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  كلمة رئيس التحرير: 

 السادة القراء األفاضل 

بصدور هذا العدد تكون المجلة العلمية للجامعة المفتوحة قد أكملت عامها الثالث. ثالثة سنوات من      

الجهد والعمل المستمر مع قلة االمكانات المتاحة. ستة أعداد صدرت من المجلة احتوت على العديد من 

ة. وبهذه المناسبة يطيب لي والدراسات التطبيقية والنظرية في مجاالت العلوم االنسانية والتطبيقياالبحاث 

أن أتقدم بالشكر الى زمالئي أعضاء هيئة التحرير، والشكر موصول الى كل الباحثين الذين نشروا 

 أبحاثهم على صفحات المجلة.

  القراء األعزاء  

 والمالية في المجاالت االقتصاديةمتنوعة موضوعات نظرية وتطبيقية نضع بين أيديكم في هذا العدد    

التي تعيننا الحظاتكم وأرائكم القيمة االطالع عليها وتزويدنا بمنأمل منكم ، وتقنية المعلومات والهندسية

 واألكاديميينالباحثين من  أصحاب األقالم الواعدة ، كما ندعواعلى تطوير المجلة والمضي بها قدم  

قليمية بما يساعد على تسليط الضوء واإل الوطنيةالقضايا ب بالبحوث والدراسات الرصينة المتعلقةلتزويدنا 

 وفي الختام نسأللها، وهو من أبرز األهداف التي نسعى إلى تحقيقها.  الناجعة استنباط الحلولعليها و 

  هللا جّل شأنه أن يحفظ بالدنا وأهلها من كل مكروه، وعلى هللا قصد السبيل.

                                                          

 أ.د. عبدالقادر انويجي البدري                                                                     

 لجامعة المفتوحة بنغازيالعلمية لمجلة الرئيس تحرير 

 مدير فرع بنغازي                                                            
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  :هوقواعدر شالن   شروط

المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:تنشر   

 الية:روط والمعايير التّ لشّ اتي تتوافر فيها لّ اة ة البحوث العلميّ المجلّ  تستقبل (1

 .اختصاصهاو المجّلة وقوع موضوع البحث ضمن مجاالت  -

 ة.بعة في المجلّ شر المتّ التزامه بقواعد النّ  -

 ة.واإلقرار الذي تعتمده المجلّ عهد تعبئة نموذج التّ  -

، وأدبياته ،مة لموضوع البحثمقدّ  ل فيتتمثّ ينبغي توّفر عناصر رئيسة مشتركة في البحوث ( 2

المناسبة لطبيعة المشكلة  تهمنهجيّ ، و مةوتحديد عناصرها وربطها بالمقدّ  ته،مشكل، و يتهوأهمّ  ،وغاتهصمو 

ة البحثيّ من معالجة المشكلة  حثنت الباتي مكّ ة الّ وعيّ أو النّ ، ةيّ ن اإلجراءات والبيانات الكمّ ة وتتضمّ البحثيّ 

 .يهامستندة إل، وتقديم توصيات ومناقشتها ّدراسةنتائج ال، و ة واضحةدات وافتراضات بحثيّ ضمن محدّ 

 كاملة عن أيّ ته الليّ و ن مسؤ ة ويتضمّ د وفق نموذج خاص تعتمده المجلّ ع الباحث على تعهّ يوقّ ( 3

 شر إلى أيّ م للنّ ولم يقدّ ، لم ينشرالمقّدم للمجّلة البحث باألمانة العلمّية، وأّن  ، أو ما ُيخلّ ات قانونّيةتجاوز 

 د بها :قيّ تي يجب التّ الّ الّشكلّية روط الشّ و المعايير ( 4ة أخرى.  مجلّ 

والهوامش بين األسطر،  1.5يقّدم البحث مكتوبا  بالّلغة العربّية أو الّلغة اإلنجليزّية ومطبوعا  بمسافات  -

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

( عريض للعناوين 14) وبحجم  ( (Simplified Arabicحجم الخّط للبحوث المقّدمة بالّلغة العربّية

اإلنجليزّية يجب أن  ( للجداول واألشكال، وأّما البحوث المقّدمة بالّلغة10( للمتن، وحجم )12وحجم )



                                                                              
 

 
 

                            5   

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

        ثانيالعدد ال - ثالثالمجلد ال

         م2022 يونيو 

( للمتن 12عريض للعناوين، وحجم ) )14(( وبحجم Times New Romanيكون نوع الخّط )

 ( للجداول واألشكال.10وبحجم )

 ( صفحة كحدٍّ أقصى بما في ذلك مالحق البحث.25صفحات البحث عن )عدد ال يزيد  -

 (Keywordsة )الكلمات المفتاحيّ عدد ، وال تزيد كلمة (20)عدد كلمات العنوان عن يجب أاّل تزيد  -

( 150إلنجليزّية بما ال يزيد عن )، وأن يرفق مع البحث ملّخصان بالّلغتين العربّية واكلمات  عن سبع

 هما.من كلمة لكل

)الباحثين(، أو فحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحثأن يظهر في الصّ  روريّ الضّ من  -

 .يّ وجهة العمل، والبريد اإللكترون

يلتزم الباحث بمراعاة سالمة لغة البحث وحسن صياغتها، وخلو البحث من األخطاء الّلغوّية  -

 والّنحوّية.

  التّالي :  ت المتعّلقة بالمجّلة إلى البريد االلكترونيترسل البحوث نسخة الكترونية والمراسال -

Email: Journal_editor@oub.edu.ly  

 .في قائمة المراجع كتابة المراجع بطريقة قالمتعلّ  (Harvard) نظامالبحث وفقا لمراجع  بترتّ  (5

سم األخير للمؤّلف وسنة وأّما طريقة الّتهميش في المتن ؛ فُيشار إلى المراجع في متن البحث باال (6

(. 88: 2014مثال : ) عبدالغفار،  رقم الّصفحة اّلتي رجع إليها الباحث وذلك بين قوسين ؛النشر و 

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

 خرون مثال ذلك: ) الفاخريخير للمؤلف األّول وُيكتب بعده وآفُيشار إلى االسم األين ُمؤّلف أكثر من

توافق ( ، على أن تكتب األسماء كاملة للمؤّلفين في قائمة المراجع. ويجب أن ت23: 2017وآخرون، 

mailto:Journal_editor@oub.edu.ly
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، كما يجب شروسنة النّ ، سم واال، القائمة من حيث العدد مع المراجع الموجودة بالمراجع في المتن 

 في القائمة. هال الهجائيّ سلسل التّ ، وأن ترّتب المراجع بةة واإللكترونيّ مييز بين المراجع الورقيّ التّ 

يجب ترقيم الجداول و األشكال الواردة في البحث مع ذكر عنوان يدّل على فحوى الجدول أو الّشكل،  (7

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

ن إواقص )طار الباحث بالنّ إخ وقد يتمّ  ،ا في حينه بتاريخ استالم البحثلكترونيّ إخطار الباحث إ تمّ ي (8

 .ّي للبحثلحكيم األوّ ير في اإلجراءات في ضوء التّ عتذار عن السّ اال وجدت( أو يتمّ 

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

 األسباب.

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

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

 ة.وجهة نظر المجلّ 

ة عن البحث الذي ينشر شر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة ماليّ ة أجورا على النّ تتقاضى المجلّ ال  (12

 فيها.

العلمّية ة مجلّ الشر إلى تنتقل حقوق النّ ا، شر قبوال نهائي  ار الباحث بقبول بحثه للنّ إخطبمجرد   (13

 للجامعة المفتوحة بنغازي.

عديالت ة، وبعد األخذ بالتّ هائيّ شر عند إعادته للبحث في صورته النّ يمنح الباحث خطاب قبول للنّ  (14

 .المطلوبة

 .( بالبريد اإللكترونيّ  PDFبصيغة ) من بحثهإلكترونّية منح صاحب البحث المنشور نسخة  يتمّ  (15
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 بنغازيالمفتوحة  م من المجلة العلمية للجامعة2022يونيو ثانيت المجلد الثالث العدد المحتويا

 الصفحة سم الباحثإ عنوان البحث م

 العلوم اإلنسانية

درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها من وجهة نظر  1

 "بنغازي –صندوق الضمان االجتماعي دراسة حالة على "الموظفين 

                                                       

 دحسين علي محم

 هللاعبدالسالم محمد عبد

 حسن علي حمد 

9 

التحليل المالي في ترشيد القرار  مساهمةالعوامل المؤثرة في مدى  2

 "مدينة بنغازيالعاملة في الليبية دراسة ميدانية على المصارف " االئتماني

 الفاخريجمعه محمد 

 

35 

 59 علي انبيوه صالح انبيوه أثر أخالقيات العمل على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة بنغازي 3

 العلوم التطبيقية

 

4 
Covid-19 Forecasting by Using Some Supervised 

Machine Learning Techniques.                             

Salema Younus 

Omar M. Sallabi 

Tarig El-Shheibia 

85 

 

5 

Alfve’n Waves in Ideal MHD Plasma 

 

A. S. Alhasi 

A. S. Elmabrok 

94  

6 Experimental study of the effect of cathode to anode 

area ratio on corrosion rate of carbon steel. 

 Hisham A. Elfergani 

Ayad A. Abdalla 

103  
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Application of Artificial Neural Network Technique 

for prediction of Injection Molding Process 

Salah abdusalam 

Fathi Elfazzani 

Abdel Aziz Badi  

Sulayman Ameitiq 

111  
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 درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها من وجهة نظر الموظفين 

 بنغازي( -)دراسة حالة على صندوق الضمان االجتماعي 

أ. حسين علي محمد                  أ. عبدالسالم محمد عبد هللا                    أ. حسن علي حمد                       
ُمحاضر بقسم إدارة األعمال         ُمحاضر مساعد بقسم إدارة األعمال          ُمحاضر مساعد بقسم إدارة األعمال         

 بنغازي –جامعة بنغازي      المعهد العالي للعلوم اإلدارية والمالية  -غازي     كلية االقتصاد جامعة بن -كلية االقتصاد 

 hasan.ali.alfsie@gmail.com                Abdulsalamomai33@gmail.com           h.jabbary.78@gmail.com   

 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها )خصائص الوظيفة،  الُملخص:

صندوق ب ن العمل( من وجهة نظر الموظفيناألجور والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكا

بين هذه األبعاد وجودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق ذلك  االرتباطيةالضمان االجتماعي ببنغازي، وكذلك تحديد العالقة 

 ( موظفًا من مكتب الخدمات الضمانية155والبالغ عددهم ) عينةالُصم ِّمت استبانة كأداة للدارسة، وتم توزيعها على أفراد 

سيدي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي باعتباره أكبر مكاتب الخدمات الضمانية بصندوق الضمان االجتماعي بنغازي، 

 منهج الوصفي التحليلي، وتوصلت( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي، واستخدمت هذه الدراسة ال120وتم استرجاع )

حياة الوظيفية من خالل أبعادها )خصائص الوظيفة، األجور والحوافز، الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن درجة توافر جودة ال

أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكان العمل( جاءت بدرجة توافر كبيرة من وجهة نظر الموظفين 

الحياة الوظيفية  بالصندوق، وكذلك وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات داللة إحصائية بين هذه األبعاد وجودة

بالصندوق، وأوصت هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها زيادة االهتمام بجودة الحياة الوظيفية بالصندوق من خالل تعزيز 

 ودعم أبعادها المختلفة، وكذلك استمرار تدريب وتطوير القيادات اإلدارية بالصندوق على ترسيخ وتطبيق هذا المفهوم.

 بنغازي. –الحياة الوظيفية، صندوق الضمان االجتماعي جودة  الكلمات المفتاحية:

Abstract: This study aimed to identify the perception of the employees at the Social 

Security Fund in Benghazi regarding the availability level of job quality of life from different 

aspects(Job characteristics, wages and incentives, supervision style, development and 

mailto:hasan.ali.alfsie@gmail.com
mailto:Abdulsalamomai33@gmail.com
mailto:h.jabbary.78@gmail.com
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promotion, participation in decisions, and workplace). Also, this study aimed to determine the 

statistically significant correlation relationship between these aspects and job quality of life 

.A descriptive study was conducted by developing a questionnaire which was distributed to 

(155) employees from the largest Social Security Services Offices at the Social Security Fund 

in Benghazi (Sidi Hussein and Al-Berka, in the West Benghazi Office). Only (120) 

questionnaires were received and were valid for statistical analysis. The descriptive analytical 

method was used for this study and the results showed that a high availability level of job 

quality of life from the point of view of employees at the Social Security Fund in Benghazi, 

and there is a strong statistically significant correlation relationship between the job quality of 

life and the different aspects (Job characteristics, wages and incentives, supervision style, 

development and promotion, participation in decisions, and workplace).This study 

recommends to increase attention and support different aspects of job quality of life. 

Furthermore, this study recommends to increase continuation training and development 

programs for the administrative leadership at the Social Security Fund to apply the concept. 

Keywords: Job quality life, Social Security Fund – Benghazi. 

 اإلطار العام للدراسة: -1

 ُمقدمة الدراسة: 1-1

تتوقكككف عليهكككا إدارة وتوظيككف ككككل المكككوارد ال شككك أن المكككوارد البشكككرية هككي أ مكككن و أغلكككى مككوارد الم سسكككات، فهكككي التككي    

ن االهتمكام بهكذه المكوارد البشكرية والمحافظكة عليهكا والعنايكة بهكا وتكوفير بيئكة العمكل  األخرى الموجودة فكي هكذه الم سسكات، واا

ء أعمالهكا المناسبة والمالئمة لها، وصيانتها واالهتمام برغباتها وحاجاتها يعتبر أهم أولويات هذه الم سسكات التكي تسكعى ألدا

 بكفاءة وفاعلية، والوصول إلى أعلى معدالت األداء الفعال، واإلنتاجية المرتفعة، والتميز الم سسي.

وهذا ال يأتي إال بتوفير بيئة عمل جيدة وصحية وداعمكة تتكوفر فيهكا شكروط السكالمة المهنيكة، والمنكاف الكوظيفي اإليجكابي    

الككككذي يعككككزز رو، العطككككاء، والدافعيككككة االيجابيككككة، والشككككعور بالككككذات والمكانككككة المحفككككز، والمحتككككوى المكككككاني والمككككادي المككككري ، 

 اإلنسانية للفرد العامل، ويخفض اإلحباط الوظيفي، ويقلل االحتراق الوظيفي، وكراهية العمل.
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لمعنويكة دور ولهذا فإن الك ير من الم سسات أدركت وأيقنكت بكأن لجكودة الحيكاة الوظيفيكة واالهتمكام ببيئكة العمكل الماديكة وا   

قبككالهم علككى العمككل بككرو، المحبككة واإلخككالص والتفككاني فككي األداء، وتعزيككز  كبيككر فككي رفككح الككرو، المعنويككة للمككوارد البشككرية، واا

 عمل، وتخفيض معدالت دوران العمل.رضاهم عن ال

 الدراسات السابقة:  1-2

 يره على بعض المفاهيم اإلداريكة األخكرى فكي العديكد تناولت العديد من الدراسات السابقة مفهوم جودة الحياة الوظيفية وتأ   

إلكى التعكرف علكى جكودة الحيكاة  (Mirkamali and Thani, 2011)مكن بيئكات األعمكال المختلفكة، فقكد هكدفت دراسكة  

الوظيفيككة العمليككة بككين أعضككاء هيئككة التككدريه فككي جامعككة طهككران، وجامعككة شككريف للتكنولوجيككا، حيكك  بلغككت عينككة الدراسكككة 

ضككو هيئككة تككدريه، وتوصككلت إلككى عككدة نتككائج أهمهككا أن جككودة الحيككاة العمليككة غيككر مالئمككة نسككبيًا، وكككذلك هككدفت ( ع150)

إلككى التعككرف علككى دور جككودة حيككاة العمككل فككي تعزيككز الرضككا الككوظيفي لككدى أعضككاء الهيئككة  (2012)زاهررر ورخرررون  دراسككة 

( عضوًا، وتوصلت إلى عدة نتكائج أهمهكا وجكود عالقكة 275التعليمية في جامعة تشرين بسوريا، وتكونت عينة الدراسة من )

 Kanten and Sadullah, 2012)طردية ايجابية بين أبعاد جودة حياة العمل والرضا الوظيفي، وأيضًا هكدفت دراسكة )

إلككى التعككرف علككى العالقككة بككين جككودة حيككاة العمككل والمشككاركة فككي العمككل فككي شككركة بككوردو للرخككام فككي تركيككا، وتكونككت عينككة 

( موظفًا، وتوصلت إلكى عكدة نتكائج أهمهكا وجكود عالقكة طرديكة بكين جكودة حيكاة الوظيفكة واالرتبكاط بالعمكل 180دراسة من )ال

إلكككى التعكككرف علكككى العالقكككة المتبادلكككة بكككين جكككودة الحيكككاة  (Tabassum, 2012)والمشكككاركة فيكككل، وككككذلك هكككدفت دراسكككة 

( عضكوًا مكن أعضكاء هيئكة 72يش، وتكون مجتمح الدراسة مكن )الوظيفية والرضا الوظيفي في الجامعات الخاصة في بنغالد

( جامعككة، وتوصككلت إلككى عككدة نتككائج أهمهككا وجككود عالقككة ارتبككاط ايجابيككة بككين أبعككاد جككودة الحيككاة 11التككدريه المتفككرغين بككككككك )

العمكل وأ رهكا إلكى التعكرف علكى جكودة حيكاة  (2017)األعمرى والرركسري  الوظيفية والرضا الوظيفي، وأيضًا هكدفت دراسكة 

( عككاماًل فككي هككذه الجامعككة، 45علككى اإلبككداع اإلداري فككي الجامعككة األسككمرية اإلسككالمية بليبيككا، وتكونككت عينككة الدراسككة مككن )

وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن المستوى العكام لجكودة حيكاة العمكل ككان مرتفعكًا، وككذلك وجكود فكروق ذات داللكة إحصكائية 

إلكى التعكرف علكى  (2017)أبرو حميرد  يكاة العمكل علكى اإلبكداع اإلداري، وككذلك هكدفت دراسكة بين آراء المبحو ين لجكودة ح

أ ر أبعاد جودة حياة العمل على فاعلية اتخاذ القرارات اإلدارية في جامعة األقصى بغزة في فلسطين، وتكونت عينة الدراسة 
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ياة العمل وفاعلية اتخكاذ القكرارات اإلداريكة، وككذلك وجود عالقة ايجابية بين أبعاد جودة ح ظفًا، وتوصلت إلى( مو 185من )

)عبررردالحفيظ  وجكككود تكككأ ير ايجكككابي ألبعكككاد جكككودة حيكككاة العمكككل علكككى فاعليكككة اتخكككاذ القكككرارات اإلداريكككة، وأيضكككًا هكككدفت دراسكككة 

مايككة إلككى التعككرف علككى أ ككر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي الحككد مككن مظككاهر الُعطككل المرضككية فككي الوحككدة الرئيسككية للح (2019

 إلكىالدراسكة ية في هذه الوحدة، وتوصكلت ( عون حماية مدن209المدنية بوالية بسكرة بالجزائر، وتكون مجتمح الدراسة من )

)برررن ررررميالن  وجككود تككأ ير ايجكككابي لجككودة الحيكككاة الوظيفيككة فكككي الحككد مكككن ظككاهرة الُعطكككل المرضككية، وككككذلك هككدفت دراسكككة 

إلككى التعككرف علككى جككودة الحيككاة الوظيفيككة بالقطككاع الحكككومي السككعودي وقيككاه أ رهككا علككى أداء العككاملين، وتكونككت ( 2019

( موظفككًا فككي  ككال  م سسككات حكوميككة وهككي الهيئككة الملكيككة، وجامعككة الملككك فيصككل، ووزارة العككدل، 482عينككة الدراسككة مككن )

الحكومي يعوقل الك ير مكن المعوقكات، وككذلك توجكد مشككالت وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها أن العمل الوظيفي في القطاع 

إلككى التعككرف علككى أ ككر أبعككاد جككودة الحيككاة الوظيفيككة علككى ( 2020)جمعررة  خاصككة ببيئككة كككل عمككل، وأيضككًا هككدفت دراسككة 

 إلكى الدراسكة( موظفكًا، وتوصكلت 127اإلبداع اإلداري لدى الموظفين بمستشفى المرج التعليمي، وتكونت عينكة الدراسكة مكن )

أن مستوى تكوافر جكودة الحيكاة الوظيفيكة بالمستشكفى ككان بدرجكة منخفضكة، ومسكتوى ممارسكة المكوظفين ليبكداع اإلداري ككان 

         بدرجة منخفضة، ووجود ارتباط وتأ ير إيجابي بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية واإلبداع اإلداري لدى الموظفين.

 التعقيب على الدراسات السابقة: -

يتضكك  مككن خككالل مراجعككة الدراسككات السككابقة الككدور الككذي يلعبككل مفهككوم جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي التككأ ير االيجككابي علككى    

بعض المفاهيم اإلدارية األخرى م كل الرضكا الكوظيفي، أو اإلبكداع اإلداري مكن جهكة، أو األداء الكوظيفي مكن جهكة أخكرى، أو 

المختلفة، وعليل تأتي هذه الدراسة كإضافة علمية للتعرف على درجة تكوافر جكودة فاعلية اتخاذ القرارات، في بيئات األعمال 

 الحياة الوظيفية من خالل أبعادها المختلفة من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 ُمركلة الدراسة: 1-3

ي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي بصكندوق من خالل الُمقابلة التي ُأجريت مح رئيه مكتب الخدمات الضمانية سيد   

م، والتكي وضك  فيهكا العديكد مكن اإلمكانيكات والظكروف التكي تتكوفر 2021/  8/  29الضمان االجتماعي يكوم األحكد بتكاريخ 
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فككي بيئككة العمككل فككي مكاتككب الخككدمات الضككمانية بصككندوق الضككمان االجتمككاعي لجعلهككا بيئككة عمككل جيككدة وصككحية ومالئمككة 

لين ألداء أعمكالهم بكفكاءة وفاعليكة، فقكد ذككر أن هكذه البيئكة تتكوفر فيهكا ظكروف األمكن والسكالمة المهنيكة، وأيضكًا لألفراد العكام

تحتككوي علككى أفضككل التجهيككزات المكتبيككة الحدي ككة التككي تسككاعد فككي تسككهيل أداء األعمككال، فهككي تحتككوي علككى منظومككات تقنيككة 

إنترنت داخلية خاصة بالصندوق لتسكيير األعمكال بكين مكاتكب وفكروع  حدي ة ألداء األعمال إلكترونيًا، من خالل وجود شبكة

الصككندوق عبككر اإلنترنككت، وأيضككًا تحتككوي كككل مكاتككب الصككندوق علككى ظككروف التهويككة واإلضككاءة والتكييككف المناسككبة، وكككذلك 

زمات القرطاسكية، وجود مقهى خاص بكل فرع يقدم المشروبات م ل القهوة والشاي والميكاه والكيكك، وأيضكًا تتكوفر جميكح مسكتل

وكذلك تتوفر وسكائل نقكل لنقكل الموظفكات، وأيضكًا يوجكد التكزام كامكل بكاإلجراءات االحترازيكة ضكد جائحكة فيكروه كورونكا مكن 

خككالل وجككود جهككاز تعقككيم ليككزري حككدي  عنككد أبككواب الككدخول، باإلضككافة إلككى وجككود وسككائل التعقككيم التقليديككة، أيضككًا يككتم تعقككيم 

صباحًا قبل بدايكة العمكل، وأسكبوعيًا يكتم التعقكيم الشكامل لككل المكاتكب والفكروع، وأيضكًا يوجكد تكأمين  المكاتب واألقسام كل يوم

صكككحي لككككل العكككاملين بالصكككندوق بالتعاقكككد مكككح العديكككد مكككن المستشكككفيات والمراككككز الصكككحية والصكككيدليات لالهتمكككام بصكككحة 

ة وجيكككدة ومناسككككبة لألفكككراد العككككاملين ألداء العكككاملين، أي أن ظكككروف بيئككككة العمكككل فكككي صككككندوق الضكككمان االجتمككككاعي مالئمككك

وعليه فإن السؤال الرئيسي للدراسة يكون كالتالي: ما هي درجة توافر جودة الحياة الوظيفيرة مرن خرالل أبعادهرا أعمكالهم، 

   من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي؟

 آلتي: تستمد هذه الدراسة أهميتها من ا أهمية الدراسة: 4 -1

مككن مفهككوم جككودة الحيككاة الوظيفيككة باعتبككاره مفهومككًا إداريككًا عمليككًا يسككتدعي الدراسككة، وتككأتي هككذه الدراسككة كإضككافة علميككة  -1

 إل راء المكتبة العلمية.

من دور صندوق الضمان االجتماعي المهم باعتباره أحد أهم الم سسات الخدمية في ليبيا، من خالل تقديمل للمعاشات  -2

 دية والضمانية للمجتمح الليبي.التقاع

 من خالل النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسة، وتقديم التوصيات المناسبة لصندوق الضمان االجتماعي بنغازي. -3

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلتي:  أهداف الدراسة: 1-5



                                                                              
 

 
  14                                ... الموظفين نظر وجهة من أبعادها خالل من الوظيفية الحياة جودة توافر درجة

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

لو           العدد األ - لثثاالمجلد ال  

           م2022 يناير

درجكككة تكككوافر جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة مكككن خكككالل أبعادهكككا المختلفكككة مكككن وجهكككة نظكككر المكككوظفين فكككي صكككندوق الضكككمان  -1

 االجتماعي ببنغازي.

( بككككين األبعككككاد α ≤ 0.05معرفككككة مككككا إذا كانككككت هنككككاك عالقككككة ارتباطيككككة ذات داللككككة إحصككككائية عنككككد مسككككتوى معنويككككة ) -2

راف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، مكككان العمككل( وجككودة الحيككاة )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككوافز، أسككلوب اإلشكك

 الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 تم صياغة فرضية للدراسة وهي كالتالي: فرضية الدراسة: 1-6

( بككين α ≤ 0.05ال تككككككككككككوجد عالقككة ارتكككككككككككباطية ذات داللككة إحكككككككككككصائية عنككد مسككتوى معنويككة ): H0الفرضررية الصررفرية  - 

األبعكاد )خصكائص الوظيفكة، األجكور والحكوافز، أسكلوب اإلشككراف، النمكو والترقيكة، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجككودة 

 غازي.الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببن

( بكككين α ≤ 0.05تكككككككككككككككوجد عككككككالقة ارتككككككككككككباطية ذات داللكككة إحكككككككككصائية عككككككند مسكككككككتوى مككككككككككككعنوية ) :Haالفرضرررررية البديلرررة  -

األبعكاد )خصكائص الوظيفكة، األجكور والحكوافز، أسكلوب اإلشككراف، النمكو والترقيكة، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجككودة 

 الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 منهجية الدراسة: 1-7

( بأنكل االمكنهج الكذي يكدره الواقكح 66: 2013تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي عرفكل )العمرانكي،   

لكى اسكتنتاجات تسكهم فكي التطكوير أو الظاهرة موضوع البح  كما هي في واقعهكا، ويصكفها وصكفُا دقيقكًا مكن أجكل الوصكول إ

( بأنككل ااألسككلوب 46: 2000والتغييككرا، كمككا اعتمككدت هككذه الدراسككة علككى أسككلوب دراسككة الحالككة والككذي عرفككل )عليككان وغنككيم، 

الككذي يقككوم علككى جمككح بيانككات ومعلومككات ك يككرة وشككاملة بهككدف الوصككول إلككى فهككم أعمككق للظككاهرة المدروسككة ومككا يشككبهها مككن 

بيانات عن الوضح الحكالي للحالكة المدروسكة، وككذلك ماضكيها، وعالقاتهكا مكن أجكل الوصكول إلكى فهكم ظواهر، حي  يجمح ال

 أفضل للمجتمح الذي تم للا. 

 مصادر جمع البيانات: -أ
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 ، والدوريات والمقاالت واألبحا  والدراسات السابقة.اجحلكتب، والمر وتم لت في ا المصادر الثانوية: -

تصككميم اسككتبانة باالسككتعانة بككالرجوع إلككى الدراسككات السككابقة كككأداة رئيسككية للدراسككة وتم لككت فككي المصررادر األوليررة:  -

 تجمح البيانات األولية.

 مجتمع وعينة الدراسة:  -ب

تككككون مجتمكككح الدراسكككة مكككن جميكككح المكككوظفين بمكتكككب الخكككدمات الضكككمانية سكككيدي حسكككين والبرككككة بمكتكككب غكككرب بنغكككازي    

أكبر مكاتب الخدمات الضمانية، ومن جميح الوحكدات اإلداريكة والتشكغيلية والبكالغ بصندوق الضمان االجتماعي باعتباره من 

(، وذلككك كمككا هككو 241: 2006( موظفككًا )سككيكاران، 155(* موظفككًا، وتككم أخككذ عينككة عشككوائية بسككيطة بلغككت )270عككددهم )

 (.1موض  بالجدول )

 (: إجمالي عدد عناصر مجتمع وأفراد عينة الدراسة1جدول )

 عدد أفراد العينة النسبة % عدد عناصر المجتمع إلدارية والترغيليةالوحدات ا ت
 5 3.7 10 المكتب الرئيسي 1
 55 35.1 95 وحدة المعارات والمنافع الضمانية  2
 5 3.3 9 وحدة المخاطر ومنع الخسائر 3
 14 9.3 25 وحدة المعلومات والتوثيق 4
 14 9.3 25 وحدة المعلومات واالتصاالت  5
 3 2.2 6 وحدة الرؤون القانونية  6
 9 5.6 15 وحدة التقاعد العسكري  7
 15 9.3 25 وحدة المراجعة الداخلية  8
 12 7.4 20 وحدة الرؤون اإلدارية والمالية 9

 23 14.8 40 وحدة التسجيل واالرتراكات والتفتيش  10
 155 % 100 270 اإلجمالي

صككندوق  –مكتككب غككرب بنغككازي  –الُمقابلككة مككح رئككيه مكتككب الخككدمات الضككمانية سككيدي حسككين والبركككة *المصككدر: مككن إعككداد البككاح ين مككن خككالل 
 م.2021/  8/  29الضمان االجتماعي 

 حدود الدراسة:  -ج

 ُأجريت هذه الدراسة على صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.الحدود المكانية:  -
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اقتصرت هذه الدراسة على معرفة درجة توافر جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها المختلفة مكن  الحدود الموضوعية: -

 وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي.

