
                                                                              
 

 
 

                            1   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م2023  يناير

 

  المجلة العلمية للجامعة المفتوحة بنغازي

 

عن الجامعة المفتوحة بنغازي تهتم بنشر مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر 

 البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت العلوم اإلنسانية والتطبيقية

 

 173/2019رقم اإليداع في دار الكتب الوطنية ببنغازي: 

 

البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر الباحث )الباحثين(، وال تعبر 

 بالضرورة عن وجهة نظر أسرة التحرير أو الجامعة المفتوحة بنغازي.
 

 ترسل البحوث والمراسالت المتعلقة بالمجلة الى العنوان التالي:

Email: Journal_editor@oub.edu.ly 

Web: //WWW.journal.oub.edu.ly 

 

mailto:Journal_editor@oub.edu.ly


                                                                              
 

 
 

                            2   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م2023  يناير

 المشرف العام: أ.د سالم محمد األوجلي

 هيئة التحرير:

 رئيس هيئة التحرير أ.د. عبدالقادر انويجي البدري

 عضوا أ.د. عبدالغفار فرج المنفي

 أ.د.سعد محمد الزليتني

 د. طارق علي الشهيبية                                                             

 عضوا

 عضوا

 عضوا د. هشام عبدالعزيز الفرجاني

 عضوا د. جمعة محمد الفاخري

 

  

  



                                                                              
 

 
 

                            3   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م2023  يناير

  التحرير: كلمة أسرة

 القراء األفاضل

الصدور مع عام يمضي وعام جديد بصدور هذا العدد تختتم المجلة عامها الثالث، ويتواكب هذا    

لقد كان غاية هذه  يأتي، نأمل أن يهّل علينا وعلى كافة شعوب األرض بالسالم والخير والنماء

المطبوعة منذ ميالدها هو دعم الفكر المستنير والفعل الطموح، وفتح صفحاتها لمن يخصونها 

ببحوثهم القيمة ودراساتهم الجادة، لذا نتوجه بكل إخالص لكافة الباحثين والمهتمين بأن ميزاننا 

حقول العلم والمعرفة، الدقيق هو ما تتضمنه هذه البحوث والدراسات من إسهامات رصينة في كافة 

نجازاتها  وهذا ما يحكم اختيارنا للموضوعات المقبولة للنشر، مع إيماننا التام بأن تجارب األمم وا 

 يخّلدها التاريخ طالما هناك عقول تبدع وسواعد تصنع. 

 القراء األعزاء

والمحاسبة  ةبحوث والدراسات في مجاالت اإلدار كما عودناكم يحفل هذا العدد بباقة متنوعة من ال

 مع تطبيقات على البيئة المحلية والوطنية. والعلومالطب والهندسة و  واآلداب

وفي الختام ال يفوتنا أن نتوّجه إلى جميع متابعينا بأن ال يبخلوا علينا بمالحظاتهم القيمة التي 

 تساعدنا كثيًرا في تجويد المجلة وتطويرها.

 وهللا ولي التوفيق.    

 

                                                   لجامعة المفتوحةالعلمية لمجلة ال سرة تحريرأ
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  :هوقواعدر شالن   شروط

 تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا للشروط اآلتية:

 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.عهد واإلقرار الذي تعتمده المجلّ 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 

 .يهاة إلمستند، 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  ات قانونّية، أو ما ُيخلّ تجاوز 

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

بين األسطر، والهوامش  1.5يقّدم البحث مكتوبًا بالّلغة العربّية أو الّلغة اإلنجليزّية ومطبوعًا 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

( للجداول واألشكال، وأّما البحوث المقّدمة بالّلغة اإلنجليزّية يجب أن 10( للمتن، وحجم )12وحجم )
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( 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 ) عددال يزيد  -

 (Keywordsة )عدد الكلمات المفتاحيّ ، 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  -

 .وجهة العمل، والبريد اإللكترونيّ 

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 للمؤّل  وسنة ؛ فُيشار إلى المراجع في متن البحث باالوأّما طريقة الّتهميش في المتن  (6

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

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

 خير للمؤل  األّول وُيكتب بعده وآخرون مثال ذلك: ) الفاخريفُيشار إلى االسم األ ينُمؤّلف 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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ب ، كما يجشروسنة 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

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

ن إواقص )إخطار الباحث بالنّ  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 

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

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

 فيها.

العلمّية ة مجلّ الشر إلى ا، تنتقل حقوق النّ 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



                                                                              
 

 
 

                            7   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م2023  يناير

 بنغازيالمفتوحة م من المجلة العلمية للجامعة 2023ت المجلد الرابع العدد األول ينايرمحتويا

 الصفحة إسم الباحث عنوان البحث م

 العلوم اإلنسانية

 عبدهللا الصاديأحمد  دور الحديث في التفسير 1

 منصور شعث المالكي

9 

على العاملين دراسة ميدانية -العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي 2

 فرع ميناء بنغازي البحري –الشركة الليبية للموانئ ب

 26            رضــــوان ين فرج ــحس

 في الفساد من الحد على المحاسبة ديوان مراجعي كفاءة تأثير 3

 (حالة دراسة)  التجارية بالمصارف المستندية االعتمادات

 قادر عامرلانس عبدا

 المصري عبدالحميد محمد

51 

 العلوم التطبيقية

 

4 
ANDERSON-HYNSE DISMEMBERED 

PYELOPLASTY IN THE MANAGEMENT OF 

URETERO-PELVIC JUNCTION OBSTRUCTION 

[EFFICIENCY AND POPULARITY]. 

Hossam H. Bakkar 

Abdulraof  Elkwafi 

 Ali  A.  Elobidi   

 77 

5 BULK CHLORINATION DECAY MODELING 

FOR BENGHAZI WATER DISTRIBUTION 

SYSTEM. 

Abdelwahab  M. 

Bubtiena 

92 

6 ASSESSMENT OF SINGLE ZONE BUILDING 

ENVELOPE USING TRANSIENT SYSTEM 

SIMULATION TOOL (TRNSYS). 

Azeldin  El-sawi 112 

عزل وتعريف األنواع البكتيرية الملوثة للخبز المباع في أفران الخبيز  7

 ومحالت بيع المواد الغذائية في مدينة إجدابيا.

  بوحنتيشة رمضان محمد

 

121 

 



                                                                              
 

 
 

                            8   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م2023  يناير

 

 العلوم اإلنسانية

Humanities 
 



 
 

 9                                                                  دور الحديث في التفسير

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

ولالعدد األ - رابعالمجلد ال  

م3202 يناير  

 دور الحديث في التفسير

 

 مقّدمة:

الحمد هلل الذي أرسللر رسللبلل دىلودي بدلح الحبي ب ليح لل مح م ىلع ال شع برلل ىرر الرللرار  بمرللىلر المشل  ري مى  ري بد ي  

ال ر ىب بالىًدى ُمفحًمى أل ز بباء  البشغىب مح لصلللللللللىد  ا ددىب  بنزل لشيل  تىًدى ُم  ًزا أفحع مصلللللللللىء  الالدىب مح ال ر  

ر بأنذر  بذ ر المبالق لتذ ر  بء ي لح أيىع  دأظور بيىنىت بأبور ح ج ءرآًنى لر ًيى غلر ذي لبج  آمر فيل بز ر  بدرللللللللللي

ر  أنز  مصللللىلل بالح ع لل دحسلللل  الا مع الاىلي  لي تبر  بضللللر  فيل ضللللرب  ا مبىل للتدبر  بدلي لشل آيىت التبحلد للتف ي

 من مًى.

فقد أكرع هللا هذه ا م  دىلقرآح الكريع ف ىنت الر أمي  أار ت لشنىس  لندمى   شتل منوىً ى لوى بدسللللللللللللللتبًرا ف  حيىتوى  بلقد 

 تحقيب لوذه ا مي  مح الالر بالنصر  لندمى تمسي ت بت ىليمل مىلع تكح تحشع دل أبًدا.

ف وى رللللللرًفى بمنىًرا  بألىهى لشل األى  بأبضهى تفضلللللليًى دىضسللللللتحقى   بأسللللللىس ءبالد الرللللللرار  إحي ألظع ال شبع مقداًرا  بأر 

بال شبع  بمقيىس ضللللبادم المنلب  بالمفوبع  برأس المشل اأسللللىمي  بأسللللوى  باصللللر النحر اأيمىني  باسللللتقصللللوى  بألزي مى 

يىًنى  لتفسلللللللللللللللر لكىع ال زيز القدلر  لكبنل أببب ال شبع بنلرغ  فيل بي رج لشيل  بأهع مى تنىخ ملىيى اللش  لديل  هب لشع ا

وى ح ً  بدليًى بأبضللللحوى مح ي  بسللللبيًى  بءد حىمبا  بأصللللدءوى ءيًى بأحسللللنوى تبيىًنى  بأكرموى نتىً ى  بأنبرهى سللللراً ى  بأصللللحي

 تل دىدل. ميً ى حبل لىدل برامبا لريًقى إلل  نىدل  بالتمسبا مصدىًحى لشل ءدىدل  بمفتىًحى إلل ف

 

Abstract 

All praise due to Allah and peace be upon the Messenger of Allah and his companions and all 

who follows him; and then; 

 أحمد عبدهللا الصادي
 لضب هلر  تدريس د شي  اآلدا  

  ىم   ا دابيى
elsadi.a.ahmed@gmail.com 

 منصور شعث المالكي
 لضب هلر  تدريس د شي  اآلدا  

 ب ىم   بنغىزي 
Mansor454@hotmail.com 
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The knowledge of Hadith has an important role in Tafseer (the interpretation of the Holy 

Quran), since the knowledge of Tafseer is related to narratives and there is no place in it for 

mere opinion, and that narrative needs authentication and confirmation. From that comes the 

role of the knowledge of Hadith and its principles and fundamentals to confirm what is used to 

in interpretation of the Holy Quran and to distinguish what is true from and  (Sahih) it and what 

is not (Dha'ef), also it is well known that the Sunnah is explanatory for the Quran, as the Hadith 

of the prophet peace be upon him explains and interpretate the words of Allah, from this point 

came this research as a summary in the classifications of Hadith and the narratives and the 

types of Tafseer and their value and relation to each other with examples of all that.  

And may Allah The Highly and Majestic grand us success. 

 أهمّية البحث:

لشع التفسلللر هب ألشع دىحع لح نظع نصللب  القرآح بآيىتل  بآيىت سللبر الفرءىح دحسلل  اللىء  الدرللري  ب بءه مى تقتضلليل 

 القبالد ال ر ي .

راد هللا ملشع التفسلللللللللر م رف  أحبال  ىع هللا سللللللللدحىنل بت ىلل مح حلع القرآني  بمح حلع دضلتل لشل مى ي شع أب يظحي أنل 

 ت ىلل مح حلع القرآني  بمح حلع دضلتل لشل مى ي شع أب يظحي أنل مراد هللا ت ىلل دقدر اللىء  اأنسىني .

 دوافع البحث:

م رف  م ىن  النظع بم رف  ا ح ىع الررلي  ال مشي   بفىردة حصبل القدرة لشل استندىط ا ح ىع الررلي  لشل ب ل الصحي  

ر إلل فوع م ىن  القرآح باسلللتندىط بمبضلللبل   ىع هللا سلللدح ل  ر اصلللش  بغىلتل التبصلللي ىنل الذي هب مند   ري ح م  بم دي

 ح مل.

 أسباب اختيار البحث:

لشع التفسلر هب أررف ال شع ب ىلتل دىلتدىر غىلتل بمنربده البءبف لشل م ىن  القرآح الكريع بفوموى مح اىل ا حىدلع 

زال  الرلي بال  غمبض بتبضيل المراد لدي القىرئ بالسىم .النببي  المأببرة با 

 منهجّية البحث:

 اتيد ُت المنوج اضستقرار  التحشلش  بذلل ب م  المصىدر بالمرا   الت  تحدبت لح هذا المبضبع باستاى  منوى النتل  .
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 إشكالية البحث:

القرآح     باحد لشتفسلللللللللللر بهب تفسلللللللللللرلدع تتدي  القىرئ إلل التفسلللللللللللر لح لريب ا حىدلع المأببرة بالتمىد الكبلر لشل مر 
 دىلقرآح.

 دراسات سابقة:

 ع.1985هل/1405  3(. التفسلر بالمفسربح  محمد حسلح الذهب   القىهرة  م تد  بهد   ط1)

 .2/172(. البرهىح ف  لشبع القرآح  بدر الدلح محمد بح الزر ش   بلربت  م تد  صلدا  د.ط  د.ت  2)

 ع.1986هل/1406  3لل  أبب اليقظىح للي  ال ببري  بلربت  دار الندبة ال دلدة  ط(. دراسىت ف  التفسلر بر ى3)

 خّطة البحث:

م  بارتمشت لشل مى لش :  الُمقدي

 أهمي  الدحع.-1

 أسدى  ااتيىر الدحع.  -دباف  الدحع -2

 منو يي  الدحع. -3

 إر ىلي  الدحع. -4

 دراسىت سىدق . بال  الدحع.-5

 المبحث األّول: تعريفات.

 المطلب األّول: تعريف التفسير. 

 المطلب الثاني: تعريف األثر. 

 المطلب الثالث: تعريف الحديث. 

 المبحث الثاني: أهمّية التفسير بالمأثور وضوابطه.

 المطلب األول: أهمّية التفسير بالمأثور. 

 المطلب الثاني: أقسام التفسير. 

 المطلب الثالث: أشهر كتب التفسير باألثر. 
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 المطلب الرابع: حكم المأثور عن الصحابة في التفسير. 

 المبحث الثالث: أهمّية الحديث ودوره في التفسير.

 المطلب األّول: أن تكون شارحة وُمبّينة للقرآن. 

 المطلب الثاني: أن تكون مثبتة ومنشئه حكًما عن القرآن. 

 المطلب الثالث: أن تكون مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن. 

 لخاتمة: وذكرُت فيها أهّم ما توّصلت إليه في البحث.ا

 الفهارس: وتشمل:

 فهرست اآليات القرآنية. 

 فهرست األحاديث النبوية. 

 ثبت المصادر والمراجع. 

 فهرس المحتويات. 

 المبحث األّول: تعريفات.

 المطلب األّول: تعريف التفسير.

 أوًًل/ لغًة:

ره  أدىنل بالتفسلر مبشل   ره دىلكسر بالضعي فسًرا فسيِّ ُلراد دل اأظوىر بالكره  بأصشل َفَسَر  بالفْسُر: البيىح  فسر الر ب ُيفسي

:ا لراب ءىل ابح  َ  تَ  : التفسلللللللللللللللر بالتأبير بالم نل باحد  بءبلل لزي ب ري ِ َوأَْحسََََََََ افْ َوََل َيأْتُوَنَك بَِمثٍَل إَِلا ِجئَْناَك ِباْلَحق  ير   سَََََََِ

 .[33الفرءىح/]

ر بالتأبير رد أحد المحتمشلح إلل مى ُيلىبب الظىهر  بالفسلللللللللُر:  رللللللللله الُمغليل بالتفسللللللللللر  رللللللللله الُمراد مح الشفق الُمرللللللللل ي

ُر: نظر اللبل  إلل المىب  ب ذلل التفسللرة بءلر الببل الذي يسللتدل دل لشل  ر ل . بالفسللْ باسللتفسللرتل  ذا: أي سللألتل أح ُيفسللي

ىل بنل لشل لشي  ال شلر. ب ري رلل ب ُي رُف دل تفسلللر الرلل ب بم نىه فوب تفسللرتل. بءالمرض. بينظر فيل ا لدىب يسللتدلبح بش

ر إذا ألقت امىرهى لح ب ووى  به  سىفرة.بأسفآاربح هب مقشب  مح سفر بم نىه أيًضى الكره ُيقىل سفرت المرأة سفبًرا. 
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اَوََل يَأْتُونََك بَِمثٍَل إَِلا جِ  :الصلللدل: أضلللىب. بءىل ابح لدىس ف  ءبلل ير  َ  تَْفسَِ ِ َوأَْحسََ أي تفصللليى. بءىل  [33الفرءىح/] ئْنَاَك بِاْلَحق 

لى  لشمحتس  دل  .55/ 5:(1990 - 1410)ابح منظبر  الزر ر : فىلتفسلر  ره الُمغشب مح المراد بشفظل با 

 التفسير اصطالًحا: ثانًيا/

 .2/222: )السلبل (.هب  ره م ىن  القرآح ب يىح الُمراد

ءىل د ضلللوع: لشع نزبل اآليىت برلللوبنوى بأءىصللليصلللوى با سلللدى  النىزل  فلوى ُبعي ترتل  م ليوى بمدنليوى بُمح موى بمترلللىبووى 

لوى بأمرهى بنوبنىسلللاوى بمنسلللباوى باىصلللوى بلىموى بملشقوى بمقلدهى بمحمشوى بمفسلللرهى بحىلوى بحراموى ببلدهى ببللدهى 

 . 2/22)السلبل (ى.بلبرهى بأمبىلو

 المطلب الثاني: تعريف األثر: 

 لغًة:

ا بر: مصدر ءبلل أبْرُت الحدلع أبُره إذا القبع يأبره بيأبرِّه أبًرا بأبىره بأبره: بءبر حديع دل لنوع ف  آبىرهع  بءىل: بالصحيل 

 .4/6(1990 - 1410)ابح منظبر  المتأبرة بالَمأَبَره.لندي أح ا برة اضسع به  

 تعريف األثر اصطالًحا:

ض لارج اسلللللللللت مىل الفقوىب با صلللللللللبلللح لشفق نأبرن لح هذه الم ىن  الشغبي  فيلشقبح ا بر دم نل الدقي   مى لشقبنل دم نل 

ب المقلبع  بيلشقبنل دم نل مى لترت  لشل الرلللللل ب  بهب المسللللللميل دىلح ع الابر فلريدبح دل الحدلع المرفبع أب المبءبف أ

 .1/249:(1983 - 1404)بزارة ا بءىف بالروبح اأسىمي   لندهع

 المطلب الثالث: تعريف الحديث:

 ُلغًة:

ُبل  بالقبُع حدَع بحدلع بمحدع دم نل باحد:  بلر الحدلع  با حىدلع ف  الفقل بغلره م  ربف   بفىح حدبل أي محدي

: ُمحدع  بف  الحدلع: ءد  ىح ف  ا مع محدببح فإح ي ح مح أمت  أحد   لتحىدببح بيتحدببح  بُيقىل لشر ر الصىد  الظحي

ى بفِّراسل    ف مر بح الالى    ىب ف  الحدلع تفسللره أنوع المشومبح بالمشوع هب الذي لشقل ف  نفسلل الرل ب فلابر دل حدسلً
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 - 1410)ابح منظبر  . بهب نبع لا ي هللا دل مح يرلللللىب مح لدىده الذلح اصللللللفل مبر ُلمر   أنوع حدببا درللللل ب فقىلبه

1990):2/134. 

 الحديث اصطالًحا:

بحدلع صلللللللللىدر لح رلللللللللا   بحدلع  ملسو هيلع هللا ىلصهب  ري  ىع مسلللللللللمبع لل م نل بلل بىع أنباع  حدلع صلللللللللىدر لح الرسلللللللللبل 

 . 1/728(2000 - 1421)محمد رباس ءش        النفس.

 المبحث الثاني: أهمّية التفسير بالمأثور وضوابطه.

 المطلب األّول: أهمّية التفسير بالمأثور:

 يأت  ف  المرتد  البىني  ف  لر  تفسلر القرآح الكريع.

 فف  المرتد  ا بلل: يأت  تفسلر القرآح دىلقرآح: 

َم ف  مبض  آار. ر ف  مبض  آار  بمى ااتصر ف  م ىح فقد ُدسِّ َر ف  م ىح فإنيل ءد فسيِّ  فمى ُأ مِّ

ح  لل  بر ءد ءىل اأمىع أبب لبد هللا محمد بح  بف  المرتد  البىني : يأت  تفسلر القرآح دىلسن   فإنيوى رىرح  لشقرآح بُمبضي

تَْحُكَم بَْيَ  إِناا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِق  لِ  فومل مح القرآح: ءىل هللا ت ىلل: فوب مميى ملسو هيلع هللا ىلصإدريس الرىف  :  ر مى ح ع دل رسبل هللا 

   ُ  [105]النسىب/ النااِس بَِما أََراَك َّللاا

َل إِلَْيِهمْ  وقال تعالى: النحل/  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الِذ ْكَر ِلتُبَيِ َ  ِللنااِس َما نُِز  [44] 

النحل/ َوَما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب إَِلا ِلتُبَيِ َ  لَُهُم الاِذي اْختَلَفُوا فِيهِ  تعالى:وقال  [64.] 

(  4604: رءع الحدلع)(1997 - 1418)أبب دابد الس ستىن   ن: ن أض إني  أبتلت القرآح بمبشل م لملسو هيلع هللا ىلصبلوذا ءىل رسبل هللا 

ى تنزل لشيل دىلبح    مى لنزل القرآح  ض أنوى ُتتشل  مى ُلتشل. بءد اسلللتدلي اأمىع الرلللىف    .5/11 ي ن  السلللني   بالسلللني  أيضلللً

 . 58- 57: (2000- 1420)ابح تيمي  الحران   بغلره مح ا رم  لشل ذلل دأدلي   بلرة.

 المطلب الثاني: أقسام التفسير:

 التفسلر إلل ءسملح:لنقسع 

 (التفسير بالمأثور:1 
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َر ف  م ىح بألشب ف  م ىح بلح بءليد ف  م ىح آار  بالتفسلللر المربي  بيرللمر تفسلللر القرآح دىلقرآح:  حي مى ُأ مِّ

 بالصحىد  بالتىد لح. ملسو هيلع هللا ىلصلح الرسبل 

أَْوفُواْ بِاْلعُقُوِد أُِحلاْت لَُكْم بَِهيَمةُ األْنعَاِم إَِلا َما يُتْلَى َعلَْيُكْم َغْيَر يَـأَيَُّها الاِذيَ  َءاَمنُواْ : مثال: تفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى

َ َيْحُكُم َما يُِري ْيِد َوأَنتُْم ُحُرٌم إِ ا َّللاا من السورة وهي قوله تعالى  3باآلية رقم _ إَِلا َما يُتْلَى َعلَْيُكْم  " فقوله تعالى_  دُمِحِل ي الصا

ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلمَ  : ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلا ِلغَْيِر َّللاا َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدا يَحةُ َوَما أََكَل السابُُع ُحر ِ ِِ يَةُ َوالنا ْوُُوذَُُ َواْلُمتََرد ِ

ْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْ  تَسْ  تَْقِسُموا بِاأْلَْزََلِم ذَِلُكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الاِذيَ  َكفَُروا ِمْ  ِدينُِكْم فَََل تَْخَشْوُهْم إَِلا َما ذَكا

ْسََلَم ِدين ا فَمَ  ُِرا فِي َمخْ َواْخَشْوِ  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ َمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِ  اْض

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ثٍْم فَِإ ا َّللاا  ِْلِ

نَساَ  ُخِلَق َهلُوع ا لىومن أمثلة ذلك قوله تعا   إِ ا اْْلِ

 .2/7: (1998 - 1418)ابن األثير الجزري، . إِذَا َمساهُ الشارُّ َجُزوع افّسر باآليات التي بعده: 

ال ِي َ  :في قوله تعالىملسو هيلع هللا ىلص ومثال: المروي عن الرسول   ر الرسبل  َغْيِر اْلَمْغُضوبِ َعلَْيِهْم َوََل الضا لوبد  المغضب  لشلوع: دىل ملسو هيلع هللا ىلصفسي

ع رء (1997 - 1418)ابح ال ر   الم ىفري  بالضىللح: دىلنصىري  رباه الترمذي لح لدي بح حىتع رض  هللا لنل.

 141/.12( 3067الحدلع)

بمىربي لح ابح مسلل بد رضلل  هللا لنل أنل ءىل: لمى نزلت )الذلح آمنبا بلع لشدسللبا إيمىنوع دُظشع(. رللبي ذلل لشل المسللشملح 

 حي ) ليس ذلل إنمى هب الررل  ألع تسم با ءبل لقمىح ضبنل )يى ُبن ي ض ُتررل دىهلل إملسو هيلع هللا ىلص :بءىلبا ألينى ض يظشع نفسل فقىل الرسبل 

 .الررل لُظشع لظيع(

 ( التفسير بالرأي:2

ر لشل اضستنتىج ال قش  لألح ىع بالح ع مح اآليىت  بتر يل المحتمىت بي بز التفسلر دىلرأي  بهب الذي ي تمد فيل الُمفسي

فوى يلمح  ىح لىلًمى دىلشغ  ال ر ي  بالنحب الصرف بالدىغ  بنىسخ القرآح بمنسبال بأسدى  النزبل بالسن  صحيحوى بض 

بأصبل الفقل  بأح ي بح مبهبًدى  بالمبهد  ض تأت  إض دىلتقبي ف شيمى  ىح اأنسىح أكبر تقبي باري  هلل فتل هللا لشيل بلشيمل 

 مى لع ي شع  بدىرل ف  لشمل 

فإذا مى   فىلمليش  لشل  ت  ال شمىب السىدقلح ل د نفسل أمىع مبسبلىت لشمي  ف  التفسلر بالحدلع بالتبحلد بالفقل با صبل

ءرأ فلوى ب د فلوى الغزارة ال شمي  باضسللتنتىج الدءلب باضسللتقصللىب بالتر يل بلح ا دلي  بالردي لشل الُماىلفلح بدف  الرللدل بغلر 
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ل  له  م با هذه الم شبمىت ب له ايتسللل ت ألمىرهع لتألله هذه المبسلللبلىت بض ل د  باًدى لشل بذلل مح المدىحع فلتسلللى

 با النيي  ف  لش  ال شع باتقبا هللا  ففتل هللا لشلوع بدىرَل ف  بءتوع بلمشوع.ذلل إض أنوع أاشص

ع التفسللللللر دىلرأي لمح ض تتبفر فيل الرلللللربط السلللللىدق  ءىل الرسلللللبل  أ مق ده مح )مح ءىل ف  القرآح دغلر لشع فشلتببي  ملسو هيلع هللا ىلص:بيحري

 (1998 - 1418)ابح ا بلر ال زري  النىر(

ر القرآح برأيل الُم ريد دبح الر بع إلل لغ  ال ر  بأسللللىللبوى ف  البيىح بالر بع إلل المربي لح الرسللللبل  بالم نل أحي مح فسللللي

ح أصلللى  ف  رأيل لمراد هللا  ر دل إلل تفسللللر  تى  هللا با  بالصلللحىد  بم رف  النىسلللخ بالمنسلللبخ فقد أالأ اللريب الذي لتبصلللي

ر  تى  هللا دمى ض ي شمل  بلذ نيل أتل ا مر مح غلر دى   ح شمبا ن د الصلللللحىد  رضلللللباح هللا لشلوع بالتىد لح تك يلع فسلللللي

 ف  القرآح دمى ض لشع لوع دل.

