين نتائج هذه االختبارات.
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الجدول ( )6يوضح نتائج اختبارات فحص النموذج 6
Probability

F-statistic

0.443234

-

0.2169

1.644886

0.8830
0.2764

0.217474
1.37744

Residual Diagnostic Tests
Normality distribution
Breusch-Godfrey Serial Correlation
LM Test
Heteroskedasticity Test: ARCH
Heteroskedasticity Test: BreuschPagan- Godfrey
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نتائج الدراسة
 -1ان سياسة االنفاق العام غير واضحة في ليبيا .فمن خالل معدالت نمو االنفاق االستثماري واالستهالكي كانت
متذبذبة وغير واضحة.
 -2استقرار السالسل الزمنية لإلنفاق العام والناتج المحلي االجمالي عند الفرق االوي.
 -3وجود عالقة ثنائية في االجل الطويل بين المتغيرين وتتجه من االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي.
 -4بينت نتائج تقدير العالقة في المدى القصير الى وجود عالقة احادية تتجه من االنفاق العام الى الناتج المحلي
االجمالي.
 -5في ظل وجود عالقة طويلة االجل ،فان االنفاق العام يمكن ان يؤدي الى رفع معدالت النمو االقتصادي في
استرتيجية وتبني سياسات ناجحة.
ا
المستقبل اذا تم وضع خطط

التوصيات
 -1يجب زيادة االنفاق االستثماري على االنفاق االستهالكي وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص للمساهمة في
زيادة االنتاج.
 -2تفعيل دور السياسة المالية لتحقيق االستقرار االقتصادي ورفع معدالت النمو.
 -3يجب العمل على التنسيق بين السياسات االقتصادية وتفعيل دورها.
 -4العمل على وضع الخطط القصير والمتوسطة والطويلة االجل وتحديد االهداف ووسائل بلوغها من قبل الدولة.
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 -5االعتماد على الدراسات العلمية في تحديد قيمة االنفاق بجميع مكوناته.
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Study of Acoustic Emission Arising from Pure Tensile Cracks in Concrete
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Abstract:
Cracks are a major cause of damage in concrete structures thus it is of great importance to
identify the type of cracks and their distribution. This paper reports on a study of the acoustic
emission (AE) from a concrete specimen under pure tensile loading in order to promote only one
type of crack signal to identify the characteristics of AE signals gained from pure tensile cracks.
For this purpose a bespoke concrete specimen was designed to avoid stress concentration issues
and to allow observation of micro cracks. Results indicate that AE is capable of detecting and
identifying tensile cracks using the RA/AF value and that tensile type cracks in concrete have
relatively small RA value (less than 5 ms/v).

Key Words: Acoustic emission, monitoring, concrete, pure tensile, crack classification.

الملخص
تعتبر التشققات من االسباب الرئيسية لتضرر و انهيار المنشآت الخرسانية مما يجعل تحديد نوع هذه التشققات و طريقة
 الناتجة من تسليط حمل شد صافي على عينةAE  في هذا البحث يتم دراسة االنبعاثات الصوتية.توزيعها أمرا ً بالغ االهمية
AE  وتحديد خصائص المميزة إلشارات,خرسانية بهدف تحفيز ظهور نوع واحد من التشققات ( تشقق شدَ) مما يسمح بدراسة
 لهذا الغرض تم تصميم شكل العينة الخرسانية غير اعتيادية بطريقة تمنع حدوث تركز االجهادات و.الناتجة من تشققات الشد
 قادرة على استشعار و والتعرفAE  و قد بينت نتائج هذه الدراسة ان تقنية.تسمح في الوقت نفسه بمالحظة التشققات المجهرية
 (أقلRA  كما بينت النتائج ان تشققات الشد في الخرسانة تتميز بقيمة صغيرة نسبيا ً لـRA/AF على تشققات الشد باستخدام قيم
.)فولت/ ملي ثانية5 من
. تصنيف التشققات، حمل شد صافي، خرسانة، المراقبة، االنبعاثات الصوتية:كلمات مفتاحية
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1. Introduction
Concrete is the most widely used construction material in the world today (Aı̈ tcin, 2000),
and hence among the substantial challenges which face engineers is to find the best way to detect
the early stages of deterioration of the concrete structures. For this purpose, non-destructive
evaluation (NDE) techniques are often applied to monitor and estimate the safety and the
performance of current state of concrete structures and to help make a decision on maintenance
and correction measures. Acoustic emission (AE) is one of the effective NDE techniques in
investigating local damage in concrete. It can be defined as “the transient elastic waves which are
generated by the rapid release of energy from localised sources within a material” (Miller et al.,
2005). The release of elastic energy occurs when the material undergoes deformation. The
released energy propagates through the material in all directions and is detected at the structure
surface using a piezoelectric transducer (sensor). Several sensors are mounted at different
positions to detect the displacement of the surface and convert it into electric signals. The strength
and location of the AE source can be estimated by analysis of the resultant waveform in terms of
feature data such as amplitude, energy and time of arrival of AE waveforms at each sensor.
Several studies suggest that the relationship between RA values (rise time/ Amplitude) and
average frequencies (counts/duration) can be used for classification of crack types (Aggelis 2011,
Ohno and Ohtsu 2010, Ohtsu and Tomoda 2007, Soulioti et al 2009, Elfergani et al 2013). Shear
type crack are characterised by an AE signal with low average frequency and high RA value while
tensile type crack AE signal has a high average frequency and low RA value, as shown Figure 1
and Figure 2.