 م.2021م إلى شهر ديسمبر2021ُأجريت هذه الدراسة في الفترة من شهر أغسطه الحدود الزمانية: -

 ة:مفاهيم ومصطلحات الدراس 1-8

بأنهككا اعبككارة عككن الصككفات أو الجوانككب جررودة الحيرراة الوظيفيررة ( 350: 2009يعككرف )السككالم،  جررودة الحيرراة الوظيفيررة: -

 االيجابية المرتبطة ببيئة العمل كما يراها أو يدركها العاملونا. 

ف الكككوظيفي االيجكككابي والمكككري  ا مجموعكككة الظكككروف الجيكككدة، والمنكككابأنهككك إجررررررائيا  وُيعكككر ِّف البكككاح ين جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة  -

 .الموجود في بيئة العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي والذي يعزز االرتيا، لدى العاملين

( لسككنة 53تأسككه تحككت ُمسككمى الم سسككة الوطنيككة للتككأمين االجتمككاعي بصككدور القككانون ) صررندوق الضررمان االجتمرراعي: -

(، والككذي وضككح القكككانون األساسككي لصكككندوق 13م( بصككدور القكككانون )1980م، وتطككور العمككل فيكككل إلككى غايككة سكككنة )1957

 (. //:lywww.ssf. govhttps.) الضمان االجتماعي.

 اإلطار النظري للدراسة: -2

 جودة الحياة الوظيفية: 2-1

لقد بدأ االهتمام بمفهوم جودة الحياة الوظيفية من قبل المنظمات المعاصرة إلدراكها للتأ ير االيجابي الذي ي  ر بكل علكى    

الك يككر مككن المفككاهيم اإلداريككة األخككرى م ككل الرضككا الككوظيفي، واألداء الككوظيفي، واالحتككراق الككوظيفي، ودوران العمككل ... إلككخ، 

يسي والمحفز األساسي للمكوارد البشكرية فكي أداء أعمكالهم فهكي تسكاعد فكي رفكح اإلنتاجيكة، فجودة بيئة العمل هي المحرك الرئ

 وتحقيق أعلى معدالت األداء، ولهذا فقد أهتم الك ير من الُكتاب والباح ين بمفهوم جودة الحياة الوظيفية نذكر منهم: 

والمخططككة والمسككتمرة، والتككي تسككتهدف تحسككين ( بأنهككا امجموعككة العمليككات المتكاملككة 9: 2008فقككد عرفهككا )جككاد الككرب،    

مختلكككف الجوانكككب التكككي تككك  ر علكككى الحيكككاة الوظيفيكككة للعكككاملين، وحيكككاتهم الشخصكككية أيضكككًا، والكككذي يسكككاهم بكككدوره فكككي تحقيكككق 
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( بأنهكا امجموعكة Ahmed, 2013: 73األهكداف االسكتراتيجية للمنظمكة والعكاملين فيهكا والمتعكاملين معهكاا، وأيضكًا عرفهكا )

شروط التنظيمية الموضوعة، والممارسات التكي تمككن العكاملين فكي المنظمكة علكى إدراك األمكن والرضكا، ووجكود فكرص من ال

( بأنها 10: 2018أفضل للنمو والتنمية البشرية، فهي مصدر جذب واهتمام المنظمات الحدي ةا، وكذلك عرفها )الدمرداش، 

لين مناخككًا حياتيككًا مريحككًا سككواء داخككل أمككاكن العمككل وأوقككات العمككل أو ااإلجككراءات أو الظككروف أو العمليككات التككي تككوفر للعككام

 خارجها، بما يشبح احتياجاتهم، وي دي إلى تحقيق األهداف التنظيمية، وتختلف باختالف األفراد، والمنظمات، والتوقيتاتا.

في بيئة العمل، والتي تعمكل علكى هي مجموعة الظروف والعوامل االيجابية الموجودة  جودة الحياة الوظيفيةفإن وعليه     

 تعزيز شعور الفرد العامل بالراحة واألمن والرضا.

 ( إلى أبعاد لجودة الحياة الوظيفية وهي:205: 2012يشير )زاهر وآخرون،  أبعاد جودة الحياة الوظيفية: 2-2

عادة تصميمها واا رائها، والم خصائص الوظيفة: -1  هارات المطلوبة ألداء الوظيفة.وهي مكونات الوظيفة ونوعية العمل، واا

 وهي عدالة نظم األجور والمكافآت والحوافز المادية والمعنوية. األجور والحوافز: -2

 وهو العالقة بين الر ساء والمر وسين، والتعاون فيما بينهم، ودعم الر ساء للمر وسين. أسلوب اإلرراف: -3

 وهو إتاحة فرص الترقي والتقدم الوظيفي وتنمية وتطوير المهارات. النمو والترقية: -4

 وهي القدرة على إبداء اآلراء واألفكار واالقتراحات، وتفويض الصالحيات، واالبتعاد عن المركزية. المراركة بالقرارات: -5

 وهو توفير بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة. مكان العمل: -6

( أن جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة تكتسكككب أهميتهكككا مكككن 232: 2005يكككذكر )القحطكككاني،  فيرررة:أهميرررة جرررودة الحيررراة الوظي 2-3

  اآلتي:

 تحقيق التفوق النوعي على المنافسين، من خالل حرص العاملين على تحسين اإلنتاجية والجودة في آن واحد. -1

 فرص النمو والتطور.الحصول على نوعية كف ة من الموارد البشرية واالحتفاظ بها، يساهم في تحقيق  -2
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 فرصة للعاملين في القضاء على مشاكل تعرقل نشاط المنظمة، وتعطل برامجها. -3

( إلكى أن المنظمكات تسكعى مكن خكالل تطبيكق بكرامج 6: 2007يشير )المغربكي،  مزايا تطبيق جودة الحياة الوظيفية: 2-4

 جودة الحياة الوظيفية إلى تحقيق عدة مزايا أهمها:

 عمالية أك ر والًء ودافعيًة.توفير طاقة  -1

 تنظيم وتحقيق الفاعلية التنظيمية من وجهة نظر أصحاب المنظمة. -2

 وجعلها تصب ضمن أهداف المنظمة. تحقيق األهداف الخاصة للعاملين -3

 الجانب الميداني للدراسة: -3

، وذلك SPSSئية للعلوم االجتماعية لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها، تم استخدام برنامج الحزم اإلحصا   

 وفقًا لمنهجية الدراسة المستخدمة وكان الجانب الميداني للدراسة كالتالي:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 3-1

تكككم اسكككتخدام األسكككاليب اإلحصكككائية الُمالئمكككة لمشككككلة الدراسكككة وأهكككدافها وهكككي: امقكككاييه اإلحصكككاء الوصكككفي ككككالتكرارات    

( لقيكاه صكدق Cronbachʼs Alphaلنسب المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، اختبكار ألفكا كرونبكاف )وا

( الختبار فرضية الدراسكة وتحديكد العالقكة االرتباطيكة Pearson Correlationو بات أداة الدراسة، اختبار ارتباط بيرسون )

 ذات الداللة اإلحصائيةا.

 الدراسة:أداة  3-2

(، 2004تككم تصككميم اسككتبانة كككأداة رئيسككية للدراسككة، وذلككك باالسككتعانة بمجموعككة مككن الدراسككات السككابقة وهككي )المغربككي،    

(، 2018(، )العكولقي، 2018(، )السكيد، 2018(، )المنكان، 2016(، )البربكري، 2012(، )زاهر وآخرون، 2011)برسي، 

سككككتبانة مككككن قسككككمين القسككككم األول يحتككككوي علككككى المتغيككككرات الشخصككككية (، وتكونككككت اال2020(، )جمعككككة، 2019)حمادنككككة، 
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والوظيفيكككة، والقسكككم ال كككاني يحتكككوي علكككى سكككتة محكككاور تعككككه األبعكككاد الرئيسكككية المعكككززة لتكككوافر جكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة وهكككي 

ل(، وتككم توزيككح )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككوافز، أسككلوب اإلشككراف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، مكككان العمكك

( موظفككًا مككن جميككح الوحككدات المختلفككة فككي مكتككب 155االسككتبانة علككى جميككح أفككراد عينككة الدراسككة بالكامككل والبككالغ عككددهم )

( اسكتبانة 120الخدمات الضمانية سيدي حسين والبركة بمكتب غرب بنغازي بصندوق الضمان االجتماعي، وتم اسكترجاع )

 كلها صالحة للتحليل اإلحصائي.%( وكانت 77.4بنسبة استرجاع بلغت )

 صدق وثبات أداة الدراسة: -أ

بعد تصميم االستبانة تم عرضها علكى مجموعكة مكن الُمحكمكين مكن أعضكاء هيئكة التكدريه مكن تخصكص إدارة األعمكال،    

لقيككاه مككدى واإلحصككاء، وذلككك الختبككار الصككدق الظككاهري لهككا، وُمالئمككة العبككارات، وأيضككًا تككم اسككتخدام اختبككار ألفككا كرونبككاف 

 (.2صدق و بات أداة الدراسة وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول )

 (α(: محاور االستبانة ونتائج ألفا كرونباخ )2جدول )

 (αُمعامل ألفا كرونباخ ) العبارات  المحاور ت
 %93.7 5إلى العبارة  1من العبارة  خصائص الوظيفة 1
 %93.6 10العبارة إلى  6من العبارة  األجور والحوافز 2
 %93.6 15إلى العبارة  11من العبارة  أسلوب اإلشراف 3
 %93.6 19إلى العبارة  16من العبارة  النمو والترقية 4
 %93.5 22إلى العبارة  20من العبارة  المشاركة بالقرارات 5
 %93.7 28إلى العبارة  23من العبارة  مكان العمل 6

 %93.5 عبارة  28 الوظيفية(اإلجمالي )جودة الحياة 
    

%( وهكي نسكب 60( نتكائج اختبكار ألفكا كرونبكاف لقيكاه صكدق و بكات أداة الدراسكة وهكي نسكب أكبكر مكن )2يوض  الجدول )
 مقبولة لصدق و بات أداة الدراسة واالعتماد عليها في القياه.

 طول الخلية لمقياس الدراسة ودرجة التوافر: -ب

ُأسككتخدم مقيككاه ليكككرت الخماسككي لترميككز عبككارات االسككتبانة، وتككم تحديككد الحككدود الككدنيا والعليككا لمقيككاه ليكككرت الخماسككي    

(، وأضككيفت 0.80=5÷4( وتقسككيمل علككى عككدد خاليككا المقيككاه للحصككول علككى طككول الخليككة أي )4=1-5وحسككاب المككدى )
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(، وبالتكالي أصكب  طكول الخليكة كمكا هكو موضك  322: 2004 إليها واحد صحي  باعتبارها أقكل قيمكة فكي المقيكاه )العمكر،

 (. 3بالجدول )

 (: طول الخلية لمقياس الدراسة ودرجة التوافر3جدول )

إلى أقل من  1من  طول الخلية
1.80 

إلى أقل  1.80من 
 2.60من 

إلى اقل  2.60من 
 3.40من 

إلى أقل  3.40من 
 5إلى  4.20من  4.20من 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة غير موافق مقياس الدراسة
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  درجة التوافر

 

 تحليل خصائص أفراد عينة الدراسة: 3-3

شملت المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة المتغيكرات التاليكة )النكوع، العمكر، المسكتوى التعليمكي، الوحكدات    

 ( يوض  خصائص أفراد عينة الدراسة.4اإلدارية والتشغيلية، سنوات الخبرة(، والجدول )

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة4جدول )

 النسبة التكرار الخصائص العامة )المتغيرات الرخصية والوظيفية(             

 النوع
 %65 78 ذكر
 %35 42 أن ى

 %100 120 اإلجمالي                          

 
 العمر
 

 %20  24 سنة 30سنة إلى أقل من  20من 
 %39.2 47 سنة 40سنة إلى أقل من  30من 
 %28.3 34 سنة  50سنة إلى أقل من  40من 
 %9.2 11 سنة 60سنة إلى أقل من  50من 

 %3.3 4 سنة فما فوق 60من 
 %100 120 اإلجمالي                         

 
 

 المستوى التعليمي

 %20.8 25  انوي
 %27.5 33 دبلوم عالي
 %15.8 19 ليسانه
 %31.7 38 بكالوريوه
 %4.2 5 ماجستير

 %100 120 اإلجمالي                          
 
 
 
 

 %2.5 3 المكتب الرئيسي
 %36.7 44 وحدة المعاشات والمنافح الضمانية
 %3.3 4 وحدة المخاطر ومنح الخسائر
 %5.8 7 وحدة المعلومات والتو يق
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 الوحدات اإلدارية والترغيلية

 %9.2 11 وحدة المعلومات واالتصاالت 
 %2.5 3 وحدة الش ون القانونية
 %7.5 9 وحدة التقاعد العسكري
 %7.5 9 وحدة المراجعة الداخلية

 %9.2 11 وحدة الش ون اإلدارية والمالية 
 %15.8 19 وحدة التسجيل واالشتراكات والتفتيش

 %100 120 إلجماليا                           
 
 
 

 سنوات الخبرة

 %14.2 17 سنوات 5من من سنة إلى أقل 
 %12.5 15 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %25.8 31 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 
 %25.8 31 سنة 20سنة إلى أقل من  15من 
 %11.7 14 سنة 25سنة إلى أقل من  20من 

 %10 12 سنة فأك ر 25من 
 %100 120 اإلجمالي                       

     

%(،  وكانكت نسكبة اإلنكا  65( تنوع خصائص أفراد عينة الدراسة فمن حي  النوع كانكت نسكبة الكذكور )4يوض  الجدول )

%(، ومككن 39.2سككنة( أعلكى نسككبة وهككي ) 40سككنة إلكى اقككل مككن  30%(، ومكن حيكك  العمككر كانككت الفئكة العمريككة مككن )35)

%(، ومككن حيكك  الوحككدات اإلداريككة والتشككغيلية 31.7ت )حيكك  المسككتوى التعليمككي جككاء حملككة البكككالوريوه بككأعلى نسككبة بلغكك

%( وهي تعكه العدد الكبير لهذه الوحكدة نظكرًا لطبيعكة 36.7جاءت وحدة المعاشات والمنافح الضمانية بأعلى نسبة بلغت )

ت فئكات التعامل المباشر مح الجمهور الكبير المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ومن حي  سنوات الخبرة جاء

سكككنة( بكككأعلى نسكككبة حيككك  بلغكككت  20سكككنة إلكككى أقكككل مكككن  15سكككنة( و ) 15سكككنوات إلكككى أقكككل مكككن  10سكككنوات الخبكككرة مكككن )

 %(، وبشكل عام يوجد تنوع في خصائص أفراد عينة الدراسة مما ي هلهم ليجابة على أسئلة هذه الدراسة.25.8)

مرا هري درجرة تروافر ال الرئيسي للدراسة والكي يكنص علكى )ليجابة على الس   اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة: 3-4

 جودة الحياة الوظيفية من خالل أبعادها من وجهة نظر الموظفين في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي؟(. 

ليجابككة علككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا  خصررائص الوظيفررة: - أ

 (.5افر لخصائص الوظيفة في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )ودرجة التو 
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بنغازي -المفتوحة المجلة العلمية للجامعة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

لو           العدد األ - لثثاالمجلد ال  

           م2022 يناير

 ودرجة التوافر لخصائص الوظيفة في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي لمعياريةرافات ا(: المتوسطات الحسابية واالنح5جدول )

رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوافر الترتيب

 كبيرة جداً  1 0.94 4.26 يمنحني العمل في الصندوق المكانة االجتماعية المناسبة. 1
 كبيرة 5 1.00 3.86 أعمل بمناف عمل يتسم بال قة المتبادلة بين العاملين. 2
 كبيرة 2 1.08 4.00 يتميز عملي بالتحدي والمتعة. 3
 كبيرة 4 1.01 3.91 والتعاون مح زمالئي في العمل.اشعر بقدر كبير من االنسجام  4
 كبيرة 3 1.02 3.99 حجم العمل في وظيفتي مناسب. 5

 كبيرة - 0.80 4.01 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

 

وبمتوسكط ( أن خصائص الوظيفكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاءت بدرجكة تكوافر كبيكرة 5يوض  الجدول ) 

(، وبالنسكككبة للعبكككارات تراوحكككت بكككين درجكككة تكككوافر كبيكككرة جكككدًا 0.80( وبكككانحراف معيكككاري عكككام بلكككغ )4.01حسكككابي عكككام بلكككغ )

( وهكككي )يمنحنكككي العمكككل فكككي الصكككندوق المكانكككة االجتماعيكككة المناسكككبة( فكككي الترتيكككب األول 1وكبيكككرة، فجكككاءت العبكككارة رقكككم )

( وهككي 2( وبدرجككة تككوافر كبيككرة جككدًا، وجككاءت العبككارة رقككم )0.94ي بلككغ )( وبككانحراف معيككار 4.26وبمتوسككط حسككابي بلككغ )

( 3.86)أعمكككل بمنكككاف عمكككل يتسكككم بال قكككة المتبادلكككة بكككين العكككاملين( فكككي الترتيكككب الخكككامه واألخيكككر وبمتوسكككط حسكككابي بلكككغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.00وبانحراف معياري بلغ )

ليجابكة علكى ذلككك تكم احتسكاب المتوسككطات الحسكابية واالنحرافكات المعياريككة والترتيكب تنازليكًا ودرجككة  األجرور والحرروافز: -ب

 (.6التوافر لألجور والحوافز في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

افر لألجور والحوافز في صندوق الضمان االجتماعي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التو 6جدول )
 ببنغازي

رقم 
 العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

 متوسطة 2 1.30 3.28 األجر الذي أتقاضاه يتناسب مح جهدي المبذول. 6
 متوسطة 5 1.36 3.10 األجر الي أتقاضاه يتناسب مح تكلفة المعيشة. 7
 متوسطة 4 1.35 3.22 اشعر بعدالة األجور والحوافز التي أتقاضاها مقارنة بما تقدمل الم سسات األخرى. 8
 متوسطة 1 1.20 3.38 يقدم الصندوق حوافز متنوعة ومناسبة إضافة لألجر. 9

 متوسطة 3 1.37 3.25 إن نظام الحوافز المتبح في الصندوق يحقق طموحاتي. 10
 متوسطة - 1.11 3.25 الحسابي العام واالنحراف المعياري العامالمتوسط 
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( أن األجور والحوافز في صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاءت بدرجكة تكوافر متوسكطة وبمتوسكط 6يوض  الجدول )

متوسكككطة، (، وبالنسكككبة للعبكككارات جكككاءت كلهكككا بدرجكككة تكككوافر 1.11( وبكككانحراف معيكككاري عكككام بلكككغ )3.25حسكككابي عكككام بلكككغ )

( وهكي )يقكدم الصكندوق حكوافز متنوعكة ومناسكبة إضكافة لألجكر( فكي الترتيكب األول وبمتوسكط حسكابي 9فجكاءت العبكارة رقكم )

( وهككي )األجككر الككي أتقاضككاه 7( وبدرجككة تككوافر متوسككطة، وجككاءت العبككارة رقككم )1.20( وبككانحراف معيككاري بلككغ )3.38بلككغ )

( 1.36( وبككانحراف معيككاري بلككغ )3.10امه واألخيككر وبمتوسككط حسككابي بلككغ )يتناسككب مككح تكلفككة المعيشككة( فككي الترتيككب الخكك

 وبدرجة توافر متوسطة.

ليجابككة علككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا ودرجككة  أسررلوب اإلرررراف: -ج

 (.7التوافر ألسلوب اإلشراف في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

فر ألسلوب اإلرراف في صندوق الضمان االجتماعي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوا7جدول )
 ببنغازي

رقم 
 العبارة

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوافر الترتيب

 كبيرة 1 1.02 4.09 يعاملني رئيسي المباشر بعدالة واحترام. 11
 كبيرة 2 1.12 3.86 يساعدني رئيسي المباشر حين أجد صعوبة في العمل. 12
 كبيرة 3 1.24 3.75 يتمتح رئيسي المباشر بقدرة عالية على دفعي لبذل أقصى جهد. 13
 كبيرة 4 1.20 3.70 تقدر إدارة الصندوق الظروف الشخصية لموظفيها. 14
 كبيرة 5 1.32 3.55 هناك سهولة في التواصل مح إدارة الصندوق. 15

 كبيرة - 1.02 3.79 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

    

( أن أسكككلوب اإلشكككراف فكككي صكككندوق الضكككمان االجتمكككاعي ببنغكككازي جكككاء بدرجكككة تكككوافر كبيكككرة وبمتوسكككط 7يوضككك  الجكككدول ) 

(، وبالنسكبة للعبكارات جكاءت كلهكا بدرجكة تكوافر كبيكرة، فجكاءت 1.02( وبانحراف معيكاري عكام بلكغ )3.79حسابي عام بلغ )

( وبانحراف 4.09رئيسي المباشر بعدالة واحترام( في الترتيب األول وبمتوسط حسابي بلغ ) ( وهي )يعاملني11العبارة رقم )

( وهكي )هنكاك سكهولة فكي التواصكل مكح إدارة الصكندوق( 15( وبدرجكة تكوافر كبيكرة، وجكاءت العبكارة رقكم )1.02معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.32لغ )( وبانحراف معياري ب3.55في الترتيب الخامه واألخير وبمتوسط حسابي بلغ )
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ليجابككة علكككى ذلككك تككم احتسككاب المتوسككطات الحسكككابية واالنحرافككات المعياريككة والترتيككب تنازليككًا ودرجكككة  النمررو والترقيررة: -د

 (.8التوافر للنمو والترقية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

 واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر للنمو والترقية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي(: المتوسطات الحسابية 8جدول )

رقم 
 العبارات العبارة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

 كبيرة 3 1.29 3.43 يتميز نظام الترقيات المعمول بل في الصندوق بالعدالة. 16
 كبيرة 4 1.25 3.40 تعتمد الترقيات للمناصب اإلدارية على الجهد العملي والكفاءة. 17
 كبيرة 2 1.15 3.50 يتي  لي عملي التعلم واكتساب خبرات جديدة في مجال العمل. 18
 كبيرة 1 1.32 3.54 تشجعني إدارة الصندوق على تنمية قدراتي المهنية. 19

 كبيرة - 1.09 3.47 المعياري العام المتوسط الحسابي العام واالنحراف

    

( أن النمو والترقية في صندوق الضمان االجتمكاعي ببنغكازي جكاء بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط حسكابي 8يوض  الجدول ) 

(، وبالنسككبة للعبكارات جككاءت كلهككا بدرجكة تككوافر كبيكرة، فجككاءت العبككارة 1.09( وبكانحراف معيككاري عككام بلكغ )3.47عكام بلككغ )

( 3.54( وهككي )تشككجعني إدارة الصككندوق علككى تنميككة قككدراتي المهنيككة( فككي الترتيككب األول وبمتوسككط حسككابي بلككغ )19)رقككم 

( وهي )تعتمد الترقيات للمناصب اإلدارية على 17( وبدرجة توافر كبيرة، وجاءت العبارة رقم )1.32وبانحراف معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.25) ( وبانحراف معياري3.40ي بلغ )وبمتوسط حسابالترتيب الرابح  الجهد العملي والكفاءة( في

ليجابة على ذلك تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافكات المعياريكة والترتيكب تنازليكًا ودرجكة  المراركة بالقرارات: -ه

 (.9بالجدول ) التوافر للمشاركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر للمراركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي 9جدول )
 ببنغازي

رقم 
المتوسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة التوافر الترتيب المعياري

سككماع مقترحككات وآراء العككاملين قبككل اتخككاذ أي قككرار تحككرص إدارة الصككندوق علككى  20
 يتعلق بالعمل.

 كبيرة 2 1.26 3.87

 كبيرة 3 1.08 3.76 يساهم العاملين بالصندوق في تطوير العمل. 21
 كبيرة 1 1.13 3.90 يتميز مناف العمل في الصندوق برو، العمل الجماعي والتعاون والمشاركة. 22

 كبيرة - 1.11 3.79 واالنحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي العام 
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( أن المشاركة بالقرارات في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي جكاءت بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط 9يوض  الجدول )  

(، وبالنسكبة للعبكارات جكاءت كلهكا بدرجكة تكوافر كبيكرة، فجكاءت 1.11( وبانحراف معيكاري عكام بلكغ )3.79حسابي عام بلغ )

( وهككي )يتميككز منككاف العمككل فككي الصككندوق بككرو، العمككل الجمككاعي والتعككاون والمشككاركة( فككي الترتيككب األول 22العبككارة رقككم )

( وهكي )يسكاهم 21( وبدرجة توافر كبيرة، وجكاءت العبكارة رقكم )1.13( وبانحراف معياري بلغ )3.90وبمتوسط حسابي بلغ )

( وبككانحراف معيككاري بلككغ 3.76ال الكك  واألخيككر وبمتوسككط حسككابي بلككغ ) العككاملين بالصككندوق فككي تطككوير العمككل( فككي الترتيككب

 ( وبدرجة توافر كبيرة.1.08)

ليجابة على ذلك تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافكات المعياريكة والترتيكب تنازليكًا ودرجكة التكوافر  مكان العمل: -و

 (.10لمكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي وذلك كما موض  بالجدول )

 ر لمكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التواف10جدول )

رقم 
المتوسط  العبارات العبارة

 الحسابي
االنحراف 

 درجة التوافر الترتيب المعياري

 كبيرة 5 1.13 3.90 يوفر الصندوق مستلزمات الصحة والسالمة المهنية لكل العاملين. 23
 كبيرة 6 1.11 3.86 وجل.إن تجهيزات الصندوق كافية ألداء العمل على أكمل  24
 كبيرة 3 1.12 3.93 يوفر الصندوق منظومات تقنية حدي ة لتسهيل أداء العمل وسرعة إنجازه. 25

يلتزم الصندوق بتطبيكق اإلجكراءات االحترازيكة ضكد فيكروه كورونكا لضكمان سكالمة  26
 العاملين فيل.

 كبيرة 2 0.94 4.09

 كبيرة 1 0.91 4.10 الصحي للعاملين فيل.يوفر الصندوق برامج وأنظمة التأمين  27

إن خدمات المرافق العامة )النظافة، األكل والشرب، النقل، مواقكف السكيارات( التكي  28
 يقدمها الصندوق تساعد على أداء العمل.

 كبيرة 4 1.12 3.93

 كبيرة - 0.89 3.97 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

    

( أن مكان العمل في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي جكاء بدرجكة تكوافر كبيكرة وبمتوسكط حسكابي 10) يوض  الجدول 

(، وبالنسككبة للعبكارات جككاءت كلهككا بدرجكة تككوافر كبيكرة، فجككاءت العبككارة 0.89( وبكانحراف معيككاري عككام بلكغ )3.97عكام بلككغ )

ملين فيككل( فككي الترتيككب األول وبمتوسككط حسككابي بلككغ ( وهككي )يككوفر الصككندوق بككرامج وأنظمككة التككأمين الصككحي للعككا27رقككم )

( وهي )إن تجهيكزات الصكندوق كافيكة 24( وبدرجة توافر كبيرة، وجاءت العبارة رقم )0.91( وبانحراف معياري بلغ )4.10)
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( 1.11( وبكانحراف معيكاري بلكغ )3.86ألداء العمل على أكمل وجل( في الترتيب الساده واألخيكر وبمتوسكط حسكابي بلكغ )

 (. 11وبالتالي فإن اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة تكون كما هي موضحة بالجدول ) وبدرجة توافر كبيرة،

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب تنازليا  ودرجة التوافر ألبعاد جودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان 11جدول )
 االجتماعي ببنغازي

المتوسط  رررررعاداألبررر ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 التوافر

 كبيرة 1 0.80 4.01 خصائص الوظيفة. 1
 متوسطة 6 1.11 3.25 األجور والحوافز. 2
 كبيرة 4 1.02 3.79 أسلوب اإلشراف. 3
 كبيرة 5 1.09 3.47 النمو والترقية. 4
 كبيرة 3 1.11 3.79 المشاركة بالقرارات. 5
 كبيرة 2 0.89 3.97 مكان العمل. 6

 كبيرة - 0.78 3.71 جودة الحياة الوظيفية.

    

( أن جودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتماعي ببنغازي من خالل أبعادها المختلفة جكاءت 11يوض  الجدول )

(، ومن حيك  األبعكاد تراوحكت بكين 0.78)( وبانحراف معياري عام بلغ 3.71بدرجة توافر كبيرة وبمتوسط حسابي عام بلغ )

( 4.01درجة توافر كبيرة ومتوسطة، فجاء البعد األول وهو )خصكائص الوظيفكة( فكي الترتيكب األول وبمتوسكط حسكابي بلكغ )

( وبدرجة توافر كبيرة، وجاء البعد ال اني وهو )األجور والحوافز( في الترتيب الساده واألخير 0.80وبانحراف معياري بلغ )

 ( وبدرجة توافر متوسطة.1.11( وبانحراف معياري بلغ )3.25توسط حسابي بلغ )وبم

 يوض  اختبار فرضية الدراسة. (12الجدول ) اختبار فرضية الدراسة: 5 -3

اعي (: نتائج تحليل ارتباط بيرسون الختبار العالقة االرتباطية بين األبعاد وجودة الحياة الوظيفية في صندوق الضمان االجتم12جدول )
 ببنغازي

خصائص  
 الوظيفة

األجور 
 والحوافز

أسلوب 
 اإلرراف

النمو 
 والترقية

المراركة 
جودة الحياة  مكان العمل بالقرارات

 الوظيفية

خصائص 
 الوظيفة

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

1 
 

120 

**0.494 
0.000 
120 

**0.572 
0.000 
120 

**0.519 
0.000 
120 

**0.575 
0.000 
120 

**0.339 
0.000 
120 

**0.730 
0.000 
120 

 0.706** 0.375** 0.444** 0.502** 0.436** 1 0.494** بيرسوناألجور 
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 Sigالداللة  والحوافز
 Nالكلي 

0.000 
120 

 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

0.000 
120 

أسلوب 
 اإلرراف

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.572 
0.000 
120 

**0.436 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.635 
0.000 
120 

**0.708 
0.000 
120 

**0.536 
0.000 
120 

**0.832 
0.000 
120 

النمو 
 والترقية 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.519 
0.000 
120 

**0.502 
0.000 
120 

**0.635 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.692 
0.000 
120 

**0.532 
0.000 
120 

**0.839 
0.000 
120 

المراركة 
 بالقرارات 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.575 
0.000 
120 

**0.444 
0.000 
120 

**0.708 
0.000 
120 

**0.692 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.544 
0.000 
120 

**0.855 
0.000 
120 

 مكان العمل 
 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.339 
0.000 
120 

**0.375 
0.000 
120 

**0.536 
0.000 
120 

**0.532 
0.000 
120 

**0.544 
0.000 
120 

1 
 

120 

**0.703 
0.000 
120 

جودة الحياة 
 الوظيفية 

 بيرسون
 Sigالداللة 
 Nالكلي 

**0.730 
0.000 
120 

**0.706 
0.000 
120 

**0.832 
0.000 
120 

**0.839 
0.000 
120 

**0.855 
0.000 
120 

**0.703 
0.000 
120 

1 
 

120 

    

تحليكل ارتبكاط بيرسككون والتكي تُبكي ِّن وجكود عالقكة ارتباطيككة طرديكة قويكة بكين األبعكاد )خصككائص ( نتكائج 12يوضك  الجكدول ) 

الوظيفة، األجور والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بكالقرارات، مككان العمكل(، وجكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي 

(، وهككي قككيم أقككل مككن مسككتوى Sig( )0.000صككائية )صككندوق الضككمان االجتمككاعي ببنغككازي، حيكك  بلغككت قككيم الداللككة اإلح

، والتكي مفاُدهكا Ha، وقبكول الفرضكية البديلكة H0(، وعليكل نسكتطيح رفكض الفرضكية الصكفرية α ≤ 0.05الداللة اإلحصكائية )

( بين األبعاد )خصائص الوظيفة، األجور α ≤ 0.05) معنويةبأنل: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشكاركة بكالقرارات، مككان العمكل( وجكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان 

 االجتماعي ببنغازي.