 المطلب الثالث:

 أرور  ت  التفسلر دى بر:-

 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ًلبن جرير الطبري. -1

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

ر الُمحديع الفقيل الموريِّخ برلللخ الُمفسللريح بالمورالح  أبب   فر محمد بح  رير هب اأمىع الحىفق  - الُمفسللي

هل ب ىح لىلًمى دىلقرآح دصلًرا 310هل  بتبف  بدغداد سن  224اللبري  بلَِّد دأمر مح دىد لبرستىح سن  

ن  متفىنًيى ف  ال شع  ذ ر لنل أح م ع أر  لح سلللللللللن  ي ت   ري  لح برء   لبع أر   دىلم ىن   لىلًمى دىلسلللللللللي

 ب ىح مح ا رم  الُم تودلح بءد أليه ف  لشبع  بلرة فأبدع فلوى بمح مولفىتل:

 تىريخ ا مع بالمشبل  ملببع بهب مح أهع مصىدر التىريخ. (1

 ااتىف الفقوىب  ملببع. (2

  تى  التدصلر ف  أحبال الدلح. (3

 تفسلره ) ىم  البيىح لح تأبير آي القرآح( (4

 قتل فيل:الت ريه بتفسلره بلري
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 لح بأتدىلوع  بالصلللللحىد  بالتىد ملسو هيلع هللا ىلصتفسللللللر اللبري مح أ ري التفىسللللللر دىلمأببر ءدًرا ذ ر فيل مى ربي ف  التفسللللللر لح النب  

ب ىنت التفىسلر ءبر  رير ض لذ ر فلوى إض الربايىت الصرف   حتل  ىب ابح  رير فزاد تب يل ا ءبال بتر يل د ضوى لشل 

 ندىلىت باضستروىد دأر ىر ال ر  لشل م ىن  ا لفىظ.د ض  بذ ر ا غىري  باضست

أب  ملسو هيلع هللا ىلصبلريقتل: ُلشاي  ا ءبال الت  ءلشت ف  تفسلللللللللللللللر اآلي  بع لذ ر د د  ري ءبل الربايىت الت  ربيت فيل لح الرسللللللللللللللبل 

ل بالربايىت بع االصللللللللللللللحىد  أب التىد لح بع لربي  ري الربايىت الت  ءلشت ف  القبل البىن  بع البىلع به ذا حتيل تكتمر ا ءب 

ل مى لراه بيستدلي لشيل بيردي لشل ا ءبال الُماىلف .  .(1/202  صفح  1985- 1405)الذهب   ُلر ي

 الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي: -2

ى ف  التفسللللر بالسلللحى  أحمد بح محمد بح إبراهيع الب شب  النيسلللىببري الُمقرئ إهب أبب  ر  ىح حىفًظى بالًظى رأسلللً  ر ي  الُمفسلللي

متلح الديىن  حديع لح أب  لىهر بح ازيم  بلنل أاذ أبب الحسللللح الباحدي التفسلللللر بأبنل لشيل  ب ىح  بلر الحدلع  بلر 

 هل بمح مولفىتل:427الرلبخ بلكح هنىل مح ال شمىب مح لري أنيل ض لببب دل بض يصلي نقشل  تبفي  سن  

 (  تى  ال رارس ف  ءص  ا نبيىب لشلوع السىع  ملببع1

 ( مح ر ي  المذ ريح.2

 ( تفسلره: الكره بالبيىح لح تفسلر القرآح.3

 لريقتل ف  التفسلر:

ر القرآح دمى  ىب لح السلللشه م  ااتصلللىره لألسلللىنلد اكتفىًب بذ رهى ف  مقدم  الكتى    مى أنيل ي رض لشمسلللىرر النحبي   ُيفسلللي

فلوى بتبسللي  ظىهر  بي رض لرللرك الكشمىت الشغبي  ب يىح أصللبلوى بيسللترللود لشل مى يقبل دىلرلل ر ال ر   بيتبسللي  بيابض 

ف  الكىع لح المسللللللىرر الفقوي  لندمى لتنىبل آي  مح آيىت ا ح ىع فتراه لذ ر ا ح ىع بالاىفىت با دلي  بي رض لشمسللللللأل  

ح اآلي  بُيىحق لشيل أنل ي بر مح ذ ر اأسلللللللللرارلشيىت بدبح ت قل  م  ذ ر مح  مي  نباحلوى إلل در   تار ل لمى ُلراد م

 .(1/321  صفح  1985- 1405)الذهب   لقص  إسرارلشي  ف  منتول الغراد 

 معالم التنزيل للبغوي: -3

ر المشق  دمحل  السللنهب أبب محمد الحسلللح بح مسلل بد بح محمد الم ربف دىلفداب الدغبي    الفقيل الرللىف   الُمحديع الُمفسللي

 هل  دمرب الربذ.516هل  بتبفي  سن  436بر ح الدلح   ىح تقًيى برًلى زاهًدا إذا ألقل الدرس ض لشقيل إض لشل لوىرة ُبلَد سن  
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  ىح الدغبي إمىًمى ف  التفسلر بالحدلع بالفقل بلل مولفىت ف  هذه ال شبع فمح مولفىتل:

 ك السن  الملببع.رر  (1

 مصىبيل السن   ملببع. (2

 ال م  بلح الصحيحلح ف  الحدلع. (3

 التوذل  ف  الفقل  مالبط. (4

 تفسلر م ىلع التنزير  ملببع. (5

 تفسلره بلريقتل فيل:

 تفسلر الدغبي ماتصر مح تفسلر الب شب  لكنيل صىح تفسلره لح ا حىدلع المبضبل  باأسرارلشيىت المَبدل .

آلي  بشفق سللللور مب ز بينقر مى  ىب لح السللللشه ف  تفسلللللرهى بذلل بدبح ذ ر اأسللللنىد فيقبل ءىل ابح بلريقتل أح يفسللللر ا

م  تفسللللللره  بءد لذ ره ف  المقدم  بيمتىز  لدىس  أب ءىل ُم ىهد  به ذا اكتفىًب بذ ر إسلللللنىده إلل  ري مح ربي لنوع ف  مقدي

لرا  بن ت الدىغ  بغلر ذلل مح ال شبع الت  أبل  بوى دأنيل لت ريض لشقرآح بدبح إسلللللللللراف  بيتحىرلللللللللل اضسلللللللللتلراد ف  اأ

ل  بينقر لح الضل فىب  ىلكشب  بيذ ر د ض  المفسلربح بيىحق لشيل أنيل لذ ر ربايىت لح السلشه ف  تفسللر اآلي  بض ُلر ي

 .(1/227  صفح  1985- 1405)الذهب   اأسرارلشيىت بدبح ت قل .

 تفسير القرآن العظيم ًلبن كثير -4

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

هب اأمىع ال شلر الحىفق  لمىد الدلح  أبب الفداب إسمىللر بح لمر بح  بلر الفقيل الرىف    ضزع المزي  بءرأ لشيل توذل  

هل  701ىع سن  ح ألمىل دصري الرالكمىل بصىهره لشل ابنتل بأاذ لح ابح تيمي  بُفتِّح دحديل بامتحح دسبدل بلد ف  ءري  م

 هل.774بتبف  سن  

  ىح ابح  بلر لشل مبشغ لظيع مح ال شع بءد رود لل ال شمىب دس   لشمل بغزارة مىدتل اصبًصى ف  التفسلر بالحدلع.

 بمح مولفىتل:

 البداي  بالنوىي  ف  التىريخ  ملببع. -1

 ررك صحيل الباىري  بلع ي مشل. -2
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 لدقىت الرىف ي . -3

 المسىنلد مالبط ف  بمىني  ُم شدات. ىم   -4

 تفسلر القرآح ال ظيع  ملببع. -5

 لريق  تفسلره:

ح ف  التفسللللللللللر المأببر  بي تبر الكتى  البىن  د د  تى  ابح  رير اللبري  التنل فيل  تفسللللللللللر ابح  بلر مح أرلللللللللور مى دبي

م  لبيش  هىمي  ت ريض  ع لل دمقدي صللللللىل فلوى لكبلر مح ا مبر الت  لوى ت شيب باتي مولفل دىلرباي  لح مفسللللللري السللللللشه. بءد ءدي

ل مح  ىع رلللللللال ابح تيمي  الذي ذ ره ف   تى  أصللللللبل التفسلللللللر   م  مأابذ نصللللللي دىلقرآح بتفسلللللللره  بلكح أغش  هذه المقدي

ر اآلي  دأسلللشب  سلللور باضلللل بيذ ر ب به القرابات بدبح إسلللرا  بيرللللر إلل األرا  إح  ىح لل ت شيب بتفسللللر  لريقتل يفسلللي

اآليىت الت  تنىسللللبوى  بهذا مح ءبلر تفسلللللر القرآح دىلقرآح بءد ارللللتور ابح  بلر بذلل  بعي لذ ر ا حىدلع المرفبل  المت شيق  

بتفسلللللر اآلي   بمى ربي لح الصللللحىد  بالتىد لح ف  ذلل بي ن  بتصللللحيل ا سللللىنلد أب تضلللل يفوى م  بيىح سللللب  الضلللل ه 

 .(1/234  صفح  1985- 1405)الذهب   لل.بتر يل د ض ا ءبال لشل د ض م  تب يل ذ

 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي:-5

 الت ريه دموله هذا التفسلر:

هب الحىفق  ىل الدلح أبب الفضر لبد الرحمح بح أب  د ر بح محمد السلبل  الرىف   المسند المحقب صىح  المولفىت 

  النىف   حفق القرآح بهب ابح بمىن  سللللللنلح  بحفق  بلًرا مح المتبح  بأاذ لح رلللللللبخ  بلريح لدهع الدابدي فبشغ بوع الفىرق

 هل دىلقىهرة. 911هل  بتبف  سن   849باحًدا بامسلح  مى لدي مولفىتل فبشغ بوى مى لزيد لشل امسمىر  موله  بلد سن  

 مح مولفىتل:

 .ال ىم  الصغلر ف  الحدلع  ملببع -1

 حسح المحىضرة ف  أادىر مصر بالقىهرة  ملببع. -2

 م م  ال بام  ف  النحب  ملببع. -3

 اأتقىح ف  لشبع القرآح  ملببع. -4

 الدري المنببر ف  التفسلر دىلمأببر  ملببع. -5
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 لريقتل ف  التفسلر:

يسللرد ف  الربايىت لح السللشه ف  التفسلللر بدبح أح ي قي  لشلوى فى ي دل بض ل رك بض يضلل ه بض يصللحل إض ف  حىضت 

نىدرة بءد أاذ هذه الربايىت مح الباىري بمسللللللللشع بالنسللللللللىر  بالترمذي بأحمد بأب  داببد بابح  رير بابح أب  حىتع بلبد بح 

سلللىدق  لشل التفسللللر دىلمأببر مح بلح التفىسللللر الالبحلد الذي اءتصلللر  حملد بابح أب  الدنيى  بتفسللللر السللللبل  هب

- 1405   )الذهبالت  تحدبنى لنوى فشع لاشم دىلربايىت الت  نقشوى رلللللللللللللللًرى مح لمر الرأي  مى ف ر غلره

 .(1/242  صفح  1985

 المطلب الرابع:

 التفسير:حكم المأثور عن الصحابة في 

ااتشه الفقوىب فيمى نقر لح الصحىد  مح التفسلر دىلمأببر  فربي الحىكع ف  مستدر ل أحي مى نقر لح الصحىد  ف  التفسلر 

لل ح ع المرفبع  بألشب القبل ف  ذلل بلزي هذا الرأي إلل الرللللللالح  بءىل اأمىع ابح صلللللىك بغلره: تفسللللللر الصلللللحىد  لل 

ض فوب مبءبف لشيل مىداع لع يسللللده إلل رسللللبل  ح ع المرفبع إذا  ىح ُمت شًقى دسللللب  نزبل آي   أب ممى ض م ىل لشرأي فيل  با 

  بلقد ءىل هذا الرأي الحىكع نفسللللللللللللللل ف   تىدل نم رف  لشبع الحدلعن ف ميع ف  المسللللللللللللللتدرل. براي  ف   تىدل لشبع ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 الحدلع.

 ررللح:د ملسو هيلع هللا ىلص  ف  التفسلر لوى ح ع المرفبع إلل النب  بالُمحققبح مح ال شمىب  ىلحىفق بح ح ر لشل أنيأءبال الصحىد

 أح ي بح ممى ض م ىل لشرأي فيل   أسدى  النزبل بأحبال القيىم   باللبع اآلار بنحبهى. األول:

 أض ي بح الصحىب  م ربًفى دى اذ مح أهر الكتى  الذلح أسشمبا أي غلر م ربف برباي  اأسرارلشيىت. والثاني:

الصللللحىب  مح التفسلللللر لب   د ض ال شمىب ا اذ دل  نوع أهر الشسللللىح  بلمى رللللودبا مح القرارح با حبال بالمبءبف لشل 

با بوى بلمى لوع مح الفوع الصحيل  بفريب آار ض لب   ا اذ دل  نل لع لرف ل فوب م تود. - 1405ذهب   )الالت  ااتصي

 .(1/5  صفح  1985
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الصحىد  أب  أب ملسو هيلع هللا ىلصءىل الزر ر  الشع أح القرآح ءسمىح: ءسع برد تفسلره دىلنقر  بءسع لع لرد. با بل إمى أح لرد لح النب  

ره مح حربي لح التىد لح فى بل لدحع فيل لح صللحي  السللند  بالبىن  لنظر ف  تفسلللر  لع الشغ  الصللحىب   فإح فسللي

ح فسي   .(2/172ح  )الزر ر   صفره دمى رىهد مح ا سدى  بالقرارح فى رلي فيلفوع أهر الشسىح فى رلي ف  التمىدهع  با 

 المبحث الثالث:

كما فّسر القرآن بعض ببعض فكذلك جاءت السنة مفّسرة لكثير من القرآن، وإذا رجعنا إلى كتاب هللا تبارك وتعالى وجدناه 

َل إِلَْيِهمْ  ]النحل/ 44[  يشهد بذلك فقد قال تعالى : َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الِذّْكَر ِلتُبَيَِّن ِللنَّاِس َما نُِزّ

َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا :وقوله تعالى  

[.7]الحشر/   

شل مح اىف أب رلللبو   ب يىح السلللن  لشقرآح لفششسلللن  أبر لظيع ف  إظوىر المراد مح الكتى  بف  إزال  مى ءد يق  ف  فومل 

 . (34  صفح  1986-1406)ال ببري  أنباع:

 أح تكبح رىرح  بمبلين  لشقرآح. -1

 أح تكبح مببت  بمنرر  ح ًمى س ت لنل القرآح. -2

 أح تكبح مقررة بمو دة لح ع برد ف  القرآح. -3

 بفيمى لش  تفصلر هذه ا نباع.

 المطلب األول: أن تكون شارحة ومبّينة للقرآن:

 بهذا لشل بىب  أب ل :

 الوجه األول/ أن تبّين جمل القرآن:

بمح ذلل أح هللا ت ىلل أمر دىلصللللللللللللللىة ف  الكتى  مح غلر بيىح لمباءلتوى بأر ىنوى بلدد ر  ىتوى فبلينت السللللللللللللللن  

.  (631رقم الحديث ) (1/194  صلللفح  1992 -1412)الباىري  ال مشي   فقىل: )صلللشيبا  مى رألتمبن  أصلللشي (

  1993 -1413)ابح حنبر  ببرد ب ب  الحجي ف  الكتى  مح غلر بيىح منىسلللللللل ل فقىل: )اذبا لني  منىسلللللللل  ع(

رت اأ مىل البارد ف  الق  (34  صللللللللفح  1986-1406)ال ببري  ((14403) 3/404صللللللللفح   آح ر فإنيوى فسللللللللي

لتىب الز ى تمىع الحجي بال مرةةالكريع بإءىم  الصىة با   .(1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب    با 
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 الوجه الثاني/ أن تخصص عام القرآن:

  فإنل ((3440) 562)القرللللللللللللللري النيسلللللللللللللىببري  صلللللللللللللفح  تن ل المرأة لشل لمتوى بض لشل اىلتوى( حدلع: )ض 

 ماص  لقبلل ت ىلل د د لدي المحريمىت 

 [.24]النسىب/ مح النسىب: )بأحري لكع مى براب ذلكع(

 ُّ فإنل ماص  آليىت المباريع ف  ءبلل ت ىلل((1508) 625) الحمري  صفح  بمبر حدلع )ليس لقىتر ر ب(

ُ فِي أَْوََلِدُكْم ۖ ب ىح الح ع لىًمى ف   ري أصر (1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب  [11]النساء/   يُوِصيُكُم َّللاا

 بلد بارع فقصرت السن  لشل غلر القىتر  بلشل غلر ا نبيىب.مبربع ب ري 

 الوجه الثالث/ أن تقيد مطلق القرآن:

 -ىلدبهب المفصر الذي بلح الكه بالس– ىلسن  الت  بلينت أح الذي يقل  ف  السرء  ه  اللد الُيمنل مح الرسغ 

 (ًب دمى  سللللللللدى ن ىًض مح هللا بهللا لزيز ح يعباآلي  الكريم  ملشق  فلوى: )بالسللللللللىر  بالسللللللللىرء  فىءل با ألدلومى  زا

. فإح اللد ملشب تحتمر اليملح بالرمىل   مى أحي القل  ملشب يحتمر أنيل مح الرسغ أب الكبع أب مح [38]المىردة/ 

 .(1/300  صفح  2011 -1432)حمىدب  أي مبض 

لب   اللباف ملشًقى  بلكح السللللللللللللللن  ءليدتل دىللوىرة  بءبلل  [ 29]الحج/  ال تلب(بءبلل ت ىلل: )بليلبفبا دىلبلت 

بردت البصللللللللي  ملشق  فقلدتوى السللللللللن  د دع الزيىدة لشل  [ 11]النسللللللللىب/  ت ىلل: )مح د د بصلللللللليي  لبصللللللللل بوى(

 .(35  صفح  1986-1406)ال ببري  البشع

 

 تكون مثبتة ومنشئة حكًما سكت عنه القرآن: المطلب الثاني: أن

بهب أح تأت  دح ع  دلد ليس ف  الكتى  بلذلل أمر هللا ت ىلل دلىل  رسللللللللللللللبلل م  ا مر دلىلتل ف   بلر مح 

م ىًذا أح لر   إلل السللللن  إذا لع ل د الح ع ف  الكتى  بلب لع ي ح فلوى زيىدة لشل  ملسو هيلع هللا ىلصاآليىت بءد أمر رسللللبل هللا 

 .(36  صفح  1986-1406)ال ببري  مى  ىح هنىل فىردة مح الر بع إللوىمى ف  الكتى  ل
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في بح هذا الح ع بىبًتى دىلسلللني   بض لدلي لشيل ن ي  مح القرآح  مبر ا ادىر الت  تدلي لشل ر ع الزان  المحصلللح  

لشل ال لللىءشللل   بتحريع لحبع الُحمر ا هشيللل   بنحب ب تحريع لدس اللللذهللل  بالحرير لشل الر لللىل  بب ب  اللللديللل  

 .(1/301  صفح  2011 -1432)حمىدب  ذلل

ى تم با مح بىب  ب به ف ملسو هيلع هللا ىلصيقبل اأمىع الرللللىف   ف  رسللللىلتل: )فشع ألشع مح أهر ال شع ماىلًفى ف  أح سللللنح النب   

 بيتفرلىح:منوى لشل ب ولح  بالب وىح ل تم ىح 

 مبر مى ن ي الكتى . ملسو هيلع هللا ىلص/ مى أنزل هللا فيل ن ي  تى   فبليح رسبل هللا أحدهما

 / ممى أنزل هللا فيل  مش   تى   فبليح لح هللا م نل مى أراد.واآلخر

 بهذاح الب وىح الشذاح لع لاتشفبا فلوى.

-91  الصلللللفحىت 1979 -1399)القررللللل  الرلللللىف    فيمى ليس فيل ن ي  تى . ملسو هيلع هللا ىلص/ مى سلللللحي رسلللللبل هللا والوجه الثالث

92). 

 المطلب الثالث: أن تكون مقررة ومؤكدة لحكم ورد في القرآن:

فإنيل ((3647) 595)القرلللري النيسللىببري  صللفح  بلندرذ ي بح لشح ع دليىح  مح ذلل حدلع: )اسللتبصللبا دىلنسللىب الًرا(

د لقبلل ت ىلل: )بلىرربهحي دىلم ربف(  .[19]النسىب/  مبافب بمو ي

د بموييد   ((91) 3/26  صفح  1966 -1386)الدارءلن   مسشع إض دلل  نفس( ئ بحدلع: )ض يحري مىل امر  فإنيل مو ي

ِل إَِلا أَْ  تَُكوَ  تَِجاَرُ  َعْ  تََراٍض ِمْنكُمْ ََل  : لقبلل ت ىلل ِِ  [.29النساء/ ]  تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِاْلبَا

  2011 -1432)حمىدب  بءتر النفس دغلر حبي  بلقب  البالدلح بلدع اأحسىح إللومى بغلرهىبأحىدلع تحريع روىدة الزبر  

 .(226صفح  

 (36  صفح  1986-1406)ال ببري  بي بح الح ع مستمًدا مح مصدريح الكتى  مببًتى لل بالسني  موييدة.

 

 الخاتمة:
تََدباُروَ  لْلقُْرَءاَ    يَ أَفَََل في سورة النساء: دلت آيىت مح القرآح ال ظيع النىس إلل تدبير  تى  هللا بفومل  فمح ذلل ءبلل ت ىلل 

ا ف ا َكثِير 
ِ لََوَجُدواْ فِيِه لْختِلََٰ  َولَْو َكاَ  ِمْ  ِعنِد َغْيِر لَّللا
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 ري سشفنى الصىلل لشل هذه السنح  ففومبا هذا الكتى  الكريع  بدرسبه بلمشبا دل  بر  ىنبا ض ل ىبزبح آي  إلل أاري حتل 

 مر  ميً ى  ب دبح التفسلر ض يم ح البصبل إلل هذه الكنبز بالذاىرر مومى دىلغ النىس ف  ي شمبا دمى فلوى  فت شيمبا ال شع بال

 تردلد ألفىظ القرآح  بتبافربا لشل ءرابتل  ري لبع أله مرية ب مي  ب بهل الت  نزل لشلوى.

زت  ح النىءر دىلتباتر م  دىلنببية بالرسللللللللللللللىل   بر  ىح القرآ ملسو هيلع هللا ىلصلقد  ىح القرآح م  زة دليًى لقشًيى لشل صللللللللللللللحي  دلبي محمد 

مبسلللللل بليسلللللل بم  زات اآلاريح  فتب   لشل مح آمح برسلللللىل  محمد بصلللللدي  د تىدل الم  ز اأيمىح دم  زات الرسلللللر 

 السىدقلح الت  حفظوى لنى القرآح.

  برحم    هدايبلع ي ح القرآح حىفًظى  ادىر اآلاريح مح ا ءباع  بض حىفًظى لم  زات المرسللللللللشلح السللللللللىدقلح  إنيمى  ىح  تى

 لش ىلملح بفيل الر ال دىد  بنظيع حيىتوع ف  ا بلل باآلارة.

إحي لشل لشد  ال شع اىصللللي   بلشل المسللللشملح لىمي  أنح لبلبا هذا الكتى  الكريع ال ظيع مى أبضه آدىوهع بأسللللىفوع مح ال ود 

حىبال نىي  بالضللللللللللللدم بالتحرير   ح سلللللللللللل ىدتوع ف  الدنيى بن ىتوع ف  اآلارة مرت لل ف  دلىح بوذا الكتى  ال زيز بتبءلره با 

 حيىتوع محري القيىدة.

 بتبءلره بت ظيمل بالقيىع دل لشل أحسح ب ل ي بح ف  تدبيره  بادمتل بال نىي  دل  بال مر دمقتضىه.

 المرا  
  .)الم شد ا بلل(. ربمي . صحيل مسشعأبب الحسح مسشع بح الح ىج القرلري النيسىببري. )دى تىريخ( 

 ( .1998 - 1418أبب الس ىدات المدىرل بح محمد ابح ا بلر ال زري .)ىم  ا صبل ف  أحىدلع الرسبل  

 )الم شد البىني (. بلربت: دار الكت  ال شمي .

 ( .1986-1406أبب اليقظىح للي  ال ببري .)ندبة )الم شد البىلب (. بلربت: دار ال دراسىت ف  التفسلر بر ىلل

 ال دلدة.

 ( .1997 - 1418أبب د ر اأربلش  محمد بح لبد هللا ابح ال ر   الم ىفري .) لىرض  ا حبذي دررك سنح

 )الم شد ا بلل(. بلربت: دار الكت  ال شمي . الترمذي

 ( .1993 -1413اأمىع أحمد ابح حنبر .)الم شد ا بلل(. )محمد سشيع إبراهيع سمىرة  المحرر(  مسند أحمد(

 لربت: الم ت  اأسىم .ب



 
 

 25                                                                  دور الحديث في التفسير

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

ولالعدد األ - رابعالمجلد ال  

م3202 يناير  

  .)ر( )محمد أبب الفضر إبراهيع  المحر  البرهىح ف  لشبع القرآح.بدر الدلح محمد بح لبد هللا الزر ر . )دى تىريخ

 بلربت: م تد  صلدا.

 ( . 2000- 1420تق  الدلح أحمد بح لبد الحشيع ابح تيمي  الحران .) تق  الدلح أحمد بح لبد الحشيع ابح تيمي 

 ا بلل(. بلربت: موسس  ريىح. )الم شد

 ( . 1997 - 1418سشيمىح بح ا ر ع أبب دابد الس ستىن .)الم شد ا بلل(. بلربت: دار ابح  سنح أب  دابد(

 حزع.

  .)محمد أبب الفضر إبراهيع  المحرر(  اأتقىح ف  لشبع القرآح.لبد الرحمح بح أب  د ر السلبل . )دى تىريخ(

 بلربت: دار الم رف .

   بلربت. سنح الدارءلن .(. 1966 -1386بح لمر أبب الحسح الدارءلن . )لش 

  .)الم شد البىني (. بلربت: الم تد  ال شمي .  تى  ال قبلمىلل بح أنس أبب لبد هللا ا دح  الحمري. )دى تىريخ( 

 ( .1990 - 1410محمد بح م رع ابح منظبر .). بلربت: دار  ىد. لسىح ال ر 

  الم شد البىني (. القىهرة: م تد   الرسىل (. 1979 -1399لبد هللا الوىرم  القرر  الرىف  . )محمد بح إدريس أبب(

 دار التراع.

 ( .1992 -1412محمد بح إسمىللر الباىري .) الم شد ا بلل(. بلربت: دار الكت  ال شمي . صحيل الباىري( 

 ( . 1985- 1405محمد حسلح الذهب .) ىلب (. القىهرة: م تد  بهد .)الم شد الب التفسلر بالمفسربح 

 ( .      2000 - 1421محمد رباس ءش .).بلربت: دار النفىرس. المبسبل  الفقوي  الميسرة 

 ( .2011 -1432نذلر حمىدب .)الم شد ا بلل(. بلربت: دار ابح حزع. إمتىع أهر ال قبل دحقىرب لشع ا صبل( 

 ( . 1983 - 1404بزارة ا بءىف بالروبح اأسىمي .) الم شد البىني (. المبسبل  الفقوي( 
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 العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي
 فرع ميناء بنغازي البحري  –الشركة الليبية للموانئ على العاملين بدراسة ميدانية 

 

 ين رضــــوانــين فرج حســحس
 الشةكة الليبية للموانئ باداة  باحث في علم اإل                                    

Husseinradwan85@gmail.com        

 

 ملخص الدراسة

، التقييمية(، ، اإلجةائية، التعامالت)التوزيعيةبعاادها ألى التعةف على العالقة بين العادالة التنظيمية و إهادفت الادةاسة 

بعااده )ظةوف العمل، العالقة مع الةؤساء، العالقة مع الزمالء، أنظمة التةقيات، الُمةتب والحوافز(، لادى أوالةضا الوظيفي و 

حقيق وإلجةاء هذه الادةاسة ُأسُتخاِدم المنهُج الوصفي، ولت(، ميناء بنغازي البحةي  )فةع العاملين في الشةكة الليبية للموانئ

بالشةكة الليبية  العاملينجميع  الادةاسة منوتكون ُمجتمع ، االستبانة استناادًا على الادةاسات السابقةاهادافها تم تطوية استماة  

( فةادًا، موزعين على جميع األقسام والمكاتب والوحادات 1411عادادهم )( وبلغ 2019خالل عام ) (فةع بنغازي )للموانئ 

أن ، ولقاد َخُلصت الادةاسة إلى فةاداً  (302حجم العينة الُمناسب )سلوب العينة العشوائية البسيطة وكان أُ بالشةكة، وتم اتباع 

العاملين  ُمستوى الةضا الوظيفي لادىكما تبين أن متوسطة،  ادةجة العادالة التنظيمية لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ

ة معنوية طةادية )موجبة( ذات اداللوجواد عالقة ، باإلضافة إلى بالشةكة الليبية للموانئ )فةع ميناء بنغازي البحةي( ُمتوسط

وأوصت  و ،العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ )فةع ميناء بنغازي البحةي(بين عالية 

، يميةظإحساس العاملين بالشةكة الليبية للموانئ )فةع بنغازي( بالعادالة التن االهتمام الادةاسة بُجملة من التوصيات، أبةزها:

إتباع  و ،التأكياد على ضةوة  الحيااد والنزاهة في كافة اإلجةاءات والقةاةات اإلاداةية لالةتقاء بتةسيخ مفاهيم العادالة التنظيميةو 

 وُمحاداد  لتقييم االاداء واالبتعااد عن الُمحابا  والُمجامالت في عملية التقييم.ة إجةاءات واضح

 ضا الوظيفي، ميناء بنغازي البحةي.العادالة التنظيمية، الة ِمفتاحية: كلمات 

 

mailto:Husseinradwan85@gmail.com
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Abstract 

The study aimed to identify the relationship between organizational justice and its dimensions 

(distributive, procedural, transactions, evaluative), and job satisfaction and its dimensions 

(working conditions, relationship with superiors, relationship with colleagues, promotion 

systems, salary and incentives), among workers in the Libyan Ports Company (branch). 

Benghazi sea port), and to conduct this study the descriptive approach was used, and to achieve 

its goals, a questionnaire was developed based on previous studies, and the study community 

consisted of all employees of the Libyan Ports Company (Benghazi branch) during the year 

(2019) and their number was (1411) individuals, distributed over All departments, offices and 

units in the company, and the simple random sampling method was followed, and the 

appropriate sample size was (302) individualsAnd the study concluded that the degree of 

organizational justice among the workers of the Libyan Ports Company is medium, and it was 

found that the level of job satisfaction among the workers of the Libyan Ports Company 

(Benghazi seaport branch) is medium, in addition to the existence of a direct (positive) 

relationship with a high moral significance between organizational justice. And job satisfaction 

among the workers of the Libyan Ports Company (Benghazi seaport branch), and the study 

recommended a set of recommendations, most notably: Paying attention to the sense of workers 

in the Libyan Ports Company (Benghazi branch) of organizational justice, and emphasizing the 

need for impartiality and integrity in all administrative procedures and decisions to improve 

the consolidation of concepts of justice organizational, and following clear and specific 

procedures for evaluating performance and avoiding favoritism and compliments in the 

evaluation process. 