Figure 1 Typical waveforms (Soulioti et al 2009)
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Figure 2 Crack classifications (Ohno and Ohtsu 2010)

In this paper, AE techniques are employed to identify the characteristics of AE signals gained
from pure tensile cracks. Parameter analysis is used to analyse the detected AE signals and the
results of the crack characteristics are discussed.

2. Experimental Procedure
2.1 Specimen preparation
The common problem when using the classic shape of concrete sample (cylinder or prism)
for uniaxial tension testing is that there is a stress concentration due to a mismatch between the
Young’s modulus and Poisson’s ratio of concrete and steel when the steel loading plates are
bonded onto the specimen. To avoid this issue, notched specimens are often used. However, this
practise makes it not possible to observe the formation and propagation of micro cracks as they
form at a small area around the notch. In order to avoid these restrictions, the specimen shape is
designed as a dog-bone a continuous transition curve such that the failure should occur in the
narrow part of the specimen. This specimen geometry, Figure Figure3, ensures a uniform tensile
stress field over a large area which is unaffected by the loading arrangement making it possible
to observe the micro crack evolution (Benson 2003).

Study of Acoustic Emission Arising from Pure Tensile…

93

 العدد االول- المجلد الثالث
م2022 يناير

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

Figure3 Concrete tensile specimen

The dog-bone type shape specimen has 740 mm length (500 mm of which is the transition spline),
100 mm width at the specimen’s centre which increases gradually to 200 mm at the end of the
spline and 35 mm thickness. The concrete consists of one part cement to not more than three parts
aggregate (by weight). Portland cement CEM II/BV32.5R was used and the specimen was water
cured for 28 days (Elfergani et al 2011).
A combination of bonded plates and pinned plates was used to grip the specimen. This type of
grip was adopted because it had proved effective previously (Benson 2003). A pair of plates was
bonded, at both ends, using a commercial bonding agent (Sika bonding -Sikadur 31) as shown in
Figure 4. In order to ensure that the adhesive had achieved its full strength, the specimens were
left in the jig for 24 hours. These plates were pinned to a top plate which was attached to a
coupling with a pin.

Figure 4 Tensile specimen geometry and loading arrangement
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2.2 Test set-up
A coupling was fixed on to a thick steel plate mounted on two I-beams. The top coupling was
connected with the load cell attached to the actuator in the testing machine.
Two AE sensors (R3I – resonant frequency 30 kHz) were mounted to the centre of the mortar
surface. The AE sensor was mounted using silicon sealant and fixed by adhesive tape. The AE
systems hardware was set-up with threshold level of 40 dB and the sensitivity of the mounted
sensors was checked by using the Hsu-Neilson source (Hsu 1979). The specimen was loaded
gradually in tension and the AE system recorded the hits up to final failure. Figure 5 shows
photographs of the loading arrangement. Time of Arrival (TOA) method (Miller and Mclntire
1987 and Rindorf 1981) was used to locate signals. This method is the simplest method for source
location and is based on the arrival time of the source event at two or more sensors. When using
this method, the wave velocity of the signals that propagate through the material needs to be
determined.

Figure 5 Photograph of concrete specimen in the test machine
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3. Results and Discussion
Two loading scenarios were used in the current study. In Scenario I, the load was applied
in two stages; in the first stage a rate of 0.002 mm/s was applied from the beginning until 310 sec
and in the second stage the rate was decreased to 0.001mm/s until the failure in order to control
the rate of crack growth prior to failure. While in Scenario II the applied load was started with
small rate of 0.001 mm/sin the first stage until 250 sec then increased 0.002 mm/s in the second
stage.

3.1 Scenario I
The variation of applied load against time is shown in Figure 6. All the detected and located
signals above a minimum amplitude of 45 dB detected by the two sensors for the whole duration
of the tensile test are shown in Figure 7 as signal amplitude against time, while Figure 8 displays
the same data set but this time as energy against time. The detected energy is attributed to a
number of sources; micro and macro tensile cracking and load machine noise and specimen
failure. It can be seen that the first hits occur before 100 seconds which the applied load reaches
2kN and the final failure occurred at 12.74 kN (543 sec).
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Figure 6 Applied loads vs. Time

Figure 7 Amplitude vs. Time
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Figure 8 Absolute energy vs. Time