 النتائج والتوصيات: -4

 توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: النتائج: 4-1
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االجتمككاعي ببنغككازي مككن خككالل أبعادهككا )خصككائص الوظيفككة، األجككور ن جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان إ -أ

والحوافز، أسلوب اإلشراف، النمو والترقية، المشاركة بالقرارات، مكان العمل( تتوافر بدرجة كبيرة من وجهكة نظكر المكوظفين، 

تمكاعي ببنغكازي يكوفر (، وهذا يدل على أن صكندوق الضكمان االج2017وهذه النتيجة تتفق مح دراسة )األعمى والشركسي، 

 بيئة عمل تحتوي على أفضل الظروف المادية والمعنوية ألداء األعمال بكفاءة وفاعلية.

إن خصائص الوظيفة كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جودة الحياة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي  -ب

وذلك ألن الصندوق من خكالل خطكوات التعيكين للمكوظفين يقكوم تتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين في الصندوق، 

بإعكداد برنككامج تكدريبي مسككبق للتعيككين خكالل فتككرة التجربككة للموظكف وتعليمككل علكى كيفيككة أداء الوظيفككة المطلوبكة للتعيككين وفككق 

علككى أداء هككذه  م هالتككل وقدراتككل مككن خككالل مركككز تككدريب تككابح للصككندوق،  ككم يقككوم بككإجراء امتحككان للموظككف واختبككار قدراتككل

 الوظيفة.

إن األجكور والحكوافز كبعككد مكن األبعككاد المعكززة لتككوافر جكودة الحيككاة الوظيفيكة فككي صكندوق الضككمان االجتمكاعي ببنغككازي  -ج

(، وهكذه نتيجككة 2020تتكوافر بدرجكة متوسكطة مككن وجهكة نظكر المككوظفين بالصكندوق، وهكذه النتيجككة تتفكق مكح دراسككة )جمعكة، 

بة التككي تمككر بهككا الككبالد مككن ارتفككاع األسككعار، ونقككص السككيولة النقديككة، وانخفككاض القككوة الشككرائية للظككروف االقتصككادية الصككع

م(، ومطالبة جميح الموظفين في القطاعات العامة للدولة بزيادة 2020للمواطنين )تقرير بع ة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، 

 وذلك لمواجهة هذه الظروف االقتصادية. األجور والمرتبات من خالل إعداد جدول موحد لهذه الزيادة،

إن أسككلوب اإلشككراف كبعككد مككن األبعككاد المعككززة لتككوافر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان االجتمككاعي ببنغككازي  -د

(، وذلكك ألن 2012يتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 

ق يعتمككد علككى اسككتراتيجية مسككاعدة المككوظفين الجككدد فككي العمككل بالتواصككل المسككتمر وطلككب المشككورة والككتعلم واكتسككاب الصككندو 

 الخبرات والمهارات من ر سائهم المشرفين عليهم األك ر تجربة وخبرة.

جتمككاعي ببنغككازي إن النمككو والترقيككة كبعككد مككن األبعككاد المعككززة لتككوافر جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي صككندوق الضككمان اال -ه

(، وذلكك ألن 2012يتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 



                                                                              
 

 
  29                                ... الموظفين نظر وجهة من أبعادها خالل من الوظيفية الحياة جودة توافر درجة

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

لو           العدد األ - لثثاالمجلد ال  

           م2022 يناير

الصندوق يعتمد على نظام لترقية الموظفين األك ر خبكرة وتجربكة وكفكاءة واألقكدم فكي سكنوات الخدمكة ألداء الوظكائف القياديكة 

 ات ورئاسة مكاتب الخدمات الضمانية بالتدرج الوظيفي.  كر ساء الوحدات واإلدار 

إن المشاركة بالقرارات كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جكودة الحيكاة الوظيفيكة فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي  -و

(، وذلكك ألن 2012تتوافر بدرجة كبيرة من وجهة نظر الموظفين بالصندوق، وهذه النتيجة تتفق مح دراسكة )زاهكر وآخكرون، 

الصككندوق يعمككل مككن خككالل مبككدأ االسككتفادة مككن جميككح الخبككرات المتككوفرة لديككل مككن خككالل مشككاركتها فككي إبككداء اآلراء واألفكككار 

 واالقتراحات القانونية، واالجتماعية، والضمانية، والفنية، والعملية.

فكي صكندوق الضكمان االجتمكاعي ببنغكازي يتكوافر  إن مكان العمل كبعد من األبعاد المعززة لتوافر جودة الحياة الوظيفيكة -ز

(، Kanten and Sadullah, 2012بدرجكة كبيكرة مكن وجهكة نظكر المكوظفين بالصكندوق، وهكذه النتيجكة تتفكق مكح دراسكة )

وذلكك ألن الصككندوق يلتككزم بشكككل كامككل بتطبيككق إجككراءات األمكن والسككالمة المهنيككة، وتطبيككق اإلجككراءات االحترازيككة الصككارمة 

 ة فيروه كورونا وذلك لكونل يتعامل مباشرة مح شريحة كبيرة من الجمهور العام المستفيدين من خدماتل.ضد جائح

( بكين األبعكاد المعكززة لتكوافر α ≤ 0.05وجود عالقة ارتباطيكة طرديكة قويكة ذات داللكة إحصكائية عنكد مسكتوى معنويكة ) -ح

ز، أسككلوب اإلشككراف، النمككو والترقيككة، المشككاركة بككالقرارات، جككودة الحيككاة الوظيفيككة وهككي )خصككائص الوظيفككة، األجككور والحككواف

مككككان العمكككل( وجكككودة الحيكككاة الوظيفيكككة فكككي صكككندوق الضكككمان االجتمكككاعي ببنغكككازي، وهكككذه النتيجكككة تتفكككق مكككح دراسكككة )زاهكككر 

 (. 2012وآخرون، 

 يوصي الباح ين بمجموعة من التوصيات وهي: التوصيات: 4-2

 الوظيفية بصندوق الضمان االجتماعي ببنغازي من خالل تعزيز ودعم أبعادها المختلفة.زيادة االهتمام بجودة الحياة  -أ

تبنككي مفهككوم تصككميم وتوصككيف الوظككائف بشكككل مناسككب يجعككل مككن هككذه الوظككائف ال يتسككم أدا هككا بككاالحتراق الككوظيفي،  -ب

 وعدم الرضا الوظيفي، وأن تتسم باألداء المري ، وسرعة وفاعلية االنجاز.

 يكلة نظام األجور وتنويح الحوافز بشكل عادل وُمرضي يحقق ويلبي طموحات الموظفين.إعادة ه -ج



                                                                              
 

 
  30                                ... الموظفين نظر وجهة من أبعادها خالل من الوظيفية الحياة جودة توافر درجة

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

لو           العدد األ - لثثاالمجلد ال  

           م2022 يناير

 تعزيز أسلوب اإلشراف المتعاون، ونشر  قافة العمل الجماعي، ومشاركة الخبرات والمهارات بين الر ساء والمر وسين. -د

ق لمن يستحق الترقية، واالبتعاد عن كل أشكال ترسيخ مفهوم النمو والترقية على أساه مبدأ الكفاءة والجدارة واالستحقا -ه

 المحاباة والتمييز، وتوفير فرص التعلم والتدريب والتطوير أمام الموظفين.

توسيح قاعدة المشاركة في صنح القرارات، من خالل تفويض الصالحيات، واالبتعاد عن المركزيكة، وااعطكاء حريكة إبكداء  -و

 الموظفين واالستفادة منها. اآلراء وتقديم األفكار واالقتراحات من

زيككادة تحسككين بيئككة العمككل الماديككة ودعمهككا بتككوفير أفضككل اإلمكانيككات الماديككة مككن تجهيككزات وأنظمككة تقنيككة تسككاعد علككى  -ز

 األداء المري  لألعمال، وزيادة االهتمام ببرامج ونظم التأمين الصحي.

 ترسيخ وتطبيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية.استمرار تدريب وتطوير القيادات اإلدارية في الصندوق على  -ح

 المرررراجرررررررررررررررررع

 أوال : المراجع العربية:

(. أ ر أبعاد جودة حيكاة العمكل علكى فاعليكة اتخكاذ القكرارات اإلداريكة فكي جامعكة األقصكى 2017أبو حميد، هاشم عيسى ) -

 التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.، قسم إدارة األعمال، كلية رسالة ماجستير غير منرورةبغزة، 

دراسكككة  –(. اجككودة حيككاة العمككل وأ رهككا علككى اإلبككداع اإلداري 2017األعمككى، محمككد إبككراهيم والشركسككي، أبككوبكر حسككن ) -

مرية ، كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسكمجلة العلوم االقتصادية والسياسية ميدانية على الجامعة األسمرية اإلسالميةا،

 .223 -184(، ص ص: 9زليتن، العدد ) -اإلسالمية 

(. دور جككودة الحيككاة الوظيفيككة فككي الحككد مككن ظككاهرة االحتككراق الككوظيفي لككدى العككاملين فككي 2016البربككري، مككروان حسككن ) -

السياسكككة ، قسككم القيككادة واإلدارة، أكاديميككة اإلدارة و رسررالة ماجسررتير غيررر منرررورةشككبكة األقصككى ليعككالم واإلنتككاج الفنككي، 

 للدراسات العليا، غزة: فلسطين.
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 التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني مساهمةالعوامل المؤثرة في مدى 

 مدينة بنغازيالعاملة في الليبية دراسة ميدانية على المصارف 

 جمعه محمد الفاخري

 هيأة التدريس بكلية اإلقتصاد جامعة بنغازي عضو
 Gumma.fakhri@uob.edu.ly   

اتخاذ قرار منح االئتمان والعوامل المؤثرة مساهمة التحليل المالي في هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى :  ملخص

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدام االستبيان لجمع ذلك يالمصارف الليبية العاملة في مدينة بنغازي ولتحقيق 

هناك درجة ضعيفة من أهمها أن نتائج مجمعه توصلت الدراسة الى عدة تحليل بيانات الالبيانات من عينة الدراسة و ب

وجود عالقة معنوية إحصائيا بين   كذلك, ليبيةر االئتماني في المصارف العلى التحليل المالي في اتخاذ القرا مساهمة 

 مساهمة على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان حيث تزداد درجة  مساهمة الموثوقية في القوائم المالية ودرجة 

على التحليل  مساهمة وتزداد درجة خارجي ال على التحليل المالي كلما كانت المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مراجع

كما توصلت المالي  كلما زادت عدد سنوات المعلومات المالية التي يطلبها المحلل المالي لحسابات الشركة طالبة االئتمان. 

قد ف. وبناء عليه ال توجد عالقة بين  تخصص محللي االئتمان ودرجة اعتمادهم على التحليل المالي الدراسة الى أنه

ضرورة زيادة االهتمام بالتحليل المالي من خالل زيادة قدرة موظفي االئتمان الحاليين عبر التدريب بالدراسة اوصت 

طالب االئتمان بتقديم معلومات مالية موثوق فيها مدققة ومرفقة  العميلضرورة قيام المصارف بإلزام ، و  والتأهيل المستمر

 المراجع الخارجي.بتقرير 

Factors Affecting the Extent to Which Libyan Banks Participate Financial 

Analysis in Making Credit Decisions 

A Field Study on Libyan Banks Operating in the City of Benghazi 

Abstract : The study aimed to identify the extent to which Libyan banks operating in 

Benghazi City depend on financial analysis when making the decision to grant credit, and the 

factors affecting that. In addition the existence of a statistically significant relationship 

between the reliability of the financial statements, and the degree of dependence on financial 

analysis when making the decision to grant credit, as the degree of dependence on financial 

mailto:Gumma.fakhri@uob.edu.ly
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analysis increases whenever the financial information is audited and attached to an auditor’s 

report, and the degree of dependence on financial analysis increases whenever The number of 

years of financial information requested by the financial analyst for the company's accounts 

requesting credit increased. The study also concluded that there is no relationship between the 

credit analysts' specialization and the degree of their dependence on financial analysis. In 

light of the findings of the study, the study makes the following recommendations: the need 

to increase attention to financial analysis by increasing the capacity of the current credit staff 

through continuous training and qualification, the need to work to increase the degree of 

delegation granted to branches and facility officials, and the need for banks to oblige 

companies requesting credit By providing reliable financial information, and not concealing 

any information related to the company’s financial situation that would affect the decision to 

grant credit, and by providing financial information for more than one fiscal year, audited and 

attached to an auditor’s report. 

 المقـدمـة

الصناعة المصرفية من أهم الصناعات االقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فّعال في تنمية ( 2012يدى )يري الزب

دارة دفة االقتصاد على المستوى المحلي والعالمي، ويعتبر االئتمان المصرفي  من أهم  المصرفية في هذه  العملياتوا 

الصناعة بل من أكثر أدواتها حساسية ,  حيث ال يتوقف تأثيرها على مستوى المصرف فقط , إنما  ترتبط مباشرة 

لك  فإن االئتمان باالقتصاد الوطني لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار الدقة في اتخاذ القرارات االئتمانية ,  وعلى ذ

األبعاد على االقتصاد الوطني, وعلية يتوقف نمو ذلك داخلة له تأثيرات مت الهام لماادي لنشاط اقتصاالمصرفي ما هو 

قرار المالي سواًء في حالة ال تخذيممن المفيد لكان المصرفية في ليبيا  صناعةالونظرًا للمكانة التي تتمتع بها  االقتصاد.

ترشد و أي طرف آخر له مصلحة بمنشآت األعمال أن يسوسواء كان متخذ القرار اإلداري وصانعه أستثمار التمويل أو اال

مساهمة ناقش مدى تل هذه الدراسةأتي تبأهم أدوات التحليل أال وهو التحليل المالي ألغراض اتخاذ القرار االئتماني.  و 

 .والعوامل المؤئرة فيه في البيئة المصرفية الليبيةفي ترشيد القرار األتماني التحليل المالي اليب اس

 الســابقة دراســاتال

ي حدود علم الدراسة, ال توجد أي دراسة سابقة تتطرق إلى موضوع البحث بشكل مباشر في البيئة المصرفية الليبية. أال ف

 إن هناك العديد من الدراسات تناولت هذا الموضوع أما بشكل عام أو في بيئة أخرى خالف البيئة المصرفية الليبية و منها:
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تجارية على التحليل المالي عند اتخاذ القرار هدفت الدراسة الى معرفة مدى اعتماد المصارف ال (2021عبدالستار )

اشتملت عينة الدراسة قيق هدف الدراسة تم اجراء الدراسة الميدانية على فروع المصارف التجارية حيث االئتماني ـ ولتح

الدراسة  يع البيانات من عينة الدراسة واختبار فرضياتسئول ائتمان و اعتمدت الدراسة على االستبيان لتجمم 75على عدد 

الى عدة نتائج اهمها ان  ، وقد توصلت الدراسة  (SPSS)رامج االحصائية للعلوم االجتماعية وقد تم استخدام حزمة الب

عزز الثقة على التحليل المالي ي مساهمة على التحليل المالي وكذلك فان  مساهمة السياسة الداخلية للمصرف تشجع على 

ختالف التخصص العلمي اعلى التحليل المالي ال يختلف ب مساهمة في البيانات المالية العميل كما توبت الدراسة الى أن 

االتمان في عينة الدراسة، وقد اوصت الدراسة بضرورة العمل على  العلمي وال بعدد سنوات الخبرة مسئولي وال المؤهل

كيز على التر لمالي المتقدم وضرورة التركيز على التحليل المالي بدرجة األولى اكثر من اعطاء دورة تدريبية في التحليل ا

الى التعرف على مدى تأثير التحليل المالي في اتخاذ القرار االئتماني والذي ( ، هدفت الدراسة 2021الضمانات. عباس )

وتحليل التقارير المالية  2017ئتمان خالل عاملقد تم دراسة حالتين لشركات قامت بطلب اال فعالة  يحقق سياسة ائتمانية

الى نتائج اهمها ان للتحليل المالي اثرًا فعااًل على اتخاذ القرار االئتماني كما ت الدراسة الخاصة بتلك الشركات, ولقد توصل

ر اساسي قد المباشر عليها كمؤش مساهمة المباشر على الضمانات قد توفر االمان إلدارة المصرف اال ان  مساهمة ان 

(  2004دراسة الغصين ) .يؤدي الى التأثير على رسم سياسة ائتمانية محكمة تساهم في النهوض بالمشاريع االقتصادية

وقد كانت هذه الدراسة وقد هدفت هذه الدراسة إلى التوصل ألفضل النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر 

ازي ,. وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام النسب المالية في التنبؤ بوضع شركات مدينة المقاوالت في مدينة بنغ

على تحليل النسب المالية لهذه القوائم  مساهمة الشركة , كما أوصت الدراسة بزيادة االهتمام بإعداد القوائم المالية وب

رارات منح االئتمان المصرفي في ( هدفت الدراسة الى التعرف علي اثر التحليل المالي علي ق2011الدومة وجبره ).

لتحقيق أغراض البحث أتبع الباحث المنهج االستنباطي واالستقرائي من خالل المصادر األولية المصارف السودانية ، 

ة للعلوم اإلحصائيحزمة البرامج والثانوية لجمع المعلومات فضاًل عن أسلوب دراسة الحالة مستخدمًا في ذلك ال

ئج أهمها ان التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعميل وقد توصلت الدراسة الى عدة  نتا،   (SPSS)االجتماعية

التحليل المالي طالب األئتمان توفر مؤشرات إيجابية تساهم في تخفيض مخاطر منح االئتمان ، توصلت الدراسة الى أن 

ذ القرارات االئتمانية ، كما وفر مؤشرات ساهم في التنبؤ دورًا إيجابيًا ساعد في عملية إتخا لهللتقارير المالية المنشورة 
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ضرورة التحليل المالي للقوائم المالية ، وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة  الي  بمخاطر منح التسهيالت االئتمانية

ضرورة وصت الدراسة الى كما أمما ينعكس ذلك إيجابيًا علي إتخاذ القرارات االئتمانية بالقطاع المصرفي ،  ةوألكثر من فتر 

، كما عند منحها للتمويل لألطراف الخارجيين علي التحليل المالي للتقارير المالية المنشورة  مصارفأن تعتمد إدارة ال

. دراسة الدومة ين والتعليمات الخاصة بعمليات منح اإلئتمان المصرفيضرورة تطوير التشريعات والقوانأوصت الدراسة الى 

هدفت الدراسة للتعرف على أثر التحليل المالي على إتخاذ قرارات منح األئتمان بالشركات الصناعية ،  (2015وأخرون ) 

تخاذ قرار  – ختبرت الدراسة فرضيتان هما يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين تحليل القوائم المالية للعميل وا  والية الخرطوم وا 

تخاذ قرار منح منح األئتمان بشركة أيوب للبوهيات ، يوجد أثر ذو  داللة إحصائية بين تحليل النسب المالية للعميل وا 

( خمسة وثالثون إستبانة على بعض العاملين في مجال الصناعة بصورة 35األئتمان بشركة أيوب للبوهيات ، تم توزيع )

ات الدراسة، لتحليل بيان SPSS %( تم إستخدام برنامج اإلحصائي85( إستمارة منها بنسبة )30عشوائية و تم جمع )

توصلت الدراسة لعدة نتائج منها ،تهتم شركة أيوب للبوهيات بإستخدام األساليب الحديثة إلتخاذ قرارات منح األئتمان ، 

تساهم التحليل المالي في إتخاذ قرار منح األئتمان بشركة أيوب للبوهيات ، تهتم الشركات الصناعية السودانية بأعادة 

العمالء مما يدعم قدرتها التنافسية، بناءًا على النتائج السابقة توصى الدراسة باآلتي: العمل  تصميم برنامج وفقًا لرغبات

على تحليل النسب بإستخدام القوائم المالية بصورة مستمرة في كل مراحل الصناعة لتقليل الفاقد من الموارد والمحافظة على 

جراء المزيد من الدراسات على كافة ال شركات الصناعية في السودان بشكل أوسع لمعرفة فائدة تطبيق جودة المنتجات ، وا 

الدراسة إلي تقييم  تهدف (2009حارن واخرون ) .تحليل القوائم المالية على قرارات منح األئتمان ودعم القدرة التنافسية

مشكلة الدراسة في  اهمية التحليل المالي في دعم عملية اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بمنح التمويل المصرفى. تمثلت

ضعف االهتمام بالتحليل المالي وضعف دوره في التوصل التخاذ قرار منح التمويل المصرفى بالمصارف واليجاد حلول 

علي جودة الضمانات المقدمة للموافقة علي التمويل المصرفى  مساهمة هما : تم صياغة الفرضيات التالية لهذه المشكلة 

ظيم العائد وتقليل المخاطر. نتائج التحليل المالي الشامل تؤثر بصورة مباشرة في تقييم جدوي ال تمثل العامل الحاسم في تع

بجمع معلومات اولية عن طريق استبيان تم توزيعه  ت الدراسةقرار منح التمويل المصرفى . والختبار هاتين الفرضيتين قام

جودة الضمانات المصاحبة لقرار منح التمويل أن ئج اهمها: لعينة الدراسة وبعد تحليل تلك البيانات خلصت الدراسة لعدة نتا

جودة الضمانات وكفاءتها فقط ال تكفي لتحقيق السالمة ، وأن  المصرفى تمثل دورا ثانويا في تحديد تقييم ذلك القرار
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بالتالي تمثل عطي صورة دقيقة وموثوقه عن المشروع المراد منح التمويل له و يالتحليل المالي الشامل ، وأن  المصرفية

استخدام التحليل المالي في تقييم المشروعات تساعد علي كما ان  .تحديد قرار منح التمويل المصرفى االساس في

أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها ضرورة الحصول علي تصنيف ائتماني منصف للعمالء . وبناءا علي تلك النتائج 

( ، 2016، )على تحليل المشروعات قبل قرار منح التمويل المصرفى .وضع نموذج تحليل مالي متكامل يتم استخدامه ل

البحث إلي معرفة مدي اعتماد البنوك التجارية علي التحليل المالي عند اتخاذ القرار االئتماني، ومن أجل تحقيق دف ته

اإلدارة الرئيسية بوسط البلد( حيث  –ذلك تم أجراء دراسة ميدانية علي أحد فروع البنوك التجارية )البنك التجاري الدولي 

ل ائتمان(، واعتمدت الدراسة علي استبيان تم تصميمه خصيصا لخدمة أهداف مسئو  75اشتملت عينة الدراسة علي )عدد 

يجاد   (SPSS)الدراسة والتحقق من فرضياتها، كما تم استخدام برنامج لعمل التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات وا 

علي التحليل المالي، كما  مساهمة العالقة بين المتغيرات، وقد توصلت الدراسة إلي أن السياسية الداخلية للبنك تشجع علي 

على  مساهمة على التحليل المالي باإلضافة إلى أن  مساهمة أن الثقة في البيانات التي يقدمها العميل تشجع على 

علوم مالية ومصرفية(، كما أن درجة  -إدارة أعمال -التحليل المالي ال يختلف تخصص مسئول االئتمان العلمي )محاسبة 

دكتوراه( كما توصلت الدراسة أيضا إلي  –ماجستير  –لتحليل المالي ال تختلف مؤهله العلمي )بكالوريوس علي ا مساهمة 

علي التحليل المالي ال تختلف باختالف عدد سنوات الخدمة أو أخذ دورات متخصصة في التحليل المالي من  مساهمة أن 

 .عدمه

وعلى ضرورة  -االقتصادية الهامة قطاعات ى العديد من الو بالنظر إلى هذه الدراسات نجد أن أغلبها قد ركزت عل

الحصول على المعلومات المالية الالزمة لصنع قرار مالي , أو إداري ,أو ائتماني خالي من مخاطر عدم الدقة في التقدير 

م تتطرق لها حاول الدراسة التطرق لجانب آخر من جوانب تحليل المشكلة  من خالل دراستها دراسة تطبيقية لت, لهذا س

 الدراسات السابقة, لتوضيح مدى اعتماد المصارف التجارية العاملة في ليبيا على التحليل المالي في اتخاذ قرار االئتمان. 

 مشكلة الدراسة

بإتباع أساليب مختلفة للحصول على معلومات عن العميل طالب االئتمان , سواء كانت هذه  الليبيةتقوم المصارف 

االئتمان في إدارات تشكل أساسًا للتحليل الذي تجريه و مالية القوائم صدرها الأو معلومات مالية م المعلومات شخصية

طالب االئتمان , فهل ينطبق عميل لمعرفة نسب ومؤشرات معينة تستدل منها على حقيقة المركز المالي لل ولكالمصارف 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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اعتماد مدى يه فان مشكلة الدراسة تتمحور حول  دراسة العاملة في مدينة بنغازي و عل ليبيةهذا األمر على المصارف  ال

العاملة في مدينة بنغازي على المعلومات المالية للعمالء بشكل عام , وعلى التحليل المالي لتلك الليبية المصارف 

ل المعلومات بشكل خاص عند اتخاذ القرار االئتماني والعوامل التي تؤثر على ذلك . ويمكن صياغة المشكلة من خال

 –محاولة اإلجابة على األسئلة التالية 

 على التحليل المالي لترشيد قراراتها االئتمانية ؟ في مدينة بنغازي العاملة الليبية هل تعتمد المصارف  -

 على التحليل المالي في ترشيد القرار االئتماني ؟ مساهمة على مدى لمؤثرة ما هي العوامل ا -

 -هذه الدراسة فيما يلي :يمكن تلخيص أهداف  : أهداف الدراسة

 القرار االئتماني,  ترشيدفي التحليل المالي أساليب  مساهمةالتعرف على مدى  .1

 . ارف الليبيةصم التحليل المالي لترشيد القرار االئتماني بالمفي استخداتؤثر قد العوامل التي التعرف على  .2

االتمان ومدى اعتمادهم على التحليل المالي في متخذي قرارات بعض الخصائص الديمغرافية لدراسة العالقة بين  .3

 .ترشيد القرار االئتماني

 االعتبارات التالية :بناء علي تنبع أهمية الدراسة من الهدف الذي تسعى إليه،  : الدراسة أهمية

الدراسات المماثلة بالمكتبة لدراسة نت الفجوة العلمية للظاهرة موضوع الدراسة  وقلة  ميةلالع ميةهاال تنبع   :العلمية االهمية

 ت منح االئتمان.ا، وايضا تنبع أهميتها في معرفة أهم أساليب التحليل المالي المستخدمة في قرار 

، حيث  يعتبر هذا في ليبيا المصرفي في المجال الذي تركز علية وهو القطاع تنبع أهمية الدراسة االهمية العملية : 

قرارات االئتمان في المصارف  لدراسة متخذيبالتالي قد تساعد هذه ا ة العاملة في ليبيات االقتصادية الهامعااقطاع القطال

االئتمان قرار كيفية ترشيد الدراسة  ، وكذلك قد توضح هذه دور التحليل المالي التخاذ قرار ائتمانيالليبية في معرفة أهمية 

تأثيرات  على مستوى المصرف أو مستوى االقتصاد  المصرفي حيث أنه من أكثر األدوات االقتصادية حساسية لما له من

 الوطني .

 تقوم الدراسة على دراسة الفرضيات التالية::  الدراسة فروض

 .اتخاذ قرار منح االئتمان فيالتحليل المالي مساهمة ودرجة في القوائم المالية  الثقةتوجد عالقة ارتباط بين 
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التحليل المالي كأداة من أدوات ترشيد مساهمة مسئولي االئتمان ودرجة الخصائص الديمغرافية لتوجد عالقة ارتباط بين 

 -قرار منح االئتمان .ويتفرع عنها الفرضيات التالية :

 .التحليل المالي والتخصص العلمي لمحلل االئتمانمساهمة بين درجة  توجد عالقة ارتباط

 لمحلل االئتمان.التحليل المالي والخبرة العملية  مساهمةيوجد عالقة ارتباط بين درجة 

 محلل االئتمان في مجال التحليل المالي .لالتحليل المالي والدورات التدريبية مساهمة يوجد عالقة ارتباط بين درجة 

 التحليل المالي وطبيعة نشاط المصرف.مساهمة توجد عالقة ارتباط بين درجة 

وفرة  باستخدام النموذج الوصفي التحليل في وصف العالقة بين المعلومات المتسوف يتم استخدام : الدراسة منهجية

مدينة بنغازي عاملة في الليبية ن في المصارف الومدى استخدام هذه المعلومات عند اتخاذ قرار منح االئتماالتحليل المالي 

تحليل وتفسير النتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ثم  استبيان صمم خصيصا لهذا الغرضذلك عبر تصميم و 

SPSS . 