Keywords: organizational justice, job satisfaction, Benghazi sea por 

 مقدمة

ُيشكل العمُل الجزء الحيوي والمةكزي في حيا  الناس في الُمجتمعات الُمتقادمة، والعنصة البشةي هو الادعامة 

الةئيسية لنجاح الُمنظمات وتحقيقها ألهادافها، ولذلك الباد من زيااد  االهتمام به والعمل على استخادمه االستخادام الفعال. ولقاد 

بة على العمل بغض النظة عن ةضاه عن وظيفته التي يشغلها، وقاد تةتب على سااد االعتقااد في حاالت خاصة ان الفةاد مج

ذلك إهمال العنصة البشةى وخاصة في المنظمات الحكومية، وبالتالي حادث االنخفاض الملحوظ في ااداء العاملين في 
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ين ا الموظفاالجهز  الحكومية، لذلك أصبح من الضةوة  البحث عن حل لهذه المشكلة، عن طةيق تحسين مستوى ةض

 (.2: 2017)أبوحةب،

الِقيم  خالقيًا له ضةوةته في ُسلمأالتي َطالبت بها الُمجتمعات عامًة، والتزامًا  ،وُتعاد العادالة من القيم اإلنسانية

ةاة ونمو حتى تضمن استق ،خ ُبعاد العادالةلتةس   ؛وعملت على تفعيلها ،التشةيعات لذلك ادأبت األمم على سن   ؛اإلنسانية

 إلى .(، لنظةية المساوا 2016كما أوضح )حساني،  .وتعواد بادايات العادالة التنظيمية، (2014المجتمع )الطبولى وآخةون، 

حيث تفتةض هذه النظةية بأن العامل يقوم بمقاةنة نسبة العائاد  ،)آدمز(ناادي بها  عنادما ،ات القةن الماضييبادايات ستين

إذا ف ،مع معادل مخةجات اآلخةين إلى مادخالتهم ،من خالل مقاةنة بين معادل مخةجاته إلى مادخالته ،هالذي يتحصل علي

؛ مساوا تقان في أادائه، بينما إذا شعة الفةاد بعادم الواإل ،باداعإلويادفعه إلى ا ،مما يعطيه حافزًا إيجابياً  ،تساوت شعة بالعادالة

 و عادم الجادية في العمل. أ ،وعادم االةتياح، وقاد يادفعه ذلك إلى الالمباال  ،وعادم الةضا ،ُيصاب بالتوتة

وتحتل العادالة التنظيمية أهمية في المنظمات مهما اختلفت طبيعة نشاطها، وقاد زااد االهتمام بالعادالة التنظيمية من 

مالت من قبل ةؤسائهم في المنظمة، خالل الادةاسات واألبحاث في مجال اإلاداة ، حيث إن شعوة العاملين بالعادالة في المعا

ُيساعاد في تعاديل اتجاهاتهم، مما يؤادى إلى تحسين أادائهم في العمل، ويمنحهم الثقة في إاداةتهم، كما تمنحهم حافزًا للتعاون 

مع ةؤسائهم في العمل، وبالتالي يؤادي إلى حادوث اةتفاع في مستويات أاداء المنظمة، أما في حالة عادم إحساس العاملين 

ونظةًا ، (2016لعادالة التنظيمية؛ فقاد يتةتب على ذلك العادياد من النتائج السلبية، كاالحتجاجية الُعمالية )الزهة  و أحماد، با

الةتباط الةضا الوظيفي بالعادالة التنظيمية اةتباطًا مباشةًا، فإنه سيتم معةفة العالقة التي تحققها العادالة التنظيمية بأبعاادها 

لما له  ؛هذا األخية الذي أصبح حتمية ال يمكن تجاهلهاو ت، التوزيعية، التقييمية( في الةضا الوظيفي، )اإلجةائية، التعامال

، بناًء على ما سبق: فإن هذه الادةاسة تبحث عن العالقة التي تؤاديها العادالة التنظيمية من أثة على ضمان نجاحها واستمةاةها

 بنغازي. -الوظيفي بين األفةااد العاملين بالشةكة الليبية للموانئ السائاد  في ميناء بنغازي البحةي في تحقيق الةضا

 :السابقة الدراسات أواًل:
بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادى عمال الصنادوق الوطني للضمان  (:2018دراسة بثينة ) -

الادةاسة إلى الكشف عن مستوى كل من العادالة التنظيمية والةضا  تاالجتماعي للعمال غية األجةاء بأم البواقي". هادف

الوظيفي، لادى عمال صنادوق الضمان الوطني للضمان االجتماعي بأم البواقي بالجزائة، وأظهةت الادةاسة أن مستوى 
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ال مالعادالة التنظيمية لادى عمال صنادوق الضمان الوطني جاء بادةجة )متوسطة(، وأن مستوى الةضا الوظيفي لادى ع

 صنادوق الضمان الوطني جاء بادةجة )متوسطة(، وأنه ال توجاد عالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي.

بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن بالبوية ". (: 2015دراسة سعيدة ) -

ت ها بالةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن بالبوية  بالجزائة، وخلصتناولت الادةاسة العادالة التنظيمية وعالقت

الادةاسة الى أن مستوى كل من العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة الوطنية للادهن، كان بادةجة 

 لوظيفي.)منخفضة(، وأن هناك عالقة طةادية )قوية( بين متغية العادالة التنظيمية والةضا ا

بالةضا الوظيفي لادي  هبعنوان: "ادةجة العادالة التنظيمية لادى ماديةي الماداةس الحكومية وعالقت(: 2012)شذا دراسة  -

وعالقتها  ،هادفت الادةاسة إلى تحادياد ادةجة العادالة التنظيمية لادى ماديةي الماداةس الثانويةمعلمي الماداةس الثانوية الحكومية". 

لباحثة خةجت االغةبية. في محافظات شمال الضفة  ،حل الثانوية في الماداةس الحكوميةابالةضا الوظيفي لمعلمي المة 

ادةجة العادالة التنظيمية لادي ماديةي الماداةس الثانوية الحكومية. كما يةاها المعلمون. كبية   أن همها، أ بمجموعة من النتائج

ة تباطية إيجابية قوية، بين ادةجة العادالة التنظيميجادًا في المجال الكلي، كذلك توصلت نتائج الادةاسة إلى وجواد عالقة اة 

لادي ماديةي الماداةس الحكومية، وعالقتها بالةضا الوظيفي لمعلمي الماداةس الثانوية الحكومية بمحافظة شمال الضفة الغةبية 

 من وجهة نظةهم.

ة الماداةس الحكومية، والخاص بعنوان: "العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادي معلمي: (2010دراسة السبوع ) -

هادفت الادةاسة إلى التعةف على العادالة التنظيمية وعالقتها بالةضا الوظيفي لادى المعلمين في محافظة كةكوك".  في

جة العادالة ة لى مجموعة من النتائج أهمها: أن ادإ، وتوصلت الادةاسة كةكوكالماداةس الحكومية والخاصة في محافظة 

 وك،بل ماديةي الماداةس من وجهة نظة معلمي الماداةس الحكومية والخاصة في محافظة كةكالتنظيمية المماةسة من ق

ى ، وكذلك توصلت الادةاسة إلوأن ادةجة تحقيق الةضا الوظيفي لادى المعلمين جاء بادةجة متوسطة ،جاءت بادةجة متوسطة

 . بعاادهوجواد عالقة إيجابية )طةادية( بين العادالة التنظيمية وأبعاادها، والةضا الوظيفي وأ

بعنوان: "العالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للمعلمين في مادةسة بنادة  (:2010دراسة زانا ليبور واخرون ) -

عباس المتوسطة بإيةان". هادفت هذه الادةاسة لتحليل االةتباط بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للمعلمين في مادةسة 

من  ي: وجواد عالقة اةتباطيه موجبة بين بعادينبنادة عباس بإيةان. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الادةاسة ما يل
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اإلشةاف، زمالء )العادالة التوزيعية والعادالة التفاعلية(، وأةبعة أبعااد من الةضا الوظيفي هي: )أبعااد العادالة التنظيمية هما: 

ةتباطًا ئية أحةزت االعمل، الادافعية، التعزيز(. ولم تكن هناك عالقة مع بعاد طبيعة العمل، ومن ناحية أخةي، وجاد أن اإلجةا

 ملحوظًا بكافة أبعااد الةضا الوظيفي.

الةسمية،  األةادنيةالجامعات  فياألكااديمية  األقسامبعنوان: "العادالة التنظيمية لادى ةؤساء (: 2006دراسة سلطان ) -

على مستوى  فوعالقتها بالةضا الوظيفي، والوالء التنظيمي ألعضاء الهيئات التادةيسية فيها". هادفت الادةاسة إلى التعة  

العادالة التنظيمية لادى ةؤساء األقسام األكااديمية في الجامعات األةادنية الةسمية، وبين عالقتها بكل من الةضا الوظيفي، 

والوالء التنظيمي لادى أعضاء الهيئات التادةيسية، وتوصلت الادةاسة النتائج أهمها: وجواد عالقة إيجابية طةادية ذات اداللة 

 ؤساء األقسام األكااديمية للعادالة التنظيمية، والةضا الوظيفي.إحصائية بين مماةسة ة 

وعلى الةغم من االهتمام الكبية بالعادالة التنظيمية والةضا الوظيفي، إال أنه ال زالت الادةاسات السابقة قليلة على المستوى 

المحلي ــ على حاد علم الباحث ـــ  لذلك جاءت هذه الادةاسة لساد النقص الحاصل في هذا المجال، وادةاسة العادالة التنظيمية 

جةائية، والمعامالت، والتقييمية(، وعالقتها بالةضا الوظيفي في الشةكة الليبية للموانئ )فةع بكل أبعاادها )التوزيعية، واإل

ُيميز  الادةاسة عن الادةاسات السابقة، أن الادةاسة الحالية اختلفت عن الادةاسات السابقة جميعها من حيث  هذا ماو بنغازي(، 

 .انئ بميناء بنغازي البحةي كمجتمع لهامجتمع الادةاسة، فهي اختاةت العاملين بالشةكة الليبية للمو 

إن نجاح أي مؤسسة ال يقتصة في الحصول على الموااد الخام وةأس المال واآلالت الحاديثة، بل  :الدراسة ةثانيًا: مشكل

 ييتعاداه إلى امتالك مواةاد بشةية فعالة، والتي تعتبة الثةو  الحقيقية والمحوة األساسي لإلنتاج في منظمات األعمال، والذ

يساعاد المنظمة على تحقيق أهادافها، فمهما بلغت المنظمة من تطوة في تصميم الهيكل التنظيمي ووضع خطط العمل 

وتجوياد األعمال الفنية واإلاداةية، إال أن ذلك يعاد غية كافي إذا ما صاحبه سوء اختياة األفةااد أو سوء تسييةها المواةاد البشةية 

ن المنظمات بمختلف أحجامها تذمة واستياء العمال وعادم الةضا من طةيقة تعامل و التعامل معها، حيث تواجه الكثية م

إاداة  هذه المنظمة واالساليب المنهجية من طةفها نحوهم مما يولاد لاديهم اإلحساس بالظلم والشعوة بغياب المساوا  والعادالة 

 (.2018)بثينة، 

صوصا، حيث يعتبة هذا المةفق الحيوي شةيانًا مهمًا ولميناء بنغازي خُ  ،نظةًا لألهمية االستةاتيجية للموانئو 

ولمادينة بنغازي بصفة خاصة، ولقلة الادةاسات عن هذا المةفق، ومن هذا المنطلق قام الباحث  ،لالقتصااد الوطني بصفة عامة
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لى العاملين ع بميناء بنغازي البحةي، حيث ومن خالل ادةاسة استطالعية قام بها بتسليط الضوء على الشةكة الليبية للموانئ

أن  ى تبين أن العادالة التنظيمية تةتبط بمجموعة من المتغيةات، ولكن من خالل عمل الباحث بهذه الشةكة، ية  ؛بالشةكة

 بضةوة على القطاع المصةفي ( 2004السنوسي،) وأوصت ادةاسةالعادالة التنظيمية تةتبط اةتباطًا وثيقًا بالةضا الوظيفي، 

العادالة التنظيمية في مختلف القطاعات الخادمية من خالل ةبطها بعادياد من المتغيةات منها العالقة بين  التعمق والبحث في

 ة التنظيميةالعادال عالقةما  وتأسيسًا على ذلك يمكن صياغة مشكلة الادةاسة في السؤال الةئيسي التالي:الةضا الوظيفي، 

 نئ؟للمواالعاملين في الشةكة الليبية  بالةضا الوظيفي لادى

على نتائج الادةاســات الســابقة، وتحقيقًا ألهاداف الادةاســة الحالية، يمكن صــياغة فةضــيات  بناءً  :الدراســة فرضــياتثالثًا: 

 الادةاسة على النحو التالي: 

 الشةكة بال توجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين  الرئيسية: ةالفرضي

 :كما يليوتنبثق من هذه الفةضية عاد  فةضيات فةعية )فةع بنغازي(،  للموانئالليبية 

  :العاملين  لادى ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة التوزيع والةضا الوظيفيتال الفرضية الفرعية األولى

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئب

 :ادى العاملين ل ،اداللة إحصائية بين عادالة اإلجةاءات والةضا الوظيفيوجاد عالقة ذات تال  الفرضية الفرعية الثانية

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئب

 :ادى العاملين ل ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة المعامالت والةضا الوظيفيتال  الفرضية الفرعية الثالثة

 .فةع بنغازي()للموانئ الشةكة الليبية ب

 ادى العاملين ل ،وجاد عالقة ذات اداللة إحصائية بين عادالة التقييم والةضا الوظيفيتال  رعية الرابعة:الفرضية الف

 .فةع بنغازي()للموانئ الشةكة الليبية ب

 على النحو التالي: إيجازها هاداف يمكنتهادف ادةاسة هذا الموضوع إلى تحقيق جملة من األرابعًا: أهداف الدراسة: 

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئ العادالة التنظيمية للعاملين فيالتعةف على مستوى تحقق  -

 .)فةع بنغازي( الشةكة الليبية للموانئ قياس مستوى ةضا العاملين في -

 قياس ما إذا كانت هناك عالقة بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي. -
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تحقيق  لىعاعاد أصحاب القةاة بالشةكة التوصل إلى نتائج يمكن من خاللها صياغة بعض التوصيات، التي تس -

 والةضا الوظيفي. مفهومي العادالة التنظيمية

تكمن أهمية الادةاســـة في كونها تعالج أحاد أهم المواضـــيع في العملية اإلاداةية والعمل، أال وهو  :ةخامســًا: أهمية الدراســ

 الادةاسة أهميتها من:موضوع العادالة التنظيمية وعالقتها بتحقيق الةضا الوظيفي. كما تستماد هذه 

الهتمام ا  -، كونها تبحث وتســــــــلط الضــــــــوء على الادوة الذي يلعبه إادةاك العامل للعادالة التنظيمية وضــــــــةوةتها لةضــــــــاه -

 في نجاح المنظمة او فشلها.التي تساهم بموضوع العادالة التنظيمية، كونها تعتبة من المحاوة األساسية 

 ء للعاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي.يساهم في تحسين االاداالةضا الوظيفي  -

 على المستوي التنظيمي. (والةضا الوظيفي) (العادالة التنظيمية)أهمية كل من مفهومي  -

صـــف عميق و  ذا أهمية وفائاد  علمية، لما يقادمه من اً تحقيق الةضـــا الوظيفي، يعتبة موضـــوعب العادالة التنظيمية وعالقتها -

 له من عائاد علمي يستفياد منه المتخصص في هذا المجال.للظاهة ، وكذلك لما 

 متغيرات الدراسة:سادسًا: 

 ادالة )عادالة اإلجةاءات، عادالة التوزيع، ع األبعااد التالية: ويشمل (العادالة التنظيميةيتمثل في )وهو  المتغير المستقل

 المعامالت، عادالة التقييم(. 

 عالقة )الةضا عن العمل، العالقة مع الةؤساء، ال األبعااد اآلتية: ويشمل (الةضا الوظيفي) يتمثل في وهو المتغير التابع

 .مع الزمالء، أنظمة التةقيات، المةتبات والحوافز(

 الجزء الثاني: اإلطار النظري للعدالة التنظيمية والرضا الوظيفي

 العدالة التنظيمية:أواًل:  

 (،1960آادمز، ) من نظةية المساوا  التي قادمهاُيستماد مفهوم العادالة التنظيمية أصوله التاةيخية  مفهوم العدالة التنظيمية:-1

م بمقاةنة المنظمة، حيث أوضحت أن العامل يقو في  العاملين بين األفةااد (توزيع المخةجات)أساساً لعادالة  وُتعتبة هذه النظةية

 هقةانأ ادل مخةجاته إلى مادخالته، مع معادل مخةجات إلى مادخالتنسبة العائاد الذي يتحصل عليه من خالل مقاةنة بين مع

فالعادالة ، (2006 وسلوكه )الصماادي، هلعادالة أو عادم العادالة يؤثة على اتجاهلالفةاد  لمن العاملين في المنظمة، وأن ةاد  فع
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عليه  ئاد الذي يتحصلون العامقاةنة حصيلة  من خاللالتنظيمية تعكس الادةجة التي يشعة العاملون من خاللها باإلنصاف 

ويعاد مفهوم (، 2014 واخةون، الطبولى،الظةوف واإلمكانات )نفس جهوادهم بجهواد العاملين اآلخةين المناظةين لهم في  من

يعتبةه قاد  ة؛عاادل اعلى أنه فةادُ ال انظة إليهيَ التي  ةالتنظيمي اتالعادالة التنظيمية من المفاهيم النسبية، بمعنى آخة أن اإلجةاء

ات نزاهة وموضوعية اإلجةاءُيحادادها مادى إادةاك الفةاد لإجةاء متحيز أو غية موضوعي، ولذا فإن العادالة التنظيمية  نهة أآخ

 (. 2013والمخةجات )الخزاعي، 

بأنها: "الطةيقة التي يحكم من خاللها الفةاد على  )كاريكار ويليامز( وتعادادت تعةيفات العادالة التنظيمية حيث عةفها

 ,karrikar & williams)عادالة األسلوب الذي يستخادمه المادية، في تعامله معه على المستويين الوظيفي واإلنساني" 

( أنها "ادةجة تحقيق النزاهة والمساوا  في الحقوق والواجبات، التي تعبة عن 429:2008البشاشة، )، وأضاف (2009:114

عالقة الموظف بمؤسسته، وتجساد فكة  العادالة التنظيمية مبادأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين، تجاه المؤسسة التي 

( العادالة التنظيمية بأنها: " عباة  14: 2004يعملون بها، وتعمل على بناء الثقة بين الطةفين"، وُيعة ف )الفهاداوي والقطاونة، 

اداةيًا، من خالل إجةاء الُمقاةنات بين  تالُمنظمة، في إطاة التقييما عن إحساس إنساني يشعة به أعضاء المتولاد  نفسيًا وا 

اداة  المنظمة"، وعة ف )  العادالة أنها: "القيمة الُمتحصلة من سال ومور(القيم المتباادلة المتحصل عليها من قبل األعضاء وا 

 (.(Seal & Moore, 1993:109الحاصلة في المنظمة" جةاء إادةاك الموظف للنزاهة والموضوعية لإلجةاءات والُمخةجات 

الة بعااد العادأالسابقة، نجاد أن هناك تباين آةاء بشأن والمةاجع  ادبياتمن خالل مةاجعة األ أبعاد العدالة التنظيمية: -2

العادالة ) :هماو  نها تتكون من ُبعادينأ، فهناك من أشاة إلى ةتختلف باختالف وجهات النظ الباحثين، وأنهاالتنظيمية من قبل 

، وهناك من قاموا Greenberg,1990)وادةاسة ) Moormans,1991)( كما في ادةاسة )والعادالة اإلجةائية) (التوزيعية

آخة لألبعااد  اً من أضاف ُبعاد ك(، وهنا2008، الصمااديكادةاسة ) العادالة التفاعلية )التعامالت( :وهو بإضافة ُبعادًا ثالث  

التةكيز على  فتمالحالية الادةاسة أما في (، 2010( وادةاسة )السبوع، 2003كادةاسة )القطاونة, العادالة التقييمية  وهوالسابقة 

 بعااد وهي:أأةبعة 

ِه، سواٌء أكانت الفةاد من وظيفتِ  هعلي صلُ حَ َيتَ  ذيالأو العائاد خةجات عادالة المُ  يعةفها الباحث على انها العدالة التوزيعية:-1

ومزايا، وتتحقق العادالة التوزيعية عناد شعوة الفةاد أن ما يتحصل عليه يتناسب مع  مكافآت، أو مةتبات أو في صوة  ُأجوة
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العادالة التوزيعية إلى  قاد صنف (2003) كوبمان ( فإن2006نقاًل عن )سلطان، و ما يبذله من جهاد مقاةنة مع زمالئه، 

 ثالثة أنواع: 

 (اإلنصاف):  اوى العامل الذي يعمل بادوام جزئي ال يتس بمعني أن، بحسب إسهامات الفةادقوم على قاعاد  توزيع العوائاد يو

 صاف.ناإل وفي حالة اختةاق هذه القاعاد ، ال يتحققفي األجة مع من يعمل بالادوام الكامل، 

 (المساواة): ًا العةق، وأن يأخذ الجميع فةصلعوائاد بغض النظة عن الجنس واللون و العاادل لتوزيع ال وتعتماد على مبادأ

 .مةتبطًا بكفاء  ومهاة  الفةادمتساوية، ويكون التوزيع 

 (الحاجة):  ًتستحق  ،األم التي لاديها طفالن أو أكثة :يعتماد هذا النوع في توزيع العوائاد مبادأ صاحب الحاجة األولى، مثال

 .زيااد  عن األم التي لها طفل واحاد، شةيطة تساوي جميع الظةوف األخةى 

واحاد، وهو األبحاث والادةاسات في إةهاصاتها األولى أشاةت إلى ُبعاد أن  (2015، نأبو سمعا)ذكة  عدالة اإلجراءات:-2

( المتعلقة بعادالة التوزيع، أضاف  1963، ولكن بعاد سنوات من ادةاسة آادمز ) ية لمفهوم العادالة التنظيميةعادالة التوزيعال

 ،( ُبعادًا جاديادًا لمفهوم العادالة التنظيمية وهو ما ُعةف بعادالة اإلجةاءات، ويةتكز هذا الُبعاد علي العمليات1975) ايبوت ولكر

ة في هذا وتتحقق العادالوالظةوف التي تتم فيها عملية توزيع العوائاد والمخةجات علي العاملين في المنظمة،  ،واإلجةاءات

ا أن العادالة ، وبمالمشاةكة وصناعة القةاةات المتعلقة بتحادياد المخةجات والعوائاد يأخذ العاملون فةصتهم فيالُبعاد حينما 

التوزيعية تتعلق بمادى عادالة توزيع المخةجات، فإن العادالة اإلجةائية تتعلق بمادى عادالة اإلجةاءات التي يتم استخادامها لتوزيع 

ن العادالة التوزيعية واإلجةائية، حيث إن إحساس تلك الُمخةجات، ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك عالقة اةتباطية بي

أنها عادالة ب ويعرفها الباحث:العامل بعادالة التوزيع ُمةتبط بمادى إحساسه بأن القةاةات قاد تمت وفقًا لطةق وقوانين عاادلة، 

هذا الشةط  ة تطبيقاإلجةاءات اإلاداةية الُمتبعة التي يتم تطبيقها اداخل الُمنظمة على جميع االفةااد ادون استثناء، وفي حال

 تتحقق العادالة اإلجةائية.

ادالة المعاملة عباألفةااد  حساسإ : تتمثل بمادىاً إن عادالة التعامالت كما عةفها الباحث إجةائي عدالة التعامالت )التفاعالت(:-3

طبيقها، ت، وهذا يعني أهمية مةاعا  أسلوب التعامل مع األفةااد عناد عليهم ق اإلجةاءاتيتطبيتم التي يحصلون عليها عنادما 

، ( أن هناك أةبعة محادادات لعادالة المعامالت2018)مليكة،  ألنه يمكن أن يؤثة على إحساس الفةاد بالعادالة، ولقاد ذكةت

، إلجةاءاتة التي تنفذ بها االكيفي، و مةاعا  أسلوب التعامل مع األفةااد عناد تطبيق اإلجةاءات وهي: موج وبايز توصل إليها



                                                                              
 

 
 35                                                                                    ...   العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

عادالة المعامالت فيما يتعلق بشةح وتفسية مبةةات القةاةات وةادواد ، و ثناء تطبيق اإلجةاءاتأواحتةامهم  ة األفةااد،كةامومةاعا  

 الفعل.

ادةجة شعوة الموظف بنزاهة التقييم اإلاداةي الصاادة  ( أن العادالة التقييمية: بأنها2008قاد بين )ادة  ، العدالة التقييمية:-4

، وتؤادي العادالة هئونموه الوظيفي وتقييم أادا هإزاء تةقي وطمأنينتهالعمل  فيبحقه في األاداء والسلوك والعمل، مما يعزز ةضاه 

القادة  على إعااد  و  ،ذية الةاجعةخلق القادة  على تفعيل أادواة التغ، و تحادياد جواد  نظام المتابعة والةقابة والتقييم التقييمية إلى:

قامة التصوةات الالزمة، بشكل يكفل وجواد اس االنحةافاتتصحيح ، و ادواة التنظيميةتصميم التنظيم في الوظائف واأل تادامة وا 

 بأنها هي مادى إحساس العامل بنزاهة عملية التقييم ويعرفها الباحث، العمليات التنظيمية واإلنجازات عناد أعضاء المنتادى

 نوي الذي يقوم به ةئيسه المباشة بعيادًا عن المجامالت والُمحابا .الس

 ثانياً: الرضا الوظيفي:
ُيعتبة )الةضا الوظيفي( من المفاهيم األكثة ُغموضًا َلاَدى علماء النفس ، وذلك لصعوبة قياس مفهوم الرضا الوظيفي: -1

( إلى ظهوة العادياد من الادةاسات في هذا الموضوع في 1976) لوكالحالة االنفعالية وادةاستها بكل موضوعية، ولقاد أشاة 

الواليات المتحاد  األمةيكية، ولعل  من أهم أسباب تعاداد البحوث لموضوع الةضا الوظيفي باعتباةه أحيانًا كمتغية ُمستقل يؤثة 

 المنح و ة بالةاتب ونظامفي سلوك العمال كاألاداء والتغيب واالتصال الةسمي وغية الةسمي، وأـحيانًا كمتغية تابع يتأث

، ونظام اتخاذ القةاةات، وغيةه من المواضيع والمتغيةات النفسية واالجتماعية والماادية المتعلقة بموضوع الةضا في مكافآت

 (. 2015محيط العمل         ) الباةوادي، 

ي، منها: ةأى الةضا الوظيفوهناك عاد  تعةيفات للةضا الوظيفي نظةًا الختالف اختصاصات الباحثين المهتمين بادةاسة 

( أن الةضا هو "المواقف التي تؤثة بكل فةاد من العاملين نحو األعمال التي 239: 2012( نقال عن )سنادس، 1964) فروم

( بأنه: "الحالة التي يتكامل فيها مع وظيفته وعمله، أو يصبح 4: 2016نقال )األمين ويحي،  سنون يقومون بمزاولتها"، ُيعةفه 

تغةقه الوظيفة ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي، وةغبته في النمو والتقادم، وتحقيق أهادافه االجتماعية من إنسانًا تس

( "هو عباة  عن مجموعة من االهتمامات بالظةوف النفسية والماادية 28: 2009نقال عن )عسلي،  هوبوكخاللها، "تعةيف 

( 20: 2006نقال عن )القاةوط،  الندى وترامبةاد"، تعةيف كل من التي ُتسهم متضافة  في خلق الوضع الذي يةضى به الف



                                                                              
 

 
 36                                                                                    ...   العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي   

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

حيث يةيان "أن الةضا الوظيفي يستخادم للاداللة على مشاعة العاملين تجاه العمل بنفس الطةيقة التي يستخادم بها عباة  نوعية 

 عام الفةاد عن الحيا ". تالحيا  المعيشية، لوصف ةادواد فعل أو انطباعا

وبالنظة إلى التعةيفات التي تم ذكةها للةضا الوظيفي نستنتج أنه ال يوجاد اتفاق من قبل الباحثين على تعةيف الةضا 

نظةًا الختالف وجهات نظة كل منهم للةضا عن العمل، فمنهم من أشاة إلى أنه مشاعة الفةاد الحسنة أو السيئة التي يشعة 

نظةت إليه بأنه الحالة التي يتكامل فيها مع وظيفته وعمله، ومنهم من تحادث بها حول الظةوف الماادية والمعنوية، وأخةى 

، هو مادى الةضا والقبول بين الموظف والمنظمة وُيعرفه الباحثعن أنه يستخادم للاداللة على مشاعة العاملين تجاه العمل، 

مقابل العمل الذي قام  من خالل ةضا المنظمة عن الموظف في عمله، وةضا الموظف عن العائاد الذي يتحصل عليه

 بتأاديته.