It can be seen that in Figures 7 and 8 there are three significant periods of AE. Period 1 may be
attributed to the energy release from the loading machine because no evidence of micro cracks
was visually observed at this time. The emission in period 2 is attributed to micro crack and
dislocation in the specimen from visual observation. It should be noted that period 1 has slightly
more AE activity but this is attributed to higher load rate during that period. The highest energy
and highest amplitude in a short time in period 3 corresponds to the formation of a tensile macro
cracks and specimen failure.
Figures 9 (a, b and c) show the relationship between the RA value and average frequency of the
three periods. Figure 9 (a) shows the relationship between RA value and AF for period 1 which
is associated with the early period of the test before any crack occurred. It can be seen that most
of the data points have wide RA value (RA values 0-25 ms/v) and with low AF values (less than
20 kHz). Figure 9 (b) shows the relationship between RA value and AF for period 2 associated
with the period directly before failure. It can be seen that there is a tendency for the data points
have a narrower range of RA values with higher AF values. However Figure 9 (c) represents the
relationship between RA value and AF for period 3 the failure period. It can be noted that in this
period the most of the data points have various AF and low RA value (less than 5 ms/v).

(a)

(b)

(c)

Figure 9 Relation between the RA value and average frequency of (a) Period 1, (b) Period 2 and (c) Period 3
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The location of signals with minimum amplitude of 45 dB for the whole period of the test is
shown in Figure 10 as signal amplitude vs. position and Figure 11 displays the same data set but
this time as energy vs. position. Figure 12 is a photograph of the specimen after the end of the
test, showing the crack location and crack shape.

Figure 10 Amplitude vs. liner location vs. Hits

Figure 11 Absolute energy vs. liner location

Figure 12 Photos of specimen after failure
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It can be noted that there are three zones in Figure 10 and 11. In zone 1 and 2 there are a small
number of hits, low amplitude and with very low energy. By comparing with Figure 12 these
zones are corresponding to areas with no crack. Zone 3 has higher hits concentration, high
amplitude and highest energy and coincides with the location of the crack which was visibly
observed post-test as shown in Figure 12 .
Figure 13 (a, b and c) show the AF vs. RA values for the different three regions. Figure13 (a and
b) show the AF vs. RA for zones 1 and 2 which are associated with the no crack regions. It can
be noted that in these areas the RA value have a wide distribution (RA values 0-35 ms/v). Figure
13 (c) shows the relationship between RA value and AF of zone 3 associated with the tensile
crack type region. It can be seen that the most of data points have various AF and low RA value
(less than 3 ms/v).

(a)

(b)

(c)

Figure 13 Relation between the RA value and average frequency of (a) zone1, (b) zone2 and (c) zone3

3.2 Scenario II
Similar behaviour was observed in Scenario II. The variation of load applied against time is
shown in Figure 14 .
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Figure 14 Applied loads vs. Time
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All the detected and located signals above a minimum amplitude 45 dB detected by two sensors
for the whole duration of tensile test and continuous monitoring are shown in Figure 15 as signal
amplitude against time, while Figure 16 displays the same data set but this time as energy against
time. The detected energy is attributed to a number of sources; macro cracking, load machine
noise and specimen failure.
It can be seen that the first hits occur before 300 seconds when the applied load reaches 2kN and
the final failure occurred at 12.74 kN (695 sec).

Figure 15 Amplitude vs. Time

Figure 16 Absolute energy vs. Time

Figures 17 (a, b and d) show the relation between the RA value and average frequency of three
periods. Figure 17(a) shows the relation of RA value and AF value in period 1 associated with
the early period of the test before any crack occurred. It can be seen that the most of data points
have broad RA value (RA values 0-25 ms/v) and with low AF values (less than 20 kHz) and
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Figure 17 (b) shows the relationship between RA value and AF in period 2 associated with the
period directly before failure.

It can also be seen that there is a tendency for the data points to have narrower RA values and
with higher AF values. Figure 17 (c) represents period 3 which is the failure period. It can be
noted that in this period that most of the data points have various AF and very low RA values
(less than 5 ms/v) which is termed a “vertical trend”. Therefore, based on Figure 2 this indicates
that the type of the crack is pure tensile.
It can be seen that the results in Figures 17 (a, b and c) exhibit very similar behaviour as those in
Figures 9 (a, b and c) in Scenario I.

(a)

(b)

(c)

Figure 17 Relation between the RA value and average frequency of period 1, (b) period 2 and (c) period 3

4. Conclusion
In the present work an experimental investigation to identify tensile crack in concrete using
AE is conducted. A specially designed concrete sample is subjected to pure tensile load until
failure. Two different loading configurations were used in this study. It was found that tensile
cracks in concrete can be identified and distinguished from other sources using the RA/AF value
and that tensile type crack have small RA value (less than 5 ms/v).
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Abstract
The large-scale use of renewable energy technologies would greatly mitigate or eliminate a wide
range of environmental and human health impacts of energy use. Renewable energy technologies
include solar heating and cooling, hydroelectric power, solar power, and wind power. In this
paper, an Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model will be developed for
forecasting solar radiation. The solar radiation time-series data obtained from previous records of
29 years period from 1984 to 2012 for Benghazi are used for forecasting solar radiation intensity
based on a developed (ARIMA) model. The model’s validation was based on the mean absolute
percentage error (MAPE) between the actual and predicted values. The MAPE was found to be
6% indicating that the model could be used effectively to predict solar radiation.
Key word: Forecasting, Solar Radiation, ARIMA, MAPE.