, مصرفا  7وعددها  مدينة بنغازيالدراسة يتكون  من المصارف العاملة في يتكون مجتمع : الدراسة عينةو مجتمع

على جميع أفراد إدارة وفرع , و قد شملت عينة الدراسة كافة مجتمع الدراسة حيث تم توزيع اإلستبانة المعدة  38بعدد  

 % من مجتمع الدراسة .93.42إستبانة سليمة تشكل ما نسبته  71% , وتم استعادة 100بنسبة  76العينة  ال 
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 اإلطار االنظري للدراسة

 تحليل المالي :لمفهوم ا

األئتماني  ريوفرها وأتخاذ القرا من خالل المعلومات والبيانات التيعتبر التحليل المالي من األدوات المهمة التى يمكن ي

وأستغالل الجوانب االيجابية والتعرف على الجوانب السلبية لدى العميل والمساعدة في تحسينها ألتخاذ القرار في المستقبل. 

( كونه يخدم الغرض من 2021وعلى الرغم من تعدد التعريفات للتحليل المالي اال ان الدراسة اعتمدت تعريف عبد الستار )

اغلب التعريفات في االطار النظري لموضوع الدراسة " هو مجموعة من العمليات واإلجراءات التى الدراسة وكذلك لشمولها 

 تتم على القوائم المالية بقصد اكتشاف نقاط الضعف وقوة في القوائم المالية بغرض ترشيد القرار األتماني للمصرف.

 أهداف التحليل المالي :

طن الضعف والقوة ومن ثم سسة من عدة جوانب من اجل تحديد مواداء المؤ الي بشكل عام الى تقييم أيهدف التحليل الم

( ان هناك بعض االهداف التى اكتبها التحليل المالي في 2017رارات وخاصة فرار األئتمان ، ويستنتج الزغبي )ترشيد الق

  :االئتمانبة لدور التحليل المالي في أتخاذ القرار سالوفت الحالي والتى نسرد منها ما يلي بالن

 معرفة المركز المالي للمؤسسة والمساعدة في أتخاذ القرار المالي ألقل تكلفة ممكنه وأكبر عائد. .1

 سسة.الية للمؤ تحسين الوضعية المراح السياسيات المالية المالئمة لأقت .2

 االئتمان.  رأس المال للمجاالت االستثمارية المناسبة وتحديد نسبة العائد المتوقع منها ال سيما منح توجيه .3

 ترشيد قرارات االئتمان المصرفي دور التحليل المالي في 

يعتبر التحليل المالي من أهم األدوات التي يستعين بها متخذ القرار المالي , سواء في حالة استخدام األموال أو في حالة  

األعمال . وعلى الرغم من هذه الحصول عليها , وسواء كان متخذ القرار اإلدارة , أو أي طرف آخر له مصلحة بمنشأة 

األهمية فإن متخذ القرار يجب أن يكون حذرًا في اختيار أدوات التحليل , كما يتعين عليه معرفة مزايا وحدود كل أداة )عبدا 

( . وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المحللين الماليين  هم أكثر الفئات أهلية لتزويد رجال األعمال 2,ص 1998هلل ,وآخرون , 

(. وال تقتصر 2003لمؤشرات المالية التي هم في أمس الحاجة إليها , حيث الخبرة الواسعة في هذا المجال , )مطر,با

أهمية التحليل المالي على إدارة الشركات  وحدها , بل  تعدى ذلك إلى مالكيها ودائنيها  لما لهم من مصالح تتطلب 

سسة ومدى سالمة مركزها المالي , األمر الذي ال يمكن  الوصول المحافظة عليها للحصول على أدق المعلومات عن المؤ 
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إليه إال من خالل استعمال أدوات تحليلية مناسبة من قبل محللين قادرين على التعامل مع تلك المعلومات المتاحة  ومدى 

 ترابطها واألهمية النسبية لكل بند من بنودها. 

المعلومات المالية,  تهتم بالتحليل المالي  للعميل للوصول إلى نتائج مهمة عند إن دوائر االئتمان, كأحد أهم مستخدمي 

تقيم الوضع المالي , حيث أن هذه النتائج تعتبر من الجوانب التي تعتمد عليها هذه الدوائر عند اتخاذ قرار ائتماني يمكن 

أهم مصادر المعلومات التي تلجأ إليها دوائر (. وتعتبر القوائم المالية من 257,ص2002وصفه بالقرار الرشيد )الزبيدي ,

االئتمان في المصارف التجارية لتقييم الوضع المالي للعميل , وقدرته على توليد األرباح والنقدية , وهي التي تعبر بصدق 

له التسهيالت .   إلى حد ما عن المالءة المالية للعميل , وقدرته على الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه تجاه المصرف الذي قدم

م غالبا ما تستخدم هذه الدوائر أسلوب التحليل المالي كأداة لتحويا هذه القوائم إلى نسب و مؤشرات صالحة التخاذ قرارات 

 االئتمان.

 ها:ثر في منح االئتمان في المصرف ومنهناك مجموعة عوامل تؤ  رار االئتمان:العوامل المؤثرة في أتخاذ ق

يل : توجد مجموعة من العوامل الخاصة بالعميل تقوم جميعها في تقييم مدى صالحية ومقدرة العميل العوامل الخاصة بالعم

تحديد دراجة المخاطر االئتمانية التى يمكن ان يتعرض لها المصرف عند منح  للحصول على األئتمان المطلوب ، وكذلك

ى أتخاذ فرار االئتمان السليم، وصورة عامة يمكن االئتمان ، فتحليل معلومات وبيانات العميل تساعد ادارة المصرف عل

 ( 2010ميل ومنها مثال: مصطفى وغفر )صرف لتقدير القدرة االئتمانية للعتحديد اهم األسس التى يستند عليها الم

 يل ضمن اطار البيئة المحيطة .التغيرات التي قد يتعرض لها العميل على التكيف في مواجهة قدرة وكفاءة العم -

 لى توليد الدخل والرغبة على السداد.الصدر ع -

 ملكية الضمان المقدمة للخصول على االئتمان والتى تعك فوة المركز االلي للعميل ونشاطة وسيولته المتاحة. -

 طبيعة نشاط العميل ومستوى التكنولوجية.  -

مصرف ومن هذه باالضافة للعوامل السابقة هناك مجموعة من العوامل الخاصة بال العوامل الخاصة بالمصرف :

 (2013( و الحسينى والدوري )2010العموامل مايلي: الدغيم واالمين )

 درجة السيولة التى يتمتع بها المصرف وقدرته علي توظيفها واحتياجاته غي االمد القصير والطويل. -

 حجم ونوع الوادائع لدى المصرف حيث كلما زادت الودائع زادت معها مقدرته على منح االئتمان. -
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 المطبقة. صرف من كوادر بشرية مؤهلة والتكنولوجيارات التى يمتلكها المالقد -

 موقع المصرف وقربه من العميل كلما زادت الفرصة غب منح االئتمان. -

 من منح االئتمان.هدف الذي يسعى المصرف الى تحقيقه ال -

 .ها المصرف في عملية منح االئتمانايتبن االطار العام واالستراتيجية التي -

 باالضافة للعوامل السابقة هناك مجموعة من العوامل الخاصة باالئتمان نفسة وهى :  العوامل الخاصة باالئتمان :

التى سيستخدمها العمل لسداد  دداسيستغرقها االئتمان و كذلك  مصادر السالغرض من االئتمان والمدة الزمنية التى 

 حقة.االئتمان ، وطريقة السداد المتبعة واالقساط المست

 نوع االئتمان وقيمته ومدى توافقهما مع السياسة العامة للمصرف الخاصة بمنح االئتمان.

 (2013: الحسينى والدوري )عوامل اخري المؤثر في قرارات منح االئتمان

 العوامل االقتصادية : في حاالت الوراج واالزدهار االقتصادي تزداد الودائع ويزيد الطلب على األئتمان.

النقدية بالدولة: والمتمثلة في المصرف المركزي  وذلك من خالل بعض الوسائل الرقابية مثل نسبة االحتياطي السلطات 

 القانوني. 

 (5CSالمعايير االئتمانية )

 دى محللى ومانحى االئتمان ومن هذه المعايير ما يلي:ل تعتبر هذه المعايير من أهم وابرز منظومة ائتمانية

قيام العميل بسداد التزامانه السابقة نحو المصرف او المصارف االخري اى يتم كشف نمظ  سمعة العميل ويقصد بها .1

 استجابة العميل نحو سداد اتزاماته المالية.

القدرة االقتراضية : ويقيس هذا المعيار مدى مقجرة العميل على توليد االموال الكافية لخدمة االئتمان اى المقدرة على  .2

 منتظم لسداد التزاماته.تحقيق الدخل الكافى وال

راس المال : ويعتبر راس مال العمليل من اهم اسس القرا االئتماني وعنصرا اساسيا لتقليل المخاطر االئتمانية باعتباره  .3

 مالءة العميل وقدرة حقوق ملكينه على تغطية التزاماته وهو يعتبر رافدا في حال الفشل في سداد االئتمان.

االصول التى يضعها العميل تحت تصرف المصرف كضمان للحصول على االئتمان ،  الضمان : ويقصد به مجموعة .4

                              .المصرف في حال تغثر العميل عن سداد االئتمان ءبالتالي فالضمان يعتبر مصدرا الستيفا
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 االطار العملي للدراسة

 خصائص العينة

الدراسة تبين أن  المصارف العاملة في مدينة بنغازي توزعت حسب طبيعة من خالل تحليل عينة : طبيعة نشاط المصارف -

ونالحظ من الجدول أن غالبية أفراد العينة  كانت من المصارف التجارية (، 1رقم )كما هو موضح في الجدول لنشاط ا

التجارية  % , وهذا يعني أن المصارف17أما المصارف المتخصصة فلم تتعدى نسبة ال  ،% 83حيث بلغت نسبتها 

 تهيمن على غالبية النشاط المصرفي في مدينة بنغازي

 المصرف توزيع أفراد العينة حسب نشاط (1جدول رقم )
 % العدد نشاط  المصرف

% 59 تجارى 83  
% 9 متخصص 17  
 %100    71 المجموع

العينة حسب التخصص العلمي و يعرض تحليل ألفراد حيث  (2رقم ) لالجدو : محللي االئتمانالديمغرافية لصائص الخ -

% 58ومن هذا الجدول نالحظ أن غالبية موظفي االئتمان كانوا من حملة مؤهالت المحاسبة حيث كانت النسبة ، الخبرة

وتوزع الباقي مابين تخصص اإلدارة والتخصصات األخرى مما يعني أن إدارات المصارف تركز في الدرجة األولى عند 

حيث أن المحاسبون أقدر على استخدام أدوات التحليل  ا المجالحملة المؤهالت المتعلقة بهذ التعيين على الموظفين من

% من موظفي االئتمان هم ممن 22المالي من غيرهم من التخصصات األخرى ولكن المالحظ هنا كذلك أن ما نسبته 

في مجال التحليل المالي سواء  بغض النظر عن اإللمام و يحملون تخصصات بعيدة عن المجال المهني للتحليل المالي 

كما  التحليل المالي كأساس التخاذ قرار منح االئتمان .مساهمة بالخبرة , أو بالتدريب وهذا ربما يكون أحد أسباب عدم 

حيث بلغ سنوات  10اكثر من الخبرة العملية فقد تبين غالبية محللي االئتمان هم مَمن لديهم خبرة   يضح الجدول ان

في اهم في العمل المصرفي , مما قد يسافية مما يدل على أن معظم محللي االئتمان لديهم خبر ك % ,43نسبتهم 

 .على التحليل المالي كأساس التخاذ قرار منح االئتمان مساهمة 

( %73) ( أن غالبية محللي االئتمان3الحظ من الجدول رقم )يتدريبية في مجال التحليل المالي أما في مجال تلقي دورات 

استخدام أدوات التحليل المالي التخاذ قرار منح االئتمان بالتالي ربما  ضعفلم يتلقوا مثل هذه الدورات مما قد يتسبب في 

 .على التحليل المالي مساهمة يؤدي إلى عدم 
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توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي و الخبرة  (2جدول رقم )  
 % العدد الخبرة  % العدد التخصص العلمي

%58 41 محاسبة  1 - %22 16 سنوات5   
%20 14 إدارة  6 - 10 سنة   25 35%  

%22 16 غير ذلك  < 10 سنة   30 43%  
 %100 71 المجموع %100 71 المجموع

(3جدول رقم )  تصنيف العينة حسب تلقي دورات في التحليل المالي 
 النسبة المئوية العدد أخذ دورات في التحليل المالي

 26% 19 نعم
73 52 ال  %  

 %100 71 المجموع
  

  طالب االئتمان و خصائص تلك المعلومات:عميل مدى طلب معلومات مالية من ال -

طالب االئتمان من قبل محللي االئتمان في  العميليوضح مدى طلب معلومات مالية من ( 4رقم )الجدول التالي 

 و خصائص تلك المعلومات. ليبية المصارف ال

طالب االئتمان وخصائصها  العميلمدى طلب معلومات مالية من  (4جدول رقم )  
 % العدد القوائم المالية التي تطلب % التكرار طلب المعلومات مالية

%74 53 دائما    91,5% 56 الميزانية العمومية 
%30 21 غالبا   الدخلقائمة    51 %71,8 
%6 4 أحيانا    54,9% 39 قائمة التدفقات النقدية 

 11,3% 8 قوائم أخري صفر% صفر ال نطلب
%100 71 المجموع   71 100%  

 مراجعهل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير 
 المعلومات المالية التي تطلبونها وتتعلق بالفترة حسابات

سنة  ال نعم
 حالية

سنة 
 ماضية

سنتين 
 ماضيتين

سنوات  3
 ماضية

سنوات 3أكثر من   

62%  38%  6%  30%  33%  25%  6%  
يطلبون مدينة بنغازي عاملة في ليبية المن خالل الجدول السابق يالحظ أن جميع محللي االئتمان في المصارف ال

و تركز األغلبية على أن تكون  جة دورية تختلف من محلل إلى آخرلكن بدر لية من الشركات طالبة االئتمان و معلومات ما

كما تختلف الفترة التي تغطيها هذه المعلومات من محلل إلى آخر بشكل  المراجع الخارجيهذه المعلومات مدقق من قبل 

هما القائمتان التي يطلبهما مسئولي االئتمان أكثر من غيرهما من  قائمة الدخليتضح أن الميزانية العمومية و  واضح . :ما

 قل من القائمتين السابقتين.  اشكل قدية يتم طلبها أيضا و لكن بالقوائم. في حين أن قائمة التدفقات الن
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 الثقة في المعلومات المالية التي تقدمها الشركات طالبة االئتمانمدى 

 الجدول التالي يبين درجة ثقة موظفي االئتمان المصرفي في المعلومات المالية التي تقدمها الشركات طالبة االئتمان.

الشركات طالبة االئتمانالثقة في المعلومات المالية التي تقدمها  (5جدول )  
 % العدد الثقة في القوائم المالية

%4 3 ثقة ضعيفة  
%65 46 ثقة متوسطة  
%31 22 ثقة مرتفعة  

قدمة من %( يثق بدرجة متوسطة في القوائم المالية الم65كما يتضح من الجدول السابق فان اغلب مسئولي االئتمان )

% تثق بدرجة عالية بهذه القوائم أما الذين ال يثقون في هذه 30جيدة منهم تفوق في حين أن نسبة  الشركات طالبة االئتمان

 %.4ئم فهم نسبة بسيطة ال تتجاوز القوا

 على التحليل المالي عند اتخاذ القرار االئتماني.مساهمة درجة 

ال يعتمدون على  % من محللي االئتمان في المصارف العاملة في ليبيا30( يالحظ أن ما نسبته 6من خالل الجدول )

التحليل المالي  % منهم يعتمد بشكل ضعيف أو متوسط علة47التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان في حين ان 

 (1.66نسبة ضعيفة فقط هي التي تفوق المتوسط وهذا يتضح في المتوسط العام الضعيف  لالستخدام )و 

اتخاذ قرار االئتماني  فيالتحليل المالي مساهمة التكرار والنسب المئوية لمدى ( 6الجدةل رقم )  
مساهمةدرجة   النسبة المئوية التكرار  

(1ال يعتمد )  21 30%  
(2اعتماد منخفض )  19 27%  
(3اعتماد متوسط )  15 20%  

(4اعتماد فوق المتوسط )  12 17%  
(5اعتماد مرتفع )  4 6 %  

 71 100%  
(1.66منخفض ) متوسط  

على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان مساهمة و عند اختبار العالقة بين الموثوقية في القوائم المالية ودرجة 

( تبين لنا أنه كلما ارتفعت 7كما يظهر في الجدول رقم ) 2حسب الفرضية األولى باستخدام تحليلي التكرار المتقاطع و كا

كانت معنوية  2عليها في التحليل المالي إضافة إلى ذلك فان قيمة كامساهمة ادت درجة درجة الثقة في القوائم المالية, ز 

( . وبناًء عليه نقبل الفرضية القائلة بوجود عالقة معنوية إحصائيا بين الموثوقية في  0.05إحصائيا عند مستوى )= 

 ئتمان .على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االمساهمة القوائم المالية ودرجة 
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التحليل المالي مساهمةللعالقة بين الموثوقية في القوائم المالية ودرجة   2نتيجة اختبار كا (7جدول رقم )  
الثقة في القوائم 

 العدد المالية
التحليل المالي مساهمة درجة  المتوسط  

2قيمة كا الحسابي مستوى الداللة  
 مرتفعة متوسطة منخفضة  sigاإلحصائية

ضعيفةثقة   3 3 - - 1 
 1.41 6 7 33 46 ثقة متوسطة 0.00 20.09

 2.27 10 8 4 22 ثقة مرتفعة
.0.05=  (∝)حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

ولمعرفة أي العوامل التي تضمنها المجال المتعلق بالموثوقية في القوائم المالية  ر هذه النتيجة بشكل أكثر وضوحاً ولتفسي

لالستقاللية   2على التحليل المالي , وأيها لم يكن له ارتباط , فقد تم إيجاد نتيجة اختبار كا مساهمة أكثر ارتباطًا بدرجة 

على التحليل مساهمة ها المعلومات من ناحية و درجة الفترة التي تغطيعدد القوائم و بين كون المعلومات المقدمة مدققة و 

 المالي من ناحية أخرى وذلك كما يلي :

التحليل المالي و المعلومات المالية المدققة مساهمة نتيجة اختبار  للعالقة بين درجة  (8جدول رقم )  

 العدد الخيارات نص العبارة األولى 
على  مساهمة ) التكرارات ( درجة 

قيمة  التحليل المالي
 2كا

مستوى الداللة 
 sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
هل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة 

 ومرفقة بتقرير مدقق حسابات 
 15 9 20 44 نعم

9.31 0.009 
 1 6 20 27 ال

.0.05=  (∝)حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

تكون على التحليل المالي وشرط أن مساهمة يتضح من خالل الجدول السابق وجود عالقة معنوية إحصائية بين درجة 

 وهي معنوية إحصائيا.  9.31=  2ومرفقة مع  تقرير مدقق حسابات , حيث بلغت قيمة كاالمعلومات المالية مدققة 

على التحليل المالي وعدد القوائم  مساهمة بين درجة  وجود عالقة معنوية إحصائيا( 9رقم )يالحظ من خالل الجدول 

 ( .0.05إحصائيا عند مستوى داللة إحصائية  )=  وهي معنوية 19.3 2ث بلغت قيمة كاالمالية المطلوبة , حي

أن غالبية محللي االئتمان يطلبون القوائم المالية األساسية خاصة قائمة الميزانية  (10رقم )يالحظ من خالل الجدول 

لمحللي  مساهمة  األكبريستنتج من ذلك : أن لثالثة قائمة التدفقات النقدية و العمومية وقائمة األرباح والخسائر وبالدرجة ا

 .الدخل ئمةاالئتمان على قائمة الميزانية العمومية بالدرجة األولى ويليها قا
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التحليل المالي , وعدد القوائم المالية مساهمة للعالقة بين درجة  2نتيجة اختبار كا (9جدول رقم )  

 عدد الخيارات نص العبارة الثالثة 
على  مساهمة ) التكرارات( درجة 

قيمة  التحليل المالي
2كا  

مستوى الداللة 
 sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
 1 1 12 14 قائمة واحدة  عدد القوائم المالية التي تطلبونها 

 4 3 20 27 قائمتين  0.002 19.3
قوائم 3  25 7 9 9 

 2 2 1 5  3أكثر
0.05=  ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

التكرارات والنسب المئوية للقوائم المالية التي يتم طلبها من العميل . (10جدول رقم )  

 القوائم المالية
 محللي االئتمان الذين يطلبون هذه القوائم

 النسبة المئوية من إجمالي العينة العدد
 91,5% 56 الميزانية العمومية

 71,8% 51 قائمة األرباح والخسائر
 54,9% 39 قائمة التدفقات النقدية

 11,3% 8 قوائم أخري
على التحليل المالي  ومدى التحقق  مساهمة وجود عالقة معنوية إحصائيا بين درجة ( 11رقم )يالحظ من خالل الجدول 

وهي معنوية إحصائيا عند مستوى  25.83  2من صحة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية حيث بلغت قيمة كا

أيضا وتقيس قوة العالقة بين وهي معنوية إحصائيا  0.516( , كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت  0.05داللة )= 

 المتغيرين .

التحليل المالي , والتحقق من  مساهمة وقيمة معامل التوافق للعالقة بين درجة  2نتيجة اختبار كا ( 11جدول رقم )
المجال الثاني   -المعلومات المالية   

 العدد الخيارات نص العبارة الرابعة 
على  مساهمة ) التكرارات( درجة 

قيمة  التحليل المالي 
2كا  

مستوى الداللة 
 sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
هل تأخذون المعلومات المالية في 
القوائم المالية كما هي أم تقومون 

 بالتحقق من صحتها 

 3 3 32 38 نأخذها كما هي 
25.8 0.00 

 13 12 8 33 نتحقق من صحتها 

 0.05 =اإلحصائية عندحسب مستوى الداللة 
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على التحليل المالي  مساهمة ( لمتوسط درجة  one sample t – test)   tولتفسير العالقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

والتي تتوسط المقياس  2حسب مدى التحقق من صحة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية  , ومقارنته مع الدرجة 

 -لى التحليل المالي بدرجة متوسطة , وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي :ع مساهمة وتمثل 

التحليل المالي وتعديل التكلفة  مساهمةوقيمة معامل التوافق للعالقة بين درجة  2نتيجة اختبار كا (12جدول رقم )
المجال الثاني  -التاريخية    

 العدد الخيارات نص العبارة الخامسة 
على  مساهمة ) التكرارات ( درجة 

قيمة  التحليل المالي 
2كا  

مستوى الداللة 
 sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
هل تعتمدون على التكلفة التاريخية 

أم تقومون بتعديلها للوصول إلى 
 القيمة السوقية

نعتمد على 
12.2 10 5 33 48 التكلفة التاريخية 

8 0.002 
 6 10 7 23 نقوم بتعديلها 

 0.05حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند = 
 

 مساهمة على التحليل المالي  ومدى  مساهمة يالحظ من خالل الجدول السابق وجود عالقة معنوية إحصائيا بين درجة 

, 0.05وهي معنوية إحصائيا عند مستوى داللة = 12.28 2حيث بلغت قيمة كا القيمة السوقية التاريخية أو على التكلفة

 وهي معنوية إحصائيا أيضا وتقيس قوة العالقة بين المتغيرين.   0.384كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت 

التحليل المالي و مدى أهمية  مساهمة وقيمة معامل التوافق للعالقة بين درجة  2نتيجة اختبار كا (13جدول رقم )
المجال الثاني  -على المعلومات المالية المقدمة   االعتماد  

 العدد الخيارات نص العبارة السادسة 
على  مساهمة )التكرارات( درجة 

قيمة  التحليل المالي
2كا  

مستوى الداللة 
  sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة

على  مساهمة مدى أهمية 
المعلومات المالية المقدمة من 

 الشركات طالبة االئتمان

0%  7 6 1 0 

29.8
8 

0 
25%  15 14 0 1 
50%  24 12 9 3 
75%  22 8 3 11 

100%  3 0 2 1 
0.05=  ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

على التحليل المالي , ومدى أهمية  مساهمة يالحظ من خالل الجدول السابق وجود عالقة معنوية إحصائيا بين درجة 

وهي معنوية إحصائيا عند   29.88  2المعلومات المالية المقدمة من الشركات طالبة االئتمان ,  حيث بلغت قيمة كا

وهي أيضا  معنوية إحصائيا أيضا وتقيس قوة   0.544( , كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت  0.05=  ∝)مستوى داللة 

 بين المتغيرين . العالقة
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 على التحليل المالي  مساهمة العالقة بين مؤهالت وقدرات محللي االئتمان ،ودرجة 

نصت الفرضية الثانية على ما يلي : )توجد عالقة ارتباط بين مؤهالت وقدرات محللي االئتمان ،ودرجة اعتمادهم على 

( chi – square)  2ه الفرضية فقد تم استخدام اختبار كاالتحليل المالي كأداة من أدوات ترشيد القرار ( . الختبار هذ

على التحليل المالي عند اتخاذ قرار االئتمان عن المتغيرات  مساهمة لالستقاللية , وذلك الختبار مدى استقاللية درجة 

 الخبرة العملية لمحلل االئتمان  التخصص العلمي لمحلل االئتمان   ) الفرضيات الفرعية (. -المستقلة التالية: 

 .تلقى دورات تدريبية في مجال التحليل المالي
 

  التحليل المالي عند اتخاذ قرار االئتمان والتخصص العلمي لمحلل االئتمان   مساهمةاختبار العالقة بين درجة 

وذلك الختبار مدى استقاللية درجة  square –chiالختبار هذه العالقة فقد تم استخدام اختبار كآي تربيع  لالستقاللية 

  -على التحليل المالي عن التخصص العلمي وقد جاءت نتيجة االختبار كما في الجدول التالي :  مساهمة 

على التحليل المالي  مساهمة عدم وجود عالقة معنوية إحصائيا بين درجة  (14رقم )يالحظ من خالل الجدول 

(  ،  0.05=  ∝)وهي  غير معنوية إحصائيًا عند مستوى داللة  2.73=  2والتخصص العلمي , حيث بلغت  قيمة كا

 مما يعني استقاللية درجة اعتماد على التحليل المالي عن التخصص العلمي لمحللي االئتمان .

التحليل المالي و التخصص العلميهمة مساللعالقة بين  درجة  2نتيجة اختبار كا (14جدول رقم )  

 العدد التخصص العلمي 
على التحليل المالي  مساهمة )التكرارات( درجة  المتوسط  

 الحسابي
2قيمة كا مستوى الداللة  

 مرتفعة متوسطة منخفضة sigاإلحصائية
 1.70 9 8 20 37 محاسبة 

 1.56 2 5 9 16 إدارة أعمال   0.621 2.73
 1.67 5 2 11 18 غير ذلك

0.05= ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

من خالل النتيجة السابقة تبين أن محللي االئتمان من ذوى تخصصات المحاسبة واإلدارة أو التخصصات األخرى 

متشابهين تقريبًا في درجة اعتمادهم على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان , حيث تقاربت آرائهم نحو الدرجة 

عني أن التخصص العلمي ال يشكل أساس الستخدام التحليل المالي , الثانية وهي الدرجة التي تتوسط المقياس ,  مما ي

على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان , وهذا ربما يتنافى مع المنطق مساهمة وبالتالي ال يؤثر على درجة 

 السليم في ظروف طبيعية , ولكننا مضطرون للقبول بنتائج التحليل كما هي .
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  (والتخصص العلمي لمحلل االئتمانالتحليل المالي مساهمة بين درجة  توجد عالقة ارتباطضية القائلة )وبالتالي نرفض الفر 
 

  التحليل المالي عند اتخاذ قرار االئتمان والخبرة العملية لمحللي االئتمان مساهمة العالقة بين درجة 

 مساهمة لالستقاللية وذلك الختبار مدى استقاللية درجة  square –chi  2لدراسة هذه العالقة فقد تم استخدام اختبار كا

عدم ( 15رقم )يالحظ من خالل الجدول (. 15)لنتائج كما في الجدول على التحليل المالي عن الخبرة العملية وقد جاءت ا

=  2على التحليل المالي وسنوات الخبرة  , حيث بلغت  قيمة كا مساهمة وجود عالقة معنوية إحصائيًا ,  بين درجة 

على التحليل  مساهمة (  ،  مما يعني استقاللية درجة 0.05وهي  غير معنوية إحصائيًا عند مستوى داللة )=  2.91

%  48ة و % من إجمالي المستبانين ممن لديهم خبرة عالي60المالي عن الخبرة العملية لمحللي  االئتمان . حيث أن 

منهم  يميلون لالعتماد على التحليل المالي بدرجة منخفضة مثلهم في ذلك باقي الفئات وبالتالي نرفض الفرضية القائلة ) 

 االئتمان. عملية لمحللالتحليل المالي والخبرة ال مساهمةتوجد عالقة ارتباط بين درجة 

التحليل المالي والخبرة العملية   مة مساهللعالقة بين  درجة  2نتيجة اختبار كا ( 15جدول رقم )   

الخبرة العملية 
 العدد بالسنوات 

على  مساهمة ) التكرارات( درجة 
المتوسط  التحليل المالي 

 الحسابي
قيمة 

2كا  
مستوى الداللة 
  sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
سنوات1-5  12 9 2 1 1.33 

سنوات6-10 0.601 2.91  28 16 6 6 1.64 
أكثر من 

سنوات10  31 15 7 9 1.80 

0.05=  ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   
 

  على التحليل المالي والحصول على دورات تدريبية في مجال التحليل المالي  مساهمةالعالقة بين درجة 

 وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي:   square  -chiلالستقاللية   2والختبار هذه العالقة فقد تم استخدام كا

التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان والحصول  مساهمةنتيجة اختبار مدي استقاللية درجة  (16جدول  رقم )
 علي دورات  تدريبية في مجال التحليل المالي 

الحصول على دورات 
 تدريبية 

 العدد
على التحليل  مساهمة )التكرارات( درجة 

المتوسط  المالي
 الحسابي

2قيمة كا مستوى الداللة  
  sigاإلحصائية

 مرتفعة متوسطة منخفضة
 1.80 15 12 25 52 نعم

9.13 0.050 
 1.26 1 3 15 19 ال

0.05=  ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   
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لي والحصول على على التحليل المامساهمة يالحظ من خالل الجدول السابق وجود عالقة معنوية ضعيفة بين درجة 

( مما يعني وجود عالقة 0.05= وية إحصائيًا عند مستوى داللة )وهي معن 9.13=  2حيث بلغت  قيمة كادورات تدريبية 

 ل على دورات تدريبية لمحللي االئتمان. على التحليل المالي وبين الحصو  مساهمة ضعيفة بين درجة 

% ممن تلقوا دورات تدريبية يميلون لالعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح االئتمان بدرجة 48حيث أن 

 مساهمة حيث أنه كلما زادت نسبة تلقي الدورات التدريبية  لمحللي االئتمان زادت درجة نخفضة , وأن هذه العالقة طردية م

 .ى التحليل الماليعل

التحليل المالي والحصول على دورات تدريبية   مساهمة وبالتالي نقبل الفرضية القائلة )توجد عالقة ارتباط بين درجة  

 لمحللي االئتمان ( .