 أبعاد الرضا الوظيفي: -2

 هناك العادياد من تصنيفات أبعااد الةضا الوظيفي وتم اعتمااد أهمها في الادةاسة كما يلي:

: األجة وسيلة مهمة إلشباع الحاجات الماادية واالجتماعية لألفةااد، وأن مستوى الادخل يؤثة الرضا عن األجور والرواتب -أوالً 

الةضا الوظيفي للعاملين، وقاد ذكةت العادياد من الادةاسات أن هناك عالقة طةادية بين مستوى الادخل والةضا عن العمل، في 

 (.2008فكلما زااد مستوى ادخل األفةااد اةتفع ةضاهم عن العمل والعكس صحيح )ضويفي،

اة  للعاملين ُيعاد حافزًا ُمهمًا، له تأثيةه (  أن االستقةاة الذي توفةه اإلاد2016ذكة )البلوي، الرضا عن ظروف العمل:  -ثانيا

على معنوياتهم ومنها على إنتاجيتهم؛ ألن ضمان استقةاة الفةاد في العمل يؤثة على حياته مع أسةته ويمنحه االطمئنان 

والةاحة مما يادفعه إلى العطاء في العمل، حيُث أظهةت األبحاث والادةاسات أن هناك عالقة بين ظةوف العمل والةضا 

لوظيفي، وأن الموظفين ُيفضلون ظةوف العمل التي ال يوجاد فيها تهادياد، وتتمث ل ظةوف العمل أواًل بالعوامل الخاةجية التي ا

تشمل المناخ والظةوف الجوية، وثانيًا العوامل الذاتية، وتشمل الجنس والعمة والشعوة بالتعب والمواقف غية المالئمة أثناء 

 مل المةتبطة بالمنظمة واإلنتاجية مثل ماد  مناوبة العمل، وساعات العمل، ومادى اإلجهااد في العمل.القيام بالعمل، وثالثًا العوا

( أن أغلب الادةاسات تشية إلى وجواد عالقة طةادية بين توفة 2016بين )ادبوشة، الرضا عن فرص الترقية والنمو:  -ثالثاً 

قعات الفةاد لفةص التةقية يعتبة من العوامل التي لها إن طموح أو تو  (1964فرم )فةص التةقية والةضا الوظيفي، فيشية 
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تأثية على الةضا الوظيفي للعامل، وهذا العامل يقل كلما كانت فةص التةقية أقل من طموحاته، بمعنى كلما لم تحقق له 

 ةضاه. ادمؤسسته كل طموحاته وتوقعاته للتةقية قل ةضاه، وكان طموح التةقية لاديه أقل مما هو متاح له فعال كلما زا

إن الفةاد في المنظمة يؤثة ويتأثة بالمحيطين به من زمالئه في العمل، وهو عنصة الرضا عن العالقة مع الزمالء:  -رابعاً 

مهم في تحقيق الةضا، فإذا كان العمل بين أفةااده يسواده االحتةام والتقادية والتفاهم فهي؛ ستزياد ةضا الفةاد عن عمله، أما في 

 ة النزعاجه فهي حتمًا؛ تقلل من ةضاه الوظيفي.حالة وجواد صةاعات ومصاد

ومما يزياد في ادةجة الةضا الوظيفي: ظهوة التعاون في إطاة جماعات العمل العفوية غية الةسمية، ألن هذا 

بين األفةااد الذين يةبطهم جذب ُمتباادل، أما التعاون المفةوض على العامل  لالتعاون في الحقيقة هو زيااد  االتصال والتفاع

اد يخلق له توتةًا، لذلك العمال يكونون جماعات عمل غية ةسمية صغية  اداخل الجماعة الةسمية الكبية ، وهذا يحقق لهم فق

 (. 2009سعااد  ُمعينة وادةجة من الةضا )عسيلي، 

نبغي أن ي تشية األبحاث والادةاسات إلى أنه إذا أةاادت اإلاداة  القيام بمهامها بشكل فعال؛الرضا عن نمط اإلشراف:  -خامساً 

تكون العالقة بينهما وبين العاملين عالقة حسنة بشكل يحقق األهاداف الكلية. وتفياد األبحاث التي أجةيت من قبل باحثين 

واداةسين في جامعة "ميشيغان األمةيكية" إلى أن المشةف الذي يجعل من العاملين تحت إاداةته محوةًا الهتمامه يكسب والءهم 

ذ ا كان غية ذلك فسوف ينعكس سلبًا على العاملين ومن َثمَّ على إنتاجية العمل )الخطابية، ويحقق الةضا المطلوب، وا 

2015.) 

 ثالثُا : منهجية الدراسة
اتبعت الادةاسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعكس الهادف األساسي من البحث، بحيث يتناسب مع أواًل: منهج الدراسة: 

 أادا  البحث والمحاوة األساسية. 

والبالغ  ،يتكون مجتمع الادةاسة من جميع العاملين بفةع الشةكة الليبية للموانئ بميناء بنغازي البحةي ثانيًا: مجتمع الدراسة: 

من العاملين بالشةكة بسيطة قام الباحث بأخذ عينة عشوائية  ؛، ومن أجل تحقيق أهاداف الادةاسة( عامال1411عادادهم )

( من %78.8)للتحليل يمثلون نسبة  ة( صالح238عاماًل، وقاد تم استةادااد ) (302) ُحادادت بعادادالليبية للموانئ بنغازي، 

م( إلى )يناية،  2019حجم العينة، علمًا بأن الفتة  التي تم توزيع االستبانة على المبحوثين واستةاداادها هي )نوفمبة، 

 م(.2020
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 الادةاسة بالطةيقتين التاليتين:تم التأكاد من صادق وثبات أادا   صدق وثبات أداة الدراسة:ثالثًا: 

مين من ( من الُمحك  7للتأكاد من صادق االستبانة تم عةضها على ) :الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين( -1

ذوي االختصاص والخبة ، وُطلب منهم إباداء مالحظاتهم لالستفااد  منها سواًء بالتعاديل أو اإلضافة أو الحذف ومادى سالمة 

من مالحظات تم تعاديل وحذف بعض عباةات االستماة  حتى ظهةت بصوةتها  اه الُمحكمون وبناًء على ما أباد، لغوياً العباةات 

( عباة  تتوزع 19( عباة ، بحيث تكون عباةات العادالة التنظيمية )46النهائية بحيث وصل مجموع عباةات االستماة  إلى )

 ة( عباة  موزع26تكون مقياس الةضا الوظيفي من )ي، والتقييمية(، في حين على محاوةها )التوزيعية، واإلجةائية، والتعامالت

ن للتأكاد مو  ،على محاوةها )ظةوف العمل، العالقة مع الةؤساء، العالقة مع الزمالء، أنظمة التةقيات، المةتب والحوافز( 

 عباةاتلل على معامل الصادق الجذة التةبيعي لقيمة معامل الثبات ليتم الحصو  تم ذلك عن طةيق حساب صادق العباةات

 .الادةاسة

كةونبـاخ ألفـا  اختبـاةاســــــــــــــتخـادام ذلـك عن طةيق تم  للتحقق من ثبـات مقيـاس الـادةاســـــــــــــــة، ثبات عبارات االســـــــــتبانة:-2

(Cronbach's Alpha)، كما هو موضح في الجادول. 

 

 لمتغيرات الدراسة نتائج معامل الصدق والثبات: (1الجدول )

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المقياس
 0.96 930. 19 العدالة التنظيمية
 0.85 0.72 5 العدالة التوزيعية
 0.93 860. 5 العدالة االجرائية
 0.93 870. 4 عدالة التعامالت
 0.93 86.0 5 العدالة التقييمية
 0.97 940. 27 الرضا لوظيفي
 0.91 830. 4 ظروف العمل

 0.95 910. 7 العالقة مع الرؤساء
 0.88 78.0 5 العالقة مع الزمالء
 0.91 830. 5 انظمة الترقيات
 0.93 86.0 6 المرتب والحوافز

 0.98 0.96 46 للمقياس الدرجة الكلية
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، كما تحصلت محاوة %96سم بالثبات بادةجة مةتفعة تَ أن استماة  االستبانة تَ السابق من خالل الجادول يتبين 

الادةاسة المتمثلة في العادالة التنظيمية على معامالت عالية؛ حيث بلغ معامل الصادق للمحوة األول )العادالة التنظيمية( 

ا ، وهذا ما يؤهلها ألن تكون أادا  مناسبة ويمكن تطبيقه%94، ومعامل الصادق للمحوة الثاني )الةضا الوظيفي( 93%

 ألغةاض التحليل.

 

الادةاسات  بتطويةها باالعتمااد على اعتمادت الادةاسة على االستبانة كأادا  لجمع البيانات األولية وتمرابعًا: وصف أداة الدراسة: 

(، وقاد اشتملت على ثالثة محاوة 2006السابقة ذات العالقة من خالل تطوية المقياس المستخادم في ادةاسة )سلطان، 

يحتوي  ي:المحور الثانسنوات الخادمة(،  -يحتوي على البيانات الوظيفية وهي: )المستوى التعليمي األول:المحور ةئيسية: 

يحتوي  المحور الثالث:( عباة  موزعة على أةبعة محاوة، 19على العباةات التي تقيس العادالة التنظيمية وقاد اشتمل على )

( عباة  موزعة على خمسة محاوة، حيث أُعطي لكل عباة  27) على العباةات التي تقيس الةضا الوظيفي وقاد اشتملت على

 من عباةات االستبانة وزنًا نسبيًا حسب مقياس ليكةت الخماسي لتقادية ادةجة الموافقة هو موضح في الجادول.

 

 ( توزيع الوزن النسبي والوسط الحسابي المرجح حسب مقياس ليكرت2الجدول )

 المستوى  المرجحالوسط الحسابي  الرأي الوزن النسبي
 عال جاداً  5ـ  4.20 موافق بشاد  5
 عال 4.19ـ  3.40 موافق 4
 متوسطة 3.39ـ  2.60 محاياد 3
 منخفضة 2.59ـ  1.80 غية موافق 2
 منخفضة جاداً  1.79ـ  1 غية موافق بشاد  1

 

ادام اختباة الطبيعي أم ال فقاد تم استخالختباة ما إذا كانت بيانات الادةاسة تتبع التوزيع خامسًا: اختبار التوزيع الطبيعي: 

 ( المادونة نتائجه في الجادول أادناه:Kolmogorov ̵ Smirnovكلمجةوف ـ سمةنوف )
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 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي3الجدول )

 القيمة االحتمالية ادةجة الحةية القيمة اإلحصائية المحوة
 2000. 238 0.046 العادالة التنظيمية
 2000. 238 0.046 الةضا الوظيفي

 
لذا تتوزع البيانات توزيعًا  ،050.وهي أكبة من  2000. الحظ من الجادول الســــابق أن القيمة االحتمالية تســــاوي نُ 

 طبيعيًا؛ وبهذا تم استخادام االختباةات المعلمية للتحقق من فةضيات الادةاسة.

لتحقيق أهاداف الادةاســـة وتحليل البيانات التي تم تجميعها تم االســـتعانة الدراســة:  فياألســاليب اإلحصــائية الُمســتخدمة -2

، أو كما ُيســـــــــــــمى بالحزمة اإلحصـــــــــــــائية للعلوم االجتماعية، ومن الُمعالجات اإلحصـــــــــــــائية SPSSبالبةنامج اإلحصـــــــــــــائي 

ةاســة وفق ادةجة أفةااد الادالُمســتخادمة: النســب المئوية والتكةاةات لوصــف أفةااد الادةاســة، الُمتوســط الحســابي لتةتيب اســتجابات 

الموافقة، االنحةاف المعياةي لمعةفة كفاء  الُمتوســـــــط الحســـــــابي بحيث يكون أكثة جواد  كلما قلت قيمة االنحةاف المعياةي، 

ـــــــــــــــــ ســـمةنوف لمعةفة ما إذا كانت البيانات تخضـــع للتوزيع  معامل الفا كةونباخ لقياس ثبات االســـتبانة، اختباة كولمجةوف ـ

 .( بين العادالة التنظيمية والةضا الوظيفيPearson Correlation Coefficientمعامل اةتباط بيةسون )الطبيعي أم ال، 

توى المستم في هذا الجزء تحادياد تحليل الخصائص العامة لعينة الادةاسة من حيث:  :سادسًا: خصائص عينة الدراسة

  الخادمة. تالتعليمي، سنوا

 للمتغيرات الوظيفيةتوزيع أفراد العينة تبعًا ( 4الجدول )
 النسبة المئوية العاداد الفئة المتغية

 المستوى التعليمي

 %19.7 47 إعاداادي فأقل
 %24.8 59 ثانوي 

 %16.8 40 مهني /ادبلوم متوسط
 %17.6 42 ادبلوم عالي
 %16.8 40 ليسانس /بكالوةيوس
 %4.3 10 ماجستية

 بالشةكة الخادمة ماد 

 %0.4 1 سنوات. 5أقل من 
 %18.5 44 سنوات. 10أقل من  – 5من 
 %60.1 143 سنة. 15أقل من  – 10من 
 %21.0 50 سنة فأكثة. 15من 
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، يليها %24.8( أن النسبة األكبة من عينة الادةاسة الُمستهادفة من المستوى التعليمي )ثانوي( بنسبة 4يتَِّضُح من الجادول )

، في حين بلغت نسبة المستوى % 17.6وبلغت نسبة )ادبلوم عالي( ، % 19.7المستوى التعليمي )إعاداادي فأقل( بنسبة 

، ويةجع سبب انخفاض نسبة المؤهالت %4.3، ونسبة المستوى التعليمي )ماجستية( %16.7ليسانس( /التعليمي)بكالوةيوس

ي قسم ف إلى طبيعة العمل في بعض األقسام التي تحتاج الى مجهواد بادنى ُخصوصاً  -حسب ةأى الباحث-العلمية العليا 

من عاداد العاملين بالشةكة، كما تبين من الجادول أن النسبة األكبة من العينة هم  %50المناولة والتخزين والذي ُيمثل نسبة 

أقل  5، ثم )من %21.0سنة فأكثة( بنسبة  15، تليها )%60.1( بنسبة 15سنوات أقل من  10ممن لاديهم خبة  من )من 

 .% 0.4سنوات( بنسبة  5أقل من ، تليها )%18.5سنوات( بنسبة 10من 

 ة:يعرض وتحليل البيانات الخاصة بمحاور الدراسة الرئيس

وانئ بالشركة الليبية للم نالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية من وجهة نظر العاملي -1

ةاسة نحةاف المعياةي الستجابات أفةااد عينة الادلإلجابة على هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالفرع بنغازي؟ 

عن كل عباة  من عباةات مقياس العادالة التنظيمية ومحاوة المقياس بشكل عام، ويبين الجادول التالي المتوسطات 

 الحسابية واالنحةافات المعياةية لمحاوة مقياس العادالة التنظيمية، وتةتيب المحاوة، ومستوى المماةسات لكل محوة.

 
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس العدالة التنظيمية ومستوى الممارسة5) جدول

 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  محاو العدالة التنظيمية
 متوسطة 3 0.898 2.628 العدالة التوزيعية
 متوسطة 2 0.919 2.807 العدالة اإلجرائية

 مةتفعة 1 0.956 3.066 التعامالتعدالة 
 ُمنخفضة 4 0.986 2.372 ةالعدالة التقييمي

 متوسطة - 0.760 2.700 العدالة التنظيمية 
   

من خالل الجادول  يت ِضُح أن ادةجة مماةسة أفةااد )عينة الادةاسة( بالعادالة التنظيمية لمحاوة )التوزيعية، اإلجةائية، التعامالت، 

(، حيث جاء ُمتغية "عادالة التعامالت" كُبعاد من أبعااد 3.066و 2.372التقييمية( تةاوحت الُمتوسطات الحسابية لهم بين )
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(، 2.807(، يليها ُمتغية "العادالة اإلجةائية" بمتوسط حسابي )3.066بة األولي بمتوسط حسابي )العادالة التنظيمية في المةت

مما ، (2.372(، وأخيةًا ُمتغية "العادالة التقييمية" بمتوسط حسابي )2.628يليها ُمتغية "العادالة التوزيعية" بمتوسط حسابي )

حول مستوى العادالة التنظيمية حيث بلغ المتوسط الحسابي العام يعني أن هناك تفاوتًا في استجابات أفةااد عينة الادةاسة 

 (، وهذا يادل على أن مستوى العادالة التنظيمية لادى أفةااد عينة الادةاسة جاءت بادةجة متوسطة.2.700)

ل للوصو  ؟النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما ُمستوى الرضا الوظيفي للعاملين بالشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي  -2

إلى إجابة السؤال الثاني وتحادياد ُمستوى الةضا الوظيفي للعاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي تم ذلك من خالل 

 الوظيفي، كما موضح ذلك في الجادول التالي: الةضا العام لمحاوة المعياةي  واالنحةاف العام الحسابي المتوسط إيجااد
 

 افات المعيارية لمقياس الرضا الوظيفي ومستوى الممارسة(: المتوسطات الحسابية واالنحر 6جدول )
 الُمستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  محاور الرضا الوظيفي

 متوسطة 3 0.996 2.652 ظروف العمل
 متوسطة 2 0.903 3.142 العالقة مع الرؤساء
 مةتفعة 1 0.828 3.423 العالقة مع الزمالء
 منخفضة 4 0.972 2.449 أنظمة الترقيات
 منخفضة 5 0.965 1.974 المرتب والحوافز

 متوسطة   0.692 2.734 مستوى الرضا الوظيفي
 

من خالل الجادول يتضح أن مستوى إحساس أفةااد عينة الادةاسة بالةضا الوظيفي من خالل عاد  محاوة تةاوحت المتوسطات 

(، 3.423"العالقة مع الزمالء" في المةتبة األولي بُمتوسط حسابي )(، حيث جاء ُمتغية 3.423و 1.974الحسابية ما بين )

(، يليها "أنظمة التةقيات" بمتوسط 2.652(، يليها "ظةوف العمل" )3.142يليها "العالقة مع الةؤساء" بمتوسط حسابي )

(، 2.7734العام )(، حيث بلغ المتوسط الحسابي 1.974(، واخيةًا "المةتب والحوافز" بمتوسط حسابي )2.449حسابي )

 عليه فإن مستوى الةضا الوظيفي لادى أفةااد عينة الادةاسة جاء بادةجة متوسطة.

االةتباط  والفةضيات المنبثقة عنها قام الباحث باستخادام تحليل الختباة الفةضية الةئيسية صحة فرضيات الدراسة: .اختبار3

العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي ( بين أبعااد Pearson Correlation Coefficientالمتمثل في معامل اةتباط بيةسون )

                 حيث كانت النتائج على النحو التالي: الشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي  في للعاملين
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 الرضا الوظيفيو العدالة التنظيمية نتائج اختبار العالقة بين (: 7)جدول 
 المتغير التابع                  

 المتغير المستقل
 الرضا الوظيفي

 القرار اإلحصائي القيمة االحتمالية معامل االرتباط
 ةفض الفةضية الصفةية الةئيسة 0.00 **0.786 العدالة التنظيمية

 0.00 **0.660 العدالة التوزيعية
 يةصفة الالفةعية ةفض الفةضية 
 ولىاال

 0.00 **0.583 اإلجرائيةالعدالة 
الفةعية الصفةية ةفض الفةضية 
 ثانيةال

 0.00 **0.568 عدالة التعامالت
ية الصفة  الفةعيةةفض الفةضية 
 ثالثةال

 0.00 **0.720 العدالة التقييمية
ية الصفة الفةعية ةفض الفةضية 
 ةابعةال

 .%1عناد مستوى اداللة معنوية** 

 
 يتضح من الجادول: 

العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي للعاملين بالشةكة الليبية  بينعالية اداللة معنوية  طةادية )موجبة( ذاتوجواد عالقة   .1

( وهي أقل من 0.00لمناظة  لها )ا(، والقيمة االحتمالية r=0.786)بنغازي، حيث كان معامل االةتباط للموانئ فةع 

 وجواد عالقة ذات اداللة إحصائية بين"عادم تنص على:  الةئيسية التيالفةضية  نةفض. وعليه (%1)مستوى المعنوية 

العادالة ه كلما زاادت وهذا يعني أن"، بنغازي  العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين في الشةكة الليبية للموانئ فةع

ذه الادةاسة مع نتائج ه ، وتتفق نتيجةلاديهمالوظيفي  العاملين بالشةكة الليبية للموانئ يزادااد مستوى الةضالادى  التنظيمية

التي أظهةت وجواد عالقة  (2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2010؛ السبوع، 2012؛ شذا، 2015)سعياد ،  ادةاسات كل من

( التي 2018العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة )بثينة،  بين )موجبة( طةادية

 ة والةضا الوظيفي، أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادال

العادالة التوزيعية والةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة بين معنوية )ُمتوسطة( ذات اداللة )موجبة( وجواد عالقة طةادية  .2

( وهي أقل 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r=0.660حيث كان معامل االةتباط ) ،بنغازي الليبية للموانئ فةع 

ائية عالقة ذات اداللة إحصعلى: "ال توجاد التي تنص  الفةعية االوليالفةضية  نةفض، وعليه %1من مستوى المعنوية 
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عادالة ت ه كلما زاادنأوهذا يعني "، بنغازي عادالة التوزيع والةضــــا الوظيفي لادى العاملين الشــــةكة الليبية للموانئ فةع بين 

نتيجة هذه الادةاســـة  ، وتتفقالعاملين بالشـــةكةلادى الةضـــا الوظيفي يزادااد التوزيع في الشـــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي 

؛ ســــــلطان، 2010؛ الســــــبوع، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2012؛ شــــــذا، 2015)ســــــعياد،  مع نتائج ادةاســــــات كل من

لتوزيع والةضــــــا الوظيفي وتختلف هذه الادةاســــــة مع نتائج ادةاســــــة عادالة االتي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة التوزيع والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 

العادالة اإلجةائية والةضــــــــــــــا الوظيفي لادى العاملين بين معنوية )متوســــــــــــــطة( ذات اداللة )موجبة( وجواد عالقة طةادية   .3

( 0.00لمناظة  لها )ا(، والقيمة االحتمالية r=0.583بنغازي حيث كان معامل االةتباط )ئ فةع بالشــــــــــةكة الليبية للموان

ات عالقة ذعلى: "ال توجاد الثانية التي تنص الفةعية الفةضـــــــــية  نةفض، وعليه (%1)وهي أقل من مســـــــــتوى المعنوية 

نه أوهذا يعني ، "بنغازي لليبية للموانئ فةع عادالة اإلجةائية والةضـــا الوظيفي لادى العاملين الشـــةكة ااداللة إحصـــائية بين 

، وتتفق الشــةكةالعاملين بلادى الةضــا الوظيفي اد ايزادالعادالة اإلجةائية في الشــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي كلما زاادت 

؛ ســلطان، 2010؛ الســبوع، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2015)ســعياد ، نتيجة هذه الادةاســة مع نتائج ادةاســات كل من

العادالة اإلجةائية والةضا الوظيفي، وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة اإلجةائية والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 

عادالة التعامالت والةضــــــــــــــا الوظيفي لادى العاملين بين معنوية )متوســــــــــــــطة( ذات اداللة  )موجبة( وجواد عالقة طةادية  .4

( 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r =0.568بنغازي حيث كان معامل االةتباط )بالشـــــــةكة الليبية للموانئ فةع 

ذات  عالقةعلى: "ال توجاد التي تنص  لثةالثاالفةعية الفةضـــــــــية  نةفض، وعليه (%1) وهي أقل من مســـــــــتوى المعنوية

نه أوهذا يعني ، "بنغازي عادالة التعامالت والةضا الوظيفي لادى العاملين الشةكة الليبية للموانئ فةع ة إحصائية بين ادالل

، وتتفق الشــةكةالعاملين بلادى الةضــا الوظيفي اد ايزادعادالة التعامالت في الشــةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي كلما زاادت 

؛ ســلطان، 2010؛ زانا ليبوة واخةون، 2010؛ الســبوع، 2015)ســعياد ،  مننتيجة هذه الادةاســة مع نتائج ادةاســات كل 

عادالة التعامالت والةضا الوظيفي، وتختلف هذه الادةاسة مع نتائج ادةاسة التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006

 ( التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين عادالة التعامالت والةضا الوظيفي.2018)بثينة، 
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ة والةضـــــا الوظيفي لادى العاملين بالشـــــةك ةالعادالة التقييميبين معنوية )عالية( ذات اداللة )موجبة( ةادية وجواد عالقة ط  .5

( وهي أقل 0.00(، والقيمة االحتمالية لمناظة  لها )r=0.720بنغازي حيث كان معامل االةتباط )الليبية للموانئ فةع 

عالقة ذات اداللة على: "ال توجاد التي تنص  لةابعةاالفةعية الفةضــــــــــــــية  نةفض، وعليه (%1) من مســــــــــــــتوى المعنوية

نه كلما أوهذا يعني ، "بنغازي والةضـــا الوظيفي لادى العاملين الشـــةكة الليبية للموانئ فةع  ةالعادالة التقييميإحصـــائية بين 

، وتتفق نتيجة ةكةالعاملين بالشلادى الةضا الوظيفي يزادااد العادالة التقييمية في الشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي زاادت 

التي أظهةت وجواد عالقة طةادية بين ( 2006؛ ســــــــلطان، 2010الســــــــبوع، )من هذه الادةاســــــــة مع نتائج ادةاســــــــات كل 

العادالة التقييمية والةضــــــــا الوظيفي وتختلف هذه الادةاســــــــة مع نتائج ادةاســــــــة التي أظهةت عادم وجواد عالقة بين العادالة 

 اإلجةائية والةضا الوظيفي.

 أن تم تحليل البيانات المتحصل عليها من الادةاسة ظهةت مجموعة من النتائج تتلخص في اآلتي:بعاد  :النتائج

اء ُبعاد "عادالة وجأوضحت نتائج الادةاسة أن ادةجة العادالة التنظيمية لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ متوسطة،  -1

بادةجة عاد "العادالة اإلجةائية" في المةتبة الثانية، و بُ  ، يليهالتعامالت " في المةتبة األولى، وبادةجة موافقة )ُمةتفعة(

اء ُبعاد "العادالة ج، وأخيةا ُبعاد "العادالة التوزيعية" في المةتبة الثالثة وبادةجة موافقة )ُمتوسطة( ، ثمموافقة )ُمتوسطة(

 التقييمية" في المةتبة الةابعة وبادةجة موافقة )ُمنخفضة(. 

بينت نتائج الادةاسة أن ُمستوى الةضا الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي  -2

عالقة مع ُبعاد "ال ، وجاءجاء ُبعاد "العالقة مع الزمالء" في المةتبة األولي وبادةجة موافقة )ُمةتفعة()ُمتوسطة(، حيث 

افقة ُبعاد "ظةوف العمل" في المةتبة الثالثة وبادةجة مو  ، يليه)ُمتوسطة(الةؤساء" في المةتبة الثانية وبادةجة موافقة 

 ُبعاد "أنظمة التةقيات" في المةتبة الةابعة وبادةجة موافقة )ُمنخفضة(.في المةتبة األخية  جاء ، و )ُمتوسطة(

ضا مية والة العادالة التنظي ذات اداللة معنوية عالية بينطةادية )موجبة( وجواد عالقة كشفت نتائج الادةاسة عن  -3

 لعادالة التنظيميةايعني أنه كلما زاادت  الوظيفي لادى العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي، مما

 الةئيسية التيية الفةض تم ةفضوعليه  لاديهم،الوظيفي  العاملين بالشةكة الليبية للموانئ يزادااد مستوى الةضالادى 
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العادالة التنظيمية والةضا الوظيفي لادى العاملين في الشةكة اللة إحصائية بين وجواد عالقة ذات اد"عادم تنص على 

 " وكذلك ةفض الفةضيات الفةعية.بنغازي  الليبية للموانئ فةع

( بين ُمتوسطات استجابات العاملين بالشةكة الليبية α=0.05توجاد فةوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ) -4

 البحةي حول الةضا الوظيفي، ُتعزى لُمتغية الجنس.للموانئ فةع ميناء بنغازي 

( بين ُمتوسطات استجابات العاملين بالشةكة الليبية α=0.05توجاد فةوق ذات اداللة إحصائية عناد مستوى اداللة ) -5

للموانئ فةع ميناء بنغازي البحةي حول الةضا الوظيفي، ُتعزى لُمتغية الُمسمى الوظيفي، وُيعزز ذلك بنتائج اختباة 

(Scheffe با -ةئيس الوحاد   -ةئيس المكتب  -( للمقاةنات البعادية "حيث يشعة )ةئيس القسم )لةضا المشةف

 الوظيفي بمتوسط أعلى من عامل المناولة".

من خالل عةض النتائج التي توصـــلت إليها الادةاســـة، تقادم الادةاســـة مجموعة من التوصـــيات والتي تتمثل في  التوصــيات:

 اآلتي: 

أن نتائج الادةاســة قاد أشــاةت إلى أن ادةجة مماةســة العادالة التنظيمية الكلى جاءت بادةجة "ُمتوســطة" إال على الةغم من  .1

 أنها كانت قةيبة جادًا إلى حاد االلتصاق من الحادواد الاُدنيا لمستويات العادالة التنظيمية، وعليه توصي الادةاسة ب:

العاملين بالشةكة الليبية للموانئ فةع بنغازي بالعادالة التنظيمية نظةاً الةتباطها بعادياد من الُمتغيةات  إحساساالهتمام ب -

 السلوكية منها الةضا الوظيفي.

 لتنظيمية.، لالةتقاء بتةسيخ مفاهيم العادالة ااإلاداةيةوالقةاةات  اإلجةاءاتكافة  فيالتأكياد على ضةوة  الحيااد والنزاهة  -

واضحة وُمحاداد  لتقييم األاداء واالبتعااد عن الُمحابا  والُمجامالت في عملية التقييم حتى ال يشعة  إتباع إجةاءات -

 العاملون الذين يقع عليهم العبء األكبة في العمل باإلحباط مما يؤثة على إنتاجيتهم.

ب العلمية ق واألساليعقاد ادوةات تادةيبية ووةش عمل لةؤساء األقسام والمكاتب لتعةيفهم بأهمية تقييم األاداء وطة  -

 الُمتبعة في عملية التقييم.
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أشاةت النتائج أيضًا أن مستوى مماةسة الةضا الوظيفي الكلي جاءت بادةجة   "ُمتوسطة" إال أنها كانت قةيبة جادًا من  .2

 الُحادواد الاُدنيا لمستويات الةضا الوظيفي، وعليه توصي الادةاسة: 

ين ذوي للُمحافظة على العامل اإلاداةيةث تشمل جميع المستويات تحسين وتطوية سياسة الحوافز والمكافئات بحي -

 الكفاء  والخبة .