: الملخص
من شأن االستخدام الواسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة أن يخفف إلى حد كبير أو يزيل مجموعة واسعة من اآلثار البيئية
 والطاقة،  والطاقة الكهرومائية،  تشمل تقنيات الطاقة المتجددة التدفئة والتبريد بالطاقة الشمسية.وصحة اإلنسان الستخدام الطاقة
) للتنبؤARIMA(  سيتم تطوير نموذج متوسط متحرك متكامل ذاتي االنحدار،  في هذه الورقة. وطاقة الرياح، الشمسية
 عا ًما29  تُستخدم بيانات السالسل الزمنية لإلشعاع الشمسي التي تم الحصول عليها من السجالت السابقة لمدة.باإلشعاع الشمسي
 استند التحقق من صحة.) المطورARIMA(  لبنغازي للتنبؤ بكثافة اإلشعاع الشمسي بنا ًء على نموذج2012  إلى1984 من
٪ 6  بنسبةMAPE  تم العثور على.) بين القيم الفعلية والمتوقعةMAPE( النموذج إلى متوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق
.مما يشير إلى أنه يمكن استخدام النموذج بشكل فعال للتنبؤ باإلشعاع الشمسي
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1. Introduction
The sun is the source of thermonuclear processes and generates enormous amounts of energy
[GATE, 1986]. Solar energy or solar radiation refers to the energy emitted by the sun. Despite the
large distance between the sun and the earth, a significant amount of solar energy reaches the
earth. By far the most important natural source of energy on the planet. Other sources include
geothermal heat flux from the earth's interior, natural terrestrial radioactivity, and cosmic
radiation, all of which are insignificant in comparison to solar radiation. The earth intercepts
approximately 180 x106 GW at any given time. The energy contained in daylight, called sunlight
based energy, can be changed over into power also. On the off chance that this energy is changed
over into power straightforwardly utilizing gadgets dependent on semiconductor materials, called
photovoltaic (PV). The term photovoltaic comprises of the Greek word (phos), which means light,
and volt, which alludes to power and is a veneration to the Italian physicist Alessandro Volta
(1745-1827) who designed the battery. run of the mill efficiencies of the most business sun based
modules are in the scope of 15-20% [Wind, 2019]
By connecting a group of solar cells together, a surface called the Solar Panel can be formed,
which connects from both negative and positive sides in order to carry an electric current and thus
it is possible to recharge a battery in which the electricity is stored and used when needed for
various purposes and according to the amount of electrical energy stored in the electric battery.
In the event that a larger amount of electrical energy is needed, a group of solar panels can be
connected to form the so-called solar array and connected directly to an electrical system such as
lamps, water pump, refrigerator.....etc.
Energy from fusion reactions in the Sun’s interior is transported through successive convection,
radiation, absorption, emission and re-radiation to the Sun’s equivalent of a surface, the
photosphere, which absorbs and emits a continuous spectrum of radiation [Klaus, 2014].
Figure 1 shows different energy sources and the ways of their being utilized. Usually the chemical
energy stored in fossil fuels is converted to usable forms of energy via heat by burning, with an
efficiency of about 90%. Using heat engines, thermal energy can be converted in to mechanical
energy. Heat engines have a conversion efficiency of up to 60%.
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Figure 1 The different energy carriers and how being utilized them [2].

2. Literature Review
Masoud et al.[Masoud, 2015] applied an Artificial Neural Networks ( ANN ) approach for
prediction of global solar radiation and other parameters such as maximum and minimum daily
temperature, relative humidity and wind speed in Tehran. This ANN modeling strategy is used
for estimating the amount of daily absorption of global solar radiation (both beam and diffuse
radiation) on the land surface of Tehran during a year. Furthermore, indexes of root mean square
error (RMSE), absolute fraction of variance (R2) and mean absolute percentage error (MAPE) are
used for accuracy evaluation of modeling results.
Predicting solar radiation at high resolutions with comparison of time series forecasts, was
presented by Reikard [Reikard, 2009]. Forecasting experiments are run using six data sets, at
resolutions of 5, 15, 30, and 60 min, using the global horizontal component. The data exhibit
nonlinear variability, due to variations in weather and cloud cover. Nevertheless, the dominance
of the 24-h cycle makes it straightforward to build predictive models. Forecasting tests are run
using regressions in logs, autoregressive integrated moving average (ARIMA), and unobserved
components models
Farhath. Arputhamary. And, Arockiam [Farhath, 2016] published a paper on forecasting with the
use of ARIMA version. They gave a concise description of some famous time series forecasting
models used in practice, with their salient functions. Whilst fitting a model to a dataset, special
care is taken to pick the maximum parsimonious one to evaluate forecast accuracy as well as to
evaluate among distinct fashions suited to a time series models
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In an other study Miao[Junwei, 2015] mentioned that it is necessary to forecast China's energy
consumption to formulate energy and economic policy. An ARIMA model was developed in the
study for forecasting energy consumption. It is also observed that China's energy consumption is
likely to increase during the period 2012-2020. Energy consumption in 2020 is projected to be
4450Mtce in 2020, lower than target value.