على التحليل المالي , فقد تم  مساهمة ولمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين الخصائص المختلفة ألفراد العينة ودرجة 

 استخدام أسلوب االنحدار المتعدد وذلك حسب المعادلة التالية : 

Y=  ∝+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+ +ei 

= المسمى الوظيفي X1 على التحليل المالي . مساهمة = المتغير التابع وهو درجة Y= المعلمة الثابتة . ∝  -حيث أن :

. X2 المصرف .= طبيعة النشاط X3. التخصص العلمي = X4. الخبرة العملية =  X5 مدى الحصول على دورات =

 = المتغير العشوائي .   eiفي التحليل المالي .

 

(17جدول رقم )  
 

Sid .Error of the Estimate  Adjusted R Square R Square R Model 
1.17758 0.144 0.133 0.365a 1 

 

Sig.  F  Mean Square Df Sum Square Model 

0.019a 2.665 
3.664 6 21.983 1   Regression 
10333 64 85.341 Residual 

X 70 107.324 Totl 
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(18جدول رقم )  
 

Sig T 
Unstandardized 

Coefficients Model 
Std. Error B 

0.004 2.955 1.169 3.455 Constant 
الوظيفيالمسمى  0.140- 0.319 0.440- 0.662  
0.645 0.463 0.170 7.883E-02 التخصص العلمي 
0.823 0.224 0.205 4.585E-02 الخبرة العملية 
 دورات التحليل  0.725 0.339 2.135 0.037
 طبيعة النشاط 0.153 0.200 0.763 0.048

0.05=  ∝حسب مستوى الداللة اإلحصائية عند   

 0.05= ∝( يالحظ أن جميع المتغيرات المستقلة غير معنوية إحصائيا عند مستوى داللة   sigوبناءًا على قيمة ) 

ومدى حصول محلل االئتمان على دورات في التحليل المالي فقد كانا معنويان إحصائيا , مما  طبيعة النشاطباستثناء كاًل 

 -2مالي  , حيث يالحظ من خالل قيمة على التحليل ال مساهمة يعني أن هناك عالقة بين هذين المتغيرين ودرجة 

R 2و 0.133والتي بلغت- Adj R وهذا 22% إلى 18أن هذين المتغيرين يفسران ما نسبته  0.144والتي بلغت , %

على التحليل المالي . كما  مساهمة يعني أن النموذج ضعيف ولكنه يفسر نوع من العالقة  من التغيرات الحادثة في درجة 

 .(0.05= ∝وهي معنوية إحصائيا عند مستوى) 2.665للنموذج ككل بلغت  Fيالحظ أن قيمة 

على التحليل المالي  درجة الحصول على دورات في التحليل المالي هي عالقة طردية مما  مساهمة أن العالقة بين درجة 

 علة دورات تدريبية الحصوليعني أنه كلما حصل الموظف على  دورات أكبر في مجال التحليل المالي وكلما زاد ت درجة 

أن المتغيرات المستقلة األخرى في النموذج وهي . ي عند اتخاذ قرار منح االئتمانزادت درجة  اعتماده على التحليل المال

 مساهمة وطبيعة نشاط المصرف , ليست لها عالقة بدرجة  –الخبرة العملية  –التخصص العلمي  –المسمى الوظيفي 

 على التحليل المالي. 

 الليبيةالتحليل المالي في التخاذ قرار االئتمان في المصارف مساهمة مل المقترحة لزيادة العوا 

لمتوسطات استجابات أفراد العينة على العوامل المقترحة لزيادة  tبالنظر إلى الجدول السابق , و من خالل قيم اختبار 

( والتي 3مساهمة  على التحليل المالي كأساس التخاذ القرار االئتماني ،أن جميع المتوسطات كانت أعلى من الدرجة )

ى من الدرجة ويالحظ أن جميع المتوسطات أعل  0,05تمثل متوسط المقياس وبشكل معنوي إحصائيا عند مستوى معنوية 
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( مما يعني أن أراء محللي االئتمان على العوامل المقترحة تراوحت من بين المهم و المهم جدًا باستثناء متوسط العبارة 4)

والتي تمثل صفة الرأي  4وهو قريب من الدرجة  3,89المتعلقة بتطبيق نظام محاسبي موحد للشركات حيث بلغ المتوسط 

ورة وأهمية هذه العوامل في تفعيل  وتشجيع مساهمة  على التحليل المالي كأساس التخاذ ويستنتج من ذلك ضر  )المهم( .

ويالحظ أن زيادة قدرة موظفي االئتمان الحاليين على التحليل المالي عبر التدريب والتعليم المستمر  القرار االئتماني .

أن يكون الموظفين ذو كفاءة في استخدام التحليل  احتلت المرتبة األولى في األهمية ويليها ضرورة األخذ بعين االعتبار

  -ويمكن ترتيب هذه المقترحات من وجهة نظر مسئولي االئتمان حسب درجة األهمية كما يلي : المالي عند التعيين .

 .زيادة قدرة موظفي االئتمان الحاليين على التحليل  المالي عبر التدريب والتعليم المستمر   اء تعيين موظفين أكف

تشجيع الجامعات الليبية على زيادة   تطبيق قانون ألخالقيات مهنة المحاسبة.  قادرين على استخدام التحليل المالي.

تطبيق نظام  تنظيم مهنة المحاسبة في ليبيا.    . عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي في كليات التجارة

 محاسبي موحد للشركات .

التحليل مساهمة لمتوسطات استجابات أفراد العينة على العوامل المقترحة لزيادة  )(نتيجة اختبار ( 19جدول رقم )
 المالي

على التحليل المالي  كأساس التخاذ القرار االئتماني مساهمة العوامل المقترحة لزيادة   المتوسط  

 3,89 تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات 
ليبياتنظيم مهنة المحاسبة في   4,38 

 4,62 تطبيق قانون ألخالقيات مهنة المحاسبة
 4,05 تعيين موظفين أكفاء قادرين على استخدام التحليل المالي 

 4,11 زيادة قدرة موظفي االئتمان الحاليين على التحليل  المالي عبر التدريب والتعليم المستمر 
 4,52 تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد

 4,61 تشجيع الجامعات الليبية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي في كليات التجارة.

 

 النتائج والتوصـــيات

 أوال النتائج : 

على التحليل المالي عند اتخاذ  مدينة بنغازيعاملة في ليبية الهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد المصارف ال

  -قرار منح االئتمان, و العوامل المؤثرة على ذلك ومن خالل تحليل بيانات الدراسة يمكن استخالص النتائج التالي :
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% , مما يشير إلى 73.2لم يتلقوا دورات تدريبية في مجال التحليل المالي حيث بلغ نسبتهم  غالبية محللي االئتمان (1

 المهني , وقصور واضح لدى إدارات المصارف في العمل على رفع المستوى العلمي محللي االئتمان . انخفاض المستوى

% , مما يدلل على وجود 57.7ليس لديهم تفويض التخاذ قرار منح االئتمان حيث بلغت نسبتهم  غالبية محللي االئتمان (2

 مركزية واضحة لدى إدارات المصارف  العاملة في مدينة بنغازي .

على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح  مساهمة د عالقة معنوية إحصائيا بين الموثوقية في القوائم المالية , ودرجة وجو  (3

 االئتمان 

    الخارجي.مراجع العلى التحليل المالي كلما كانت المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير  مساهمة تزداد درجة  (4

على التحليل المالي  كلما زادت عدد سنوات المعلومات المالية التي يطلبها المحلل المالي لحسابات  مساهمة تزداد درجة  (5

 الشركة طالبة االئتمان .

 على التحليل المالي كلما زادت عدد القوائم المالية المطلوبة. مساهمة تزداد  درجة  (6

التخصصات  لتخصصات المحاسبة واإلدارة أومن مختلف ا بين محللي االئتمانال توجد فروق ذات داللة إحصائية  (7

 .ام أساليب وأدوات التحليل الماليضعف في استخد األخرى في األمر الذي يعكس

ر االئتماني بدرجة ال يميلون لالعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ القرا تمان ممن لديهم سنوات خبرة كبيرةمحللي االئ (8

 .خفضةين لديهم خبرات منالذ أكبر من أولئك

على التحليل المالي , حيث  مساهمة توجد عالقة طردية  بين الحصول على دورات تدريبية لمحللي االئتمان , ودرجة   (9

 الي مع زيادة الدورات التدريبية.على التحليل الم  مساهمة تزداد درجة 

 الممنوحة لمحلل االئتمان على التحليل المالي ودرجة التفويضمساهمة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة   (10

 :لتوصياتثانيا ا

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج , يتقدم الدراسة بالتوصيات التالية : 

 ضرورة زيادة االهتمام بالتحليل المالي من خالل زيادة قدرة موظفي االئتمان الحاليين عبر التدريب والتأهيل المستمر. -أ 

 استخدام أدوات التحليل المالي ظفين التسهيالت على أساس الكفاءة والجدارة في ضرورة أن يراعى تعيين مو  -ب 

 .وحة للفروع ولمسئولي التسهيالتضرورة العمل على زيادة درجة التفويض الممن -ج 
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 .قرار منح االئتمانفي لى الضمانات العينية والنقدية الدرجة األولى وعدم التركيز عfعلى التحليل المالي  مساهمةضرورة  -د 

بإلزام الشركات بتقديم معلومات مالية موثوق فيها , وعدم إخفاء أي معلومات تتعلق بالوضع الليبية ضرورة قيام المصارف  -ه 

 المالي للشركة من شأنها التأثير على قرار منح االئتمان .

 بتقرير مدقق حسابات  ضرورة قيام المصارف بإلزام  الشركات بتقديم معلومات مالية ألكثر من سنة مالية , مدققة ومرفقة -و 

 االقتصاد.تشجيع الجامعات الليبية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي في كليات  -ز 

 ضرورة العمل على نشر الوعي المحاسبي والمصرفي بين التجار ورجال األعمال . -ح 

 ات الدول والمصارف السابقة في هذا المجال .متابعة التطورات العالمية المتعلقة في التحليل المالي , واالستفادة من خبر  -ط 

بأخالقيات المهنة األمر الذي يساهم في الحصول على قوائم  المراجعين القانونينضرورة تنظيم مهنة المحاسبة بما يلزم  -ي 

 مالية حقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات .

 المراجــــــع 

قتصاد النقدي والمعرفي بين النظرية والتطبيق ، موسة شباب الجامعة ، أحمد فريج مصطفي ، ومحمج عيدالمنعم غفر، اال -

 . 2010االسكندرية ، مصر 

أثر التحليل المالي على قرارات منح االئتمان المصرفي في ( ، 2011)عز الدين ، الدومة  جبرة، عاصم حسن محمد -

 28/4/2022، التاريخ  URI: http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4375، البنوك السودانية

،  دور التحليل المالي في إتخاذ قرار منح التسهيالت االئتمانية(، 2009،)يحيى يوسف ، عثمان حارن, خالد محمد  -

URI: http://repository.sustech.edu/handle/123456789/7854  ،2009-01-01 

( ، التحليل المالي ودوره في منح قرار االتمان بالتطبيق على المصارف التجارية 2021خالد محمد عبد الستار ، ) -

 .2021يناير  1عدد  2لدراسات النوعية ، مجلد المصرية ، مجلة المعهد العالي ل

أثر التحليل المالي, على قرارات ( 2015الدومة ، عبدهللا عبدالرحمن ، بدر الدين سراج الدين ، عبدالرحيم بوبكر أحمد ) -

 .  ولوجياجامعة السودان للعلوم والتكن،  6، المجلد  4المجلة االقتصادية ، العدد  منح األئتمان, شركة أيوب للبوهيات,

الزبيدي , حمزة محمود , "إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني " , الوراق للنشر والتوزيع , عمان , الطبع األولى ,  -

 م . 2012

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/4375
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/7854
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 مر للطباعة والنشر والتوزيع ، األردن.إلدارة والتحليل المالي ، دار الق(( ا2017الزغبي ، هيثم محمد ) -

( التحليل المالي ودوره في تقييم السياسة االئتمانية )دراسة تحليلية في مصرف الرشيد(   2021عباس ، نبراس محمد ، ) -

 .129، مجلة اإلدارة واالقتصاد عدد 

عبد هللا ,  خالد أمين , يوسف عاشور , سالم صباح , "دورة في التحليل المالي ألغراض اتخاذ القرار االئتماني " , سلطة  -

 م.1998مع جمعية المصرفيين الليبيايين , بنغازي النقد الليبية , بالتعاون 

عبدالعزيز الدغيم ، وماهر االمين ، التحليل األئتماني ، جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم  -

 2010االقتصادية والقانونية ، 

التحليل المالي ودوره في منح القرار االئتماني بالتطبيق على البنوك التجارية (  ، 2015، )على، خالد محمد عبدالستار -

 147-121، صص  2ع المجلد/العدد ، مجلة الدراسات المالية والتجارية،  المصرية

الغصين , هال بسام عبد هللا , " استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات ", دراسة تطبيقية على مدينة المقاوالت في  -

 م . 2004مدينة بنغازي , رسالة ماجستير , الجامعة اإلسالمية , 

  2013ن االردن، قالح الحسيني و مؤيد الدوري ، إدارة البنوك مدخل كمي وأستراتيجي معاصر، دار وائل، عما -

مطر , محمد , "  األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن الشركات المساهمة بدولة الكويت , كمصدر  -

للمعلومات لمتخذي قرارات االستثمار وقرارات اإلقراض ,مجلة دراسات ,  العلوم اإلنسانية : العلوم اإلدارية واالقتصاد  , 

 .م 1988العدد الثاني , شباط المجلد الخامس عشر , 

مطر, محمد , "االتجاهات الحديثة في التحليل المالي االئتماني"  , األساليب واألدوات االستخدامات العامة , دار وائل  -

 م.2003للنشر والتوزيع , عمان , 

 www.pnic.gov.ps’ من مركز المعلومات الوطني الليبياي , الهيئة العامة لالستعالمات , السلطة   الوطنية الليبية  -

 .20/4/2022في زيارة للموقع بتاريخ 

شرة في المصارف الليبية , دراسة ميدانية ناجي معال وأحمد ظاهر , "العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المبا -

 م.1999, تموز  2, العدد  26"مجلة دراسات , العلوم اإلدارية ,  مجلة علمية محكمة ,   المجلد 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0891&page=1&from=
http://www.pnic.gov.ps/
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 أثر أخالقيات العمل على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة بنغازي

 علي انبيوه صالح انبيوه

 وزارة الداخليةب في العلوم االدارية باحث

com494anbewa@gmail.Ali 

 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أخالقيات العمل على مستوى األداء الوظيفي لدى العاملين في اإلدارة العامة بجامعة 

الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، في حين تكّون مجتمع الدراسة من جميع  استخدمت بنغازي، ولتحقيق أهداف الدراسة

( عاماًل، 326( عاماًل، بعينة عشوائية طبقية بلغت )2069العاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي، والبالغ عددهم )

واعتّمدت استمارة االستبانة لجمع البيانات األولية للدراسة، ولتحليل بيانات الدراسة تّم االستعانة بالحاسب اآللي باستخدام 

 (.SPSSم االجتماعية )برنامج الحزم اإلحصائية للعلو 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها: أن مستوى اخالقيات العمل لدى العاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي 

جاء بدرجة ممارسة مرتفعة، كما بينت الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي جاء مرتفعًا، وخلصت الدراسة إلى أن هناك أثرًا 

 الوظيفي لدى العاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي. ة ألخالقيات العمل على األداء ذى داللة إحصائي

وأخيرًا قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباعها لتعزيز مستوى أخالقيات العمل وتعضيد األداء الوظيفي  

 للعاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي.

 ات العمل، األداء الوظيفي, جامعة بنغازي.: أخالقيالكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The study aims to identify the impact of work ethics on the job performance among  

employees at the public administration in the University of Benghazi. The study followed the 

Correlational descriptive method to achieve the objectives of the study; the researcher 

developed a questionnaire based on some previous studies, which they were sure of their 

validity and reliability coefficient. The study population included all employees at the public 

mailto:Ali494anbewa@gmail.com
mailto:Ali494anbewa@gmail.com
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administration in the University of Benghazi, total (2069) employee, and to determine the 

sample size, the researcher has relied on krejcie and Morgan table (1970), as the number 

determined as (326) employee, They were selected in a stratified random sampling method, 

and after the distribution of the questionnaire, (226) valid forms were retrieval for a statistical 

analysis. The analysis of the study data was done by computerized method using a statistical 

software program provided in the (SPSS). The following results were reached: Firstly, The 

study showed that the level of the work ethics among employees at the public administration 

in the University of Benghazi was high. Secondly, The study showed that the level of job 

performance was high. Thirdly, The study concluded that there is impact of statistically 

significant of work ethics on job performance among employees at the public administration 

in the University of Benghazi.  Finally, The study made a set of recommendations which will 

hopefully be followed to Strengthening work ethics and  job performance reinforcement 

among employees at the public administration in the University of Benghazi. 

Keywords :Work Ethics, Job Performance, University of Benghazi 

 مقدمة

حظي موضوع األداء الوظيفي باالهتّمام األكاديمي والعملي، ويشهد بحوثًا مستّمرة تعنى بإيجاد الحلول للمشكالت   

اختالف أنواعها، وأحجامها ومهامها، المتعلقة باألداء الوظيفي، وبرزت أهمية األداء الوظيفي في منظمات األعمال على 

في كونه تحديًا مشتركًا يتمثل في حاجتها لرفع مستوى أدائها حتى يتسنى لها التأقلم مع متطلبات التغير السريع )أبو 

 (.2015الكاس، 

ا على ومما ال شك فيه أن تقدم ونجاح الدول في تحقيق أهدافها وتطلعاتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة منظماته  

إنجاز األعمال والمهام الموكلة إليها على أحسن وجه، وتتوقف عملية نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها على نوعية 

 (. 2007العنصر البشري بها وعلى مستوى كفاءته واألخالقيات التي يتصف بها )الرواشدة، 

باط مع الممارسات السليمة في منظمات كذلك أن االهتّمام في الوقت الحاضر بأخالقيات العمل في تزايد وارت  

األعمال المختلفة، حيث أصبحت أخالقيات العمل تحتل مكانة بارزة ومهمة على نحو واضح، فاليوم تتردد مصطلحات 

كثيرة مثل قواعد وآداب المهنة، أخالقيات الوظيفة، أخالقيات األعمال، وأخالقيات اإلدارة، وتسعى المنظمات إلصدار 
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يات اإلدارة، فبعد أن كانت الكفاءة هي مركز االهتّمام والربح هو الهدف األساسي والمسؤولية الوحيدة للعمل، معايير ألخالق

األخالقيات تحظى باالهتّمام, ويعاد صياغة األهداف والسياسات بطريقة تبرز المسؤولية األخالقية لمنظمات  أصبحت اآلن

 (.2015)يوسف،  األعمال

بالمثل والقيم والقواعد األخالقية واالعتبارات القانونية والسلوكيات اإليجابية، تعد من حيث إن تنمية االلتزام 

الفلسفات الرئيسة التي ينبغي وضعها في المقام األول وأن تسير في فلكها جميع الفلسفات األخرى المنشودة التي تصل 

 (.2012جميعًا نحو تحسين األداء وبالتالي تحسين رفاهية المجتمع )السكارنة، 

كما أن االلتزام بمجموعة المثل والقيم األخالقية، يعد أساسًا لنجاح المنظمات في عملها، وهو الطريق المناسب 

في تحسين األـداء الوظيفي الذي ينعكس إيجابًا على مستوى المنظمة ككل، وأن درجة كفاءة وفاعلية العامل ترتبط ارتباطًا 

والقيم، التي تدفعه إلى تنمية مهاراته السلوكية والعملية نحو تحسين أدائه )أبو غالي، وثيقًا بمدى التزامه العميق بالمثل 

2016.) 

 أوال: الدراسات السابقة:

مقترح لدور أخالقيات المهنة في الحد من الفساد اإلداري )دراسة ميدانية على (، بعنوان: "2017دراسة: الصويعي ) -1

  معة بنغازي(".عينة من العاملين باإلدارة العامة بجا

باإلدارة العامة بجامعة بنغازي والتعرف  جاءت الدراسة للوقوف على ماهية أخالقيات المهنة ومتطلبات إرسائها

على أشكال وأسباب وآثار الفساد اإلداري وكيفية عالجه، ومحاولة التوصل إلى مقترح يبين دور أخالقيات المهنة في الحد 

( عاماًل، 15راسة المنهج الوصفي، باإلضافة إلي إجراء مقابالت شخصية مع عدد )من الفساد اإلداري، استخدمت الد

وتوصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد أي معايير خاصة بأخالقيات المهنة في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي، كذلك تبين وجود 

 ممارسات غير أخالقية كالوساطة والمحاباة وعرقلة اإلجراءات.

أثر أخالقيات العمل الوظيفي في التقليل من ظاهرة الفساد االداري)دراسة (، بعنوان "2017ي وأخرون )دراسة: امشير  -2

  تطبيقية على العاملين في مستشفى الخمس التعليمي(".
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هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر االلتزام بأخالقيات العمل الوظيفي على الفساد االداري في مستشفى الخمس 

تعرف على الفروق في متوسط استجابات العاملين حول أثر أخالقيات العمل على الفساد اإلداري تعزى التعليمي، وال

لمتغيرات الدراسة، اعتّمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى 

( 248نة لجمع البيانات األولية، اختيرت عينة بحجم )( عاماًل، استخدمت االستبا700الخمس التعليمي البالغ عددهم )

مفردة، ومن أهم نتائج الدراسة: إن هناك تأثيرًا دااًل إحصائيًا للمتغيرات: )الحياد، الموضوعية، الثقة(، بينما ال يوجد تأثير 

ساواة، اإلحساس بالمسؤولية، دال إحصائيًا للمتغيرات: )األمانة واالستقامة، النزاهة والمصداقية، الشفافية، العدالة والم

 والقوانين( ألخالقيات العمل على التقليل من الفساد اإلداري.

(, بعنوان: "أثر عملية التدريب على األداء الوظيفي لدى العاملين في القطاع المصرفي 2018دراسة: المسالتي ) -3

 )دراسة حالة المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي(".

التجاري الوطني  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب على األداء الوظيفي لدى العاملين في المصرف      

بمدينة بنغازي, تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي بجميع مستوياته, 

%( تقريبًا من مجتمع 56( مفردة مثلت )170عشوائية طبقية بلغت ) ( عاماًل, حيث تم أخذ عينة300والبالغ عددهم )

الدراسة, وزعت عليهم استمارة االستبانة, توصلت الدراسة إلى: أن العاملين بالمصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي 

ء الوظيفي لدى العاملين يتمتعون بأداء وظيفي مرتفع جدًا, كما يوجد تأثير ذى داللة إحصائية )عملية التدريب( على األدا

 بمصرف التجاري الوطني بمدينة بنغازي.

أخالقيات المهنة وأثرها على األداء الوظيفي للموظفين في المنظمات (، بعنوان: "2019دراسة: األشقر والعجيلي ) -4

  الفندقية )دراسة ميدانية على المنظمات الفندقية بمدينة الخمس(".

مستوى أخالقيات المهنة: )احترام القوانين واألنظمة، العمل كفريق، االحترام هدفت الدراسة إلى التعرف على 

وحسن المعاملة، النزاهة والشفافية(، وأثرها على األداء الوظيفي لدى العاملين في المنظمات الفندقية بمدينة الخمس، اتبعت 

مجتمع الدراسة هو جميع العاملين في الدراسة المنهج الوصفي، وجمعت بيانات الدراسة بواسطة استمارة استبيان، و 

( عاماًل، ولصغر حجم المجتمع استخدم أسلوب الحصر الشامل، توصلت 54المنظمات الفندقية بمدينة الخمس والبالغ )
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الدراسة إلى مجموعة نتائج أهمها أن المستوى العام ألخالقيات المهنة واألداء الوظيفي كأنا مرتفعين جدًا، كما أظهرت 

 داللة إحصائية ألبعاد أخالقيات العمل على األداء الوظيفي باستثناء بعد احترام القوانين واألنظمة. ذىجود أثر الدراسة و 

 –عالقة األخالقيات اإلدارية باألداء الوظيفي في الشركة العامة للكهرباء (، بعنوان: "2019دراسة: حسين وبو درباله ) -5

 ".درنة

وى تطبيق األخالقيات اإلدارية، للموظفين بالشركة العامة للكهرباء درنة، هدفت الدراسة إلى التعرف على مست

ومستوى األداء الوظيفي في الشركة العامة للكهرباء محل الدراسة، لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج 

ستبانة لجمع البيانات األولية، الوصفي، تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركة العامة للكهرباء/ درنة، استخدمت اال

، وتوصلت الدراسة إلى: إن المستوى العام لألخالقيات اإلدارية جاء متوسطا كما بينت عامالً ( 100تمثلت عينة الدراسة )

الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي جاء مرتفعا، وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األخالقيات 

 ية واألداء الوظيفي.اإلدار 

"أخالقيات المهنة ودورها في االداء الوظيفي للموظفين في المنظمات الغير  (، بعنوان:2015دراسة: أبو الكاس) -6

 ".الحكومية بقطاع غزة فلسطين

سعت الدراسة إلى التعرف على دور أخالقيات المهنة في األداء الوظيفي للموظفين في المنظمات غير الحكومية 

غزة، وتقديم توصيات للمنظمات غير الحكومية لتعزيز معرفة العالقة بين أخالقيات المهنة واألداء الوظيفي، ومن  بقطاع

أجل تحقيق أهداف الدراسة تّم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمجتمع الدراسة الذي يتكون من العاملين في المنظمات 

( عاماًل وموظفة، وقد تّم اختيار عينة عشوائية 833والبالغ عددهم)غير الحكومية المحلية االجتّماعية بقطاع غزة 

( مفردة، وتّم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن 263عددها)

أن مستوى األداء الوظيفي مستوى االلتزام العاملين في المنظمات غير الحكومية بأخالقيات المهنة كان بمستوى جيد، كما 

 لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية كان بمستوى جيد.

 ثانيا: مشكلة الدراسة:

يعد العنصر البشري من العناصر المهمة التي تحيا بها أي منظمة وبخاصة فيما إذا كانت منظمة خدمية، كما يعد 

المهمة، األمر الذي يمكن معه القول إن قدرة المنظمات المحرك األساسي لجميع نشاطات المنظمة ومصدر من مصادرها 
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على تطوير أدائها تتوقف إلى حد كبير على نجاح اإلدارة في تنمية األداء الوظيفي للموظفين فيها)األشقر والعجيلي، 

2019.)  

العالقة منها وتزايد في عصرنا الحالي االهتّمام بأخالقيات العمل، حيث تتردد اليوم الكثير من المصطلحات ذات 

قواعد وآداب المهنة وأخالقيات الوظيفة وأخالقيات اإلدارة وغيرها، تزامنًا مع تسابق المنظمات في إصدارات مدونات 

ومواثيق عن أخالقيات العمل بعد أن كانت الجدارة هي مركز االهتّمام الرئيسي والربح هو الهدف األساسي للمنظمات 

من االهتّمام حيث تتّم في بعض األحيان صياغة السياسات بطريقة تبرز المسؤولية  أصبحت أخالقيات العمل تحظى بكثير

 (.2019؛ القطراني والزاطل، 2013األخالقية لتلك المنظمات )موسى،

وُتعد أخالقيات العمل من أهم الموّجهات المؤثرة في أداء العاملين في المنظمات، حيث تشكل لديهم رقيبا داخليًا، 

ة ذاتية يسترشدون بها في أعمالهم، ومواقفهم المختلفة، ويكونون أكثر انسجامًا وتوافقًا مع أنفسهم ومع وتزودهم بمرجعي

مهنتهم ومع اآلخرين. وااللتزام  بتلك األخالقيات أمر ضروري وواجب، فمقدار انتّماء الفرد لمهنته يتحدد بموجب درجة 

 (.2012في كافة األحوال والمواقف )طشطوش ومزاهرة،  ممارسته لقواعد تلك المهنة أو أخالقياتها، ومراعاتها

( إلى أنه ال يوجد أي مدونات خاصة بأخالقيات العمل في اإلدارة العامة 2017وتوصلت دراسة الصويعي )

بجامعة بنغازي، كذلك وجود ممارسات وسلوكيات غير أخالقية كالوساطة والمحاباة وعرقلة إلجراءات العمالء، أيضا غياب 

ز والمكافآت وعدم االهتمام بتحسين الرواتب، مما يؤدي إلى عدم تحقيق التوازن بين مستلزمات المعيشة ومستوى للحواف

 األجور، األمر الذي سيشجع العاملين على االنخراط في جوانب الفساد اإلداري لتغطية تكاليف المعيشة. 

في الجامعات، منها  م، بعض التجاوزات2018ام وُتظهر التقارير الحكومية المنشورة لهيئة الرقابة اإلدارية للع

التعاقدات واستخدام إيصاالت غير قانونية لجباية رسوم من الطلبة، والتوسع في صرف العهد المالية وعدم مراعاة تسويتها 

هدار المال العام والمبالغة في إنفاقه، ومنح مكافآت مالية مخالفة، وعدم العدالة في  صرف مستحقات في المواعيد المقدرة، وا 

 العمل اإلضافي.

بناًء على ما سبق، تتضح أهمية دراسة موضوع أخالقيات العمل وانعكاسها على األداء العاملين، والعمل على معالجة 

باالهتمام الكافي من قبل الباحثين، مما يزيد األمر أهمية لمحاولة التعمق للبحث والدراسة حول  يحظىظواهره، حيث لم 
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يات العمل واألداء الوظيفي في القطاعات العامة، ومن خالل ذلك تّم صياغة مشكلة الدراسة في موضوع أثر أخالق

 تية: التساؤالت اآل

 . ما درجة ممارسة العاملين في جامعة بنغازي ألخالقيات العمل؟.1

 . ما مستوى األداء الوظيفي للعاملين في جامعة بنغازي؟.2

 قيات العمل في األداء الوظيفي للعاملين بجامعة بنغازي؟.. هل هناك أثر ذى داللة إحصائية ألخال3

 ثالثا: أهداف الدراسة:

 تتمثل األهداف التي سعت الدراسة إلى تحقيقها في اآلتي:

 أ. قياس مستوى ممارسة أخالقيات العمل لدى العاملين جامعة بنغازي.  