 تطوية ُسلم الةواتب بحيث ُيةاعي معادالت المعيشة والتضخم. -

طالع العاملين عليها إلكساب الثقة بين العامل واالاداة ، مع تفعيل اللوائح  - وضع معايية واضحة ومحاداد  للتةقيات وا 

 لتشجيعية للعاملين المتميزين. والقوانين للتةقيات ا

إجةاء ادةاسات ُمستقبلية للعادالة التنظيمية على بقية فةوع الشةكة الليبية للموانئ من خالل ةبطها بمتغيةات )االنتماء  .3

 التنظيمي، والتمييز التنظيمي، وتحسين األاداء الوظيفي(.

 :المراجع

 -موظفي القطاع الحكومي وعالقته بقلق المستقبل"الرضا الوظيفي لدى (. 2017). زأبوحةب، محماد عباد العزي،" 

 والسياسية للادةاسات العليا، جامعة األقصى، فلسطين اإلاداة ةسالة ماجستية غية منشوة . أكااديمية 

 ُمحددات العدالة التنظيمية وعالقتها بســــــلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر (. 2015)، محماد ناصـــــــــة. نأبو ســـــــــمعا"

 ، غز ، فلسطين.اإلسالمية". ةسالة ماجستية غية منشوة . كلية التجاة ، الجامعة بمدينة غزةضباط الشرطة 

 ( .2016البلوى، محماد بن صياح .) وزارة العملفي"العدالة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين 

 .األةادنمعة مؤته، عمان، ، ةسالة ماجستية غية منشوة . عمااد  الادةاسات العليا، جاالسعودية"

 ( ،2015الباةادوادي، منال الباةوادي .)المجموعة العةبية ، القاهة : الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين

 للتادةيب والنشة.

  ةســـــــــــالة ماجســـــــــــتية غية منشـــــــــــوة . كلية علوم يةرلبشارد اولمأداء اعلى وظيفيلاضا رلار"تأثي(. 2016ويحي. )األمين ."

 ، الجزائة.تلمسانياد،بلقا ربيبكأجامعة االقتصاادية، 
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 ( .2015الخطابية، نوة عبادالحليم .) درجة الرضا لدى األكاديميين عن تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعالقتها بجودة األداء"

". ةسالة ادكتوةاه غية منشوة . كلية التةبية، جامعة اليةموك، عمان، محافظات الشمال فيالجامعات الحكومية األردنية  في

 .األةادن

 ( .2008البشاشة، سامة عبادالمجياد .)أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية "" .

 .429، ص 4، العاداد4المجلة األةادنية في إاداة  االعمال: المجلاد 

 ( .2004الفهادوي والقطاونة .)2، العاداد 24". المجلة العةبية لإلاداة : المجلاد"تأثيرات العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي 

 .12-11ص 

 ( .2013الخزاعي، ماهة علي ،)ةسالة غية منشوة . قسم إاداة  االعمال، "أثر العدالة التنظيمية على االنتماء الوظيفي ،"

 ةيا.جامعة ادمشق، ادمشق، سو 

 -( .2008الصماادي، ولياد محماد ،) ةسالة ماجستية غية منشوة .  كلية إاداة   االلتزام الوظيفي" في"أثر العدالة التنظيمية

 المال واألعمال، جامعة ال بيت، عمان، األةادن.

  .ةسالة "العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدي مديرى المدارس الحكومية في(." الجدية 2006)القاةوط، صاادق سميح ،

 ماجستية غية منشوة . كلية الادةاسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، الضفة الغةبية، فلسطين.

 ( .2004السنوسي، زهة  جمال .)ة غية " ةسال" العالقة بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية ومستويات أدائهم الوظيفي

 منشوة . قسم اإلاداة ، جامعة بنغازي، بنغازي، ليبيا.

 ( .2003القطاونة، نشأت أحماد .)ةسالة غية منشوة . جامعة مؤته. األةادن."تأثير العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي " 

  .فيهيئة التدريس  أعضــــــاءبالعدالة التنظيمية وســــــلوك المواطنة التنظيمية لدي  اإلحســــــاس"( 2014)الطبولي واخةون 

 .6والثاني، ص  األولالعاداد ". مجلة جامعة بنغازي العلمية: جامعة بنغازي 

 ( . 2009الصماادي، الةواشاد" ) المجلة األةادنية في  ".محددات الرضا و االستقرار الوظيفي في مؤسسة الموانئ في األردن

 . 327: العاداد الثالث، ص إاداة  األعمال
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 ( .2018بثينة، طوبال .) الوطني للضـــمان االجتماعي "العدالة التنظيمية وعالقتها بالرضـــا الوظيفي لدى عمال الصـــندوق

". ةســــــالة ماجســــــتية غية منشــــــوة . كلية العلوم اإلنســــــانية واالجتماعية، جامعة العةبي بن للعمال غير األجراء بأم البواقي

 مهيادي، أم البواقي، الجزائة.

 ( .2016حساني، ةاضية ،)كلية علون  ، ةسالة ماجستية غية منشوة .يمي"ظلتنام ازعالقتها بااللت"العدالة التنظيمية و
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تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف 
 التجارية ) دراسة حالة(

 
 

  الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة بيان تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية، .ولتحقيق 

هدف الدراسة اتبع الُبحاث المنهج الوصفي لوصف تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات 

من حيث اإلجراءات فإن الدراسة اعتمدت المنهج االستنباطي بهدف بناء إطار نظري المستندية بالمصارف التجارية ، أما 

من خالل مراجعة أدبيات الدراسة من أبحاث ومقاالت, ودراسة المتغيرات في ضوء البيئة في ليبيا، و إلجراء الجانب العملي 

لس جعي ديوان المحاسبة في اإلدارة العامة طرابتم تجميع البيانات من خالل استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة ) مرا

( ، ومقارنة النتائج  SPSSاإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف( وتم تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية المالئمة )  –

العملية مع االستنتاجات النظرية, وتعميم النتائج عليها )الجانب االستقرائي (، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير في كفاءة 

مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية، وقد أوصت الدراسة 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الحازمة ضد كل المخالفين للقوانين والتشريعات النافذة لضمان االلتزام بها واستمرار  على ضرورة

اإلدارة العليا للديوان بتقديم الدعم لمراجعي الديوان وأن تستمر بطلب التقارير الرقابية مدعمة بآراء ومقترحات لتحسين وتصويب 

ائج تقييم أداء المصارف التجارية الليبية من ناحية االعتمادات المستندية بشكل خاص األوضاع وتقوم أيضا بمناقشة نت

 للحفاظ على المال العام الليبي وعدم إهدار الموارد واستنزاف االقتصاد الوطني.

.، المصارف التجارية الليبيةاحية: كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة، الفساد، األعتمادات المستنديةمفتكلمات   
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Abstract 

This study aimed to know the Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in 

reducing corruption in letters of credit in Libyan commercial banks. 
To achieve the goal of the study, the researchers followed the descriptive approach to describe 

the Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in reducing corruption in letters of 

credit in Libyan commercial banks. In Libya, and for the practical aspect, the data was collected 

through a questionnaire form distributed to the study population (Auditors of the Audit Bureau 

in the Public Administration Tripoli - the General Administration of Banks Performance 

Assessment) and the data was analyzed using the appropriate statistical methods (SPSS), and 

the practical results were compared with the theoretical conclusions. And generalizing the 

results to them (inductive aspect). 

The study found in Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in reducing 

corruption in letters of credit in Libyan commercial banks. 

The study recommended the need to take firm legal measures against all violators of the laws 

and legislation in force to ensure compliance with them and the continuation of the senior 

management of the Bureau to provide support to the auditors of the Bureau and to continue to 

request supervisory reports supported by opinions and proposals to improve and correct the 

situation. It also discusses the results of evaluating the performance of Libyan commercial 

banks on the one hand. Documentary credits in particular to preserve the Libyan public money 

and not waste resources and destroy the national. 

Keywords: Comptance, Auditors of the Audit Bureau, corruption,  letters of credit, Libyan 

Commercial Banks. 

 

 أواًل: اإلطار العام للدراسة:
 المقدمة: 1.1 

الفسااااد أصااابة ظاهرة عالمية، وتزايد االهتمام في الفترة األخيرة من قبل دول العالم المتقدمة والنامية، هير أنر انتشااار بنسااابة 
أكبر في الدول النامية ومن أهم أسااباب انتشااار الفساااد على المسااتوأ العام أو الخاص، هو عدم االسااتغالل األمثل للموارد، 

ي إلى عدم تحقيق المنظمة ألهدافها، والفسااااد يهلق اقتصااااد الدولة ليصااابة عائقا رئيسااايا  أمام وتبذيرها أو اختالساااها مما ي د
مساايرة التنمية االقتصااادية بها، وكما أنر ال يشااجع على االسااتثمار األجنبي في الدول التي ينتشاار بها بشااكل كبير ويزيد من 

الكثير من الجهود ساااااواء على المساااااتوأ المحلي مثل  تدني مساااااتوأ الخدمات ويزيد من المشااااااكل االقتصاااااادية، وقد تم بذل
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ديوان المحاسااااابة الليبي والدولي مثل منظمة الشااااافافية الدولية وهيئة األمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصاااااادي والتنمية من 
 أجل مكافحة الفساد والحد منر.

 مشكلة الدراسة: 2.1
الدولية، يعطي م شاااااارا  خطيرا  يسااااااتوجب من الحكومة اتخاذ التدابير إن انتشااااااار ظاهرة الفساااااااد في ليبيا كما تشااااااير التقارير 

و  168م، إن ليبيا جاءت في المرتبة 2012-م2011الالزمة لمكافحتر، حيث أشاااار تقرير منظمة الشااافافية الدولية لسااانتي 

للسنتين المذكورتين عربيا  17دولة تضمنها التقرير (، كما جاءت ليبيا في المرتبة  176و 183بالترتيب ) من أصل  160

مما يشااااير بوضااااوش إلى تفشااااي ظاهرة الفساااااد فيها بشااااكل كبير مقارنة بالدول األخرأ. وترتب  عمليات الفساااااد بمدأ قوة أو 

ضعف النظام المحاسبي المطبق ونظام الرقابة الداخلية المطبق، وضعف األجهزة الرقابية في الدولة وعندما يكون الضعف 

 الفساد يتعايش معها ويستفيد من نقاط الضعف بها لينمو ويزداد.داخلي وخارجي، علير إن 

ويعتبر ديوان المحاسبة أحد األجهزة الرقابة الرسمية في ليبيا المخولة بمتابعة الفساد المالي واإلداري وا عداد تقارير عن ذلق 

ظهار أي مخالفات أو مالحظا ت بخصااوص مدأ اتباع القوانين إلى الجهة التشااريعية من خالل متابعة الجهات الحكومية وا 

 المالية واللوائة والنظم المحاسبية المنظمة لعمل هذه الجهات.

فقد ورد بعض حاالت عمليات الفساااد بالمصااارف من خالل متابعة المصااارف التجارية  من خالل متابعة المصااارف خالل 

 ا ما يمكن على سبيل المثال ال الحصر:م، وتبينت العديد من حاالت االختالس والتزوير والتي نورد منه2018العام 

رأس حسااان، من خالل تزوير ما يقارب  -مليون دينار من حساااابات مصااارف الجمهورية  65اختالس مبلغ يقدر بحوالي  -

حوالة واردة للمصااااااارف وتواطة مجموعة من العاملين و المسااااااا ولين بالمصااااااارف مع بعض المساااااااتفيدين من خار   74من 

ضاااافتها إلى حسااااب شاااركة وهمية ومن ثم تصااادير القيمة إلى حساااابات بمصاااارف أخرأ ) تقرير القطاع تم خصااام المبلغ وا  

 (. 2018ديوان المحاسبة الليبي، 

أصبة المصرف المركزي شبر عاجز عن التصدي لمضاربات تجار السوق السوداء، الذين استغلوا ضعفر، األمر الذي  -

بدراسااااااااااة عينات من التحويالت التي تمت باسااااااااااتخدام االعتمادات  م،2015اضااااااااااطر معر الديوان للتدخل فقام خالل العام 

المسااااتندية والمسااااتندات برساااام التحصاااايل، وقد تبين لر أن أهلبها تشااااوبها تهريب عملة وهساااايل أموال، حيث وصاااالت نساااابة 

ارة دلبعض العينات، بسااااابب عدم قيام مصااااارف ليبيا المركزي بمسااااا ولياتر بالرقابة على المصاااااارف وا   %100التالعب إلى 

 (.2016احتياطاتر بكفاءة وفاعلية.)تقرير ديوان المحاسبة، 
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وترتب على ممارساااااات الفسااااااد في القطاع المصااااارفي انفراد فئة قليلة باساااااتغالل الثغرات والتساااااهيالت في النظام المصااااارفي 

جراءات تحد من استغالل هذه األطراف وتساعد في تحقيق العدالة  دة باقي أفراد واستفاالتقليدي دون أن يتم وضع ضواب  وا 

المجتمع من الخدمات التي يجب أن توفرها المنظومة المصاااااااارفية، وهنا يظهر دور مراجع ديوان المحاساااااااابة و أهمية كفائتر 

ألنر بناء على تقاريره الموجهة للساااااااااااااالطات العليا و باألخص الجهة التشااااااااااااااريعية مجلس النواب علير يقوم المجلس بتنفيذ 

اسبة سواء كان سن قانون أو تعديل قانون أو إلغاء قانون بما يتماشى مع حلول المشاكل القائمة توصيات مراجع ديوان المح

 علير يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في الس ال الرئيسي التالي:

 الليبية؟ التجارية بالمصارف المستندية االعتمادات في الفساد على المحاسبة ديوان مراجعي تأثير كفاءة ما هو

 :التالية األسئلة منر سيتفرع الرئيسي الس ال على لإلجابة و

على الفساااد في االعتمادات المسااتندية بالمصااارف التجارية  المحاساابة ديوان تأثير الكفاءة القانونية لمراجعي ما هو -1

 الليبية؟

ف التجارية على الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااار  المحاسااابة ديوان الكفاءة الرقابية لمراجعي تأثير ما هو -2

 الليبية؟

على الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااارف التجارية  المحاسااابة ديوان ما هو تأثير الكفاءة المهنية لمراجعي -3

 الليبية؟

على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية  المحاسبة ديوان هو تأثير الكفاءة اإلدارية لمراجعي ما -4

 الليبية؟

 أهداف الدراسة:   3.1

 : في بيان تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية. يتمثل الهدف الرئيسي .1

 ويتفرع منر األهداف الفرعية التالية:

المستندية على الفساد في االعتمادات  المحاسبة ديوان : بيان تأثير الكفاءة القانونية لمراجعيالهدف الفرعي األول .2

 بالمصارف التجارية الليبية.



                                                                              
 

    55                                                ...تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد

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

لو         العدد األ - رابعالمجلد ال  

          م3202 يناير 

على الفساد في االعتمادات المستندية  المحاسبة ديوان : بيان تأثير الكفاءة الرقابية لمراجعيالهدف الفرعي الثاني .3

 بالمصارف التجارية الليبية.

االعتمادات  على الفسااااااااااااااااد في المحاساااااااااااااابة ديوان بيان تأثير الكفاءة المهنية لمراجعي الهدف الفرعي الثالث:  .4

 المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

على الفساد في االعتمادات  المحاسبة  ديوان :  بيان تأثير الكفاءة اإلدارية لمراجعيالهدف الفرعي الرابع .5

 .المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 أهمية الدراسة: 4.1

 هذه الدراسة لها أهمية من ناحيتين:

لها تأثير كبير على المجتمع األكاديمي هو إن هذه الدراسااااااااااة وفق علم الُبحاث هي أول دراسااااااااااة األهمية العلمية:  -1

محلية وسااااااتكون إضااااااافة للمعرفة في ليبيا وسااااااتدعم الجهات محل الدراسااااااة بنتائج وحلول، توفر الدراسااااااة المعرفة 

هها المصاااارف، ومدأ لموظفي المصاااارف وهيرهم من أصاااحاب المصااالحة حول أنواع الفسااااد واالحتيال التي تواج

 تأثيرها على االقتصاد الوطني، والطرق التي يمكن بها الحد من هذه الظاهرة.

األهمية العملية: لها تأثير كبير على المجتمع المهني و أيضا مشرعي القوانين، ومالئمة اإلجراءات التي يقوم بها  -2

 لمال العام و االستخدام األمثل لموارد الدولة.ديوان المحاسبة و كفاءتها في مكافحة الفساد تكفل المحافظة على ا

إن موضااوع اكتشاااف الفساااد في حد ذاتر من خالل المراجعة يعتبر أحد المواضاايع األساااسااية التي يجب أن يغطيها مراجعي 

ديوان المحاسااابة ، تحديد مكامن الضاااعف و الخلل في التشاااريعات القانونية والتوصاااية بسااان تشاااريعات او تعديل التشاااريعات 

 المعمول بها.

 منهجية الدراسة:  5.1 
اعتمدت هذه الدراساااااة من حيث الهدف على المنهج الوصااااافي لوصاااااف تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسااااابة على الحد من 

الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااارف التجارية ، أما من حيث اإلجراءات فإن الدراساااة اعتمدت المنهج االساااتنباطي 

طار نظري من خالل مراجعة أدبيات الدراساة من أبحاث ومقاالت, ودراساة المتغيرات في ضاوء البيئة في ليبيا، بهدف بناء إ

و إلجراء الجانب العملي تم تجميع البيانات من خالل اسااااااااااااتمارة اسااااااااااااتبيان وزعت على مجتمع الدراسااااااااااااة ) مراجعي ديوان 
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م أداء المصااااارف ( وساااايتم تحليل البيانات باألساااااليب اإلحصااااائية اإلدارة العامة لتقيي -المحاساااابة في اإلدارة العامة طرابلس

 ( ، ومقارنة النتائج العملية مع االستنتاجات النظرية, وتعميم النتائج عليها ) الجانب االستقرائي (. SPSSالمالئمة ) 

 مجتمع الدراسة: 6.1  
 اإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف. –طرابلس مجتمع الدراسة هم مراجعي ديوان المحاسبة الليبي اإلدارة العامة 

 أدوات الدراسة: 7.1
 المصادر الثانوية هي الدراسات السابقة والمجالت الدورية والمطالعة على االنترنت.

 المصادر األولية وهو استبيان وتم توزيعر على مجتمع الدراسة الستخرا  النتائج وفقا ألسلوب ليكرت الخماسي.

 الدراسة:متغيرات  8.1 
 (:1-1وسنوضة المتغيرات عن طريق الشكل التالي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الشكل من قبل الباحثان
 

 الدراسة:حدود   9.1
 : ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس ) الظهرة (.الحدود المكانية
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 .2022و انتهت في يونيو  2021: بدأت الدراسة في أكتوبر  الحدود الزمانية

 ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 الدراسات السابقة 1.2 
 ( :2015دراسة)جعارة، 

هدفت الدراساااااااااااة إلى قياس مالئمة إجراءات ديوان المحاسااااااااااابة األردني ألهراض مكافحة الفسااااااااااااد، من وجهة نظر المدققين 

العاملين في ديوان المحاسبة. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة وزعت على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتكون 

(اساااااااااااتبانة، والمساااااااااااترد منها 130(مدققا، وقد تم توزيع )389دني وعددهم )من المدققين العاملين في ديوان المحاسااااااااااابة األر 

( من مجتمع الدراساااااة. وتوصااااالت الدراساااااة إلى أن %28( اساااااتبانات صاااااالحة للتحليل اإلحصاااااائي تمثل ما نسااااابتر )109)

رقابة األداء، بة اإلدارية، و إجراءات التدقيق التي يتبعها ديوان المحاساااابة في القطاع العام )الرقابة المالية والمحاساااابية، والرقا

ن كان  والرقابة القانونية( مالئمة إلى حد ما. وعلى ضااوء النتائج قدمت الدراسااة عددا من التوصاايات، ما لمكافحة الفساااد، وا 

 هناق ضعف في تنفيذ بعض اإلجراءات. 

 (: 2016دراسة ) أبوشعالة , 

هدف الُبحاث من خالل هذه الدراساااااااة إبراز دور مصااااااارف ليبيا المركزي بالتعاون مع ديوان المحاسااااااابة الليبي في الحد من  

عمليات االحتيال والغش والتالعب في االعتمادات المساااااتندية والمساااااتندات برسااااام التحصااااايل ، وذلق من خالل اساااااتعراض 

لمنظمة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لفتة االعتمادات المستندية العديد من المحاور كالضواب  والشروط واإلجراءات ا

، وكذلق اإلجراءات والضااااااااواب  المنظمة لتنفيذ عمليات المسااااااااتندات برساااااااام التحصاااااااايل ، والضااااااااواب  المنظمة لسااااااااداد قيمة 

لمتعلقة باإلبالغ لضااواب  االمسااتندات الواردة برساام التحصاايل ، وأيضااا  الضااواب  المتعلقة بتنظيم اسااتعمال النقد األجنبي ، وا

عن حاالت التزوير واالختالس والنصاااب واالعتداءات التي تتعرض لها المصاااارف ، وأخيرا  دور ديوان المحاسااابة الليبي في 

مكافحة الظواهر السلبية المضرة بالمال العام واقتصاد الدولة ، أما منهجية الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

ل الكتب والمراجع المتعلقة بموضااااااوع الدراسااااااة باإلضااااااافة إلى االسااااااتعانة بالمنشااااااورات والتقارير والقرارات والرسااااااائل من خال

الدورية الصااادرة عن مصاارف ليبيا المركزي وكذلق البيانات واإلحصاااءات الصااادرة عن ديوان المحاساابة الليبي حول ظاهرة 

سااام التحصااايل ، ومن أهم النتائج التي تم التوصااال إليها أن مصااارف ليبيا التالعب في االعتمادات المساااتندية والمساااتندات بر 
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المركزي يسعى إلى الحد من عمليات الغش واالحتيال في االعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وذلق بالتعاون 

ات عمل االعتمادات المستند مع ديوان المحاسبة الليبي من خالل إصدار مجموعة من اإلجراءات والضواب  المتعلقة بتنظيم

 والمستندات برسم التحصيل وكذلق الضواب  المتعلقة بتنظيم استعمال النقد األجنبي.

 (:2018دراسة)الشيخي وكبالن، 

 مراجعير من خالل ليبيا، في المحاسبة ديوان فعال   يلعبر الذي الرقابي الدور على التعرف إلى رئيسي بشكل الدراسة تهدف

 إجرائي أو فرعي بشاااكل الدراساااة كما هدفت العام، القطاع بم ساااساااات المالي الفسااااد من للحد "الفنيون  الموظفون "الماليين 

 عالجر، وسااابل ومظاهره، المالي الفسااااد ماهية باإلضاااافة لتوضاااية ترشااايده، وسااابل العام باإلنفاق نظريا إلى التعريف إلى

 Induction Approach "المنهج االستقرائي على باالعتماد الُبحاثان قام فقد الدراسة أهداف لتحقيقو  .علير الرقابة وآليات

 Deduction" االسااتنباطي المنهج اسااتخدام ثم الدراسااة، فرضاايات صااياهة ومن ثم الدراسااة، موضااوع أدبيات مراجعة في "

Approach" النتائج واستخالص الفرضيات اختبار على يقوم الذي. 

 فرع بنغازي، فرع من كل شااااااملت التي الشاااااارقية المحاساااااابة بالمنطقة ديوان فروع جميع من الدراسااااااة مجتمع يتكون حيث 

 الذكر، ساااابقة الديوان فروع في المراجعين العاملين في العينة صااارتنحو ا البيضااااء وفرع األبيار، فرع المر ، فرع إجدابيا،

 وتم اسااترداد اسااتبيان، اسااتمارة "100" عدد توزيع تم وقد العامة الم سااسااات أعمال على والمراجعة الرقابة يمارسااون  الذين

 لعدم اساااااتمارة" 8"عدد اساااااتبعاد تم االساااااتبيان اساااااتمارات تفريغ خالل ومن ،"%78"الردود نسااااابة بلغت وقد اساااااتمارة،"78

 والتدقيق. الرقابة يمارسعا مراج " 70" على العينة استقرت وبذلق تعبئتها، اكتمال لعدم أو صالحيتها

 يأتي: ومن أهم نتائج البحث ما

 على المحاسااابة، بديوان العليا اإلدارة تقدمر الذي للدعم تأثير أي وجود عدم إلى الميدانية الدراساااة نتائج أشاااارت -1

 .الحكومي اإلنفاق ترشيد في العامة الم سسات على المحاسبة ديوان التي يمارسها ليةاالم الرقابة أداء

 

 ( 2020دراسة ) العنيزي , 

هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على العوامل الم ثرة في اكتشاف الفساد المالي ، ومعرفة أي منها أكثر أثرا  وفقا   

للوزن النسااااابي لكل عامل على حدا . ولتحقيق هدف الدراساااااة اتبع الُبحاث المنهج االساااااتنباطي االساااااتقرائي ، حيث أن هذا 
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لمالية بالواليات المتحدة في معظم الدراساااااات التي اجراها المجلس منذ إنشاااااائر سااااانة المنهج اتبعر مجلس معايير المحاسااااابة ا

(، وهذه العوامل  0.05م. وتوصاالت الدراسااة إلى أن هناق أثر للعوامل التي تم اختبارها عند مسااتوأ داللة معنوية ) 1973

ايير ل لمراجعين الخااارجيين، وااللتزام بمعاامتمثلااة في دعم اسااااااااااااااتقالليااة المراجعين الخااارجيين، وكااذلااق توافر الكفاااء والتااأهياا

المراجعة الدولية ، وااللتزام بالقوانين والتشاااااريعات النافذة وكذلق االساااااتعانة بأسااااااليب الفحص القانوني في اكتشااااااف الفسااااااد 

ثم عامل  ،المالي. وقد احتل عامل توافر الكفاءة والتأهيل المرتبة األولى يلير عامل االسااااااااااتعانة بأساااااااااااليب الفحص القانوني

االلتزام بالقوانين والتشاااااااااااريعات النافذة، ثم عامل االلتزام بمعايير المراجعة الدولية ، وأخيرا  عامل دعم اساااااااااااتقاللية المراجعين 

الخارجيين. وأوصاااااااات الدراسااااااااة بضاااااااارورة تبني والتزام ) ديوان المحاساااااااابة ونقابة المحاساااااااابين والمراجعين الليبيين ( لمعايير 

 وكاذلاق ضاااااااااااااارورة االهتماام باإنشااااااااااااااااء قساااااااااااااام للفحص القاانوني في الجاامعاات، المعااهاد العلياا في ليبياا. المراجعاة الادولياة،

 (: 2020دراسة ) درباش . 

هدفت هذه الدراسااااااااة للتعرف إلى العوامل الم ثرة في تطوير العمل الرقابي لديون المحاساااااااابة، المتمثلة في دعم اإلدارة العليا 

المحاساااابة ، الدورات والتدريب الكوادر الديوان الرقابي، التشااااريعات النافذة، واسااااتخدام  للم سااااسااااات العامة، اسااااتقاللية ديوان

التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، واعتماد معايير الرقابة الدولية، كفاءة الكادر الرقابي لديوان المحاساابة، وقد شاامل مجتمع 

( مراجعا، وقد اعتمدت الُبحاثة على  123ا العينة فتكونت من ) الدراسة المراجعين في ديوان المحاسبة للمنطقة الشرقية، أم

مصدرين رئيسين لجمع البيانات هما البيانات األولية والمتمثلة في استمارة االستبيان حيث تم توزيعها على مجتمع الدراسة، 

ج المطلوبة، كما اعتمدت لتحقيق أهداف الدراسااة والحصااول على النتائ SPSSوتم االعتماد على منهج التحليل االحصااائي 

الُبحاثة على البيانات الثانوية المتمثلة في الدراسات السابقة والمجالت التي تم عملها في نفس الموضوع. وتوصلت الدراسة 

إلى أن هناق دعم من قبل اإلدارة العليا للم سسات العامة، ألن ديوان المحاسبة يتمتع باالستقالل المالي واالداري والوظيفي 

ن أي تااأثيرات خااارجيااة، كمااا يوفر الااديوان دورات وتاادريااب للكااادر الرقااابي، كمااا ان الااديوان لاادياار أنظمااة ولوائة كااافيااة باادو 

ومناسااااااابة ومتطورة لممارساااااااة العمل الرقابي، كما يهتم الديوان بتوفير الوساااااااائل التكنولوجية، اال أن الديوان لم يعتمد معايير 

 ة العليا للرقابة في دول العالم، ورهم وجود كوادر م هلة ومدربة بالديوان. الرقابة الدولية التي تعتمدها األجهز 

 (: 2022دراسة ) شاكير , 
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هدفت هذه الدراسااااااااااة إلي تقييم مدأ كفاءة أنظمة الرقابة التشااااااااااغيلية لدأ المصااااااااااارف التجارية الليبية فيما يتعلق بالعمليات 

الرقابة والتفتيش لدأ إدارة الجمارق الليبية، من وجر نظر كال  من المنظمة لالعتمادات المسااااااااااااااتندية، وتقييم كفاءة أنظمة 

موظفي المصااارف التجارية ومفتشااي ومخلصااي إدارة الجمارق بمدينة بنغازي، ولتحقيق هرض الدراسااة تم تصااميم اسااتمارتي 

لتزام مساااااتوأ ا اساااااتبيان األولى وزعت على عينة المصاااااارف والثانية على الجمارق ، خلصااااات الدراساااااة إلى وجود تدني في

المصااااارف التجارية باإلجراءات والشااااروط المنظمة لعملية فتة االعتمادات، مع وجود تدني في مسااااتوأ التزام إدارة الجمارق 

جراءات التفتيش والرقابة على البضااااائع، مما أدأ إلى اسااااتشااااراء الفساااااد وتزايد عمليات االحتيال وتهريب  بتطبيق ضااااواب  وا 

 ي للخار  دون ورود بضائع تعادل قيمة تلق التحويالت .األموال من النقد األجنب

 

 اإلضافة العلمية للدراسة: 2.2

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، إنها تهتم بتحديد تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في 

اسة هي األولى محليا والتي هطت جانب االعتمادات أن هذه الدر االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية،  و 

 .المستندية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة والرقابة على المصارف

 ثالثًا: الدراسة الميدانية:

لخدمة أهراض هذه الدراسة فقد تم االعتماد على استمارة االستبيان لجمع البيانات من عينة وسيلة جمع البيانات: 1.3.