3. The time series
3.1 Definition of a Time Series
A time series is a consecutive arrangement of information focuses, estimated normally over
progressive times [Ratnadip, 2013]. It is numerically characterized as a bunch of vectors x(t), t =
0,1,2,... where t addresses the time slipped by. The variable x(t) is treated as an arbitrary variable.
The estimations taken during an occasion in a period series are organized in an appropriate
sequential request. A period series containing records of a solitary variable is named as univariate.
Yet, on the off chance that records of more than one variable are thought of, it is named as
multivariate. A period series can be nonstop or discrete.

3.2 Components of a Time Series
A period series overall should be influenced by four principle parts, which can be isolated from
the noticed information. These parts are: Trend, Cyclical, Seasonal and Irregular components.
The overall propensity of a period series to expand, diminish or deteriorate throughout an
extensive stretch of time is named as Mainstream Pattern or basically Pattern. Consequently, one
might say that pattern is a drawn out development in a period series. For instance, series
identifying with populace development, number of houses in a city and so on show up pattern,
while descending pattern can be seen in series identifying with death rates, scourges, etc[6].

3.3 Time Series and Stochastic Process
In general models for time series data can have many forms and represent different stochastic
processes. There are two broadly used linear time series models. Autoregressive (AR) and
Moving Average (MA) models. Consolidating these two, the Autoregressive Moving Average
(ARMA) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) models.
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3.4 Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Models
The ARMA models, described above can only be used for stationary time series data. However
in practice many time series such as those related to socio-economic and - 22 – business show
non-stationary behavior. Time series, which contain trend and seasonal patterns, are also nonstationary in nature. Thus from application view point ARMA models are inadequate to properly
describe non-stationary time series, which are frequently encountered in practice. For this reason
the ARIMA model is proposed, which is a generalization of an ARMA model to include the case
of non-stationary as well. In ARIMA models a non-stationary time series is made stationary by
applying finite differencing of the data points. The mathematical formulation of the ARIMA
(p,d,q) model using lag polynomials is given below:

 ( L)(1  L)d yt   (L) i , i.e.
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Here, p, d and q are integers greater than or equal to zero and refer to the order of the
autoregressive, integrated, and moving average parts of the model respectively. The integer d
controls the level of differencing. Generally d=1 is enough in most cases When d=0, then it
reduces to an ARMA (p,q) model. An ARIMA (p, 0, 0) is nothing but the AR (p) model and
ARIMA (0, 0, q) is the MA (q) model. ARIMA (0, 1, 0), i.e. Yt = Yt-1 +ε is a special one and
known as the Random Walk model. It is widely used for non-stationary data, like economic and
stock price series.

4. Data preparation and analysis
4.1 Development of ARIMA Model
For using the ARIMA model of Minitab 17 statistical software for forecasting of solar
radiation in Benghazi, the first step is drawn the time series plot , It was found that the data
do not exhibit saturation as shown in Figure 2.
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Time Series Plot of Solar Radiation
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Figure 2 Data collected for solar radiation intensity in Benghazi

The next step is to be plotting the log base 10 for the data. If data are in saturation, one can apply
ARIMA model. However, as shown in Figure 2, the data do not have this characteristic. Thus, the
final step is, calculating the differences of log base 10 data solar radiation intensity time series.
Data are plotted, as given in Figure 3.The figure indicates that ARIMA model for forecasting can
be applied where (d = 1) in ARIMA parameters forecasting (p d q).
Time Series Plot of log base 10 data SR
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Figure 3 Log base 10 data solar radiation in Benghazi
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Time Series Plot of Differences of log base 10 data SR
Differ ences of log base 10 data SR
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Figure 4 Differences data solar radiation in Benghazi

The parameters of ARIMA (p, q) were determined by Autocorrelation Function (ACF), Partial
Autocorrelation Function (PACF). From Figures 5 and 6, p and q were found to be 2 and 2
respectively.
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Figure 5 Autocorrelation Function (ACF)
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Figure 6. Partial Autocorrelation Function (PACF)

4.2 Validating Model
The actual data of years 24 through 29 are used for purpose of validation, the forecasted data for
mean solar radiation are given in Table 1.
Table 1 The forecasting data for mean solar radiation
Years

2008

2009

2010

2011

2012

Forecasting (SR)

5.52

5.44

5.37

5.36

5.42

The validation model for solar radiation is made by comparing the actual with the predicted value
of solar radiation intensity, as given in Table 2. Absolute value of error and percentage error are
given. The mean absolute percentage error was found to be 6 %.
Table 2: Validation of the Model
Actual Data( At)

Forecasted Data (Ft)

Absolute Data

Error %

5.55
5.74
5.75
6.224
5.69

5.52
5.44
5.37
5.36
5.42

0.03
0.30
0.38
0.87
0.27

1
5
7
14
5

MAPE

6
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4.3 Analysis of ARIMA Model
The parameters in the model are in Table 3. Based on the above analysis, we established the
function of energy consumption is established as follows:
SRt = -0001723 + 06965SRt-1 + 00793SRt-2 + 00521 εt-1 - 0.0332 εt-2