 مستوى األداء الوظيفي للعاملين في جامعة بنغازي. ب. تحديد

 أثر أخالقيات العمل على األداء الوظيفي لدى العاملين في جامعة بنغازي.التعرف على ج. 

د. تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي ترفع من سوية أخالقيات العمل وُتعضد األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

 بنغازي.

 رابعا: فرضيات الدراسة:

ال يوجد أثر دال إحصائيًا ألخالقيات العمل )احترام القوانين واألنظمة، العدالة، اإلتقان، احترام الوقت،  الفرضية الرئيسة:

السرية، األمانة، المسؤولية، العمل كفريق، االحترام وحسن المعاملة، والنزاهة والشفافية( على األداء الوظيفي للعاملين في 

 عية التالية:جامعة بنغازي، وتنبثق منها الفرضيات الفر 

الفرضية الفرعية األولى: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد احترام القوانين واألنظمة على األداء الوظيفي لدى   −

 العاملين بجامعة بنغازي.

بجامعة  الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد العدالة على األداء الوظيفي لدى العاملين  −

 ازي.بنغ
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الفرضية الفرعية الثالثة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد اإلتقان على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  −

 بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  الفرضية الفرعية الرابعة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد احترام الوقت  −

  بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  عية الخامسة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد السرية الفرضية الفر  −

  بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  الفرضية الفرعية السادسة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد األمانة  −

  بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  أثر ذى داللة إحصائية لُبعد المسؤولية الفرضية الفرعية السابعة: ال يوجد  −

  بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة  الفرضية الفرعية الثامنة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد العمل كفريق  −

  بنغازي. 

على األداء الوظيفي لدى  حصائية لُبعد االحترام وحسن المعاملة  الفرضية الفرعية التاسعة: ال يوجد أثر ذى داللة إ −

  بنغازي. العاملين بجامعة 

على األداء الوظيفي لدى العاملين  الفرضية الفرعية العاشرة: ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد الشفافية والنزاهة  −

 بنغازي بجامعة 

 خامسا: أهمية الدراسة:

مساهمة في إثراء المعلومات والتعرف على تأثير أخالقيات العمل في األداء الوظيفي لدى العاملين تسعى هذه الدراسة لل  

في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي, كما يرجو الباحث أن تضيف الدراسة معلومات جديدة، ومفيدة وتعد مرجعًا إضافيًا 

 للباحثين في هذا المجال.

ضح ودقيق ألهم أخالقيات العمل التي ينبغي على العامل في المنظمات االلتزام ويؤمل أن تساعد الدراسة في تحديد وا 

 بها، والتي يمكن أن تستخدم كأساس لتقويم العاملين فيها.
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كما يؤمل أن تفيد الدراسة أصحاب القرار في المنظمات بشكل عام في سبيل االرتقاء باألداء الوظيفي للعاملين من خالل 

 العمل.التركيز على أخالقيات 

 سادسا: حدود الدراسة:

 الحدود المكانية: اقتصرت هذه الدراسة على جامعة بنغازي.

 الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على أثر أخالقيات العمل على األداء الوظيفي للعاملين في جامعة بنغازي.

 . 2019/2020الحدود الزمنية: تم تجميع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خالل الفصل الدراسي خريف 

 الحدود البشرية: أجريت هذه الدراسة على العاملين باإلدارة العامة في جامعة بنغازي.

 الجزء الثاني: اإلطار النظري ألخالقيات العمل واألداء الوظيفي                

 :قيات العملأوال: أخال

مفهوم أخالقيات العمل: وردت تعاريف ومفاهيم عديدة في األدبيات اإلدارية، بحيث يفسر كل مفهوم من وجهة  -1

نظر باحثه عن مفهوم أخالقيات العمل، حيث عرفها معراج هوارى على أنها: "مجموعة من المبادئ تدور حول 

إلحاق الضرر باألخرين، وعدم الخداع في أي تعامالت، أربعة محاور رئيسية هي القيام باألعمال الهادفة، وعدم 

وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف دون األخر، فإذا تّميز أي نشاط في المجتمع بهذه الخصائص 

 (.8: 2017يمكن في هذه الحالة الحكم بأخالقيات هذا النشاط")الحادو، 

"مجموعة من المعايير والقيم التي يعتّمد عليها أفراد المجتمع في كما ورد عدة مفاهيم ألخالقيات العمل منها: 

 (.19: 2015التّمييز بين ما هو جيد وما هو سيء، إذًا تتركز األخالق في مفهوم الصواب والخطأ في السلوك")القناديلي، 

لمجتمع وتهدف إلى ( على أنها "مجموعة المبادئ التي تنشأ عن االتجاه والرأي العام ل2008وعرفها أبو النصر )

)القطراني  تحقيق درجة عالية من المثالية وهي تّمثل دستورًا أخالقيًا يجب على كل فرد في المجتمع أن يحترمه ويتبعه"

 (.653-652: 2019والزاطل، 

( مجموعة من األهداف لاللتزام بأخالقيات العمل في المنظمات: 1997أورد مقدم )أهداف أخالقيات العمل:  -2

 (17: 2014، )الزيناتي

 ضبط السلوك المهني الشخصي الذي يجب أن يتحلى به العاملون المؤتّمنون على مصالح الدولة. - أ
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فهم الواجبات المهنية والتذكير بنظام الجزاءات اإليجابية والسلبية كوسيلة من الوسائل الناجحة لتفادي بعض  - ب

 المظاهر السلوكية غير المرغوبة.

 خالقية وضرورة المحافظة على حريات وحقوق العاملين.ضمان التوازن بين األحكام األ

 إزالة الطابع التسلطي الذي يمكن أن تتصف به إدارة ما.  - ت

-55: 2015العديد من وسائل ترسيخ أخالقيات العمل منها)القناديلي، : هناك سائل ترسيخ أخالقيات العملو -3

57:) 

يراقب هللا تعالى قبل أن يراقبه المسؤول    ويراعي المصلحة العامة تنمية الرقابة الذاتية: فالعامل الناجح هو الذي  -أ 

 قبل المصلحة الشخصية.

وضع األنظمة التي تّمنع االجتهادات الفردية الخطأ: ألن الممارسات األخالقية  غير السوية تنتج أحيانا من   - ب

توياته، ليكون العامل على ضعف النظام، أو عدم وضوحه؛ ألنه البد من معرفة أحكام نظام العمل بجميع مح

 بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه.

القدوة الحسنة: فإذا نظر العاملون إلى المدير وهو ال يلتزم بأخالق العمل، فإن ذلك يجعل من عدم التزامهم   - ت

 بأخالق العمل أمرًا طبيعيًا اقتداء بالمدير.

لتأكد من تطبيق النظام، من خالل األجهزة الرقابية اإلدارية محاسبة المسؤولين والعاملين: فال بد من المحاسبة ل  - ث

 والمالية التي تشرف على تطبيق النظام.

التقييم المستّمر للموظفين: مما يحفزهم على التطوير إذا عملوا أن من يطور نفسه يقيم تقييمًا صحيحًا، وينال   - ج

 وظفيه وكفاءاتهم ومواطن إبداعهم.على معرفة مستويات مالمسؤول مكافأته على ذلك، والتقييم يعين 

هناك العديد من العقبات التي تعد من معيقات تطبيق أخالقيات العمل وتحول دون عقبات تطبيق أخالقيات العمل:  -4

تحقيقها، ومن هذه العقبات, عدم تطبيق العقوبات لتقويم سلوكيات األفراد المنحرفين، كذلك غياب القدوة الحسنة، 

ديني أو الوطني، وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، عدم وضوح أو تفعيل والضعف في الوازع ال

النظام، كذلك، فقدان روح التفاهم بين الرئيس والمرؤوسين، إضافة إلى غياب العالقات االجتّماعية بين العاملين 

 (.2017؛ الحريري، 2009)السكارنة، 
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 ثانيا: األداء الوظيفي

مفهوم األداء الوظيفي: مصطلح األداء في اللغة العربية: أدى تأدية، أوصله وقضاه، وتأدية له من حقه أي  -1

 (. 90: 2011قضيته )الحراحشة، 

( أن األداء: هو النتيجة النهائية للنشاط )أبو Wheelen and Hunger ،2002تعريف األداء حسب ويلن وهنجر )

 (.27: 2016الغالي، 

دراك الدور أو المهام والذي بالتالي يشير إلى درجة واألداء  الوظيفي هو "األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا 

تّمام المهام المكونة لوظيفة الفرد" )عكاشة،  (، وفي تعريف آخر لألداء الوظيفي بأنه تنفيذ العامل 33: 2008تحقيق وا 

: 2016؛ العمامي، 11: 1996ة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها)هالل، التي تكلفه بها المنظم مسؤولياتهألعماله و 

45.) 

من الصعب تحديد جميع العوامل التي تؤثر في األداء الوظيفي، ألن مجال العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي:   -2

 (.2020األداء يعد واسعًا ومتعدد ومتنوع العوامل، ومن بين هذه العوامل)نبيلة، 

ردي على العمل: ويقصد به مجموع القوى الداخلية التي تنبع من ذاتية الفرد التي تحرك وتوجه سلوكه في اتجاه الدافع الف

 معين.

بيئة العمل: ويقصد به البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية المحيطة بها، فاألولى تتمثل في جميع مكونات المنظمة، 

 واالقليمية والمحلية، ورغم كونها خارج المنظمة إال أن لها تأثيرًا كبيرًا على المنظمة. أما الثانية تتكون من البيئة العالمية

القدرة على العمل: ويتوجب على االدارة أن تكون على دراية بقدرات أفرادها ودوافعهم واتجاهاتهم حتى تكون قادرة على 

 القيام بتقسيم المهام واألعمال بصورة صحيحة.

توجد مجموعة من اآلثار الناجمة عن االلتزام بأخالقيات قيات العمل على األداء الوظيفي: أثر االلتزام بأخال  -3

 (:29: 2014العمل على األداء الوظيفي، وهي كما أوردها ) العقيلي، 

إن االلتزام بالمعايير األخالقية  للعمل، وقواعد السلوك الوظيفي سوف يؤدي إلى تنمية قدرات العاملين وتحفيزهم  - أ

 .الي تحسين أدائهموبالت
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ضمان حرية الرأي والتفكير للموظفين سوف يعزز من والئهم تجاه المنظمة التي يعملون بها مما سيزيد من   - ب

 سعيهم للوصول لكفاءة األداء.

االلتزام بأخالقيات العمل يعمل على تحقيق التوازن بين المهام، والنتائج مما يضبط عملية تحقيق األداء الوظيفي  - ح

 .بشكل صحيح

ويضمن توظيف أخالقيات العمل في صناعة القرارات بشكل شفاف وجماعي؛ التزام جميع العاملين بها 

؛ األشقر 2014واستعدادهم لبذل الجهد والعمل بشكل أكبر في الظروف التي يشاركون فيها بعملية صنع القرار)العقيلي، 

 (.2019والعجيلي، 

 ثالثا: منهجية الدراسة

اعتّمدت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي التحليلي، لغرض اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، واختبار أسلوب الدراسة:  -

 الفرضيات.

( عاماًل، 2069يتكون من جميع العاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي، والبالغ عددهم ) :مجتمع وعينة الدراسة -

(، حيث تحدد حجمها بعدد Krejcie and Morgan, 1970جدول )ولتحديد حجم العينة المستهدفة تم االعتّماد على 

 ( عاماًل، وتّم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية نسبية.326)

لغرض الحصول على البيانات الالزمة التي تخدم أهداف الدراسة، قام الباحث بتطوير استبانة كوسيلة أداة الدراسة:  -

( وبعد إجراء التعديالت الالزمة عليها بما يتناسب 2015دراسة )أبو الكاس، لجمع هذه البيانات، معتّمدًا في ذلك على 

 وأهداف الدراسة، حيث تّم تقسيم استمارة االستبيان إلى ثالثة أجزاء كالتالي:

 معلومات عن مالئ االستبانة:  -الجزء األول

ين، وهي: )النوع، العمر،  المستوى ويحتوي هذا الجزء على معلومات عامة عن المتغيرات الشخصية والوظيفية للمبحوث

 التعليمي،  مدة الخدمة(. 

 مقياس أخالقيات العمل: -الجزء الثاني

( 2015( عبارة لقياس أخالقيات العمل، والمستمدة من أداة القياس التي أعدها )أبو الكاس، 53يتضمن هذا الجزء عدد )

( الخماسي والمصاغ بشكل إيجابي، Likertسة على مقياس )مع إجراء التعديالت بما يتالءم مع أهداف الدراسة، والُمقا
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 –غير موافق  –محايد  –موافق  –ويقابل كل عبارة من العبارات هذا التدرج قائمة تحمل الدراجات التالية: )موافق بشدة 

حايد( متوسطًا، وعبارة غير موافق بشدة(، على أن تعني عبارة )موافق بشدة( مرتفعًا جدًا، وعبارة )موافق( مرتفعًا، وعبارة )م

 )غير موافق( منخفضًا، وعبارة )غير موافق بشدة( منخفضًا جدًا.

 مقياس األداء الوظيفي: -الجزء الثالث

( عبارة لقياس األداء الوظيفي، والمستمدة أيضًا من أداة القياس التي أعدها )أبو الكاس، 16يتضمن هذا الجزء عدد )

 ءم مع أهداف الدراسة.( مع إجراء التعديالت بما يتال2015

 اختبار الثبات والصدق ألداة الدراسة:

يعرف بأنه قياس األداة ما نريده بدرجة عالية من الدقة أي نحصل على نفس النتائج (: Reliabilityالثبات ) -أوالً 

 Alphaكرونباخ )(، وللتحقق من ثبات أداة الدراسة فقد استخدم معادلة ألفا 2018عند إعادة االختبار )عطوان ومطر، 

Cronbach( الختبار معامل الثبات، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )SPSS تجدر اإلشارة إلى أن معامالت ،)

(، وكلما اقترب من الواحد، دل على وجود ثبات عاٍل، وكلما اقترب من الصفر؛ دل على عدم 1-0الثبات، تتراوح ما بين )

.(، وتعد هذه القيمة مرتفعة، 9180ثبات لمقياس الدراسة لمتغير أخالقيات العمل )وجود ثبات, وقد جاءت قيمة معامل ال

.( وتعد هذه القيمة مرتفعة، مما ُيشير إلى ثبات 9510وقيمة معامل الثبات لمقياس الدراسة لمتغير االداء الوظيفي )

( 1ستبانة واضحة لدى القارئ لها، والجدول )االستبانة، وقوة تّماسكها الداخلي، مما يجعلها يمكن االعتّماد عليها، وأن اال

 يوضح معامالت ثبات مقياس الدراسة.

 ( ثبات مقاييس الدراسة1جدول )
 معامالت الثبات عدد العبارات المقاييس

 0.918 53  أخالقيات العمل 

 0.951 16 االداء الوظيفي

لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله، أي قياس "وتتصف أداة الدراسة متى كانت صالحة Validity): الصدق ) -ثانياً 

ما يجب قياسه، بالتالي تنقل بدقة وموضوعية صورة الواقع البحثي بحيث يمكن االعتّماد على هذه الصورة في تفسير 

(. وللتأكد من صدق 2019النتائج وتعميمها، فالصدق ينسب إلى أدوات الدراسة أو أدوات القياس" )أبو سمرة والطيطي، 
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انة، تّم استخدام الصدق الذاتي، ويقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار، وبلغت االستب

( يوضح ذلك؛ مما يدل على الثقة في صدق مقياس 2معامالت الصدق لمقاييس الدراسة معدالت مرتفعة، والجدول )

 الدراسة وأنه ُمصمم فعاًل لما عد من أجله وما يجب قياسه.

 ( صدق مقاييس الدراسة2) جدول

 معامالت الصدق عدد العبارات المقاييس

 0.996 53   أخالقيات العمل

 0.9750 16 االداء الوظيفي

 
قام الباحث باستخدام بعض األساليب اإلحصائية؛ لتحليل البيانات المتحصل عليها  أساليب المعالجة اإلحصائية:

تباعًا كل حسب استخدامها بواسطة البرنامج اإلحصائي من خدمة البرمجيات من خالل االستبانة، والتي سيتّم ورودها 

(، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة، وبعد االنتهاء من جمع البيانات تّمت مراجعة وترميز االستبانات SPSSالواردة في )

( Likertيا مقياس)( الُمقاس بخمس درجات، ولحساب طول خالLikertالمجمعة والصالحة للتحليل بناًء على مقياس)

 4/5(، ثم تّم تقسيمه على عدد فئات المقياس للحصول على طول الخلية أي )4= 1 -5الخماسي تّم حساب المدى )

(، وبعد ذلك تّم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد صحيح(، وذلك 0.80= 

 (:3(، وهكذا يصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول)2015في، لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية )المن

 ودرجة الممارسة Likert( طول الخلية لمقياسي الدراسة وفقًا لمقياس 3جدول )
 المستوى طول الخلية ترميز عبارات المقياس Likertالفئة فى مقياس 

 ممارسة ضعيفة جداً  1.80إلى أقل من  1من  1 غير موافق بشدة
 ممارسة ضعيفة 2.60إلى أقل من  1.80من  2 موافقغير 

 ممارسة متوسطة 3.40إلى أقل من  2.60من  3 محايد
 ممارسة مرتفعة 4.20إلى أقل من  3.40من  4 موافق

 ممارسة مرتفعة جداً  5.00إلى  4.20من  5 موافق بشدة
 

 
برنامج إحصــائي من خدمـــة البرمجيات الواردة في وعلى أساس ذلك الترميز تّم االستعانة بالحاسب اآللي واستخدام 

(SPSS.) 
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 التحليل اإلحصائي للبيانات:
 ( إلى نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغير أخالقيات العمل.4يشير الجدول )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين تجاه عبارات أخالقيات العمل 4جدول ) 

المتوسط  العبارة م االبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

احترام القوانين 
 واألنظمة

1 
ألتــزم بكــل مــا يتعلــق بعملــي وأدائــي لواجبــاتي وخــدماتي 

 الوظيفية في ضوء األحكام والمبادئ القانونية.
 مرتفعة جداً  5287. 4.416

2 
 أتّبــع التعليمــات والتوجيهــات الصــادرة مــن اإلدارة بشـــكل

 مستّمر.
 مرتفعة جداً  5958. 4.283

 مرتفعة  6625. 4.137 أتابع التعميمات والنشرات الداخلية للجامعة. 3

4 
أحـــرص علـــى حضـــور االجتّماعـــات واللقـــاءات المتعلقـــة 

 بالعمل.
 مرتفعة 7709. 4.075

 مرتفعة  8172. 3.943 أحرص على متابعة كافة أنشطة الجامعة باهتّمام. 5

 العدالة

 ضعيفة 1.226 2.301 أشعر بالعدالة في تعامل الجامعة مع كافة العاملين. 6

 ضعيفة 1.169 2.128 أتلقى راتبا شهريا مناسبا لجهدي. 7

 ضعيفة 1.239 2.226 أتلقى حوافز حسب مستوى أدائي. 8

9 
العقوبات اإلدارية التـي يـنص عليهـا القـانون مالئمـة مـع 

 المخالفات.
 ضعيفة 1.208 2.593

 ضعيفة 1.138 2.195 أعتقد أن اإلدارة تتعامل بالمساواة بين العاملين. 10

 اإلتقان

11 
احــــرص علــــى بــــذل الجهــــد بهــــدف اخــــراج العمــــل علــــى 

 أكمل وجه.
 مرتفعة جداً  5811. 4.358

12 
أعمــل علــى تنميــة قــدراتي العمليــة بهــدف تحســين أدائــي 

 في العمل.
 مرتفعة جداً  6151. 4.297

13 
من أخطـائي المهنيـة وأحـرص علـى عـدم تكرارهـا أستفيد 

 في المستقبل.
 مرتفعة جداً  5982. 4.367

14 
ــــأعلى  أحــــرص علــــى إنجــــاز األعمــــال المطلوبــــة منــــي ب

 كفاءة ممكنة.
 مرتفعة جداً  5549. 4.381

 احترام الوقت

 مرتفعة جداً  6231. 4.261 أحرص على االلتزام بأوقات العمل. 15

16 
أعــــوض إهــــداري لــــبعض أوقــــات الــــدوام خــــارج مصــــلحة 

 العمل بوقت آخر غير ساعات الدوام 
 مرتفعة 8917. 3.978

 مرتفعة جداً  6307. 4.226 أنجز كل األعمال اليومية في أوقاتها دون تأجيل. 17

18 
أحـــاول إيجـــاد طـــرق جديـــدة إلنجـــاز مهـــام عملـــي بوقـــت 

 زمني قصير.
 مرتفعة جداً  5652. 4.283
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 مرتفعة 6720. 4.168 أخطط لألعمال المطلوب تنفيذها قبل البدء بالعمل. 19

 مرتفعة جداً  6222. 4.257 أحترم أوقات اآلخرين أثناء أدائه لعمله. 20

 السرية

 مرتفعة جداً  6252. 4.394 ألتزم بالحفاظ على أسرار العمل وعدم نشرها. 21

22 
التعليمـــــات أحـــــافظ علـــــى عـــــدم اطـــــالع اآلخـــــرين علـــــى 

 والتقارير السرية التي تخصني فقط.
 مرتفعة جداً  6779. 4.3496

23 
أبتعــــد عــــن الفضــــول فــــي االطــــالع علــــى معلومــــات ال 

 تعنيني في العمل.
 مرتفعة جداً  7345. 4.3496

24 
أعطــــي معلومــــات صــــحيحة ومؤكــــدة عنــــد الســــماح لــــي 

 بذلك حسب الحاجة والغرض فقط.
 مرتفعة جداً  5565. 4.354

 مرتفعة جداً  5063. 4.354 ألتزم بإجراءات أمن معلومات العمل الخاصة والعامة. 25
−  

 األمانة

 مرتفعة جداً  5501. 4.469 أحرص على تأدية المهام الموكلة إلّي بأمانة واخالص. 26

 مرتفعة جداً  5705. 4.425 أحافظ على ممتلكات وأدوات العمل المادية والمعنوية. 27

28 
اســـتخدام مقتنيـــات العمـــل ألغـــراض العمـــل أحـــرص علـــى 

 فقط وليس ألغراض شخصية.
 مرتفعة جداً  6474. 4.288

 مرتفعة جداً  5838. 4.314 أحاسب نفسي قبل محاسبة اآلخرين.  29

 مرتفعة جداً  7168. 4.261 أشعر بالندم عند التقصير في أداء العمل. 30

 المسؤولية

 مرتفعة جداً  5782. 4.425 الموكلة لي.أحرص على تحمل مسؤولية المهام  31

 مرتفعة جداً  6558. 4.372 أهتّم بمستقبل الجامعة وأحرص على تحقيق رسالتها. 32

 مرتفعة جداً  6799. 4.230 أقدم المقترحات لتطوير وتحسين طرق العمل. 33

 مرتفعة جداً  6075. 4.376 أحرص على إعطاء صورة ايجابية عن الجامعة. 34

35 
أعتقـد أن قيــامي بواجبــاتي الوظيفيــة هــي تحقيــق للمصــلحة 

 العليا للمجتمع.
 مرتفعة جداً  5802. 4.389

 العمل كفريق

 مرتفعة جداً  6014. 4.349 أساعد زمالئي في العمل عند قيامه بأداء مهامه. 36

37 
أشــارك زمالئــي بالمعلومــات لتســهيل العمــل وتــوفير الجهــد 

 عليه.
 جداً مرتفعة  5711. 4.349

38 
أقــدم المســاعدة للموظــف الجديـــد حتــى يــتّمكن مــن إنجـــاز 

 أعماله.
 مرتفعة جداً  5716. 4.385

 مرتفعة جداً  6429. 4.274 أقوم بسد الفراغ في حال غياب أحد العاملين في قسمي. 39

40 
ــتّم التنســيق وتوزيــع المهــام بــين العــاملين لتنفيــذ األعمــال  ي

 .المشتركة
 مرتفعة جداً  6940. 4.217



 
 

 
  75                                          بنغازي بجامعة العاملين لدى الوظيفي األداء على العمل أخالقيات أثر

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

لثانيالعدد ا - لثثاالمجلد ال  

م2022 يونيو  

 مرتفعة  8615. 3.996 تسود الروح الرياضية واإليثار بين العاملين في قسمي. 41

 
االحترام وحسن 

 المعاملة

42 
أبـــادر بتقـــديم االعتـــذار فـــي حـــال صـــدر منـــي خطـــأ بحـــق 

 الزمالء أو اإلدارة
 مرتفعة جداً  5447. 4.341

 مرتفعة جداً  6792. 4.212 .أتغاضى عن الُمضايقات الصغيرة داخل بيئة عملي 43

 مرتفعة جداً  6088. 4.349 أتجنب إثارة المشاكل داخل العمل. 44

45 
أحـــرص علـــى تقـــديم المســـاعدة للـــزمالء والمـــراجعين بكـــل 

 .بشاشة وحسن خلق
 مرتفعة جداً  5309. 4.425

46 
أحـــرص علـــى التواضـــع فـــي التعامـــل مـــع اآلخـــرين أثنـــاء 

 .اللبقة أثناء العملالعمل، واستخدام األلفاظ 
 مرتفعة جداً  5901. 4.403

 النزاهة والشفافية

 متوسطة 1.3553 3.381 يتّم اشراك العاملين في وضع السياسات العامة. 47

48 
يـــــتّم اإلعـــــالن عـــــن القـــــوانين واألنظمـــــة وتحـــــديثها إلزالـــــة 

 الغموض والضبابية عنها.
 مرتفعة 1.3241 3.487

49 
علـى الكفـاءة والجـدًارة وبمعـايير  تتّم سياسـة التوظيـف بنـاء

 محددة ومعلنة.
 متوسطة 1.385 3.261

 مرتفعة 1.347 3.535 المهام الوظيفية لكل موظف واضحة ومعلنة. 50

51 
ــــــرارات مــــــع  ــــــاالعتراض ومناقشــــــة الق يســــــمح للمــــــوظفين ب

 رؤسائه.
 متوسطة 1.3854 3.283

52 
أســــعى لتحقيــــق أهــــداف الجامعــــة دون النظــــر لمصــــالحي 

 الشخصية.
 مرتفعة جداً  7586. 4.226

53 
أقـــوم بالتعامـــل مـــع المـــراجعين بمســـتوى واحـــد دون تّميـــز، 

 وأتجنب الواسطة والمحسوبية في أدائي لعملي.
 مرتفعة جداً  6221. 4.345

−  

 ( عبارات محور األداء الوظيفي للعاملين بجامعة بنغازي ودرجة الممارسة.5ويوضح الجدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين تجاه عبارات األداء الوظيفي( 5جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

 مرتفعة 8480. 3.788 يتّمتع العاملون بالمهارة والمعرفة الفنية المطلوبة إلنجاز العمل بكفاءة وفاعلية.  1

 مرتفعة 8552. 3.766 العاملون بالتفاني والجدية والقدرة على تحمل المسؤولية يتّميز 2

3 
يبذل العاملون الجهد الكافي إلنجاز المهام المطلوبـة مـنهم بالقـدر المطلـوب وفـي الوقـت 

 المحدد
 مرتفعة 8235. 3.766

 مرتفعة 8136. 3.823 يقوم العاملون بأعمالهم وفقا لسياسات واجراءات محددة. 4

 مرتفعة 1.1188 3.429 يفهم الرؤساء المعنى الحقيقي لألداء الجيد في العمل. 5

 مرتفعة 8557. 3.863 يحرص العاملون على تحسين أدائهم بشكل مستّمر. 6
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 مرتفعة 8267. 3.881 لدى العاملون المعرفة واإللمام بطبيعة األعمال الموكلة إليه. 7

 مرتفعة 8524. 3.858 مدرائهم. يلتزم العاملون بتعليمات وتوجيهات 8

 مرتفعة 7573. 3.907 يمتلك العاملون القدرة على التواصل والتعاون مع زمالئه 9

 مرتفعة 8007. 3.943 يستطيع العاملون التكيف والتأقلم مع أي تغييرات طارئة في الجامعة. 10

11 
المطلوبـــــة فـــــي أداء يوجـــــد تنســـــيق مســـــتّمر بـــــين المســـــتويات اإلداريـــــة لتحقيـــــق الجـــــودة 

 األعمال.
 مرتفعة 9046. 3.752

 مرتفعة 1.0642 3.589 تقوم اإلدارة باطالع العاملين على نتائج تقيم أدائهم. 12

13 
تســـعى الجامعـــة إلـــى تطـــوير أداء موظفيهـــا وذلـــك مـــن خـــالل القيـــام بالـــدورات والبـــرامج 

 التدريبية.
 مرتفعة 1.0841 3.637

 مرتفعة 1.0661 3.611 واإلجراءات  المتبعة في الجامعة في إنجاز األعمال بكفاءة وفاعلية.تساهم السياسات  14

15 
يوجد اهتّمام من قبل المدراء  لالقتراحات  التي يقدمها العـاملون والخاصـة بجـودة األداء 

 الوظيفي.
 مرتفعة 1.1507 3.55

16 
الدوام الرسـمي إلنجـاز األداء  يتوفر لدى العاملون الرغبة واالستعداد للعمل خارج أوقات

 الوظيفي المطلوب.
 مرتفعة 1.0321 3.646

 

 اختبار الفرضيات:

 تحليل اختبار االنحدار البسيط ألبعاد أخالقيات العمل على األداء الوظيفي  (6)جدول

معامل  معامل االرتباط المتغير المستقل
 Fقيمة  التحديد

 معامــالت االنحــدار 
قيمة  Tقيمة 

 الثابت البعد الداللة 
 القوانين  0.000 **5.547 1.774 0.471 **30.764 0.121 **0.348 احترام واألنظمة 

 0.112 1.594 3.573 0.072 2.541 0.011 0.106 العدالة

 0.000 *2.578 2.726 0.233 *6.647 0.029 *0.170 اإلتقان

 0.000 **4.369 2.032 0.407 **19.084 0.079 **0.280 احترام الوقت

 0.000 **3.651 2.217 0.349 **13.329 0.056 **0.237 السرية

 0.000 **2.642 2.654 0.249 **6.980 0.03 **0.174 األمانة

 0.000 **5.124 1.717 0.464 **26.256 0.105 **0.324 المسؤولية

 0.021 *2.328 2.769 0.228 *5.421 0.024 *0.154 كفريق العمل

 0.000 **3.814 2.144 0.367 **14.547 0.061 **0.247 االحترام وحسن المعاملة

 0.000 **6.123 2.624 0.306 **37.490 0.143 **0.397 الشفافية والنزاهة

           %.5%.* معنوية عند مستوى 1** معنوية عند مستوى 
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طردي ذى داللة إحصائية بين كل ُبعد من أبعاد  ارتباط( إلى وجود 6ُتشير نتائج التحليل الواردة بالجدول )

 عامل االرتباطأخالقيات العمل على األداء الوظيفي، حيث بلغ م

( المحسوبة F(، أيضًا تبين أن قيمة )0.01( عند مستوى داللة معنوية )0.348لُبعد احترام األنظمة والقوانين )

ير النتائج إلى أن معامل التحديد لنموذج ُبعد احترام األنظمة (، كما ُتش0.01(، وهي معنوية عند مستوى )30.764)

%( من 87.90%( من التباين في ممارسة األداء الوظيفي، بينما )12.10والقوانين حول األداء الوظيفي ُتفّسر بنسبة )

 قيمة التغُيرات في مستوى ممارسة األداء الوظيفي ُتعزى لمتغيرات أخرى.

وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد اإلتقان واألداء الوظيفي، حيث بلغ ( 6كما توضح نتائج جدول )

( وهي 6.647( المحسوبة )F(، وتبين أن قيمة )0.05(، عند مستوى داللة معنوية )0.170معامل االرتباط لُبعد اإلتقان )

%( من الظاهرة 3االختالف بمعدل )(، كما تشير النتائج أيضَا إلى أن ُبعد االتقان فسر 0.01معنوية عند مستوى )

 المبحوثة. 

واألداء الوظيفي، حيث  ( وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد احترام الوقت 6كما تبين نتائج جدول )

المحسوبة   (F) (، وتبين أن قيمة 0.05)  (، عند مستوى داللة معنوية 0.280بلغ معامل االرتباط لُبعد احترام الوقت )

( 19.084 ( وهي معنوية عند مستوى )كما تشير 0.01 ،)  النتائج أيضَا إلى أن ُبعد احترام الوقت قد فسر االختالف بمعدل

  %( من الظاهرة المبحوثة. 8)

بعد السرية  ( أيضًا إلى وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين 6ُتشير نتائج التحليل الواردة بالجدول )

(، أيضًا تبين أن قيمة 0.01( عند مستوى داللة معنوية )0.237السرية ) يث بلغ معامل االرتباط لُبعد واالداء الوظيفي، ح

 (F ) ( كما ُتشير النتائج إلى أن معامل 0.01(، وهي معنوية عند مستوى )13.329المحسوبة ،)  التحديد لنموذج ُبعد

  ين في ممارسة األداء الوظيفي.من التبا %( 5.60السرية حول األداء الوظيفي تُفّسر بنسبة )

ُبعد االمانة  ( وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين 6كذلك اوضحت نتائج التحليل الواردة بالجدول )      

قيمة  (، أيضًا تبين أن 0.01( عند مستوى داللة معنوية )0.174االمانة ) االرتباط لُبعد  واالداء الوظيفي، حيث بلغ معامل 

 (F)   التحديد لنموذج ُبعد االمانة  معامل  (، كما ُتشير النتائج إلى أن 0.01(، وهي معنوية عند مستوى )6.980لمحسوبة )ا

  ممارسة األداء الوظيفي. من التباين في  %( 3حول األداء الوظيفي تُفّسر بنسبة )
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واألداء الوظيفي، حيث  المسؤولية ( وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد 6أيضًا توضح نتائج جدول )

( المحسوبة F) (، وتبين أن قيمة 0.05)  (، عند مستوى داللة معنوية 0.324بلغ معامل االرتباط لُبعد المسؤولية )

( 26.256 ( وهي معنوية عند مستوى )كما 0.01 ،)  تشير النتائج أيضَا إلى أن ُبعد المسؤولية فسر االختالف بمعدل

  تغير التابع. %( من الم11)

واألداء  ( وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد العمل كفريق 6في حين خلصت نتائج جدول )

( F) (، وتبين أن قيمة 0.05)  معنوية  (، عند مستوى داللة 0.154الوظيفي، حيث بلغ معامل االرتباط لُبعد المسؤولية ) 

تشير النتائج أيضَا إلى أن ُبعد العمل كفريق فسر االختالف  كما  (، 0.05وى )( وهي معنوية عند مست 5.421 المحسوبة )

  %( من المشكلة البحثية. 2بمعدل )

واألداء  ( وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد االحترام وحسن المعاملة 6أظهرت نتائج جدول )

  (F) (، وتبين أن قيمة 0.05)  معنوية  داللة  (، عند مستوى 0.247الوظيفي، حيث بلغ معامل االرتباط لُبعد المسؤولية ) 

تشير النتائج أيضَا إلى أن ُبعد االحترام وحسن المعاملة  كما  (، 0.01)  ( وهي معنوية عند مستوى  14.547 المحسوبة )

 الظاهرة المبحوثة. %( من 6فسر االختالف بمعدل )

الوظيفي،  واألداء  ط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد الشفافية والنزاهة ( وجود ارتبا6بينما كشفت نتائج جدول )  

المحسوبة   (F) (، وتبين أن قيمة 0.05)  معنوية  داللة  مستوى  (، عند 0.397حيث بلغ معامل االرتباط لُبعد المسؤولية )

( 37.490  وهي معنوية عند )  أن ُبعد الشفافية والنزاهة أسهم لوحده بتفسير   تشير النتائج أيضَا إلى كما  (، 0.01)  مستوى

أن قيمة بيتا لمعامل  المتغير التابع وهو أكثر األبعاد تأثير على األداء الوظيفي ، كما  %( من 14بمعدل ) االختالف 

النزاهة على األداء (، األمر الذي يشير إلى وجود أثر دال إحصائيًا لُبعد الشفافية و 0.306االنحدار لُبعد الشفافية والنزاهة )

بقيمة وحدة واحدة سوف تؤدي إلى تغير طردي  ؛ بمعنى أن زيادة ُبعد الشفافية والنزاهة  0.01الوظيفي عند داللة معنوية 

 (. 0.01( وهي دالة معنويًا عند مستوى )6.123) T( وهذا ما دلت عليه قيمة 0.306في األداء الوظيفي بقيمة )

واألداء الوظيفي ،  العدالة  ( عدم وجود ارتباط طردي ذى داللة إحصائية بين ُبعد 6واخيرًا  بينت نتائج جدول )

  t ( ، كذلك بلغت قيمة  2.541 المحسوبة )  F (، وتبين أن قيمة 0.106حيث بلغ معامل االرتباط لُبعد المسؤولية )

 (.0.112و الداللة اإلحصائية  لها )  (1.594)
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 وبناًء على هذه النتائج: 

ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد احترام األنظمة والقوانين رفض الفرضية الفرعية األولى التي تنص على أنه:  −

 على األداء الوظيفي لدى العاملين بجامعة بنغازي.

ظيفي ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد العدالة على األداء الو قبول الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على أنه:  −

 بجامعة بنغازي. لدى العاملين 

ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد اإلتقان على األداء الوظيفي  رفض الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على أنه: −

 بنغازي. لدى العاملين بجامعة 

على األداء  احترام الوقت ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد   :رفض الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص على أنه −

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

على األداء  ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد السرية   :رفض الفرضية الفرعية الخامسة التي تنص على أنه −

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

على األداء  يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد األمانة ال   :رفض الفرضية الفرعية السادسة التي تنص على أنه −

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

على األداء  ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد المسؤولية   :رفض الفرضية الفرعية السابعة التي تنص على أنه −

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

على األداء  ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد العمل كفريق   :ثامنة التي تنص على أنهرفض الفرضية الفرعية ال −

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 

ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد االحترام وحسن المعاملة    :رفض الفرضية الفرعية التاسعة التي تنص على أنه −

  بنغازي. العاملين بجامعة على األداء الوظيفي لدى  

على األداء  ال يوجد أثر ذى داللة إحصائية لُبعد الشفافية والنزاهة   :رفض الفرضية الفرعية العاشرة التي تنص على أنه

  بنغازي. الوظيفي لدى العاملين بجامعة 
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 رابعا: نتائج الدراسة

إن مستوى ممارسة العاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي ألخالقيات العمل قد جاء بمستوى مرتفع، وقد جاءت  -1

 أبعاده مرتبة تنازليًا بناء على الوزن النسبّي حسب الترتيب التالي: 

 %,87.02بلغ مستوى ممارسة األمانة  %,87.16%, مستوى ممارسة المسؤولية بلغ  87.2)مستوى ممارسة السرية بلغ 

مستوى ممارسة العمل  %,86.92مستوى ممارسة االحترام وحسن المعاملة بلغ  %,87.02مستوى ممارسة اإلتقان بلغ 

مستوى ممارسة احترام القوانين واألنظمة بلغ  %,83.9مستوى ممارسة احترام الوقت بلغ  %,85.24كفريق بلغ 

 %(.72.9مستوى ممارسة النزاهة والشفافية بلغ  %,83.42

 إن مستوى األداء الوظيفي للعاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي قد جاء بمستوى مرتفع. -2

يوجد أثر ذى داللة إحصائية ألخالقيات العمل على األداء الوظيفي لدى العاملين في اإلدارة العامة بجامعة  -3

 بنغازي مجتمعًا وأثر لكل بعد كاآلتي:

من بعد السرية, بعد المسؤولية, بعد األمانة, بعد اإلتقان, بعد االحترام وحسن )يوجد أثر ذى داللة إحصائية لكل 

المعاملة, بعد العمل كفريق, بعد احترام الوقت, بعد احترام القوانين واألنظمة, بعد النزاهة والشفافية, على األداء 

عدم وجود أثر لبعد العدالة على األداء وخلصت نتائج الدراسة إلى  الوظيفي للعاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي(,

الوظيفي لدى العاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي، قد يعزى ذلك إلى ضعف االجور والمرتبات للعاملين في 

 الجامعة، إضافة إلى تدني قيمة الحوافز المادية والمعنوية.

مجموعة من التوصيات من أجل تعزيز مستوى من خالل ما تّم عرضه من نتائج، تقدم الدراسة : توصيات الدراسة

 أخالقيات العمل والتحسين المستّمر لألداء الوظيفي لدى العاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي،  تتمثل في اآلتي:

بما أن مستوى األداء الوظيفي جاء مرتفعًا، فالبد من تعزيزه لدى العاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي، وذلك  -

ني سياسات التوظيف الحديثة التي تعمل على معايير الكفاءة والجدارة ، إضافة إلى التركيز على الحوافز بتب

العمل  المادية والمعنوية للعاملين، عالوة على متابعة المقترحات التي يقدمها العاملون التي تخص تحسين 

  وتطويره بالشكل الذي يحقق مزايا تنافسية للجامعة قيد الدراسة. 
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االستفادة من أخالقيات العمل وبخاصة الشفافية والنزاهة في تعضيد األداء الوظيفي  لدى العاملين، وذلك من  -

  العاملين، وتفعيل الحوكمة بجامعة بنغازي. خالل تعزيز تمكين 

رفع إيالء االهتمام بشكل أكبر ألخالقيات العمل لدى العاملين باإلدارة العامة بجامعة بنغازي وذلك من خالل  -

وذلك عن طريق  سوية العدالة باعتبارها أقل أبعاد أخالقيات العمل مستوى، حيث حظيت بممارسة ضعيفة،

 إرساء قيم التعاون والتسامح والمساواة بين العاملين في اإلدارة العامة بجامعة بنغازي.
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Abstract: 

     COVID-19 is such a dangerous virus that the World Health Organization (WHO) has 

declared it a pandemic. Many countries have taken policies to control the virus spread to 

overcome this global epidemic due to its rapid transmission from one person to another. As 

the number of individuals displaying symptoms has risen worldwide, the Covid-19 virus has 

proven challenging to detect and treat at an early stage, which has become a major challenge. 

This study use supervised machine learning techniques, Decision Tree (DT), and Support 

Vector Machine (SVM) to construct an algorithm. The algorithm was trained and tested on 

the Mexican government website dataset. The results show a score of 64%  for DT and 65% 

for SVM. 

Keywords: Covid-19, Coronavirus, Supervised Machine learning. 

 الملخص

وقد اتخذت العديد من الدول سياسات  فيروًسا خطيًرا لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أعلنته وباًء. 19-يعد كوفيد    

للسيطرة على انتشار الفيروس ولعبت دوًرا فاعًًل في التغلب على هذا الوباء العالمي نظًرا النتقاله السريع من شخص إلى 

آخر ونظًرا الرتفاع عدد األفراد الذين تظهر عليهم األعراض في جميع أنحاء العالم، فقد أثبت فيروس كورونا أنه من 

ب اكتشافه وعًلجه في مرحلة مبكرة، والذي أصبح تحدًيا كبيًرا، استخدمت هذه الدراسة تقنيات التعلم اآللي الخاضعة الصع

mailto:omar.sallabi@uob.edu.ly
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، وتم تدريبها واختبارها على  SVM) و تقنية آلة المتجهات الداعمة )  (DT)لإلشراف  وبالتحديد تقنية شجرة القرار 

 ..SVM٪ لـ 65و  DT٪ لـ 64مجموعة بيانات من موقع الحكومة المكسيكية، وتم الحصول علي نتائج بدقة 

1. Introduction 

     The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic caused by the SARS-CoV-2 

poses a critical and urgent threat to global health. The outbreak began in the People's 

Republic of China's Hubei region in early December 2019 and has since expanded 

internationally (Singhal,2020; Zoabi et al.,2021). As of October 2020, the number of patients 

confirmed to have the disease has more than 39,500,000 in >180 countries. Though the 

number of people infected is probably much higher, more than 1,110,000 people have died 

from COVID-19 ( Zoabi et al.,2021).  

Predicting the COVID-19 pandemic is crucial. The ability to foresee the disease, in particular, 

allows a country to respond correctly shortly. However, there are significant obstacles to 

predicting this condition. (Mondal et al.,2021). 

The tracking of infected people, the lack of a definitive treatment option, the increased risk of 

fatality for the elderly or those with other serious diseases, the 2-week incubation period, and 

the lack of accuracy in the available datasets, period, and strictness of the lockdown are just a 

few of the challenges. (Mondal et al.,2021). 

There has recently been much interest in discovering effective COVID-19 management 

solutions. One major obstacle is the growing and changing the number of COVID-19-related 

data, which makes creating appropriate solutions difficult. Artificial Intelligence (AI) can 

assist in managing COVID-19 under certain scenarios. AI's subsets, Machine Learning (ML) 

and Deep Learning (DL) approaches can help mobilize and save time in the medical, logistic, 

human resources, and other fields. It should be noted that ML and DL are commonly utilized 

to find patterns in data samples in various medical systems. Machine learning and deep 

learning can map patterns from big data sets and improve quickly as more data becomes 

available. Moreover, AI can ensure reliability in predicting the spread of the virus, classifying 

suspected patients, and data-driven diagnosis of COVID-19 (Mondal et al.,2021). 
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In the literature, some studies are reported that focus on machine learning applied to COVID-

19. In one study (Asl et al.,2020), Fuzzy logic (FL) was chosen as one of the best 

methodologies for describing systems with a lot of ambiguity and complexity. We plan to use 

the benefits of FL in making decisions about instances that require ICU treatment. An 

interval type-2 fuzzy expert system is proposed in this work to predict ICU admission in 

COVID-19 patients. 

In this approach (Zhang and Liu,2021), a hybrid intelligent model is proposed to simulate the 

spreading of COVID-19. First, consider the effect of control measures, such as government 

investment, media publicity, medical treatment, and law enforcement, in spreading the 

epidemic. Then, the infection rates are optimized using a genetic algorithm (GA). A modified 

susceptible-infected-quarantined-recovered (SIQR) epidemic spreading model is developed. 

In addition, the SIQR model incorporates the long short-term memory (LSTM) to create a 

hybrid intelligent model. Further improving system model characteristics will obtain the 

perfect prediction model and control measures. The suggested hybrid intelligence algorithm 

offers a strong prediction capacity, according to simulation findings. 

In (Alamsyah et al.,.2021) proposed this study predicts COVID-19 with 25 attributes by 

adjusting the learning parameter of a Recurrent Neural Network to find the optimum 

parameter. After the training phase, the learning rate, hidden layer, and maximum epoch 

parameters generated the optimum value for building the best model of RNN. The values are 

0.3 for the learning rate, 6 for the hidden layer, and 450 for the maximum epoch. The 

research results show that the percentage of accuracy is 88. 

(Wibowo,2021) This approach has developed a model for predicting infected cases. The 

recovery cases from COVID-19 and mortality for each province in Indonesia using the Long 

Short-Term Memory (LSTM) machine learning method. The results of the model evaluation 

of this method used the root mean squared error (RMSE) approach. 

An ANN architecture (Shawaqfah and Almomani,2021) was created to forecast the 

devastating effects of a pandemic outbreak in Qatar, Spain, and Italy. The prediction model 

was validated and tested using official statistics data collected from each country till July 6th. 

The root-mean-square error was used to assess the model's sensitivity (RMSE). For the dates 
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studied, the mean absolute percentage error and the regression coefficient index R2 gave 

remarkably accurate values of 0.99 for the expected correlation between infected and dead 

cases. COVID-19's tested and validated growth model for these countries demonstrated the 

effects of government and medical sector initiatives to mitigate the pandemic effect. 

Moreover, the effort to decrease the spread of the virus reduces the death rate. The 

differences in the spread rate were related to different exogenous factors (such as social, 

political, and health factors, among others) that are difficult to measure. 

In this work, Decision Tree (DT) and Support Vector Machine (SVM) are used, and trials on 

the database from the Internet from the Mexican government website. 

 

2. The Proposed Model 

The structure of the proposed methodology includes the main stages that occur after the 

database of covid-19 acquisition: input covid-19 database, description of the database, and 

attributes resulting in three cases of covid, data processing, forecasting using DT, and SVM. 

The main methodology of this work is illustrated in Figure. 1. 
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Figure.1. Stages of proposed covid-19 forecasting 

 

 

2.1 The Database 

There are 566602 objects and 23 attributes in the samples obtained from the Mexican 

government website. The data comprises the patient's personal information, kind, whether or 

not the patient is hospitalized, and the patient's cases (negative, positive, or waiting). In 

addition, the onset of symptoms, intubation, and chronic disorders, such as ( asthma, 

hypertension, diabetes, and cardiovascular). 
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    2.2 Supervised Learning 

    Supervised learning is the machine learning task of learning a function that maps an input 

to an output based on example input-output pairs. It infers a function from training examples 

and labeled training data. Algorithms that require external aid are known as supervised 

machine learning algorithms. The training and testing datasets are separated from the input 

dataset, and the output variable in the training dataset has to be predicted or categorized. For 

prediction or classification, all algorithms learn patterns from the training dataset and apply 

them to the test dataset (Mahesh.,2018). The supervised machine learning algorithms 

workflow is shown in Figure2. 

 

 

The Supervised Learning Workflow. Figure 2. 

2.2.1 Decision Tree 

   Decision trees (DT) are trees that group attributes by sorting them based on their values. 

The decision tree is mostly used for classification. Nodes and branches make up each tree, 

each node represents attributes in a group that is to be classified, and each branch represents a 

value that the node can take (Dey,2016). An example of a decision tree is given in Figure.3. 

 

Figure .3. Decision Tree 
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2.2.2 Support Vector Machine 

    Another widely used state-of-the-art machine learning technique is the Support Vector 

Machine (SVM). Support vector machines are supervised learning models with related 

learning algorithms for classification and regression analysis in machine learning. In addition 

to performing linear classification, SVMs can efficiently perform a non-linear classification 

using the kernel trick. They implicitly map their inputs into high-dimensional feature spaces. 

It involves drawing lines between classes. The margins are drawn so that the distance 

between the margin and the classes is maximum, reducing the classification error 

(Mahesh.,2018). 

 

 

Figure .4. Support Vector Machine 

 

3. Experimental Result  

The entered data were classified into inpatient cases to three cases negative, positive, or 

waiting. 

     

Figure .5.a Test Result                                                                    Figure 5.b. Covid Result    
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The results shown in Figures (5a&5b) are acceptable to some extent and very close. The 

accuracy was when using the DT at 64% and 65% when using SVM.  

 

Figure. 5. Algorithms and Accuracy. 

 

4. Conclusions and Future Work 

 The world has suffered from the COVID-19 pandemic, and infections are increasing 

rapidly. Predicting it has become an inevitable necessity to preserve human life. In this study, 

supervised machine learning techniques for forecasting specifically were DT and SVM for 

training and testing on data from the Internet. The results of training and testing were 

acceptable to some extent. Still, it needs more training so that we can get more accurate 

results. 

The results of this work can be improved if the algorithms are trained more. They can also be 

improved using deep learning techniques because the algorithm can accurately predict by 

processing its data. The artificial neural network structure consists of multiple inputs, outputs, 

and hidden layers. The layer contains modules that convert the input data into information 

that the next layer can use for a particular predictive task. 
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Alfve’n Waves in Ideal MHD Plasma 
 

 

    

Abstract  

In MHD, the magnetic fields are frozen into the fluid and are elastic; displacing fluid elements 

causes magnetic restoring forces to act. This action appears as distorted magnetic field lines due 

to torsional and compressional Alfve’n waves. The eigenvectors are obtained giving the criteria 

for the Alfve’n wave’s applications.  

Keywords: Alfve’n wave, sound wave, magnetoacoustic wave. 

 :الملخص 

ع الموائ، يتم تجميد المجاالت المغناطيسية في الموائع و يؤدي ذلك الكتساب  البالزما الهيدروديناميكية المغناطيسية المثالية في

خصائص المرونة. يظهر ذلك كخطوط مجال مغناطيسي مشوهة بسبب موجات ألفاين في أشكال التوائية وتضاغطية. تم الحصول 

 .على المتجهات الذاتية مع إعطاء معايير تطبيقات موجة ألفاين

 موجة ألفين ، موجة صوتية ، موجة صوتية مغناطيسية :الكلمات المفتاحية

 

1. Introduction 

In MHD, the magnetic fields are frozen into the fluid and are elastic; displacing fluid elements 

causes magnetic restoring forces to switch on. This action appears as distorted magnetic field 

lines due to torsional and compressional Alfve’n waves, (Davidson 2016 and Haines 2011). The 

field of Alfve’n waves application is vast ranging from the interstellar, the earth magnetosphere 

to the field of fusion plasma physics, (Hosking et al 2020). The usual one-fluid equations are 

normally used in plasma. The model for a magnetoplasma is given by the MHD equations, so the 

first aim is to give a full list of MHD equations, with the criteria of their applicability for wave 

propagation. The validity conditions under which the MHD equations are used require the wave 

frequency to be, 𝜔 ≪ 𝜔𝑐𝑖 and the eigenvectors are obtained.  

In ordinary fluid dynamics, the basic dependent variables are; the density (𝜌), the temperature (T) 

and the velocity (�⃗�) with the addition to the magnetic field induction (�⃗⃗� ) for plasma. For the 
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transport of momentum the Force law is required. This group of equations is given in section (1), 

they defined what is meant by ‘Magnetohydrodynamic’ (MHD).The simplest model for a 

magnetoplasma is given by the MHD equations. In section (2) the Alfve’n waves are studied and 

the criteria of their applicability is shown, (Nazarenko 2011 and Parra 2019). 

 

2. Linearized MHD Equations  

Assuming that equilibrium quantities �⃗�0 = 0 and (𝜌0 , 𝑝0 , �⃗⃗�0  )  are constant in time and using the 

general perturbations function 𝜓(𝜉, 𝑡) for a given mode keeping only first order terms, where, we 

have introduced the fluid displacement field, (Freidberg 2014) 𝜉 : 

𝜓(𝜉, 𝑡) = 𝜓0 + �̂� 𝑒𝑥𝑝𝑖( �⃗⃗� ∙�⃗⃗�−𝜔𝑡)
 .                                                                                              (1) 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇⃗⃗⃗ ∙ (𝜌�⃗�) = 0                                                                                                                        (2) 

(
𝜕

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇⃗⃗⃗) 𝑝 = −𝛾𝑝∇⃗⃗⃗ ∙ �⃗�                                                                                                              (3) 

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
= ∇ ⃗⃗⃗⃗ × (�⃗� × �⃗⃗�)                                                                                                                      (4) 

𝜌 (
𝜕𝜐

𝜕𝑡
+ �⃗� ∙ ∇⃗⃗⃗�⃗�) = ∇⃗⃗⃗𝑝 +

1

4𝜋
(∇⃗⃗⃗ × �⃗⃗�) × �⃗⃗�                                                                                    (5)  

In what follows, we shall study various solutions and asymptotic regimes of these equations. 

 

2.1 MHD in a Straight Magnetic Field  

Equations Eq.(2-5) have a very simple static, uniform equilibrium solution: 

𝜌0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡., 𝑝0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ,   �⃗�0 = 0,   �⃗⃗�0 = 𝐵0�̂�𝑧                                                                    (6)      

We shall study this case carefully, because it is very generic in the sense that it resembles many 

other, more complicated, equilibria situations. 

     2.2. MHD Waves  
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If we have equilibrium solution of any set of equations, our first aim ought to be to perturb it and 

see what happens: the system might support waves, instabilities, possibly any other interesting 

nonlinear behavior of small perturbations. So we seek solutions to the MHD equations Eq.(2-5) 

in the form of 

𝜌 = 𝜌0 + �̂� , 𝑝 = 𝑝0 + �̂�, �⃗� =
∂ξ⃗⃗

∂t
 , �⃗⃗� = 𝐵0�̂�𝑧 + �̂�                                                               (7) 

To start with, we consider all perturbations to be infinitesimal and so linearize the MHD equations 

Eq.(2-5) as follows: using �⃗� =
𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
    we obtain;  

�̂� = −∇⃗⃗⃗ ∙ (𝜌0𝜉)                                     ⟹
�̂�

𝜌0
= −∇⃗⃗⃗ ∙ (𝜉)                                                           (8) 

�̂� = −𝜉 ∙ ∇⃗⃗⃗𝑝0 − 𝛾𝑝0∇⃗⃗⃗ ∙ 𝜉                     ⟹
𝑝

𝑝0
= −𝛾∇⃗⃗⃗ ∙ 𝜉                                                            (9) 

�̂� = ∇⃗⃗⃗ × (𝜉 × �⃗⃗�0)                                ⟹   
�̂�⊥

�⃗⃗�0
= ∇⃗⃗⃗∥𝜉⊥   ,    

�̂�∥

𝐵0
= −∇⃗⃗⃗⊥ ∙ 𝜉⊥                             (10)  

Where ∥ and ⊥ denote projections onto the direction (�̂�𝑧) of �⃗⃗�0 and onto the plane (𝑥, 𝑦) 

perpendicular to it, respectively. Equations Eq.(10) tell us that parallel displacements produce no 

perturbation of the magnetic field, that is because the magnetic field is carried with the fluid flow 

and nothing will happen if a straight uniform field is displaced parallel to itself. Recall that �̂�, �̂� 

and  �̂�  are all vectors expressed as linear operators in 𝜉. 

 

 

 

 

Figure (1): the perturbations of the magnetic field 

 

The physics of magnetic-field perturbations becomes clearer if we observe that 

�̂�

�⃗⃗�0
= �̂� +

�̂�

�⃗⃗�0
�̂�𝑧                                                                                                                    (11) 
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 The perturbed field-direction vector �̂� must be perpendicular to �̂�𝑧 (otherwise the field direction 

is unperturbed. Therefore, the perpendicular and parallel perturbations of the magnetic field are 

the perturbations of its direction and strength, respectively, Fig. (1): 

�̂�⊥

�⃗⃗�0
= �̂�,    

�̂�∥

𝐵0
=

�̂�

�⃗⃗�0
                                                                                                                (12)  

 

Finally the force term in the momentum equation is linearized, Eq. (5): 

This leads to: 

 𝜌0
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 = ∇⃗⃗⃗(𝜉 ∙ ∇⃗⃗⃗𝑝0 + 𝛾𝑝0∇⃗⃗⃗ ∙ 𝜉) +
1

𝑐
𝑗0 × �̂� +

1

4𝜋
(∇⃗⃗⃗ × �̂�) × �⃗⃗�0 

=  𝛾𝑝0∇⃗⃗⃗∇⃗⃗⃗ ∙ 𝜉 +
𝐵0

2

4𝜋
(∇⃗⃗⃗⊥∇⃗⃗⃗⊥ ∙ 𝜉⊥ + ∇∥

2𝜉⊥)                                                                                (13) 

 

Where  𝑗0 =
𝑐

4𝜋
(∇⃗⃗⃗ × �⃗⃗�0 ) , we have used Eq.(2) and Eq.(3) for �̂� , �̂� , respectively, and used 

Eq.(10) and Eq.(12) into  Eq.(13), where �̂� is given as: �̂� = ∇⃗⃗⃗ × (𝜉 × �⃗⃗�0). To obtain: 

 

𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 = 𝑐𝑠 ∇⃗⃗⃗∇⃗⃗⃗ ∙ 𝜉 + 𝑐𝑎(∇⃗⃗⃗⊥∇⃗⃗⃗⊥ ∙ 𝜉⊥ + ∇∥
2𝜉⊥)                                                                              (14)                  

 

Where two special velocities have emerged: 

    𝑐𝑠 = √
𝛾𝑝0

𝜌0
       and   𝑐𝑎 =

𝐵0

√4𝜋𝜌0
                                                                                         (15)  

The sound speed and the Alfve’n speed, respectively. The former is familiar from fluid dynamics, 

while the latter is another speed, arising in MHD, at which perturbations can travel. We shall see 

momentarily how this happens. 
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Figure (2): Coordinate system for the treatment of MHD waves. 