وش، يتضمن المفت -حاول الُبحاثان إعداد أسئلة استمارة االستبيان بعناية، وقد تم استخدم االستبيان المغلق  الدراسة، وقد

مجموعة من األسئلة المغلقة التي تتطلب من المستجيب اختيار إجابة من بين اإلجابات المحددة مسبقا، وتتميز هذه 

 ة إلى بعض األسئلة المفتوحة التي تعطي المبحوث إمكانية التعبيراألسئلة بسهولة إجراء االختبارات اإلحصائية، باإلضاف

 عن رأير دون تحديد لنوع اإلجابة.

: تعتبر استمارة االستبيان أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق تصميم استمارة االستبيان 2.1.3

 هذه االستمارة مقننة وشاملة ومنظمة وقابلة لالستعمال استمارة يجرأ تعبنتها من قبل المستجيب، ويتطلب ذلق أن تكون 

والتحليل، ولعل مرحلة تصميم استمارة االستبيان وصياهة األسئلة التي تتضمنها هي من أهم أعباء الُبحاث إلدراكر أنر ال 
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ُبحاث من ليستطيع أن يكون مع اتصال مباشر مع المستجيب فيوضة لر أي هموض ويجيب على استفساراتر، وال يتأكد ا

 أنر قد تمت اإلجابة عن أسئلتر كما قصدها وقد تم االسترشاد بالخطوات التالية خالل مرحلة تصميم استمارة االستبيان:

اإلطالع على أدبيات " اإلطار النظري " الستنباط أسئلة استمارة االستبيان، وبحيث تكون مرتبطة بهدف الدراسة ) تأثير  -1

سبة على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية (، وأن يكون هناق اتساق كفاءة مراجعي ديوان المحا

بين األسئلة التي تتضمنها استمارة االستبيان والمتغيرات المستقلة  والمتغير التابع، أي أنر يجب أن تعكس األسئلة استمارة 

تخدام تابع، بحيث يمكن اختبار وجود عالقة واتجاهها وقوتها كما تم اساالستبيان العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير ال

، 2020، عامر، 2018، كبالن والشيخي، 2016، أبوشعالة، 2013بعض األسئلة من دراسات مشابهة ) ألويس ليونارد، 

 (.  2022، شاكير، 2020، العنيزي، 2020درباش، 

 اييس كما يلي:تحديد مقياس اإلجابات، حيث تم استخدام عدة مق -2

 المقياس االسمي " التصنيفي ": وقد تم استخدام هذا المقياس في تصنيف المعلومات العامة عن المستجيبين. -1 

مقياس ليكرت " ذو الخمس درجات ": وقد تم استخدام هذا المقياس في تصنيف اإلجابات ما بين موافق بشدة إلى هير  - 2

 (1-3) ان ترجيحية لتسهيل تحليل البيانات كما هو مبين بالجدول التالي:موافق بشدة، بحيث تعطي اإلجابات أوز 

 هير موافق بشدة هير موافق محايد موافق موافق بشدة نم  اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن النسبي

 أجازاء استمارة االستبياان: تم تقسيم استمارة االستبيان إلى جزأين رئيسيين هما:

جزء خاص بجمع البيانات العامة ) الديموهرافية ( عن المستجييين تتضمن: المستوأ الوظيفي سنوات الخبرة، والتخصص  -1 

 العلمي، والتأهيل المهني، باإلضافة إلى مراجعة االعتمادات وعدد مرات المراجعة. 

اءة مراجعي ديوان عية التي ت ثر إيجابيا على كفجزء خاص يجمع البيانات التي تتعلق بالمتغيرات المستقلة الرئيسية والفر  -2

 المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

: للتأكد من سالمة صياهة أسئلة االستبيان ووضوحها تم عرضها من قبل الُبحاث مرحلة تحكيم االستبيان وتوزيعه 3.1.3

على مجموعة من المحكمين، الذين قاموا بإبداء مجموعة من المالحظات التي تم أخذها بعين االعتبار، وفقا لذلق تم إجراء 

 ن.( يبين أسماء المحكمي 2بعض التعديالت على استمارة االستبيان، والملحق رقم ) 
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وقد قام الُبحاث بالسفر لطرابلس والذهاب لديوان المحاسبة اإلدارة العامة ) الظهرة ( لتوزيع استمارات االستبيان إلى  

المستجيبين مرفقة برسالة إحالة، تتضمن عنوان الدراسة وهدفها والم سسة التعليمية المقدمة لها، باإلضافة إلى اسم الُبحاث 

إجراء هذه الدراسة كما تتضمن تأكيدا للمستجيبين أن البيانات التي سوف يقدمونها من خالل  والدرجة العلمية التي تتطلب

 إجابتهم أسئلة االستبيان سوف تعامل بسرية تامة، و ستستخدم فق  ألهراض البحث العلمي.

طة برنامج ائية بواسيتضمن هذا الجزء من الدراسة إجراء بعض التحليالت اإلحص االختبارات اإلحصائية المستخدمة: 4.1.3

(، حيث تم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أسئلة استمارة االستبيان، SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

وجد  و)اإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف ديوان المحاسبة الليبي اإلدارة العامة ( كما قام الُبحاث بدراسة ميدانية على 

امل وسنستخدم أسلوب الحصر الش ) دراسة حالة (اث أنر وزع االستبيانات على مجتمع الدراسة بالكامل وهكذا تكون الُبح

للمجتمع علير استخدم الُبحاث اإلحصاء الوصفي الستخرا  النسب المئوية للبيانات العامة للمستجيبين والمتوس  الحسابي 

جة قة بين المتغيرات لمعرفة اتجاهاتها العامة وتشتتها حول المتوس  لمعرفة نتيواالنحراف المعياري للبيانات المتعلقة بالعال

فار المنفي، ) أ.د.عبدالغالتسا ل ، كما تم استخدام بعض اختبارات اإلحصاء اإلستنتاجي، وقد تم استشارة خبراء إحصائيين 

غازي للتأكد من مالءمة هذه االختبارات أعضاء هيئة تدريس من قسم اإلحصاء كلية العلوم جامعة بن ( و د. محمد قويدر

 لتحليل البيانات والحصول على االستنتاجات العملية.

: تم اساااتخدام معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات اساااتمارة االساااتبيان )صااادق أداة القياس ( اختبار الصدددو والثبات 5.1.3

وهذا يدل علي أن   %60ت بحيث ال تقل نسبتر عن ومدأ اتساق أسئلتها وانسجامها مع مشكلة الدراسة وصياهة التسا ال

 استمارة االستبيان ذات ثبات وموثوقية عالية و أن تكون صالحة لالختبارات اإلحصائية الالحقة.

الثبات يعني اسااااااااااتقرار عبارات قائمة االسااااااااااتقصاااااااااااء وعدم تناقضااااااااااها مع نفسااااااااااها، أي أن قائمة معامل الثبات: 1.5.1.3 

النتائج تقريبا  باحتمال مساااااااوي لقيمة معامل الثبات إذا أُعيد تطبيقها على عينة أخرأ من  االسااااااتقصاااااااء سااااااوف ُتعطي نفس

نفس المجتمع وبنفس الحجم، وإلجراء اختبار الثبات للعبارات الواردة بقوائم االساااااااااتقصااااااااااء تم اساااااااااتخدام معامل ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha م حد الصااحية، فإذا لم يكن هناق ثباتا  في بيانات قوائوهو معامل يأخذ قيما  تتراوش بين الصاافر والوا

االستقصاء، فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للصفر، بينما إذا كان هناق ثباتا  تاما  في البيانات فإن قيمة هذا المعامل 

داقية تعني زيادة مصااااااسااااااتكون مساااااااوية للواحد الصااااااحية، أي أن زيادة قيمة معامل ألفا كرونباخ واقترابها للواحد الصااااااحية 
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 الااااااااابااااااااايااااااااااناااااااااات باااااااااماااااااااا ياااااااااعاااااااااكاااااااااس ناااااااااتاااااااااائاااااااااج الاااااااااعاااااااااياااااااااناااااااااة عااااااااالاااااااااى الاااااااااماااااااااجاااااااااتاااااااااماااااااااع ماااااااااحااااااااال الااااااااادراسااااااااااااااااااااااة.

صاادق قائمة االسااتقصاااء يعني أن العبارات الواردة بقوائم االسااتقصاااء تمثل المجتمع المدروس معامل الصدددو:  2.5.1.3 

مات التي وضاااااااعت من أجلها بشاااااااكل جيد أي أن اإلجابات التي يتم الحصاااااااول عليها من قوائم االساااااااتقصااااااااء تعطي المعلو 

العبارات ) قائمة االستقصاء تقيس ما وضعت لقياسر (. ويتم قياس معامل الصدق عن طريق أخذ الجذر التربيعي لمعامل 

 الاااااااااااااااااثاااااااااااااااااباااااااااااااااااات كاااااااااااااااااماااااااااااااااااا هاااااااااااااااااو ماااااااااااااااااوضاااااااااااااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااالاااااااااااااااااماااااااااااااااااعاااااااااااااااااادلاااااااااااااااااة الاااااااااااااااااتاااااااااااااااااالاااااااااااااااااياااااااااااااااااة:

 Consistencyلي للتحقق من ثبات هذا االسااااااتبيان تم اسااااااتخدام طريقة االتساااااااق الداخ الصدددددو ج الجلر التربيعي للثبات

لمحاور الدراساااة، وذلق باساااتخدام  Consistencyلعبارات اساااتمارة االساااتقصااااء، كما تم اساااتخدام طريقة االتسااااق الداخلي 

 -ومن المعروف أنر :  Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا 

 فاااااااإن االتسااااااااااااااااااااااق الاااااااداخااااالاااااي ماااااماااااتااااااااز.  0.9اذا كاااااااانااااااات قاااااياااااماااااااة كااااارونااااابااااااااخ ألااااافاااااااا اكااااابااااار مااااان أو تسااااااااااااااااااااااوأ 

 فاااااإن االتسااااااااااااااااااااق الاااااداخلي جياااااد. 0.7واكبر من أو تسااااااااااااااااااااوأ  0.9كاااااانااااات قيماااااة كرونبااااااخ ألفاااااا أصااااااااااااااغر من اذا 

فإن االتساق الداخلي مقبول. اذا كانت قيمة كرونباخ  0.6واكبر من أو تساوأ  0.7اذا كانت قيمة كرونباخ ألفا أصغر من 

 0.5اذا كانت قيمة كرونباخ ألفا أصغر من  فإن االتساق الداخلي ضعيف. 0.5واكبر من أو تساوأ  0.6ألفا أصغر من 

 فأن االتساق الداخلي هير مقبول . وقد توصل الُبحاث للنتائج الموضحة في الجدول التالي:
 

 معامالت الصدو والثبات لمحاور الدراسة( 2-3الجدول رقم ) 
معامل الثبات)  المحور م

 ألفاكرونباخ (
عدد األسئلة  درجة القبول معامل الصدو

 عيةالفر 
 7 جيد 0.896 0.803  المحاسبة ديوان الكفاءة القانونية لمراجعي 1
 7 جيد 0.931 0.868 .المحاسبة ديوان الكفاءة الرقابية لمراجعي 2
 8 ممتاز 0.989 0.980 ديوان المحاسبة. الكفاءة المهنية لمراجعي 3
 7 ممتاز 0.952 0.906 المحاسبة. ديوان الكفاءة اإلدارية لمراجعي 4
الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف  5

 التجارية الليبية .
 8 ممتاز 0.981 0.963

 37 ممتاز 0.987 0.975 المعامل لجميع محاور الدراسة

مما يشاااااير (، %98، %80.3 حيث تتراوش بين )  %60( أن معامالت الثبات أكبر من 2 -4يتضاااااة من الجدول رقم ) 

وبلغ معامل الثبات العام (،  %98.9 - %89.6إلى إمكانية ثبات النتائج كما أن معامالت الصدق عالية و تتراوش بين ) 
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هذا يدل على أن االتساق الداخلي ممتاز مما يشير أيضا إلى  (%98.7)، في حين كان معامل الصدق العام (97.5%) 

 ي قياسها فعال.أن الدراسة تقيس المتغيرات التي نرهب ف

 أواًل: التحليل الوصفي للبيانات الديموغرافية: 6.1.3

يهدف التعرف على خصائص عينة الدراسة ووصفها والتحقق من إدراكهم لموضوع االستبيان، فقد تم تحليل البيانات 

 الديموهرافية كما هو مبين:

 المتغيرات الديموغرافية. 1.6.1.3

 أوال : المستوى الوظيفي:

 (3-3رقم )الجدول 
 توزيع المستجيبين حسب المستوى الوظيفي

 النسبة المئوية العدد المستوى الوظيفي
 %68.75 11 مراجع رئيسي
 %25.0 4 مساعد مراجع
 %6.25 1 باحث قانوني
 100.0 16 المجموع

( هم %25.0نسبتر )( من المشاركين هم مراجعيين رئيسيين، وأن ما %66.9( أن ما نسبتر)3-4يالحظ من الشكل رقم )
 ( هم باحثيين قانونيين.%6.3مساعديين مراجعيين، وأن ما نسبتر )

 
 ثانيًا: الخبرة العملية:

 (4-3الجدول رقم )
 بين أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة العملية.

 النسبة المئوية العدد الخبرة العملية

 %25.0 4 سنوات 5أقل من 
 %25.0 4 سنوات 10سنوان إلى أقل من  5من 
 %12.5 2 سنوات 15سنوان إلى أقل من  10من 

 %37.5 6 سنة فأكثر 15
 100.0 16 المجموع
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( من المشاركين في الدراسة لديهم سنوات خبرة طويلة في مجال %37.5( أن ما نسبتر )4-4يالحظ من الجدول رقم )

( سنوات ال تتجاوز 5سنوات خبرة أقل من )سنة فأكثر(، كما أن نسبة المشاركين الذين لديهم  15مراجعات الحسابات )

(، هذا م شر إيجابي على أن المشاركين في الدراسة يتمتعون بقدر كافي من الخبرة العملية في مجال مراجعة 25.0%)

 الحسابات لإلجابة على أسئلة اإلستبيان.

 ثالثا: المستوى التعليمي:

 (5-3جدول رقم )
 التعليمي.توزيع المستجيبين حسب المستوى 

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 %6.25 1 دبلوم عالي
 %25.0 4 بكالوريوس

 %6.25 1 دبلوم دراسات عليا
 %56.25 9 ماجستير
 %6.25 1 دكتوراه
 100.0 16 المجموع

 

( %56.3)( من المشاركين هم من حملة البكالوريس، وأن ما نسبتر %25.0( أن ما نسبتر )5-4يالحظ من الجدول رقم )

( هم من حملة الدكتوراه. مما يعني أن المشاركين في الدراسة لديهم من %6.3هم من حملة الماجستير، وأن ما نسبتر )

 المستوأ التعليمي )التأهيل العلمي( ما يكفيهم من فهم أسئلة اإلستبيان ومن ثم اإلجابة عليها بدقة.

 ثالثًا: التخصص:

 (6-3جدول رقم )
 حسب التخصص العلمي.توزيع المستجيبين 

 
 النسبة العدد التخصص
 %87.5 14 المحاسبة

 %6.25 1 التمويل والمصارف
 %6.25 1 القانون 
 100.0 16 المجموع
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( من المشاركين متخصصين في مجال المحاسبة، وأن ما نسبتر %87.5( أن ما نسبتر )6-4يالحظ من الجدول رقم )

 التمويل والمصارف، وهي نفس النسبة من المشاركين المتخصصين في القانون.( من المشاركين متخصصين في 6.3%)

 رابعًا: الشهادة المهنية:
 (7-3الجدول رقم )

 توزيع المستجيبين حسب الشهادة المهنية.
 النسبة العدد الشهادة المهنية
 %81.25 13 محاسب قانوني
 %6.25 1 محاسب مصرفي
 %6.25 1 مراجع مالي
 %6.25 1 مدقق بيانات
 100.0 16 المجموع

 
( من %6.3( من المشاركين هم محاسبيين قانونيين، وأن ما نسبتر )%81.3( أن ما نسبتر )7-4يالحظ من الجدول رقم )

 المشاركين هم محاسبيين مصرفيين، وهي نفس النفسة من مراجعيين ماليين ومدققو بيانات.
 خامسًا: هل قمت بمراجعة االعتمادات المستندية؟:

 (8-3جدول رقم )
 النسبة العدد مراجعة االعتمادات المستندية

 %100.0 16 نعم
 %0 0 ال

 100.0 16 المجموع

( من المستجيبين قاموا بمراجعة االعتمادات المستندية وهذا يزيد ويعزز %100( أن ما نسبتر )8-4يالحظ من الجدول رقم )
 من دقة اإلجابات.

 (9-3جدول رقم ) كم عدد المرات: سادسًا: إلا كانت اإلجابة نعم،
 النسبة العدد كم عدد المرات

 %50.0 8 مرات 3من مرة إلى 
 %18.75 3 مرات 6إلى  4من 
 %18.75 3 مرات 9إلى  7من 

 %12.5 2 فأكثر 10
 100.0 16 المجموع
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مرات، وأن ما نسبتر  3(من المشاركين قاموا بالمراجعة من مرة إلى %50( أن ما نسبتر )9-4يالحظ من الجدول رقم )

مرات، وأن ما  9إلى  7مرات و نفس النسبة قاموا بالمراجعة من  6إلى  4( من المشاركين قاموا بالمراجعة من 18.8%)

فأكثر , وهذا يدل على خبرة الممارسة في مراجعة االعتمادات المستندية  10( من المشاركين قاموا بالمراجعة %12.5نسبتر )

 و يعزز من سالمة اإلجابات 

من خالل الجداول السابقة تبين أن معظمهم ذو خبرة طويلة نسبيا ، وتخصص في مجال محاسبة وأهلبهم حامل درجة 

بر تأهيل ة في استمارة االستبيان، وفي ذات الوقت يعتالماجستير، وهذا يعطي م شرا  علي استيعاب المبحوثين لألسئلة الوارد

  وخبرة المبحوثين وكفاءتهم هو المتغير الذي نقيس علير الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

 : اختبار تساؤالت الدراسة إحصائيًا. 3-2

 التساؤالت:التحليل اإلحصائي للبيانات الالزمة الختبار  1.2.3 
( أو أكثر، بينما يتم رفضها 3.5. اختبارات اإلحصاء الوصفي وفقا  للنتائج يتم قبول التسا ل إذا كان المتوس  الحسابي )1

 (.3.5إذا كان المتوس  الحسابي أقل من )
بعضها البعض اسة ب. اختبار ارتباط بيرسون الختبار هذه التسا الت قام الُبحاث بتحليل عالقة االرتباط بين محاور الدر 2

 .)المتغيرات المستقلة والمتغير التابع( قوة العالقة واتجاهها
التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول) الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان 1.1.2.3
 المحاسبة(:

ة بين الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من "توجد عالقة ذات داللة إحصائياختبار التساؤل الفرعي األول: 
 الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 (: 10-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي)جدول رقم 
   4.23   دددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددد

  0.521    دددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( واالنحراف 4.23المتوسااااا  الحساااااابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوسااااا  الحساااااابي )يشاااااير 
 ( .0.521المعياري العام )

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني)الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان 2.1.2.3
  المحاسبة (:
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من  التساؤل الفرعي الثاني:اختبار 
 .الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 (:11-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 
   3.87 ددددادمدددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمتد

  0.748  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

( 3.87يشااااااير المتوساااااا  الحسااااااابي واالنحااااااراف المعياااااااري إلااااااى قبااااااول جميااااااع الفقاااااارات، حيااااااث بلااااااغ المتوساااااا  الحسااااااابي )
 ( .0.748واالنحراف المعياري العام )

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث)الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان 3.1.2.3 
 المحاسبة(:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من  اختبار التساؤل الفرعي الثالث:
 بالمصارف التجارية الليبيةالفساد في االعتمادات المستندية 

 (: 12-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 
   4.13 دددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  0.623  دددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

(  4.13)يشير المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوس  الحسابي العام 
 (.0.623واالنحراف المعياري العام ) 

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الرابع)الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان  4.1.2.3
 المحاسبة (:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة و الحد من  اختبار التساؤل الفرعي الرابع: 
 الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 
 (:13-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 

   3.59 دددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  0.834  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

حيث كان المتوسااا  الحاسااابي  5.4و  3.4يشاااير المتوسااا  الحساااابي و االنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات ما عدا 
 (. 0.834( و االنحراف المعيااااااااري العاااااااام )  3.59، و بلغ المتوسااااااااااااااا  الحساااااااااااااااااااااابي العاااااااام ) 3.5أقااااااال من 
التوزيع التكراري والنسددددددب المئوية واإلحصدددددداءات الوصددددددفية لعبارات المحور الخامس)الحد من الفسدددددداد في  5.1.2.3

 االعتتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية (:
 (: 14-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا المحور كما يلي )جدول رقم 
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   4.05 دددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادمالمتددددددددددد

  0.686  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

(  4.05يشاااااااااير المتوسااااااااا  الحساااااااااابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوسااااااااا  الحساااااااااابي العام )
( أي أنر يدل على توافر )الحد من الفسااااااااااد في االعتتمادات المساااااااااتندية بالمصاااااااااارف  0.686واالنحراف المعياري العام ) 

 التجارية الليبية (
تستخدم معامالت االرتباط لقياس درجة االرتباط بين متغيرين وهو عبارة عن مقياس رقمي  تحليل ارتباط بيرسون: 2.2.3 

( وتدل إشارة المعامل الموجبة على العالقة الطردية، -1و ) +(1يقيس قوة االرتباط بين متغيرين حيث تتراوش قيمتر بين )
بينما تدل إشارة المعامل السالبة على العالقة العكسية  ومعامل ارتباط بيرسون هو من أكثر معامالت االرتباط استخداما في 

 وة االرتباط:مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما يوضة الجدول التالي قيمة المعامل ونوع العالقة وق
 (: 15 – 3وتوصل الُبحاث إلى النتائج التالية كما هي موضحة بالجدول ) 

 F1 F2 F3 F4 F5 البيان رموز المتغيرات
 0.826 0.759 0.924 0.794 1 معامل ارتباط بيرسون  F1 الكفاءة القانونية

 0.000 0.001 0.000 0.000  القيمة االحتمالية
 0.744 0.926 0.798 1 0.794 معامل ارتباط بيرسون  F2 الكفاءة الرقابية

 0.001 0.000 0.000  0.000 القيمة االحتمالية
 0.836 0.699 1 0.798 0.924 معامل ارتباط بيرسون  F3 الكفاءة المهنية

 0.000 0.003  0.000 0.000 القيمة االحتمالية
 0.672 1 0.699 0.926 0.759 معامل ارتباط بيرسون  F4 الكفاءة اإلدارية

 0.004  0.003 0.000 0.001 القيمة االحتمالية
الفساد في 

 االعتمادات المستندية
F5  1 0.672 0.836 0.744 0.826 معامل ارتباط بيرسون 

  0.004 0.000 0.001 0.000 القيمة االحتمالية
 

 : نتائج اختبار التساؤالت: 3.3

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة القانونية نتائج اختبار التساؤل الفرعي األول: ينص على أنه  1.3.3 

 لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الثاني:2.3.3 

قة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في "توجد عالينص على أنه  

 االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الثالث: 3.3.3
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تمادات المحاسبة والحد من الفساد في االع"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان ينص على أنه 

 المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الرابع: 4.3.3

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في ينص على أنه  

 التجارية الليبية ".االعتمادات المستندية بالمصارف 

 "توجد عالقة لات داللة إحصائية بين الكفاءة لمراجعي ديوانمما سبق يستنتج الُبحاث نتيجة التسا ل الرئيسي على أنر  

 المحاسبة و الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 رابعًا: نتائج وتوصيات الدراسة:

 نتائج الدراسة: 1.4

 خلص الُبحاث إلى مجموعة من النتائج في ضوء التحليالت و االستنتاجات الوارردة في الدراسة، وهي كما يلي: 

 نتائج على مستوأ الدراسة الميدانية:-أ

من خالل االختبارات اإلحصائية التي تم القيام بها والتي من ضمنها اختبار معامل ألفا كرونباخ لجميع عبارات  -1

يان قيما مختلفة ولكن كانت كلها قيم مقبولة ولم يظهر هذا التحليل عبارة مرفوضة ويدل ذلق على توافر استمارة االستب

الثبات في أداة جمع البيانات، باإلضافة إلى أن قيم معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستمارة الخمسة 

 أظهرت قيم مقبولة جدا هي األخرأ.

اختبار االتساق الداخلي ) ارتباط بيرسون ( لتدل على ارتباط قوي بين عبارات كل  وفي نفس االتجاه جاءت نتائج

محور من محاور االستمارة مع محورها، مما يزيد من جودة واعتمادية استمارة االستبيان، وتم إجراء اختبارات 

 )ت هذه الدراسة من اإلحصاء الوصفي على التسا الت في مجتمع الدراسة ألن تم استخدام الحصر الشامل وانتقل

. ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل إلير من خالل  ) دراسة حالة (إلى  الدراسة الميدانية (

 إجابات مجتمع الدراسة.
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تم قبول الس ال الرئيسي " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد  -2

االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية" والتي تشير إلى أن هناق دور لمراجعي ديوان المحاسبة في الحد في 

 من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية، حيث أوضحت نتائج تحليل األسئلة الفرعية التالية:

ائية بين الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحص -أ

:  2011في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية وتتوافق هذه النتائج مع دراسة ) الدوسري،

 (. 2018: عبالمجيد ، 2015جعارة،

اد قابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفسأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الر   -ب

: أبوشعالة  2013في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية و تتوافق هذه النتائج مع دراسة ) الكعبير،

 (. 2022: شاكيرا، 2020: درباش، 2018:الشيخي وكبالن، 2016،

ن الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي - 

:  2006في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية  وال تتوافق هذه النتائج مع دراسة ) أبوالقاسم ، 

 (.  2020: العنيزي ،  2013ليونارد،

اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة  -د

:  2012في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )الفطيسي،

 (. 2017عبابنة،

 ،تشير نتائج الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة أهلبهم حاصل على تأهيل علمي مناسب، ولديهم خبرة عملية طويلة  -ه

أن معظمهم متخصصين في مجاالت ترتب  بمجال الدراسة، األمر الذي يضفي إمكانية اإلعتماد على إجابتهم 

 المختلفة.

يشير االتجاه العام ) المتوس  الحسابي إلجابات المستجيبين ( أنهم يوافقون على أن تأثير كفاءة مراجعي ديوان  -و

 بالمصارف التجارية الليبية.المحاسبة يحد من الفساد في االعتمادات المستندية 

 نتائج على مستوأ الدراسة النظرية:  -ب
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 استخدام أسلوب الحصر الشامل ودراسة المجتمع بالكامل تعزز من قوة نتائج الدراسة. -1

لتفادي عيوب االستبيان المغلق تم إضافة س ال لكل محور من محاور الدراسة، تتعلق بكل فرضية، حول ما إذا  -2

ب يرأ أن هناق متغير متعلق بالدراسة لم يتم ذكره، ومن خالل التحليل تبين أنر لم يذكر أي من المستجيبين كان المستجي

أي متغيرات، وهذا يعطي م شرا جيدا على أن هذه الدراسة تضمنت أهلب المتغيرات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وأن 

جميع البيانات الالزمة إلجراء الجانب العملي للدراسة دون إهمال األسئلة المغلقة التي تمت اإلجابة عليها كانت كافية لت

 أية متغيرات هامة.

أن هذه الدراسة هي األولى محليا والتي هطت جانب االعتمادات المستندية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة  -1

يات الدراسة سنقترش في توصوالرقابة على المصارف وكانت النتائج إيجابية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة علير 

 بعض مقترحات البحث التي ستغطي باقي الجوانب.