(1)

Note, however, that ARIMA is a fairly sophisticated model for accurate forecasting. Comparing6
the observation, together with the forecasts, show that the ARIMA (2, 1, 2) results fit the actual
time-series data considerably. The ARIMA model selects the parameters using a significant level
5%. As a result, the parameters found to be significant are AR (1), AR (2), MA (1), and MA (2)
as obtained in Table 4. Where the P value were 97, 89, 61, 94 %.
Table 3 ARIMA Model for SR

Type
AR 1
AR 2
MA 1
MA 2
Constant

Coef
0.0521
-0.0332
0.6965
0.0793

SE coef
1.3676
0.2600
1.3642
1.1362

-0.001723 0.007837

T
0.04
-0.13
0.51
0.07

P
0.970
0.899
0.610
0.944

-0.22

0.826

Also, the results of the modified Box Pierce Chi Square Statistic, as given in Table 5 showed
independence of the errors, thus indicating that the model is dependable.
Table 4 Evaluation of Box Pierce

Lag
Chi-Square
DF
P-Value

12
13.7
7
0.056

24
48.4
19
0

36
77.7
31
0

48
88.3
43
0

Based on the P-value as obtained in Table 4 that are higher than 5%., it is found that ARIMA
(2, 1, 2) will fit the model with respect to the Solar Radiation data.

5. Conclusions
After applying the ARIMA model for predicting mean solar radiation for 5 years in Benghazi,
and comparing the actual data with the predicted, ones the mean absolute percentage error was
found to be 6 %. Performing analysis of the model showed that it significantly predicts the solar
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radiation value. This is a valuable tool to determine requirements of solar panels for different
applications of use of solar energy.
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Abstract
Emergency Departments (ED) has been characterized by complex systems of medical resources
and large volumes of patients worldwide. In an effort to deal with such a complex system and
streamline processes in ED, many quality improvement techniques have been implemented in this
regard. The purpose of this paper is to use Six Sigma DMAIC methodology to reduce the patients’
waiting time (WT) and length of stay (LOS) in the ED at Benghazi Medical Center (BMC). Tools
within each phase of the DMAIC framework were defined and implemented starting by defining
and outlining the problem in the define phase and ending by the improve phase where a set of
recommendations were suggested based the observations noted in the measure phase and the root
cause analysis in the analyze phase. The findings reported in this research may benefit the medical
staff in the ED and the policy makers at the hospital to improve quality of the services provided
at the ED and ultimately increase patients’ satisfaction.
Keywords: Six Sigma, DMAIC, waiting time, length of stay, emergency department

الملخص
 في محاولة للتعامل مع.تتكون أقسام الطوارئ بأنظمة معقدة من الموارد الطبية وأعداد كبيرة من المرضى في جميع أنحاء العالم
. تم تطبيق العديد من تقنيات تحسين الجودة في هذا اإلطار،مثل هذه األنظمة المعقدة ولتبسيط العمليات في غرف الطوارئ
( ومدة اإلقامةWT)  لتقليل وقت انتظار المرضىSix Sigma DMAIC الغرض من هذا البحث هو استخدام منهجية
 تم تحديد واستخدام األدوات في كل مرحلة من مراحل إطار.(BMC) ( في قسم الطوارئ في مركز بنغازي الطبيLOS)
 بداء من تعرف المشكلة في مرحلة التعريف وانتهاءا باقتراح توصيات في مرحلة التحسين وذلك بناءا على المالحظاتDMAIC
 النتائج الواردة في هذا البحث قد تفيد الطاقم الطبي في قسم الطوارئ وصانعي.التي تم اكتشافها في مرحلتي القياس والتحليل
.السياسيات في المستشفى لتحسين جودة الخدمات في قسم الطوارئ وزيادة رضا المرضى في نهاية المطاف
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1. Introduction
There have been a considerable worldwide increase in Emergency Departments (EDs)
visits during the last few years coupled with reduction in system capacity (Eitel et al. 2010; 70).
In the United States, the annual ED visits were increased from 90 million to 114 million from
1992 to 2003 (Burt et al., 2001; 150). Although there are many definitions for ED crowding, there
is still no clear consensus on a generalizable definition of it. According to The American College
of Emergency Physicians Crowding Resources Task Force, ED crowding may refer to the
situation where the need for ED services surpasses the available resources (Hussein et al., 2017;
2). When this case occurs, patients admitted to the ED are often forced to wait for many hours
before they receive treatment or being seen by a physician. This will also lead to increase patients’
length of stay (LOS) and hence reduce their satisfaction.
In Libya, no studies have been conducted to measure the volume of ED patients to local
hospitals. Nonetheless, it is expected that the epidemic of ED crowding in Libya doesn’t differ
from that of the United States given the current situation in the country. This project aims to
reduce patients’ waiting time (WT) and length of stay (LOS) in an Emergency Department (ED)
at Benghazi Medical Center (BMC) using Six Sigma DMAIC approach (stand for Define,
Measure, Analyze, Improve, and Control). In section 2 of this research, a literature review of the
application of Six Sigma in healthcare focusing on ED crowding are discussed. The methodology
including the application of DMAIC framework is reported in section 3.