 

Assume wave-like solutions of Eq. (14),  𝜉 ∝ 𝑒𝑥𝑝𝑖(𝜔𝑡+�⃗⃗�∙𝑟)  . For such perturbations, 

  𝜔2𝜉 = 𝑐𝑠 k⃗⃗k⃗⃗ ∙ 𝜉 + 𝑐𝑎(k⃗⃗⊥k⃗⃗⊥ ∙ 𝜉⊥ + k∥
2𝜉⊥)                                                                         (16)  

 

Without loss of generality, let �⃗⃗� =  (�⃗⃗�⊥, 0, �⃗⃗��⃗⃗�) (i.e., by definition, �̂�𝑥 is the direction of  �⃗⃗�⊥ , see 

Fig.(2). Then Eq.(16) becomes,[1]: 

 

 𝜔2𝜉𝑥 = 𝑐𝑠
2𝑘⊥(𝑘⊥𝜉𝑥 + 𝑘∥𝜉∥) + 𝑐𝑎

2𝑘2𝜉𝑥                                                                              (17) 

  𝜔2𝜉𝑦 = 𝑐𝑎
2𝑘∥

2𝜉𝑦                                                                                                                 (18) 

  𝜔2𝜉∥ = 𝑐𝑠
2𝑘∥(𝑘⊥𝜉𝑥 + 𝑘∥𝜉∥)                                                                                               (19) 

 

The perturbations of the rest of the fields are  

�̂�

𝜌0
= −𝑖�⃗⃗� ∙ 𝜉 = −𝑖(𝑘⊥𝜉𝑥 + 𝑘∥𝜉∥)  ,   

𝑝

𝑝0
= 𝛾

�̂�

𝜌0
                                                                   (20) 

�̂� = 𝑖𝑘∥𝜉⊥ = 𝑖𝑘∥ (
𝜉𝑥

𝜉𝑦

0

)  ,               
�̂�

𝐵0
= 𝑖𝑘⊥𝜉𝑥                                                                    (21) 
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3. Alfve’n Waves  

We observe, instantly, that Eq.(18) decouples from the rest of the system. Therefore, 

𝜉  = (0, 𝜉𝑦, 0) Is an eigenvector, with two associated eigenvalues: 

    𝜔 = 𝑘∥𝑐𝑎                                                                                                                     (22)    

This is representing Alfve’n waves propagating parallel and antiparallel to �⃗⃗�0. Alfve’nic 

perturbations in the fields are: 

 𝜉 = 𝜉𝑦�̂�𝑦,   �̂� = 0, �̂� = 0, �̂� = 0, �̂� = 𝑖𝑘∥𝜉𝑦�̂�𝑦                                                             (23) 

 i.e., it is incompressible and only involves magnetic field lines behaving as elastic strings, 

springing back against perturbing motions, due to the restoring curvature force, Fig. (3a).  

 

 

Figure (3): Distortion in the magnetic field lines due to torsional Alfve’n waves. 

 

     3.1. Magnetosonic Waves 

 Equations (13.12) and (13.14) form a closed 2D system: 

  𝜔2 (
𝜉𝑥

𝜉∥
) = (

𝑐𝑠
2𝑘⊥

2 + 𝑐𝑎
2𝑘2 𝑐𝑠

2𝑘∥𝑘⊥

𝑐𝑠
2𝑘∥𝑘⊥ 𝑐𝑠

2𝑘∥
2 ) (

𝜉𝑥

𝜉∥
)                                                                           (24)  

The resulting dispersion relation is  

𝜔4 − 𝑘2(𝑐𝑠
2 + 𝑐𝑎

2)𝜔2 + 𝑐𝑠
2𝑐𝑎

2𝑘2𝑘∥
2 = 0                                                                                  (25) 
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 The four roots of this equation are: 

    𝜔2 =
1

2
𝑘3 {𝑐𝑠

2 + 𝑐𝑎
2 ± ((𝑐𝑠

2 + 𝑐𝑎
2)2 − 4𝑐𝑠

2𝑐𝑎
2𝑐𝑜𝑠𝜃2)

1

2} ,    𝑐𝑜𝑠𝜃 ≡
𝑘∥

𝑘
                                    (26)  

The two “+” solutions are the “fast magnetosonic waves” and the two “−” ones are the “slow 

magnetosonic waves”. Since both sound and Alfve’n speeds are involved, it is obvious that the 

key parameter demarcating different physical regimes will be their ratio, or, conventionally, the 

ratio of the thermal to magnetic energies in the MHD medium, known as the plasma beta: 

𝛽 ≡ 8𝜋
𝑝0

𝐵0
2 =

2

𝛾

𝑐𝑠
2

𝑐𝑎
2                                                                                                               (27)  

Clearly, magnetosonic wave contain perturbations of both the magnetic field and of the 

hydrodynamic quantities 𝜌, 𝑝, �⃗�, but working them all out for the case of general oblique 

propagation is involved. The physics of what is going on is best understood via a few particular 

case, (Kunz et al 2020): 

       3.2. Parallel Propagation 

Consider the orientation 𝑘⊥ = 0 , (𝜃 = 0). Then (𝜉𝑥, 0, 0) and (0, 0, 𝜉∥) are eigenvectors of the 

matrix in Eq.(24) and the two corresponding waves are: 

 a) An Alfve’n wave, with perturbation in the �̂�𝑥 −direction: 

𝜔2𝜉𝑥 = 𝑘∥
2𝑐𝑎

2𝜉𝑥   ⟹   𝜔 = ±𝑘∥𝑐𝑎                                                                                    (28)            

  𝜉 = 𝜉𝑥�̂�𝑥,      �̂� = �̂� = �̂� = 0,      �̂� = 𝑖𝑘∥𝜉𝑥�̂�𝑥                                                                (29)      

         

At high β, it becomes the slow wave, at low β, it becomes the fast wave. 

b) The parallel-propagating sound wave:  

  𝜔2𝜉∥ = 𝑘∥
2𝑐𝑠

2𝜉∥    ⇒   𝜔 = ±𝑘∥𝑐𝑠                                                                                    (30)                    

      𝜉 = 𝜉∥�̂�𝑧   ,
�̂�

𝜌0
= 𝑖𝑘∥𝜉∥ ,

𝑝

𝑝0
= 𝛾

�̂�

𝜌0
 ,   �̂� = �̂� = 0                                                         (31)               

At high β, this becomes the fast wave, at low β, it changes into the slow wave, the magnetic field 

does not participate at all in this case. 
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Figure (4): Compression of the magnetic field lines due to compressional Alfve’n waves. 

     3.3. Perpendicular Propagation 

Now consider the orientation, 𝑘∥ = 0, (𝜃 =
𝜋

2
 ). Then (𝜉𝑥, 0, 0) is again an eigenvector of the matrix 

in Eq.(24). The resulting fast magnetosonic wave is again a sound wave, but because it is 

perpendicularly propagating, both thermal and magnetic pressures get involved. The 

perturbations are compressions and rarefactions in both the fluid and the field, and the speed at 

which they travel is a combination of the sound and Alfve’n speeds, (Kunz et al 2020), with the 

latter now representing the magnetic pressure response:  

𝜔2𝜉𝑥 = 𝑘⊥
2(𝑐𝑠

2 + 𝑐𝑎
2)𝜉𝑥   ⟹ 𝜔 = ±𝑘⊥√𝑐𝑠

2 + 𝑐𝑎
2                                                               (32)           

   𝜉 = 𝜉𝑥�̂�𝑥  ,       
�̂�

𝜌0
 = −𝑖𝑘⊥𝜉𝑥  ,

𝑝

𝑝0
 = 𝛾

�̂�

𝜌0
   ,

�̂�

𝐵0
= −𝑖𝑘⊥𝜉𝑥   , �̂� = 0                                   (33)           

Note that the thermal and magnetic compressions are in phase and there is no bending of the 

magnetic field, Fig.(4a). 

4. Conclusion 

It is interesting to notice that the associated magnetic perturbation   �̂� = 𝑖𝑘∥𝜉𝑦�̂�𝑦 in Eq.(23) acts 

perpendicularly to the confining magnetic field �⃗⃗�0 = 𝐵0�̂�𝑧 . Therefore, it induces torsion of the 

magnetic field lines and is called torsional Alfve’n wave (see Fig. (3a)). 

 Note from Eq. (33) that the thermal (
𝑝

𝑝0
 = −𝑖𝛾𝑘⊥𝜉𝑥) and magnetic compressions 

 (
�̂�

𝐵0
= −𝑖𝑘⊥𝜉𝑥) are in phase and there is no bending of the magnetic field, (see Fig. (4a)), this 

mode is therefore commonly referred to as the compressional Alfve’n wave. Also remember that 

there are two types of perturbations involve, in the strength and in the direction of the magnetic 

field. 
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Abstract  

Carbon steel is one of the most common materials used in engineering and industrial applications. 

The low corrosion resistance of carbon steel in certain environments, such as in marine 

environments, is one of the major drawback related to its use. The rate of corrosion of steel in salt 

solution depends on the salt concentration as well as cathode to anode area ratio. In this work, an 

experimental investigation was performed to study the effect of cathode to anode area ratio on 

corrosion rate of carbon steel at different concentration sodium chloride (NaCl wt%) solution. 

Nine Carbon steel samples of known metallurgical composition were used to perform the 

experiments. All carbon steel samples connected with different area of cupper samples (0.5:1, 1:1, 

and 2:1). Each couple of steel-copper samples was individually immersed in three groups of 

plastic vessels filled different chloride concentration solutions (1%, 3% and 5 %) (NaCl wt%). 

Experimental results showed that a corrosion rate is affected significantly by changing the cathode 

to anode area ration, where the corrosion rate increases with increasing cathode to anode area 

ratio. In the addition, the corrosion rate increases with increasing salt concentration up to 3% then 

it decreases afterward. 
 

Key Words: Galvanic corrosion, carbon steel, cathode/anode area ratio, chloride concentration, 

corrosion rate  

 الملخص

 عند دلحديا من التآكل معدل على األنود مساحة الى الكاثود مساحة نسبة تأثير لدراسة تجريبية دراسة إجراء تم العمل هذا في

 ركيبهت معروف الصلب الكربون من عينات تسعة استخدام تم البحث من الهدف لتنفيذ .الصوديوم كلوريد لمحلول مختلفة تراكيز

 بحيث  ختلفةم وبمساحات انود كا نحاسية صفائح مع منفرد بشكل الكربوني الكربون من العينات جميع ربط تم حيث. الكيميائي

 األوعية من مجموعات ثالث في فردي بشكل وضعت العينات من زوج كل. عينات ثالث واحدة كل ،(1: 2 و ،1: 1 ،1: 0.5 )

 التآكل معدل أن التجريبية النتائج وأظهرت .(٪5 و ٪3 و ٪1) الصوديوم كلوريد من مختلفة  بتركيز محاليل بها البالستيكية

 مساحة الى ةنسب الكاثود مساحة زادت كلما التآكل معدل يزداد حيث األنود، مساحة إلى الكاثود  مساحة بتغيير كبير بشكل يتأثر

 .%3كلوريد الصوديوم ثم يتناقص بزيادة التركيز اكثر من  تركيز زيادة مع التآكل معدل يزداد ذلك، إلى وباإلضافة.  االنود

.التآكل الجلفاني، صلب كربوني، نسبة مسااحة الكاثود إلى االنود، تركيز الكلورايد، معدل التآكلكلمات مفتاحية:   
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1. Introduction 

Corrosion of metals is considered among the most serious engineering challenges facing large 

sectors of industrial plants and civil engineering construction projects affecting their economic 

and technical feasibility. It is defined as an electrochemical process that occurs in metals due to 

environmental conditions. Metal oxides are more stable than metals, therefore metals have a 

tendency to convert to metal oxide or other compounds (Fontana 1978). The electrochemical 

theory of corrosion relates corrosion to a network of short - circuited galvanic cells on the metal 

surface. Every corrosion cell, as shown if Figure 1, consists of four essential elements which are 

an anode, a cathode, an electrolyte and an electrical connection (Bradford 1993 and Scully1990).  

Anode is the electrode where galvanic reaction(s) generate electrons, therefore negative ions are 

discharged and positive ions are formed causing corrosion to the anode. Cathode, on the other 

hand, receives electrons so that positive ions are discharged and negative ions are formed and as 

a result the cathode is protected from corrosion. The electrolyte aqueous environment provides a 

path for ionic conduction between the anode and the cathode while the electrical connection 

allows the electrons to be transmitted through it. Among the factors affecting corrosion rate are 

the anode to cathode area ratio and the concentration of dissolved oxygen and dissolved salts in 

the aqueous environments (Herbert and Winston 2008). 

Oxygen solubility in water decreases continuously with increasing sodium chloride concentration, 

suggesting lower corrosion rates at the higher sodium chloride concentrations (Weirick 1982). 

Initially, corrosion rate increases apparently due to a change in the protective nature of the 

diffusion – barrier rust film that forms on corroding iron in distilled water having low 

conductivity. Since oxygen depolarization controls the rate throughout the sodium chloride 

concentration range, it is important to understand why the rate increases reaching maximum and 

then decreases. 

 

 

Figure 1.  corrosion cell  
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Anodic reaction is the oxidation of metal to it's ion. This can be written in the general form:   

. 

There are several different cathodic reactions that are frequently encountered in metallic 

corrosion. The most common are hydrogen evolution, oxygen reduction metal ion reduction and 

metal deposition. 

The rate of galvanic corrosion depends on the relative surface areas and the corrosion potentials 

of the anode and cathode as well as temperature (Cheng and Steward 2004).  

Corrosion rate can be expressed in a variety of ways such as percent weight loss, milligrams per 

square centimeter per day, and grams per square inch per hour, These do not express corrosion 

resistance in terms of penetration. Mils penetration per year (mpy) is the most common way to 

express corrosion rate ,where 1Mil = 10-3 in , this expression is readily calculated from the weight 

loss of the metal sample during the corrosion test by the formula given below : 

 

𝑚𝑝𝑦 =  
534 × 𝑊

𝐷 × 𝐴 × 𝑇
 

              

Where: 

W = weight loss, mg . 

D = density of sample, g/cc . 

A = area of sample, in2 

T = exposure time, hr . 

 

This paper aims at exploring the effect of cathode to anode area ratio on corrosion rate of carbon 

steel when connected to copper cathodes at different concentrations of sodium chloride solution. 

 

2. Experimental setup 

The experimental work involves the estimation of the rate of corrosion for nine samples of carbon 

steel  when connected to copper cathodes of different areas ( anode to cathode area ratio: 0.5:1, 

1:1, and 2:1) and immersed in sodium chloride solutions of different concentrations (1% and 3% 

and 5%). The solutions are prepared using sodium chloride with purity of 99.9% in distilled water. 

M→M
+n

+ne
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Humidity is removed from the salt using an oven with 60˚ C for 40 minutes, then using desiccators 

for 30 minutes as shown in Figure 2. The carbon steel samples were weighted, Figure 3, and each  

sample was connected with its corresponding copper plate by an insulated copper wire. Each 

couple was immersed in sodium chloride with the specified concentration as shown in Figure 4. 

After thirty days of continuous daily monitoring of all samples, all samples were removed and 

cleaned, Figure 5. The samples were then reweighed and then corrosion rate was calculated. 

 

 

        

         (a)                                                           (b) 

                 Figure 2. (a) Oven used to dry NaCL and (b) desiccator to remove humidity 

 

 

 

Figure 3. Sample is weighed before and after the experiment 
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Figure 4. A sample in the first day 

           

Figure 5 The samples after 30 days and before cleaning 

 

3. Results and discussion 

Table 4.1 gives a summary of weight measured and corrosion rate calculated for the nine samples 

before and after thirty days duration.  

 

Table 4.1 Results of The samples 

No. of 

Sample 
Chloride 

concentration % 
cathode/anode 

area % 

weight 

before in 

(gr) 

weight 

after in 

(gr) 

weight 

loss  
(gr) 

mpy after 

thirty(30) days 

1 

1% 

0.5:1 78.8669 78.7619 0.105 0.321125016 

2 1:1 80.2141 80.0251 0.189 0.578025029 

3 2:1 82.8752 82.6192 0.256 0.782933372 

4 

3% 

0.5:1 81.3394 81.0714 0.268 0.819633374 

5 1:1 87.1132 86.7942 0.319 0.975608382 

6 2:1 81.1701 80.7461 0.424 1.296733397 

7 

5% 

0.5:1 80.2943 80.0443 0.25 0.764583371 

8 1:1 72.5615 72.2735 0.288 0.880800044 

9 2:1 82.4871 82.1281 0.359 1.097941721 
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Figure 6 and Figure 7 show the variation of the corrosion rate of carbon steel plate samples at 

different sodium chloride concentrating and different cathode to anode area ratio after 30 days. It 

can be noted that, the corrosion rate increases with increasing at cathode to anode area ratio. In 

addition, the corrosion rate increases by increasing sodium chloride concentration up to 3 % then 

it decreases. It can be seen that the highest corrosion rate occurred at highest cathode to anode 

area ratio (2:1) and concentration of sodium chloride solution of 3%. The increased corrosion rate 

with increasing cathode to anode area ratios can be explained in the light Faradays Law. Although 

changing the cathode to anode area ratio does not change the current flowing between the cathode 

and the anode, it does indeed change the current density which in turn affect the rate of corrosion. 

Decreasing the anode area increases the current density in the anode and increases the corrosion 

rate. Therefore it is unfavorable to have high cathode to anode area ratio. Figure 8 shows the 

combined effect of both concentration and area ratio. 

 

 

 

Figure 6 Dependence of corrosion rate on chloride concentration 

 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

C
o

rr
o

si
o

n
 r

a
te

, 
m

p
y

Chloride concentration

0.5:1 1:1 2:1cathod to anode area 



                                                                                   
 

 

Experimental study of the effect of cathode to anode...      109 

 

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

الثانيالعدد  - الثالثالمجلد   
م2022 يونيو  

 

 

Figure 7 Effect of area ratio on corrosion rate 

 

 

 

 

Figure 8. The relation between corrosion rate, cathode to anode area ratio and chloride 

concentration 

4.  Conclusion 

The experimental results obtained in this project lead to the conclusion that corrosion rate 

increases with increasing cathode to anode area ratio and with increasing salt concentration. For 

this work, the maximum corrosion rate was 1.297  mpy at cathode to anode area ratio of 2:1 and 

sodium chloride concentration of 3% while the minimum rate of corrosion was 0.326 mpy at 

cathode to anode area ratio of 0.5:1 and chloride concentration of 1%. Both galvanic and pitting 

corrosion were noticed in the experiment. It is advisable to keep small cathode to anode area ratio 

to minimize galvanic corrosion. 
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 Application of Artificial Neural Network Technique for prediction of 

Injection Molding Process 

 

Abstract  

This Present study has been made to predict the process parameter during forming of PVC (L-

bow) fitting by injection molding machine using Artificial Neural Network (ANN). Four input 

process parameters of injection molding machine namely filling time, refill time (RFT), tonnage 

time (TT) and Ejector retraction time (ERT)) is chosen as variables to determine the process 

performance in terms of cycle time (CT). The ANN models presented excellent predictions, and 

the comparison between the predicted values and the experimental values was carried out based 

on the mean absolute percentage error. The ANN model gave a Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) of 1.4 % which confirms the accuracy of the model. 

Keywords: Injection molding, Artificial Neural Network (ANN), Mean Absolute Percentage 

Error (MAPE) 

 الملخص:

عن طريق آلة التشكيل بالحقن باستخدام  (L القوس) PVC تشكيل تركيبتم إجراء هذه الدراسة الحالية للتنبؤ بمعامل العملية أثناء 

يتم اختيار أربع معلمات لعملية اإلدخال آللة التشكيل بالحقن وهي وقت الملء ، ووقت  .(ANN) الشبكة العصبية االصطناعية

ء العملية من حيث وقت كمتغيرات لتحديد أدا ((ERT) ، ووقت سحب القاذف (TT) ، ووقت الحمولة (RFT) إعادة الملء

تنبؤات ممتازة ، وأجريت المقارنة بين القيم المتوقعة والقيم التجريبية بناًء على متوسط نسبة  ANN قدمت نماذج .(CT) الدورة

 .مما يؤكد دقة النموذج 1.4٪ (MAPE) متوسط نسبة الخطأ المطلق ANN الخطأ المطلق. أعطى نموذج

1- Introduction  

Injection molding is a difficult process for many manufacturers and researchers to produce 

products that meet their requirements and maintain the desired quality at the lowest cost. More 

complex and parameter manipulations can affect product quality and high manufacturing costs. 

The main goals of injection molding are to improve product quality, reduce cycle times and reduce 

manufacturing costs. Injection molding (IM) technology enables the production of parts with 

complex shapes in large quantities in short cycle times with excellent dimensional accuracy. 

Quality and production issues directly affect the expected profits of the injection molding 
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industry. Injection molding quality properties are categorized into mechanical properties, 

dimensions, or measurable properties and attributes. All manufacturing activities want optimized 

productivity and quality. In plastic injection molding, quality is determined by considering part 

design, mold design, and mold accuracy, and scrap-free, defect-free hills also ensure productivity 

and optimize cycle time. Response surface methodology (RSM) is a collection of statistical and 

mathematical methods that are useful for modeling and analyzing technical problems. From a 

manufacturing perspective, cycle time can be seen as the most important factor in improving 

production rates. It is important to achieve better quality and lowest product cost based on 

customer demand. It is a characteristic that improves the manufacturing cost of the product (Amit, 

et al, 2014). Cycle time has been identified as a quality aspect and is assumed to be directly related 

to mechanical section performance and production rate. Aside from quality, there is another 

criterion known as productivity, which is directly proportional to an organization's profitability 

and goodwill. As a result of these factors, and divide time in molding process   

 حفظ الترجمة

Injection molding is one of the most important and common plastic molding processes. A set of 

modeling tools and optimization algorithms can be used to determine the optimal process 

conditions for injection molding of a specific part. Analytical modeling of the process is 

impossible or difficult due to the complexity of the injection molding process and the large 

number of parameters and their interactions. Therefore, use an artificial neural network (ANN) to 

model the process. To model a process through a neural network, we need process condition data. 

After the modeling step, the model is combined with the genetic algorithm (GA). Optimized 

conditions are achieved based on the injection target transformed into a fitness 

function.(Mohammed. et al, 2013). Rishi et al. determined the appropriate parameters in the 

production of plastic products in. The term force. The paper described the effect of temperature, 

pressure and cooling time. Plastic polycarbonate is studied in this paper which is commonly used 

in industries. The operating parameters must be correct and can produce a better product. There 

are changes that occur in the product with a change in parameters. The optimum parameter is 

related to quality to produce a product without defects such as short casting, flashing, etc. The 

plastic product (tea dish) is produced from polycarbonate plastic using De-Tech85 LNC5 

injection molding machine with different melting temperature, injection pressure and cooling 

time. The tensile strength test of each workpiece was carried out with a Tinius Olsen H10K-T 

UTM. Each panel has showed different strength, surface finish and some other characteristics 

differences. Using Taguchi and ANOVA optimal value or best value Melting temperature, 
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injection pressure and cooling time are obtained (Pareek R. and Bhamniya J., 2013). An optimized 

algorithmic artificial neural network and particle swarm (PSO) algorithm method for optimizing 

the injection molding process was proposed by Yingjie et al. He first proposed an integrated finite 

element analysis of the injection molding process, the residual stresses caused by cuffing during 

assembly, and the mechanical performance of the serviced product. Then an inverse neural 

network model was developed to map the complex nonlinear relationship between process 

parameters and product mechanical performance. The PSO algorithm has been linked to this 

predictive model to improve process parameters and thus significantly improve mechanical 

performance. A case study of polycarbonate (PC) car windows is presented. They determined the 

optimal values of process parameters to reduce the maximum stress of von Mises within the 

window of a PC vehicle under shock loading (Yingjie et al, 2015). 

 

1.  Artificial Neural Networks  

Artificial Neural Network (ANN) is a computational technique when formulating an algorithmic 

solution for a problem becomes impossible or modeling tools for statistical data is not linear in a 

case with a lot of samples and the purpose of predicting the future [Farideh, el at, 2018]. An 

artificial neural network (ANN) is a collection of artificial neurons that collaborate to solve 

nonlinear approximations, determine target functions, and other tasks. ANNs learn from samples 

in the same way that people do. The three major layers of ANNs are input, hidden, and output. 

They are made up of a sequence of nodes connected by weights. The input data is multiplied by 

the associated weight of the neuron, then a bias is applied to the outcome. Finally, as shown in 

Figure 1, the output is sent through a non-linear filter called the activation function (transfer 

function) to produce the final output. 

 

Fig 1. Fundamental Elements of Artificial Neural Network. 
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Each problem's number of neurons and layers can be determined by trial and error. The multi-

layer feed-forward network is an acyclic network in which signals pass through the network solely 

in a forward manner, starting with the input neurons and ending at the output neurons shown 

figure 1 Problem-solving procedures are a set of properties that ANNs have. Learning ability, 

generalization ability, parallel processing, resilience, application, and fault-recognition are all 

significant capabilities of ANNs. 

2. Experimental Details 

In this experimental study, the fabric to be machined is PVC with diverse chemical compositions 

shown figure 2 (Amit, et al, 2014). Examination of system row fabric polyvinyl chloride 

(C2H3Cl)n become finished the usage of as in step with the requirement. The system operations 

are taken as in step with the situations given through the layout matrix randomly if you want to 

keep away from mathematical errors. The Cycle time may be taken as the output of this study. 

 
Fig. 2 Injection molding machine and Product (Amit, et al, 2014). 

3. Result and Discussion  

The upper (+1) and lower (-1) levels of all the four parameters and their designations are shown 

in Table 1. The number of experiments shown in Table 2 was obtained from previous work (Amit, 

et al, 2014). As there are four input parameters namely Filling Time, Refill Time, Tonnage Time, 

Ejector Retraction Time therefore total 31 experiments were studied. The output response selected 

for these experiments is cycle time.  

Table 1. Factors and their levels 

Symbol Factors Units +1 0 -1 

FT Filling Time Sec 23 24 25 

RFT Refill Time Sec 36 37 38 

TT Tonnage Time Sec 68 70 72 

ERJ Ejector Retraction Time Sec 1.36 1.38 1.4 
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Table 2. Experimental Data for actual Cycle Time 

 No. Exp FT RFT TT ERT Actual Cycle Time  

1 23 36 0.68 1.36 95.03 

2 25 36 0.68 1.36 96.88 

3 23 38 0.68 1.36 95.89 

4 25 38 0.68 1.36 96.96 

5 23 36 0.72 1.36 95.68 

6 25 36 0.72 1.36 97.27 

7 23 38 0.72 1.36 95.25 

8 25 38 0.72 1.36 97.5 

9 23 36 0.68 1.4 95.61 

10 25 36 0.68 1.4 97.3 

11 23 37 0.68 1.4 95.37 

12 25 38 0.68 1.4 97.45 

13 23 36 0.72 1.4 95.76 

14 25 36 0.72 1.4 97.7 

15 23 38 0.72 1.4 95.89 

16 25 38 0.72 1.4 97.5 

17 23 37 0.7 1.38 95.9 

18 23 37 0.72 1.38 95.85 

19 24 38 0.72 1.38 96.2 

20 24 38 0.7 1.38 96.1 

21 24 37 0.68 1.38 96.13 

22 24 36 0.72 1.38 96.18 

23 24 36 0.7 1.36 96 

24 24 37 0.68 1.4 96.33 

25 24 37 0.68 1.36 96.2 

26 24 37 0.72 1.36 96.3 

27 24 37 0.7 1.4 96.5 

28 24 38 0.72 1.4 96.78 

29 24 37 0.7 1.38 96.68 

30 24 37 0.72 1.38 96.45 

31 24 36 0.7 1.38 96.4 

 

The actual values of the cycle time obtained by the experimental and the predicted values of the 

cycle time calculated using ANN model are shown in Table 3. 
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Table 3: The actual values and the predicted values of tensile strength 

No. Exp FT RFT TT ERT Actual Cycle Time 
Prediction Cycle Time 

(ANN) 

1 23 36 0.68 1.36 95.03 95.9 

2 25 36 0.68 1.36 96.88 96.9 

3 23 38 0.68 1.36 95.89 95.9 

4 25 38 0.68 1.36 96.96 97.4 

5 23 36 0.72 1.36 95.68 95.7 

6 25 36 0.72 1.36 97.27 97.4 

7 23 38 0.72 1.36 95.25 95.7 

8 25 38 0.72 1.36 97.5 97.5 

9 23 36 0.68 1.4 95.61 95.6 

10 25 36 0.68 1.4 97.3 97.3 

11 23 37 0.68 1.4 95.37 95.4 

12 25 38 0.68 1.4 97.45 97.5 

13 23 36 0.72 1.4 95.76 95.7 

14 25 36 0.72 1.4 97.7 97.1 

15 23 38 0.72 1.4 95.89 95.9 

16 25 38 0.72 1.4 97.5 97.5 

17 23 37 0.7 1.38 95.9 95.9 

18 23 37 0.72 1.38 95.85 95.9 

19 24 38 0.72 1.38 96.2 96.2 

20 24 38 0.7 1.38 96.1 96.1 

21 24 37 0.68 1.38 96.13 96.5 

22 24 36 0.72 1.38 96.18 96.2 

23 24 36 0.7 1.36 96 96.0 

24 24 37 0.68 1.4 96.33 96.3 

25 24 37 0.68 1.36 96.2 96.2 

26 24 37 0.72 1.36 96.3 96.3 

27 24 37 0.7 1.4 96.5 96.4 

28 24 38 0.72 1.4 96.78 96.8 

29 24 37 0.7 1.38 96.68 96.3 

30 24 37 0.72 1.38 96.45 96.5 

31 24 36 0.7 1.38 96.4 96.4 
 

To validate the ANN model, a comparison between the actual values and the predicted values of 

cycle time is presented based on the mean absolute percentage error (MAPE) value. This value 

was calculated using equation (1). This value was 1.4%, which indicates that the model is having 

good prediction accuracy. Also, Figure 3 shows the comparison between the actual values and 

the predicted values of cycle time. It can be seen from Figure 3 that the ANN models can reflect 

the actual value of the cycle time.  
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𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ |𝐴−𝑃| /𝐴 𝑛

𝑖=1

𝑛
∗ 100%                       (1) 

Where:  

A: The actual value for cycle time. 

P: The predicted value for cycle time. 

n : Number of Experimental. 

 

 

Fig.3.The comparison between the actual values and the predicted values of Cycle Time 

 

4. Conclusions 

In the study, an Artificial Neural Network (ANN) was implemented to predict the cycle time of 

PVC (C2H3Cl)n material on an injection molding machine are explained. The ANN models 

presented excellent predictions, and the comparison between the predicted values and the 

experimental values was carried out based on the mean absolute percentage error. The ANN 

model gave a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 1.4 % which confirms the accuracy of 

the model. It can be inferred that ANN is an effective modeling technique for accurate prediction 

and improving the performance of the cycle time in an injection molding machine. 
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