 توصيات الدراسة:  2.4
 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية:

 التوصيات  الجهة التي يتم التوصية لها
للديوان الضغ  على السلطة التشريعية أن يقوموا بسن التشريعات وتحديثها يجب على اإلدارة العليا  .1 مجلس النواب الليبي

كما هو في تقرير المراجعين لتصويب األوضاع بشكل صحية كما يجب أن يكون ويحد من ظاهرة 
الفساد في االعتمادات المستندية بشكل خاص والفساد المالي بشكل عام، وهذا يقع على عاتق اإلدارة 

 بنشر تقريرهم و يقوموا بإيصالر للسلطة التشريعية. العليا أن يقوموا
توصي الدراسة ضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونية الحازمة ضد كل المخالفين للقوانين والتشريعات النافذة  .1 مصرف ليبيا المركزي 

 من قبل اإلدارة العليا لمصرف ليبيا المركزي لضمان االلتزام بها.
الدراسة استمرار اإلدارة العليا للديوان بتقديم الدعم لمراجعي الديوان وأن تستمر بطلب التقارير توصي  .1 ديوان المحاسبة الليبي

الرقابية مدعمة بأراء ومقترحات لتحسين وتصويب األوضاع وتقوم أيضا بمناقشة نتائج تقييم أداء 
لعام الليبي لمال االمصارف التجارية الليبية من ناحية االعتمادات المستندية بشكل خاص للحفاظ على ا

 وعدم إهدار الموارد وا هالق اإلقتصاد الوطني.
هناق بعض الجوانب التي لم يتم التطرق إليها من قبل الُبحاث في تغطية هذا الموضوع المهم والذي  .1 البحاث والمهتمون 

يجاد حل لر، لتخليص معاناة الشعب الليبي م  نيرأ الُبحاث أن من الوطنية دراسة هذا الموضوع  وا 
 ظاهرة الفساد التي أهلكت البالد، في ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات يقترش الُبحاث الدراسات التالية: 

دراسة تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالجمارق  -
 الليبية.

 ادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.دراسة دور لجان المراجعة على الحد من الفساد في االعتم - 
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ANDERSON-HYNSE DISMEMBERED PYELOPLASTY IN THE 

MANAGEMENT OF URETERO-PELVIC JUNCTION OBSTRUCTION 

[EFFICIENCY AND POPULARITY] 

 

 

Abstract  

Objective: to evaluate the efficiency, popularity and safety of Anderson-Hynse dismembered 

pyeloplasty in the management of UPJO, also to collect and  analyze certain important data 

and criteria such as: side of UPJ obstruction, sex, age at presentation, diagnostic measure, 

operative finding, variety of surgical intervention and hospital stay. 

Patients and methods: A retrospective and prospective study in urology center of Benghazi 

from January 2010 to December 2018 consists of 71 cases. 

Results: The study established that 64 patients (90 % of the cases) underwent surgical 

management of whom; 62 patients [87.3%] underwent pyeloplasty of whom; 60 patients 

underwent Anderson Hynse dismembered pyeloplasty 96.7% (out of the 62 patients whom 

underwent pyeloplasty). 

Males are more often affected than females, in this study; the right side is more often affected 

than the left side. Most of cases came at late age (11—30).The study also established that more 

than 85 % of the cases were symptomatic at presentation. 

Conclusion:  

1. The classical Anderson-Hynes Dismembered Pyeloplasty is the procedure of preference in 

our center. 

2. There is a need for mandatory antenatal screening for early diagnosis and management. 

Key words: Anderson-Hynse pyeloplasty, Ureteropelvic junction obstruction, DJ stent, 

Hydronephrosis. 
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 الملخص

 تقییییییییییییعب ة ییییییییییی رأ  ایییییییییییخدعم  میییییییییییسوم هاينیییییییییییم ا   ي ن ع یییییییییییم   میییییییییییت  يب  و عیییییییییییم   ي  یامییییییییییی    ییییییییییی ی    :الهددددددددددد  

ي یییییی   2010:  ايمییییییم  ییییییتقا اهخیییییی   ومییییییتقد   بیییییی  واةیییییی  ي ومیییییی    ي د  عییییییم دد  یییییی    ویییییی  ی یییییی یا المرضددددددر  ال ددددددر  

 ن  یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی    71ت یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییو   ي  ايمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی    2018 عمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییودا

ویییییای   62 وییییی  ي نییییی ا  لییییی    یییییخ ي   خیییییس  ي هاينییییی   90وای ییییی       64ت صییییی   ي  ايمیییییم   ییییی       النتددددد    

وییییییییای  يهاییییییییی   یییییییی   و عییییییییم ي ییییییییا    62ویییییییی  يهویییییییی     60 ویییییییی  دییییییییی  ب  3 87  یییییییی   خو عییییییییم ا   ي ن ع یییییییی   

  يامیییییییییت ت   :  و عیییییییییم ا    7 96  میییییییییت  يب يایقیییییییییم ي  یامییییییییی    ییییییییی ی    و  ییییییییی   ي  ايمییییییییی   ي  وییییییییی  عخییییییییی      

 ن هیییییم  ییییی  ھهیییییاير ي و  ییییی  بییییی  واة  ییییی   ياكقیییییا میییییسوم  يإل  ھ ي كسمیییییعةعم يی ییییی ھي ن ع یییییم ي وقيخیییییم  ت  امییییی   

 ي  ا أ   تا عص  ي خس  ي و ةا   لد  يإل  يو     نص

Introduction: 

Ureteropelvic junction obstruction is by far the most common cause of neonatal 

hydronephrosis, occurring in 1 per 1000-2000 birth. 

The wide spread use of antenatal ultrasonography and the advent of modern imaging techniques 

have resulted in earlier and more common diagnosis of hydronephrosis in westerean countries. 

Therefore, the early diagnosis and successful management of obstructed UPJ continues to 

challenge the urologist over the last 150 years. In the late 1800s, Trendelenburg performed the 

first reconstruction of an obstructed kidney rather than simple nephrectomy. 

In 1891, kuster successfully repaired a UPJ obstruction by ligating the renal pelvis below the 

obstruction and transposing the upper ureter to the renal pelvis with a side-to-side anastomosis. 

In 1936, Foley described the results of 20 pyeloplasties using YV repair. 

In 1946, Anderson and Hynes published their experience with an operation that included the 

complete transaction of the upper ureter, subsequent spatulation of the ureter, and trimming of 

the redundant pelvis. This highly successful technique has become the criterion standard of 

surgical repair used today. (Anderson and Hynes, 1949). 
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The challenge remains in the early diagnosis for the early management and therefore the good 

outcome will be expected. UPJ obstruction implies the blockage of the ureter at the junction 

with the renal pelvis resulting in restriction of urine flow. Also defined as impaired urine flow 

from the pelvis into the proximal ureter with subsequent dilatation of the collecting system and 

the potential to damage the kidney. Although most UPJ obstruction is congenital in origin, the 

condition may become clinically apparent in later life (O'Reilly, 1989) (as our study will prove 

that fact). 

The etiology of UPJ obstruction may be due to intrinsic abnormality, extrinsic abnormality or 

less commonly acquired condition as inflammatory stricture. 

Intrinsic abnormalities: 

Although the true narrowing is not a main pathologic change in UPJ obstruction, as during 

exploration the catheter usually passed to renal pelvis with no resistance. Some claimed the 

presence of remnant valvular mucosal folds, while others postulate abundance of longitudinal 

muscles as the cause of this condition. The most attractive theory is that the obstruction is 

secondary to muscular discontinuity, which disrupts the coordinated motion of smooth muscle 

cells and may result in impeded transport of urine and blockage of the downward transmission 

of ureteral peristalsis (Thomas, 1998). This disorientation of smooth muscle fibers at UPJ is 

clearly evident on electron microscope evaluation with the findings of hypertrophy of the 

smooth muscle and its replacement with excessive collagen. 

 

Extrinsic abnormalities: 

Secondary to bands, kinks, and aberrant vessels also are commonly encountered. Patients with 

UPJ obstruction due to extrinsic abnormality are often present rather late in childhood. 

Horse shoe or pelvic kidney, duplex collecting systems, and other rotational abnormalities also 

may cause UPJ obstruction. Cases of the so-called high inserted ureter-to-renal pelvis exist, 

generally thought to be a secondary phenomenon. The cases of UPJ obstruction may presented 

antenatally or immediate postnatally as detected by ultrasonography, or late in childhood or 

even later with different gender, symptoms or accidental finding (asymptomatic). The study 

will concentrate on these different parameters, in regard to the patients and the surgeon as well. 
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Patients and method: 

The study is a retrospective analysis done at Alhawari Urological Center in Benghazi. The total 

number of cases is 71 patients from January 2010 to December 2018. The patients are of 

different age group ranges from (10 days old up to 45 years). Both males and females are 

included in the study. All the patients included in the study were admitted in urology center 

and are booked cases. The presentation of each case and the diagnostic measures are also 

included in this study. The study concentrated on certain criteria and valuable data and 

parameters in regard to the patients and also in regard to the surgeon. The type of operation, 

intraoperative findings and the hospital stay are all included in this study. The diagnosis of UPJ 

obstruction is based up on a combination of clinical manifestation, as the patients came to 

urology center as symptomatic candidates; total number of symptomatic patients was 61patiets 

(85.9%), and most of them were complaining of loin pain. On other hand; 8 patients (11.2%) 

were asymptomatic and are diagnosed accidentally during routine investigation and 

unfortunately; only 2(2.8%) patients were diagnosed antenatally as the study will prove that 

shocking fact. 

The number of patients, gender, and age, side of UPJ obstruction, presenting symptoms, 

diagnostic tool, and type of operation, intraoperative findings, and hospital stay are all included 

in details in this study. Also the operative technique and the use of nephrostomy tube, DJ stent, 

and tube drain are included in this study as well as the use of postoperative prophylactic 

antibiotics. 

 

Results: 

The total number of patients in this study is 71 patients, studied retrospectively and 

prospectively in Alhawari-Urology Center of Benghazi over a period of 8 years from January 

2010 up to December 2018. 

Out of 71 patients with UPJ obstruction, the right side UPJ obstruction was noticed in 40 

patients in this series which is approximately 56 % of the patients, while the left side UPJ 

obstruction was noticed in 31 patients which is approximately 44 % of the patients. And there 

are no bilateral cases of UPJ obstruction in this series. 
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Unlike the fact that UPJ obstruction is more common on the left side, in this study the right 

side UPJ obstruction is more common than the left side (table 1). 

(Table 1) The side of UPJ obstruction  

Side of UPJ obstruction number of patients Percentage % 

Right side UPJ obstruction 40 56 

Left side UPJ obstruction 31 44 

Bilateral 0 0 

 

In this study, 42 patients with UPJO are males (59 %), while 29 patients are females (41 

%).This is correlated well with the fact that males are more often affected than females (table2). 

(Table 2) gender of patients diagnosed with UPJ obstruction. 

Gender Number of patients Percentage % 

Males 42 59 

Females 29 41 

The age of the 71 patients in this series are variable, ranging from 10 days old to 45 years old 

(table 3). 

 

(Table 3) shows the age group of UPJ obstruction patients 

Age group Number of patients Percentage % 

Birth---1 year 5 7  

1 year---10 years 6 8.4  

11 years---20 years 25 35  

21 years---30 years 28 39  

31 years---40 years 5 7 

More than 41 years 2 2.8  

 

Only 5 patients out of the 71 patients (7 %) are diagnosed below the age of one year which is 

not optimistic percentage since the UPJ obstruction is the most common cause of neonatal 

hydronephrosis. and 6 patients between the ages of 1 year to 10 years that constitutes 8.4 % of 

patients, and 25 patients are between the ages of 11 to 20 years old which constitutes about 35 

% of the patients in this series, Out of 71 patients, 28 patients are between the ages of 21 to 30 

years old which constitutes about 39 % of the patients, and in 5 patients; the age range from 31 
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to 40 years old ( 7 % ).lastly, Only 2 patients above the age of 41 years 2.8 %. So that UPJ 

obstruction is common among the first, second and third decades (from 11 years to 30 years). 

 Out of 71 patients diagnosed with UPJ obstruction, 61 patients (85.9 %) are symptomatic and 

more than 80 % of them were complain of loin pain at the side of UPJ obstruction. And 8 

patients (11.2 %) were asymptomatic and the diagnosis was discovered accidentally during 

routine investigation or during medical work up for other complains. And only 2 patients 

(2.8%) were diagnosed antenatally and referred from pediatric hospital (table 4). 

(Table 4) presentation of UPJ obstruction 

Presentation Number of patients Percentage % 

Symptomatic 61 85.9 

Asymptomatic 8 11.2 

Antenatal diagnosis 2 2.8 

 

(Table 5) percentage of presenting symptoms form symptomatic patients (61) 

Presenting symptoms Number of patients Percentage % 

Loin pain 30 49.1 

Recurrent UTI 20 32.7 

Nausea, vomiting, fever 8 13.1 

Haematuria 3 4.9 

Regardless the type of Pyeloplasty; Out of the 71 patients with UPJ obstruction, 62 patients 

underwent Pyeloplasty, 7 patients are missed during investigations, and 2 patients underwent 

nephrectomy as the kidney was non-function at the time of presentation (table 6). 

 

(Table 6) showing the type of surgical intervention  

Operation Number of patients Percentage % 

Pyeloplasty 62 87.3  

No operation 7 9.8 

Nephrectomy 2 2.8 

In the study, as the last table showed that 62 patients are underwent Pyeloplasty. Out of them, 

60 patients underwent Anderson-Hynes Dismembered Pyeloplasty 96.7 %, where only 2 

patients underwent VY Foley Pyeloplasty 3.3 % (table 7). 
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 (Table 7) type of Pyeloplasty 

Type of Pyeloplasty Number of patients Percentage % 

Anderson-Hynes 

Dismembered Pyeloplasty 
60 96.7 

VY Foley Pyeloplasty 2 3.3 

Anderson-Hynes Dismembered Pyeloplasty is an operation that included the complete 

transaction of the upper ureter, subsequent spatulation of the ureter, and trimming of the 

redundant pelvis. This highly successful technique is the standard of surgical repair used in our 

center. There is no specific guidelines exist for the use of stent (DJ stent) and nephrostomy 

tubes. In this study out of the 62 patients whom underwent Pyeloplasty, the DJ stent was applied 

for 54 patients (87 %), and the nephrostomy tube was applied for only 2 patients in this series 

(3.2 %) and in 6 patients neither DJ stent nor nephrostomy tube used (9.6 %)(Table 8). 

(Table 8) the use of DJ stent and nephrostomy tubes 

Stent/Nephrostomy tube Number of patients Percentage % 

The use of DJ stent Only 54 87 

No DJ stent/ No nephrostomy tube 6 9.6 

The use of nephrostomy tube 2 3.2 

 

In this study; 64 patients underwent surgical intervention; the intra operative finding was as 

follow ; Ballooning of renal pelvis & narrowing at UPJ [Adynamic segment] seen in 60 

patients, ballooning of renal pelvis & crossing vessels at UPJ seen in 2 patients and 

hydronephrotic sac seen in 2 patients .see table (9): 

(Table 9) shows the intra operative findings in the64 patients whom underwent surgical intervention: 

Findings Number of patients Percentage % 

.Ballooning of renal pelvis. 

.Narrowing at UPJ [Adynamic segment].  
60 93.7 

.Ballooning of renal pelvis. 

.Crossing vessels at UPJ 
2 3.1 

Hydronephrotic sac 2 3.1 
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The hospital stay ranges from 5 days up to 18 days, the median hospital stay was 10 days. All 

the patients in this series whom underwent surgical intervention received post-operative 

prophylaxis antibiotics. All the patients in this study are of normal renal function tests.  

And all patients are underwent an active surveillance  and follow up period; at 3rd  month post-

operative; we performed an  ultrasound scan for abdomen and pelvis and at 6th month post-

operative;  we performed IVU study that showed  an adequate drainage of renal pelvis with no 

signs of obstruction or recurrence with 100 % success rate after pyeloplasty.  

 

Discussion and Literature review:   

UPJ obstruction is by far the most common cause of pediatric hydronephrosis. As antenatal 

ultrasonography has become more popular, fetal and neonatal hydronephrosis and UPJ 

obstruction are found more frequently, and therefore the management of pediatric UPJ 

obstruction remains more important (Rosens 2008). Dilatation of the upper urinary tract still 

presents a significant clinical challenge in determining which patient gain benefit by therapy. 

Choosing an optimal therapeutic regimen is difficult, due to the high variability in function, 

degree of obstruction, extent of damage, and potential for regeneration in growing kidneys 

(Reddy and Mandell 1998). Obstruction occurs more commonly in boys than girls, especially 

in the newborn period, when the ratio exceeds 2:1, left-sided lesions predominant, particularly 

in the neonate. While in this study the right side is predominant. 

The bilateral cases are observed in 10-40 % of cases, however, fewer than 5 % of patients 

require bilateral repair. This propensity of bilateral occurrence may explain the frequent 

coexistence of UPJ obstruction and multicystic dysplasia. One theory attributes multicystic 

dysplasia to complete obstruction of the upper ureter, and kidneys that are affected simply have 

UPJ obstruction with total occlusion of the upper ureter. In this series there are no bilateral 

cases of UPJ obstruction. That is why in this study we do concentrate on those parameters. 

In children, the etiology of most UPJ obstruction is congenital due to (1) an intrinsic narrowing 

secondary to aberrant development of ureteral muscle, renal pelvis muscle, abnormal collagen, 

or ureteral polyp. Here the obstruction is caused by short stenotic segment at UPJ. However, 

in some cases the stenosis may extend distally from the UPJ to involve a more extensive 

segment of the proximal ureter. Or due to (2) extrinsic causes, by compression of the UPJ by 
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aberrant or crossing lower vessels are found in more than 30 % of older children undergoing 

to Pyeloplasty.  Other cause of UPJ obstruction is the ureteral folds, in these cases the UPJ is 

of normal caliber but the proximal ureter is tortuous and kinked (self-limiting obstruction) 

which resolves as the proximal ureter straightens with growth. High insertion of UPJ is another 

cause that may cause obstruction; in this case, the UPJ is sited high on the dilated renal pelvis 

rather than at its most dependent part. May be primary abnormality, but generally thought to 

be a secondary phenomenon resulting from upwards displacement of UPJ by the dilated pelvis, 

i.e. an effect rather than a cause of the obstruction. Variants of the UPJ obstruction include; 

horseshoe kidney, reterocaval ureteral obstruction, intraluminal obstruction, idiopathic 

(functional) obstruction, and in grade 4-5 vesicoureteral reflux, which coexists in 25 % of the 

cases of UPJ obstruction, but in this study among the 51 patients of UPJ obstruction, there is 

no coexistence of vesicoureteral reflux. Presentation of UPJ obstruction variables, as the 

condition is discovered during prenatal and early postnatal ultrasonography, infant may present 

with abdominal mass, UTI, hematuria, older children present with flank or abdominal pain 

exacerbated by dieresis, UTI, nausea and vomiting, and hematuria following minor trauma. 

In our study, only 2 patients were diagnosed antenatally or early postnatally that constitutes (5 

%) of patients, 8 patients were asymptomatic and diagnosed during routine investigation (15 

%), while the majority of the patients in the study were symptomatic (41 patients out of 51 

patients) that constitutes (80 %) of the cases. The natural history of the disease is variable, 

whereas the obstruction resolves spontaneously, in some cases the obstruction remains stable 

for many years with little or no impact on renal function, as our study showed that all the 

patients are of normal renal function tests. 

 

Diagnosis and work up: 

Prenatal work up: 

Wide spread use of antenatal ultrasonography has opened the new field of perinatal urology, 

however, even the most modern ultrasonographic techniques only demonstrate the dilatation 

of renal pelvis and ureter and cannot accurately differentiate the true obstruction from harmless 

physiologic dilatation. 
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The initial study usually performed between 16 and 2o weeks' gestation; amniotic fluid volume 

to rule out oligohydramnios, bladder volume, kidney size, antero-posterior diameter of the renal 

pelvis and any associated abnormalities should be investigated during the initial study(Solari 

et al 2003). 

Functionally significant hydronephrosis can be determined when the antero-posterior diameter 

of the renal pelvis is more than 10mm, the ratio of the renal pelvis –to – the antero-posterior 

renal cortex is more than 0.5, or evidence of caliectasis is present after 24 weeks of gestation. 

Following fetal hydronephrosis also is important to monitor possible progression. 

A recent meta-analysis of 7 studies of isolated antenatal hydronephrosis showed that 98% of 

patients with society of fetal urology (SFU) grade 1-2 hydronephrosis ((anterior- posterior 

pelvic diameter APPD < 12mm)) resolves, stabilized, or improved during follow up (Canes et 

al 2008). 

Postnatal work up: 

After the presumptive diagnosis of UPJ obstruction is made, the neonate should undergo 

ultrasonographic evaluation on the second or third day of life. Before this date, results may be 

false negative because of neonatal dehydration and physiologic oliguria. Approximately 20% 

of neonatal hydronephrosis are not found on postnatal ultra-sonogram. At the same time, 

ultrasonographic evaluation on the contra lateral kidney, bladder, and ureter is performed. 

VCUG also is done to rule out vesicoureteral reflux.  

The renal scan and scintigraphy (diuretic renogram) is the most widely used technique in the 

presence of hydronephrosis to assess function and obstruction (Dukett 1993). 

The rate at which tracer leaves the renal pelvis following diuretic injection, reflected in the 

slope of the drainage curve and often reported as T 1/2 :( the time required for 50 % of the 

isotope to exit ), is generally viewed as an accurate reflection of the patency of the UPJ. 

Rapid drainage (low T 1/2) indicates no obstruction, while impaired drainage or slow or no 

washout (T1/2 > 20 min) indicates obstruction. 

The current radiopharmaceutical agent most widely used is technetium 99m diethylen triamine 

pent acetic acid (99m Tc-DTPA). Another much more expensive agent is 99m Tc-
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mercaptoacetyl trigycine (MAG3), which offers better anatomical resolution and can be used 

in case of decreased renal function.  

Variables include the use of intravenous hydration, the dosage and the timing of administration 

of diuretic, the requirement for bladder catheterization, the degree of pelvic dilatation, the 

severity of out flow obstruction, and the method of calculating the clearance after 

administration of diuretic. 

The most useful measure in diuretic renography is the estimate of differential renal function. 

This is considered significant when it is less than 40%. This percentage usually is well 

correlated with the half-life (T 1/2) wash out curve. Lastly, the wide spread use of modern 

imaging techniques has not led to an increase in the number of pyeloplasties that are performed. 

In a multi-institutional study that investigated the total number of pyeloplasties performed in a 

well-defined region, it was found that the number of operations has remained constant since 

the late 1970s. In other words, the degree of hydronephrosis, impaired isotope wash out, or 

even reduced differential renal function neither helps to define significant obstruction nor 

predicts deterioration. 

 

The renogram curves which shows the characteristics of the uptake and drainage curve as 

defined by O' REILLY and associates falls into 4 patterns: 

Type 1:   normal uptake with prompt washout. 

Type 2:   rising uptake curve, no response to diuretics (Obstruction). 

Type 3a: Initially rising curve that falls rapidly in response to diuretics (non obstructive 

dilatation). 

Type 3b: Initially rising curve which neither falls promptly nor continues to rise. 

The excretory urography (IVP) is a functional study has been used to evaluate UPJ obstruction. 

But IVP may not provide adequate information to determine the true obstruction, and it is 

especially difficult to interpret in children. 
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IVP provides information about the obstruction and contralateral side and especially facilitates 

operative planning. IVP accurately visualizes kidney, renal pelvis, ureter, and the exact point 

of obstruction, also allows for clear visualization of malrotated renal units.  

Voiding cystourethrogram (VCUG) is another diagnostic tool in the diagnosis and work up, 

which establishes the presence of primary or important associated factors that must be detected 

include; vesicoureteral reflux, posterior urethral valves, ureteroceles, diverticuli, or neurogenic 

bladder. 

CT scan has been used to diagnose UPJ obstruction in children, especially in association with 

abdominal trauma. The development of Doppler sonography has become another useful 

diagnostic modality in the assessment of kidneys with UPJ obstruction. With duplex Doppler 

sonography, intrarenal vasculature can be assessed to determine the resistive index. Normal 

kidneys reliably demonstrate resistive indices less than 0.7, and obstructed kidneys show higher 

values. 

Other diagnostic tests like the ante grade pressure flow study was introduced by Whitaker, 

which records the response of the renal pelvis to distension, but does not truly define 

obstruction and this test does not provide conclusive evidence in the complex cases. The 

retrograde pyelogram can be used in the operating room to confirm the absence of coexisting 

lower ureteral obstruction. In the prenatal management, counseling the parents is one of the 

most important aspects of care. The prognosis of hydronephrotic kidney even if severely 

affected is hopeful that my still capable of providing meaning renal function. Whereas a 

severely hypoplastic and dysplastic kidney has a hopeless outlook. It is important to explain to 

the parents the timing and the accuracy of establishing the definitive diagnosis for their child.  

The timing of surgical correction of hydronephrosis suggestive of UPJ obstruction in newborn 

is highly controversial (Koff 1987). Those who support delayed management contend that most 

newborn with relatively preserved differential renal function (> 35 % of differential renal 

function), hydronephrosis is relatively benign disease without proof of progression. Renal 

function does not deteriorate; thus, immediate surgery is not necessary. 

In the early 1980s, sonographic identification of obstruction in many infants resulting in 

dramatic increase in the number of neonatal pyeloplasties performed (Hosgor et al 2005). 
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Initially, newborn Pyeloplasty has a reported reoperation rate of 20% which improved with the 

experience. The relative ease and safety of newborn Pyeloplasty stimulated discussion about 

the necessity of intervention. 

When the diagnosis of UPJ obstruction has been made, Prompt intervention is appropriate to 

prevent or minimize renal damage. First, prophylactic antibiotic therapy is warranted in cases 

of moderate to severe dilatation because any UTI, especially in neonatal period, dramatically 

increases the chance of fibrosis and parenchymal damage. 

The conventional surgical technique is by complete ureteral transaction followed by 

reanastamosis to renal pelvis was first described in the management of a reterocaval ureter, but 

it was easily adapted for reconstructing the UPJ obstruction. Many different approaches have 

been tried, such as lumbotomy, flank, or anterior extra peritoneal incision, but the essence of 

repair consists of excision of the narrowed segment, spatulation, and anastamosis to the most 

dependent portion of renal pelvis (Rosens 2008). 

Foley YV-Pasty, a nondismembered type of repair, is useful in the repair of a kidney with high 

ureteral insertion and most cases of horseshoe kidneys; however, the Anderson-Hynes 

Pyeloplasty, the most commonly used type of repair, has a high success rate with few 

complications in most cases. 

Endourologic methods applied on UPJ obstruction include balloon dilatations, percutaneous 

antegrade endopyelotomy, and retrograde ureteroscopic endopyelotomy (Olsen et al 2007). A 

large series of endopyelotomies in adult was reported with fairly good short- and long-term 

success rates of 70-80 %. If an initial attempt of endopyelotomy fails, subsequent open 

Pyeloplasty is still a viable option with a high success rate. 

Postoperative follow up is performed by renal scan or excretory Pyelography at 2-3 months. A 

further evaluation with ultrasonography is recommended at 12-24 months, but, beyond that, 

late problems are uncommon in the absence of symptoms. A successful outcome does not 

always mean an improvement in the differential renal function as measured by renography. 

In most cases, the dismembered Pyeloplasty improves the degree of hydronephrosis and 

washout on the renogram. The symptoms of pain, infection, and hematuria, if present before 

surgery, resolve along with the improvement of hydronephrosis.     
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Conclusion: 

1. In spite of great advances and modern techniques regarding the management of UPJ 

obstruction such as Endo-pyelotomy and Laparoscopic Pyeloplasty, open surgery is still 

the gold standard with high success rate. 

2. The classical Anderson-Hynes Dismembered Pyeloplasty is the procedure of preference 

in our center and remains the gold standard with very high success rate and fewer 

complications. 

3. Ureteropelvic junction obstruction is symptomatic disease, and loin pain is the most 

common presenting symptom of UPJ obstruction. 

4. There is a need for mandatory antenatal screening for early diagnosis and management 

of UPJ obstruction. 
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Abstract  

Quality of water is often measured by the residual amount of chlorine in a distribution 

system. Therefore, it is necessary to define the decay process of the disinfectant agent to come 

up with initial dose of chlorine. The big challenge facing the most of water utilities is how to 

maintain concentration of chlorine within recommended range (0.2 – 0.5 mg/l) in whole system 

and all time. Therefore, determining a required initial concentration of chlorine that should be 

given to a system to maintain chlorine concentration within allowable limits throughout whole 

system is not an easy task. This paper aimed to determine the initial concentration of chlorine 

that must be pumped into the Benghazi water network in order to maintain its quality. To 

achieve this goal, a hydraulic model of the network was constructed using the EPANT 

simulator. Where all elements of the network were represented, including the age of the pipes. 

Accordingly the optimal initial concentration of chlorine was determined (4 mg/l), which gives 

residual values of chlorine close to the values obtained from the laboratory, and by plotting the 

logarithm of these values with the logarithm of the optimal initial  concentration, the decay rate 

was found equal to -0.055 1/day.  

Keywords: bulk decay, chlorination, water distribution system. 

 الملخص

تهدف هذه الورقة الى تحديد الجرعة او القيمة االبتدائية من الكلور التي يجب ضخخاهف  ي كخخمكة ميفه بي فلم للمحف  ة  

حيث تم تمثيل  Epanetعلى جودة الميفه  يهف. ومن اجل ذلك تم انشخخخخخخخف  نموذل هيدروليكي بفبخخخخخختاداا برنفم  المحف فة 

ومحف فة  ل عيفصخخر الشخخمكة بمف  يهف عمر االنفبيب. علي  تم ايجفد القيمة اال لخخل  للجرعة االبتدائية المملوبة من الكلور   

مل م / لتر  والتى ييت  عيهف قيم للجرعة المتمقية قريمة جدا من القيم التى تم تحديدهف  ي المعمل . وبربخخم هذه  4والتي بل ت 

يد معد   القيم على حد تة تم ت ية ماتل ية لتترا  لمي تدائ يفس لوغرثمي ضخخخخخخخد القيم اال لخخخخخخخل جالمثلىب من الجرعة االب مق

 لتر/ يوا. 0.055-االضمحال  للكلور  ي كمكة الميفه بمي فلم والذم بلغ 
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1. INTRODUCTION: 

Water quality during distribution is prone to deterioration due to several factors causing a 

possible health risk to consumers, and thus disinfection process becomes necessary. 