2. Literature Review
Since its development by Motorola in the mid-1980s, Six Sigma has been widely implemented
and investigated in industry as well as in research. This including the application of Six Sigma in
healthcare industry. In this regard, Habidin et al. (2015; 152) used Six Sigma DMAIC
methodology to reduce waiting time in an emergency department in a district hospital of Pahang
in Malaysia. In the define phase, the scope of the problem was defined using SIPOC (Suppliers –
Inputs – Process – Outputs –Customers). In the measure phase, a process flow chart was designed
to understand the current flow of the process. In the analyze phase, the root causes of the problem
were identified and categorized using a Fishbone diagram. In the improvement phase, the Failure
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Modes and Effects Analysis (FMEA) was conducted to identify potential defects in the process.
To maintain improvement, a Gantt chart was created in the control phase.
Also, El-Eid et al. (2015; 1) implemented Six Sigma to improve patient discharge process in an
ED at The American University of Beirut Medical Center (AUBMC) in Beirut, Lebanon. The aim
of the study was to reduce the patient discharge time and length of stay (LOS) for patients
admitted to ED. The study followed a pre, post intervention design to measure the effectiveness
of using Six Sigma in enhancing patient discharge process. The results indicated that the discharge
time was reduced from 2.2 hours to 1.7 hours while the LOS for ED patients was significantly
decreased from 6.9 hours to 5.9 hours.
In addition, Molla et al. (2018; 405) used Lean Six Sigma to increase patient throughput by
reducing patient discharge time in ED at the University of California, Davis Medical Center. The
authors used a quasi-experimental design to evaluate patient discharge time, LOS, and
readmission rate. The results revealed that a 21.3% increase in the number of discharge orders
issued by 10:00 am. Besides, the results showed a 7.5% increase in the number of patients
discharged by noon. Moreover, no significant change in readmission rate or LOS were observed.
Furterer (2018; 389) used Lean Six Sigma to reduce patient LOS in ED at a community-based
acute care hospital. The study used the DMAIC methodology to reduce LOS, reduce the number
of patients left without being seen, and increase patient satisfaction. After applying Six Sigma,
the LOS was decreased from 6.4 hours to 4.5 hours, which represents a 30% improvement. Also,
the study reported that the percentage of patients left without being seen was decreased from 6.5%
to 3%. Finally, the study reported that the patient satisfaction was increased from 65.9% before
implementation to 73.5% after implementation.

3. Methodology
Emergency departments (ED) play an important role in a patient’s treatment journey. A patient is
admitted to the hospital, transferred to another hospital, or discharged based on an emergency
physician plan. This study was carried out in Benghazi Medical Center (BMC), one of the main
local hospitals in Benghazi, Libya. The hospital is currently working with clinical capacity of 400
beds. The ED staff works in two shifts with 4 physicians and 6 nurses in each shift. The Six Sigma
DMAIC, which stands for Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, was used to reduce
patients’ WT and LOS in ED.
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4. Results and Discussion
This section describes application of the DMAIC framework in ED at BMC. Due to the time
constraint in addition to lack of top management commitment at BMC in applying proposed
changes, only the define, measure, analyze, and improve phases of the DMAIC framework were
implemented.

Define Phase
The define phase is the first phase of the Six Sigma DEMAIC approach. In this phase, the project
outlines, metrics, and objectives are clearly identified. The main tools of the define phase are
discussed in the following sections.
1. Project Charter
The project charter is a helpful tool that describes the project scope, goals, and anticipated
benefits. The project charter is used in the initiation phase of the project. The project charter for
this project is illustrated in Appendix A.
2. High-level process map
The inclusion of a high-level process map in the define phase assist in focusing on the main
processes involved in the scope of the project.

Figure 1 High-level process map of ED
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3. SIPOC
The SIPOC, which stands for (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, and Customers), is a Six Sigma
tool used to explain what and who is involved in this project. Defining customers, sources of
information, and suppliers of information and materials are demonstrated using SIPOC. The start
and the end points for each process are also described in this section.
Table 1 SIPOC for ED processes

Suppliers
- patient
- nurse
- physician
- pharmacy
- catering unit
- external providers
- cleaning and
sterilizing unit
- Security personnel

In puts

Process

Out puts

- disease/ sickness
- initial diagnosis
- comprehensive diagnosis
and treatment
- medications
- food supplies
- medical devices
- cleaning materials
- Secured environment
- assessment sheet.

See Fig. 2

-patient receives
treatment.
-patient
dismissed from
ED

Customers
- patient

Measure phase
In this phase, internal processes that have an impact on quality characteristics and the most
important needs of the customer are measured. After defining the boundaries and goals of the
project in the previous phase, gathering data to establish an understanding of the current state of
the problem can be performed. However, in some circumstances, there is a difficulty to gather or
collect reliable data. Generally, different kinds of questions should be asked before collecting data
include where the important data may be found, who can provide reliable data, and how the data
can be collected with minimal effort. Brainstorming techniques can be used at this stage to
encourage creativity and provide insights to the problem at hand. In addition, process-mapping
tools are important to document and verify how processes work within specific conditions.
1. Detailed process map
The most important processes that were highlighted in the Define phase will be discussed in detail
in this phase. Therefore, each of these processes is under the focus of the project team to
understand the current state and system of the ED. The following is the detailed process map for
this project. It illustrates the process from the moment the patient arrives at the ED going through
providing diagnoses and treatment to the discharge from ED or admission to the hospital.
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Figure 2 Detailed process map

2. Data Collection plan
To accurately identify the root causes of the problem, a sound data collection plan should be
outlined as a part of the measure phase deliveries. As many factors contribute to the extended WT
and LOS, there is no way to identify these factors but to numerically measure them. Therefore,
the goal of collecting data is to reduce both WT and LOS through analyzing the given data using
statistical methods.
1. Methodology
Process owners will deliver data, if available, to the team as part of the data collection
process. However, if the required data are not available and need to be collected, the team
will collect the data collection, and the process owners will supervise the process.
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2. Data to be collected
a. Number of patients in each shift
b. Patient’s arrival time
c. Diagnosis time
d. Time of treatment
e. Patient’s discharge time

Analyze phase
In the analyze phase, the data that were collected in the measure phase will be used to identify the
root causes of the problem using statistical methods such as control charts and fishbone diagram.
1. Control charts
A total of 20 samples of size 10 were randomly collected to construct the control limits of WT
and LOS. Using Minitab 16 statistical software, the X-bar and R-control charts were constructed
and shown in Fig. 4 and Fig. 5. For both WT and LOS, the process is found to be out of control
and an investigation is needed to identify the root causes of the problem and hence eliminate
them.
Xbar-R Chart of WT
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Fig. 4 X-bar and R-control charts of WT
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Xbar-R Chart of LOS
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Fig. 5 X-bar and R-control charts of LOS

2. Cause-and-effect analysis
In addition to control charts, the Fishbone diagram was constructed to identify the causes of the
excessive waiting time and length of stay as illustrated in Fig. 6.

Fig. 6 Fishbone diagram for the main causes of excessive WT and LOS
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Improve phase
In the improve phase, solutions to the problem are proposed using a variety of tools such as
improved process map. Besides, general recommendations that include some changes in the
current processes may be suggested. Based on the analysis, an improved process map was
constructed and shown below. Two main processes were included in the improved prosses map
which are the reception room to collect basic information from the patient and the filter room
contains a triage process to determine the level of severity of the patients conditions and hence
direct them to the appropriate section or department.

Fig.7 Improved process map of ED

In addition, based on the analysis that were conducted in the analyze phase, a set of
recommendations that may lead to reduce both WT and LOS can be outlined as following:


Activation of the reception room to help direct patients and collect relevant information.
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Addition of signs and directions inside the hospital facilities so that patients can easily
identify their requested destination.



Increasing the capacity of the ED by assigning more medical staff in each shift.



Inclusion of a triage process to facilitate streamline the process of patients care and
treatment.



Enhancing the coordination between the ambulance and the emergency department in case
of emergencies

4. Conclusions
The Six Sigma DMAIC approach was implemented at ED of BMC to reduce WT and LOS. In
the define phase, the project charter, a high-level process map, SIPOC were constructed. In the
measure phase, a detailed process map and data collection plan were constructed. In the analyze
phase, statistical tools including control charts to measure the capability of the WT and LOS
processes. The results showed that processes concerning WT and LOS were out of control.
Subsequently, a cause-and-effect analysis were used to identify the root causes of the problem. In
the improve phase, an improved process map as well as a set of recommendations were proposed
to improve the quality of the services provided at the ED and ensure that the improvements
obtained remain at the same level. The application of Six Sigma in ED has been shown to provide
many benefits to the ED and to the hospital at large, especially if the suggested recommendations
were implemented. Thus, policy makers and medical professionals working in hospitals should
seriously consider the application of Six Sigma in their facilities to benefit from its promising
outcomes.
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Appendix A

Project Charter
Project Title: Using Six Sigma to Reduce Patient’s WT and LOS at an Emergency Department
Problem Statement: Delivering on time treatment at the ED is a crucial in saving factor patients’ lives.
The current ED processes work with excessive variability with unsatisfactory levels of WT and LOS.
Project Scope: The scope of this project will be bounded by the ED of BMC. All processes outside the
ED will be considered beyond the scope of this work.
Project Goals: The team working on the project aim to achieve the following:
-

Streamline current ED processes

-

Reduce patient’s WT and LOS, which will lead to increase in customer (patient satisfaction)

-

Increase process efficiency by eliminating non-value-added tasks

Assumptions: All physicians, nurses, and other medical staff are available during their entire shifts.
Constraints: Some of the challenges that the team might face during their work on the project include:
-

Lack of top management commitment

-

Lack of historical data
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