Disinfection in potable water treatment may be defined as reduction of pathogenic organisms 

to prevent waterborne diseases, (Brown et al., 2011). Chlorine is the most commonly applied 

disinfecting agent used worldwide to provide microbiologically safe drinking water. Therefore, 

it is important to maintain adequate chlorine residual in a distribution system for this purpose. 

According to the (WHO, 2008) concentration of chlorine in a distribution network should 

remain between 0.2 and 0.5 mg/l. However (Sarbatly, R. HJ. et al., 2007) in his study case in 

Malaysia reported that drinking water in warm countries should be treated as a unique case 

because of the climate. They found, the temperature around 25 – 35 Co is quite optimal for 

most microbes to grow and it also increases chlorine evaporation rate that reduces agent acid 

in equilibrium reaction. Nevertheless, they did not introduce alternative limits. The big 

challenge facing the most of water utilities is how to maintain concentration of chlorine within 

recommended range in whole system and all time. Since, decay of any disinfectant agent, such 

as chlorine, is inevitable. Because chlorine beside its disinfection function, it reacts with both 

organic and inorganic substances which exist in water and thus readily to decay. As both 

organic and inorganic substances are exist in different concentrations and degrees of reactivity, 

loss of chlorine over time is a gradual process and the half-life of chlorine in treated water can 

vary from several hours to several days (Clark R.M et al., 2000). Non-organic materials like 

iron, manganese, sulphide, bromide and ammonia are reactive with chlorine strongly. These 

reactions are fast and occurring in seconds, (Brown et al., 2011). However, reactions of chlorine 

with organic matters make up majority of chlorine demand (Clark 1998) according to oxidizing 

characteristics of reactions, chlorine is prone to decay due to its organic reaction with bulk 

water and inorganic reaction with pipe material and attached bio-film. The decay of chlorine 

within bulk water is referred to as bulk decay of chlorine, while that due to bio-films and at 

distribution pipe wall are known as wall decay. Sum of the two processes is commonly termed 

as chlorine demand, , (Brown et al., 2011). The bulk decay , which is due to interactions with 

organic substances present in water depends mainly on hydraulic parameters of the flow. In 

low consumption periods the flow velocity is low giving thus time for the bulk reactions to 

occur (higher bulk decay rate) (Menaia et al., 2002) and (Sijia et al., 2008). In addition to the 

natural organic concentration (Brown et al., 2011) found that, temperature and initial chlorine 
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concentration are significant in bulk decay. In terms of reaction significance, (Hallam et al., 

2002) and (Silja et al., 2008) found that, in cast iron (CI) pipes wall decay is significant, while 

in polyethylene (PE), bulk decay is significant. From which, they conclude that, higher initial 

chlorine dose is required in case of CI pipes than in PE pipes to maintain acceptable level of 

chlorine in a system. Generally, Plastic pipe and relatively new lined iron pipe are not expected 

to exert any significant wall demand for disinfectants. Therefore, determining the required 

initial concentration of chlorine that should be given to a system to maintain chlorine 

concentration within allowable limits throughout whole system to maintain microbiological 

quality and minimize bio-film formation throughout the WDS is obliged. This paper presents 

an attempt to measure the chlorine bulk decay in Benghazi WDS as a step toward determining 

the optimal chlorine initial concentration that is supposed to be pumped into the network to 

keep the residual chlorine percentage in the network within the stipulated limits. 

 

 

2. STUDY AREA 

The model is applied for WDS of Benghazi. The water network of Benghazi (Fig. 1) consists 

of 418 segments of pipes, with a total length of 373.147 km and diameters varying from 150 to 

2500 mm. A total of 36.4% of the pipes are 300 mm in diameter, and 27.4% are 400 mm in 

diameter; the other diameters are distributed as shown in Fig. 2. In term of materials, about 

34% of the pipes are made of uncoated steel, and ductile iron pipes account for about 56% of 

the whole length; meanwhile, concrete pipes make up about 10%, as shown in Fig. 3.  About 

25% of the system is more than 36 years old, about 20% is 24 years old, and 30% is 5 years 

old; the rest of the system is about 27 years old on average, as shown in Fig. 4. The degradation 

of the network has made it unable to provide safe, potable water for domestic use, adequate 

quantities of water at sufficient pressure, which has resulted in major environmental and health 

problems in the city.  
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Fig 3 percentage of pipes material in WDS of Benghazi Fig 2 Percentage of diameters in WDS of Benghaz 

Fig 1  WDS of Benghazi 
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Fig 4 pipe age (year of installation) 

 

3. THEORIES AND METHODOLOGY 

Physically it is almost impossible to monitoring the decay of chlorine in WDS, alternatively, 

building a water quality model can provide a perfect key to this dilemma.  However, solving 

dynamic models of water quality require that a calibrated hydraulic analysis must be preformed 

first to determine how flow volumes and directions change during time cycle of the simulation 

all through the system. In order to apply an extension period simulation (EPS) model, it is 

essential to define a set of operational rules; called “controls” that direct the model how the 

water system operates. By operational control status of flow or pressure, settings can be 

adjusted throughout the simulation to response predefined conditions. Pumps on/off, speed 

operations can be controlled in order to raise or lower pressure and flow rate, to response to 

predefined sets of water volume in tanks. When pressure and flow in a distribution system are 

variable during operation day, valves can be programmed to maintain allowed values of 

pressure and flow. For a pipe, the only status that can really vary is whether the pipe is open or 

closed. In order to determine whether a model represents the actual system, it is necessary to 

measure various system values, typically, pressure and flow, during field studies and then 

compare the field results with model outputs. This process is known as model testing. 

Adjustment and correction of the simulated model to match the actual system is known as a 

calibration process. Therefore, to calibrate a model, actual values of some system parameters 

must be measured directly from field. Characteristics that are typically set and adjusted include 

pipe roughness factors, minor losses, demands at nodes and decay rate (objective of this paper). 
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For the study system, not much data were found available, only pressures at some nodes are 

available (Table 1). These values were used to calibrate mainly pipe roughness in the model. 

A manual trial and error approach is used and a skeletonized system is produced, Fig 5 

represents the hydraulic model for the study network.                      

 

Table 1  Comparison of measured and calibrated pressure at certain nodes dated on 15 Aug. 2020 at 14 o’clock. 

Source: Municipality of Benghazi. 

 

A skeletonized model denotes a model that includes only a major subset of actual pipes 

necessary to calibrate the model rather than all pipes in the network. The skeletonized process 

included: addition of key pipes, updates to consumer demand data, and an interconnection 

between the case study area and the full system by a fixed grade node (reservoir). Worth to 

mention, due to shortage of available data and the used extended period hydraulic simulation, 

calibration of the study system proved to be rather difficult. The roughness coefficients were 

adjusted to fit a network made of 0 to 45 years old , In this paper, the roughness-growth model 

proposed by (Sharp & Walski., 1988) is used to model the aging of pipes. This model predicts 

the temporal increase in roughness of a pipe resulting from processes such as internal corrosion, 

bio-film formation, and tuberculation. The model is dependent on the common concepts of 

head loss formulation like Hazen-Williams, that relate Hazen-Williams’s C factor to time-

varying relative roughness of a pipe (Eq. 1).  

 

C = 18.0 − 37.2 log X     ,   where X =
(e0+ at)

D
                                   

(1) 

Where e0 = initial height of internal pipe roughness at time t=0 (mm); 

  a = growth rate in roughness height (mm/year);  

  t = age of a pipe;  

Node Actual pressure (m) Calibrated pressure (m) 

88 58.20 50.84 

87 65.10 66.57 

117 43.45 47.36 

118 46.12 47.41 

119 45.60 47.71 

90 43.33 45.26 



                                                                              
 

Bulk chlorination decay modeling for Benghazi….                                                                      98 

 

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

  D = pipe inner diameter (mm); and 

  X = time-varying relative roughness. 

The literature for pipeline hydraulics were reviewed to find suitable values of primary 

roughness height e0 and roughness growth rate "a". (Sharp & Walski., 1988) reported an initial 

roughness height e0 for new steel pipe is 0.18 mm for sizes (150–600 mm). In addition, they 

performed a regression analysis using Eq.1 and data from (Lamont., 1981) and (Hudson., 1966) 

to find roughness growth rate a with relating to the corrosives of the water, those growth rate 

are shown in Table 2.  

 

Table 2 Roughness growth rate a (mm/year) in literature 

 

Considering the water quality (moderate to severe), pipes type material and the low 

maintenance services in Benghazi distribution system, growth rate "a" is set to 0.5 mm/year for 

all pipes. In addition, an initial roughness surface height e0 of 0.2 mm was selected for all 

diameters encountered in the study system to nearly match the relative roughness value given 

in (Sharp & Walski., 1988) and to obtain a C factor of 140 for new ductile pipe. Initial values 

of pipe roughness coefficients for different pipe diameters and ages are tabulated in Table 3. 

However, pipe friction factors were calibrated and adjusted after the first run of the model to 

represent the effect of aging over the simulation duration. The adjustments were made to 

account for increase in resistance to flow caused by corrosion as a pipe ages and to simulate 

the real system behavior. 

3-1    HYDRAULIC MODELLING (SIMULATION) 

WDS modeling started by the end of 1960s, and the earliest models for water-distribution 

network design were developed for branched networks as reported by (Karmeli et al., 1968) 

and (Schaake et al.,1969).  Applicability of these approaches to branched systems and assuming 

a linearity to simplify the hydraulic solutions were a major drawback facing water utilities. 

Thereafter, nonlinear models were designed to provide a better mathematical way to 

characterize the inherent nonlinearity in real dynamic systems and to improve modeling 

 

Researcher(s) 

Water corrosivity 

Slight Moderate Severe 

Hudson (1966) 0.015 - 0.61 

Lamont (1981) 0.025 - 0.76 
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efficiency. Although, many nonlinear models were proposed [e.g., (Schaake et al., 1969) and 

(Liang 1971), they could not overcome the limited applicability of the branched systems and 

they did not have any computational advantages over the linear programming based 

approaches. Many primitive attempts toward modeling looped networks have been started and, 

probably, one of the most important efforts was presented by (Alperovits et al., 1977) who 

searched for some iterative methods to generate a sequence of data estimates, converging 

towards a local optimum of the criterion function. They exploited relative strength of the linear 

programming methodologies and used the fundamental linear programming formulation, and 

they approached this problem by using a gradient-search method and they proposed a linear 

programming gradient method (LPG) for optimization of a looped water distribution system. 

By completing feeding the model with the required inputs, model analysis (simulation) remains 

as the last step in the model building before introducing it for calibration. Model analysis is the 

final phase simulating the behavior of the real system. From which all the characteristics of 

hydraulic and water quality elements of the network can be obtained. Two types of model 

analyses which might be conducted on drinking WDSs: steady-state and extension period 

simulation EPS (Rosman 2000). Adoption a specific model simulation is dependent on 

objective of modeling (Fisher et al 1996). A steady-state simulation provides information 

regarding the equilibrium flows, pressures, and other variables defining the state of the network 

for a unique set of hydraulic demands and boundary conditions.  

 Table 3 Initial C- Factor (roughness coefficient) for different pipe diameters and age 

 

Diameter (mm) 

1000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 150 

Age 

(year) C – Factor 

5 113.55 111.85 109.95 107.79 105.30 102.35 98.75 94.10 91.16 87.55 82.90 

10 102.96 101.26 99.36 97.20 94.71 91.77 88.16 83.51 80.57 76.96 72.32 

15 96.62 94.92 93.02 90.86 88.37 85.42 81.82 77.17 74.23 70.62 65.97 

20 92.08 90.38 88.48 86.32 83.83 80.88 77.28 72.63 69.68 66.08 61.43 

25 88.54 86.84 84.93 82.78 80.29 77.34 73.74 69.09 66.14 62.54 57.89 

30 85.64 83.93 82.03 79.87 77.38 74.44 70.83 66.18 63.24 59.63 54.99 

35 83.18 81.47 79.57 77.41 74.92 71.98 68.37 63.72 60.78 57.17 52.53 

40 81.04 79.34 77.44 75.28 72.79 69.84 66.24 61.59 58.64 55.04 50.39 

45 79.16 77.45 75.55 73.39 70.90 67.96 64.35 59.70 56.76 53.15 48.51 
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In other words, steady-state simulation assumes all system components (e.g., pumps and tanks) 

and processes do not change with time. Though, real water distribution systems are seldom in 

a true steady state. However, the mathematical construct of a steady state is indispensible to 

analyze specific conditions such as peak demand times, fire protection usage, and system 

component failures in which the effects of time are not significant. There are many cases, 

however, for which assumptions of a steady-state simulation are not effective, or a simulation 

model is required that allows the system to change over time. For example, to monitor and 

study effects of changing water consumption over time, fill and drain processes of tanks and 

scheduling of pumps and valves. In such cases, an extended-period simulation (EPS) is needed. 

The EPS is created by given hydraulic time steps to steady-state simulation. After each steady-

state step, the system boundary conditions are reevaluated and updated to reflect changes in 

the system behavior (junction demands, tank levels, pump operations, and so on). Then, another 

hydraulic time step is taken, and the process continues until the end of the simulation. An 

extended-period simulation can be run for any length of duration, depending on the  objective 

of the model. The most common simulation duration is typically a multiple of 24 hours, because 

the most used category for demands and operations is a daily base. In some cases, however, 

simulation duration runs only a few hours into the future to predict immediate changes in tank 

level and system pressures. As mixing process in tanks is a major process in advective-reactive 

reactions occurs in water distribution systems. Moreover, mixing is the physical process stand 

behind the decay of disinfectant agent in water systems. This process, normally, takes long 

time to be stabilized. In addition to the capacity operation of storage tanks in the hydraulic 

system and the level variations between the hours of consumption, all that implied necessitates 

to longer simulation duration of several days in order to model the water quality. Generally, 

even in a system that have adequate storage capacity, simulation duration of 72 hours is 

considered useful in better determining the tank draining and filling characteristics. Selection 

of time step is an important decision when running EPS. The time step represents how the 

system changes gradually from one increment to next. Typically, one-hour time steps, found 

satisfy for water hydraulic modeling. Less time step, however, is needed for water quality 

modeling (minutes rather than hours). Generally, for highly variable processes, decreasing the 

time step can improve the accuracy of the simulation. Run simulation for different time step 

can also be used to select the proper increment needed. The selected times for hydraulic and 



                                                                              
 

Bulk chlorination decay modeling for Benghazi….                                                                      101 

 

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

water quality models developed for the case study are tabulated in Table 4. The simulation of 

Benghazi water distribution system using EPANET and the mentioned inputs is shown in Fig.5 

 

Table 4 Times options of the developed hydraulic and water quality models 

Property Time (hours) 

Hydraulic  duration 72:00 

Hydraulic time step 1:00 

Quality duration 300:00 

Quality time step 0:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Hydraulic model for Skeletonized Benghazi water distribution system (lengths are compressed so 

model can be seen in one screen). 

 

Fig 5 represents the hydraulic model constructed by EPANET software, where lines represent 

pipes of the network, numbers on pipes are flow values, arrows are direction of flow ,pipes are 

connected by joints (nodes), one reservoir and 3 tanks and 3 pumps are presented as well in the 

model. 

 

3-2 WATER QUALITY MODELING 

The concept of modeling quality of water in WDS was first introduced in 1980 (Clark et al., 

1986). The dynamic behavior of water networks incorporated water quality models were 

developed in 1986 (Grayman et al., 1988). The real improvement of those models were in the 
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1990s by the introduction of the public domain EPANET model (Rossman, 2000) and other 

Windows-based commercial WDS models. Mathematically, water quality models represent 

phenomena of reaction kinetics of disinfectant agent in bulk water phase and at pipe wall with 

a set of mathematical equations. These equations are solved under an appropriate set of 

boundary and initial conditions to predict the variation of quality of water throughout the 

distribution system (Walski et al., 2003). Water quality modeling is a direct extension of 

hydraulic network modeling. Therefore, water quality simulations use a network hydraulic 

solution not only as part of their computations, but also as a starting point in performing a water 

quality analysis. However, water quality models require for disinfectant matters, information 

for constituents decay or grow over time. Modeling fate of residual chlorine is one of the most 

common applications of network water quality models. Recalling, studies have shown that 

there are two separate reaction mechanisms for chlorine decay, one involving reactions within 

bulk fluid and other involving reactions with material on or released from pipe wall 

(Vasconcelos et al., 1997). Therefore, rate of reactions for both bulk and wall are required for 

water quality modeling. Moreover, water quality is a function of water chemistry and physical 

characteristics of a distribution system (e.g., pipe material and age), in addition to time. 

Residence time of water (water age) in a distribution system forms a critical factor influencing 

water quality. Water age is essential for evaluating the decay of disinfectant residual and the 

formation of disinfection by-products in distribution systems. A calibrated hydraulic model can 

be used to evaluate water age. The solution methods used in simulation of water age is actually 

specific applications of the method used in constituent analysis. Water entering a network from 

a source is considered to have an age of zero and the water age modeling considers the 

cumulative residence time for each parcel of water moving through the network.  

 

3-2-1 Initial Water Quality values - A water quality model requires initial quality 

associated with external inflows to a system and water quality throughout the system can be 

estimated at a start of the simulation, this is usually represented by initial required concentration 

of chlorine continuously enters a network to maintain chlorine content in a system within the 

allowable range (0.2 to 0.5 mg/l). Initial water quality values can be estimated based on field 

data. Alternatively, EPANET provides facilities to judge for best estimates of initial conditions 

(by assuming global bulk decay and order of decay equation). Then the model is run for a 
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sufficiently long period of time so that the initial conditions, especially in storage tanks, do not 

influence the water quality predictions in the distribution system (Walski et al., 2003). 

Determining the required initial concentration of chlorine that should be given to the system to 

maintain the chlorine concentration within the allowable limits throughout the whole system 

to maintain microbiological quality and minimize bio-film formation throughout the 

distribution system is not an easy task. For the existing condition of the study network the 

initial chlorine concentrations were hard to be estimated, probably because of the extreme 

variations in pipes conditions. Although, a large number of arbitrary initial chlorine 

concentrations were tried for long period of simulation (300 hours). Epanet tool requires input 

values for global bulk decay coefficient, and initial chlorine concentrations in the reservoirs. 

Besides the chlorine concentration, the quality of the water in the two reservoirs was identical, 

and it was not possible to set any other characteristics for the water. The input characteristics 

for the network tanks included only dimensional characteristics without possibility of choosing 

their material. 

 

3-2-2  Mathematical formulae for chlorine demand: 

Bulk decay is kind of reactions occurs within the water bulk and is a function of disinfectant 

concentrations, reaction rate and order, and concentrations of the formation products. A 

generalized expression for nth order bulk fluid reactions is developed in Eq. 2 (Rossman, 2000). 

Ct =  ±k Cn                                                                               (2) 

Where; Ct is the concentration at time t along simulation time, (mass/m3/unit time) ,k is the 

overall reaction rate constant (bulk + wall), C is concentration (mass unit/ m3) and n = reaction 

rate order constant. The most commonly used reaction model for chlorine decay in water bulk, 

is the first order decay model, (DiGiano & Zhang 2005), However, concluded that a zero-order 

overall kinetic model is well suitable for describing the overall chlorine decay in a heavily 

tuberculated cast iron pipe, whereas, first order overall kinetic model is found suitable for a 

new cement-lined ductile iron pipe. Moreover, (Vasconcelos et al., 1997) found that chlorine 

decay in distribution systems can be characterized as a combination of first-order reactions in 

the bulk liquid and first-order or zero-order mass transfer-limited reactions at the pipe wall. 

Therefore, chlorine decay is often simplified to first-order kinetics. A first order decay is 

equivalent to an exponential decay, represented by Eq. 3 
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Ct =  Coe−kt                                                (3) 

 

Where; Ct = concentration at time t (mass unit/ m3), CO = initial concentration (at time zero), k 

= reaction rate (1/time unit). For first order reactions, units of k are (1/T) with values generally 

expressed in 1/ days or 1/hours. Eq. 3 states that, chlorine concentration “Ct” in mg/l can be 

found at any time “t” in days provided knowing initial chlorine concentration “CO” in mg/l and 

overall decay rate of chlorine “k” in 1/day. In this paper only bulk decay is considered (for 

reasons already mentioned earlier), therefore by finding chlorine decay rate (Kb), initial 

concentration (required dose) can be found. 

  

 

3-2-3   Bulk decay rate inputs 

First-order rate constants for chlorine decay in the bulk flow can be estimated by performing 

a bottle test in the laboratory. Water samples are stored in several amber bottles and kept at a 

constant temperature at several periods of time, a bottle is selected and analyzed for free 

chlorine. At the end of the test, the natural logarithms of the measured chlorine values are 

plotted against time. The rate constant is the slope of the straight line through these points. 

There is currently no similar direct test to estimate wall-reaction rate constants. Instead, one 

must rely on calibration against measured field data. Accordingly, 75 samples of water were 

collected from different points of Benghazi network and analyzed. The test carried out by 

Engineering consultant office for municipality of Benghazi within their study titled "Project of 

assessment of existing status of Benghazi water distribution system, contract no.179/1370 

(2003)", owner Municipality of Benghazi. The bulk chlorine decay coefficient was determined 

experimentally under laboratory conditions from the data collected from water supplied to the 

system. Bulk decay is measured by recording the chlorine concentration, at time intervals, from 

glass bottles. All tests were conducted at constant room temperature, using the same water and 

a similar level of mixing, which is almost completely mixed, and all samples having the same 

initial chlorine concentrations, thus ensuring that all other conditions not under study were 

consistent. The test carried on the samples every one hour (t) for 24 hours and with initial 

concentration starts with 0 mg/l till 10 mg/l (one step increment) to see how chlorination is 

decay in water bulk. The results of the tests is shown in Fig 6 from which Kb can be found for 

any C0. Average of 1800 test readings for each hour is given in  table 5. 
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Table 5, Lab. tests results average of residual chlorination concentration for Benghazi water network. 

 

 

 

Fig 6 bulk decay for different assumed initial concentration.  

 

From fig 6, the relationship between C0 and Kb have a general model of first degree (straight 

line). Accordingly the chlorine bulk decay can be measured for any initial chlorine 

concentration by Eq. 4. 

 

Kb = a t + b   (R2=0.976)                                                     (4) 

 

Where; Kb is bulk decay at any time t (temperature = 20 C, Total Organic Carbonation TOC 

ranges from 1.5 to 3 mg/l, and pH ranges from 6.5 to 8.5). Table 6 represents a and b parameters 

for different CO. 
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C0=10mg/l

C0=9mg/l

C0=8mg/l

C0=7mg/l

C0=6mg/l

C0=5mg/l

C0=4mg/l

C0=3mg/l

C0=2mg/l

C0=1mg/l

t(hr) Ct (mg/l) t(hr) Ct (mg/l) t(hr) Ct (mg/l) t(hr) Ct (mg/l) 

1 0.43 7 0.42 13 0.27 19 0.18 

2 0.53 8 0.38 14 0.257 20 0.15 

3 0.54 9 0.34 15 0.237 21 0.16 

4 0.51 10 0.31 16 0.22 22 0.15 

5 0.48 11 0.30 17 0.20 23 0.14 

6 0.45 12 0.28 18 0.19 24 0.13 
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Table 6 Parameters of Kb for different C0 

 

Note: a and b are parameters given in equation 4, from which the chlorine bulk decay can be 

measured for any initial chlorine concentration 

 

 

Table 7 comparison between concentration of chlorine in Lab Ct L and in hydraulic simulation Ct S 

 

 

4. RESULTS AND DISCUSION 

Using eq. 2, bulk reaction rate average (kb) for 24 hours was found, and represented in Fig 

7. A high correlation of R² = 0.9763 was noted from the curve fit equation , then reaction rate 

" kb" can be found at any time "t".  It is clear that the reaction rate increases in the first hour 

then from the second hour starts to decrease to reach its lowest value at the end of the test 

(24hrs) with rate equal to  -0.048 1/day. Minus (negative) sign is a result of (ln Ct/ln Co) as 

shown in Fig 7. 

 

Initial chlorine concentration C0 (mg/l) 

Parameter 

( eq 4) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a 0.02 0.0.3 0.03 0.028 0.028 0.028 0.028 0.03 0.03 0.03 

b 0.22 0.52 0.700 0.82 0.92 1.00 1.07 1.13 1.22 1.23 

t(hr) Ct L 

(mg/l) 

Ct S 

(mg/l) 

t(hr) Ct 

L(mg/l) 

Ct S 

(mg/l) 

t(hr) Ct L 

(mg/l) 

Ct S 

(mg/l) 

t(hr) Ct L 

(mg/l) 

Ct S 

(mg/l) 

1 0.43 0.33 7 0.42 0.38 13 0.27 0.19 19 0.18 0.12 

2 0.53 0.39 8 0.38 0.37 14 0.26 0.18 20 0.15 0.10 

3 0.54 0.39 9 0.34 0.36 15 0.24 0.18 21 0.16 0.09 

4 0.51 0.42 10 0.31 0.28 16 0.22 0.16 22 0.15 0.09 

5 0.48 0.43 11 0.30 0.22 17 0.20 0.15 23 0.14 0.08 

6 0.45 0.38 12 0.28 0.19 18 0.19 0.14 24 0.13 0.07 
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Fig 7  reaction rate of bulk decay "kb" for study water network found in Lab. 

 

 

4-1  CALIBRATION:  

As mentioned earlier, Epanet tool requires input values for global bulk decay coefficient, and 

initial chlorine concentrations in the reservoirs, therefore simulations with 0.048 1/day (as 

found in Lab) was given as global bulk decay, and 10 simulations trails were run for the ten 

assumed values of C0. Despite a large number of arbitrary initial chlorine concentrations were 

tried (from 0 to 10 mg/l in hydraulic model for long period of simulation (300 hours), however 

only last 24 hours in simulation were considered for calibration purpose. The amount of 

residual chlorine concentration Ct which is close to the amount stipulated by (WHO 2008) (0.2 

to 0.5mg/l) are  found at C0 equal to 4 mg/l. This mount or dose can be pumped to the water 

distribution system of Benghazi to maintain the water in network safe and healthy. Notifying 

Kb found from the simulation is equal -0.055 which is slightly larger than of Kb found in Lab, 

Fig 8 . This difference between kb based Lab result and Kb based simulation is perhaps due to 

considering pipe age in simulation in addition to difficulty to represent all the conditions of the 

Lab. However comparison  between Ct found in Lab and Ct found from simulation insured the 

calibration between them as given in Table 7. Statistically, the average, standard deviation and 

correlation between Ct (Lab) and Ct (Simulation) insure the significance of  Kb value obtained 

and thus the chlorination initial dose C0, Table 8.  
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Fig  8  shows Kb rate found from hydraulic model simulation 

 

Table 8  main statistical characteristics of the Ct found in Lab and in hydraulic simulation 

 

 

5. CONCLUSION: 

Chlorine is one of the most important chemical agents used to disinfect drinking water. This 

chlorine interacts with the bulk water as it interacts with the wall pipes, causing its decay. Thus 

the value given at the source will decay as a result of its interaction with the elements in the 

water or the walls of the internal pipes, so it is important to know the residual value of chlorine, 

which is must be in the range 0.2 to 0.5 mg/l all the time in all the network, otherwise the water 

will not be suitable for drinking. Thus, it is necessary to determine the coefficient of chlorine 

decay in the network so that we can determine the optimal initial concentration of chlorine that 

must be pumped into the network. This paper aimed to determine the initial concentration of 

Kb Ct L Ct S Statistical significance 

From model From Lab 0.30 0.22 Average 

-0.055 -0.048 0.14 0.13 Standard Deviation 

0.87 0.96 Correlation 



                                                                              
 

Bulk chlorination decay modeling for Benghazi….                                                                      109 

 

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

         ولالعدد األ - رابعالمجلد ال

          م3202  يناير

chlorine that must be pumped into the Benghazi water network in order to maintain its quality. 

To achieve this goal, a hydraulic model of the network was constructed using the EPANT 

program. Where all elements of the network were represented, including the age of the pipes. 

The simulation was operated for 300 hours using the value of the bulk decay rate that was 

determined in the laboratory (-0.0481/day) by the Engineering Consulting Office of the 

Municipality of Benghazi. Accordingly the optimal initial concentration of chlorine was 

determined (4 mg/l), which gives residual values of chlorine close to the values obtained from 

the laboratory, and by plotting the logarithm of these concentrations with the logarithm of the 

optimal initial concentration, the decay rate was found equal to -0.055 1/day. 
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Abstract: 

The aim of present study is to investigate the thermal performance of a residential building 

equipped with a ventilation cooling system during the summer season using the TRNSYS simulation 

tool. New scenario to reduce the thermal resistance of the building envelope using thermal insulation 

and double glazed windows was proposed. The archived weather data of Benghazi city where the 

simulated building is located was entered to the simulation tool. The daily ambient air-temperature 

variations are recorded based on hourly changes. The simulation is carried out to hourly calculate the 

indoor air-temperature in the building model zones. It was found that the proposed building envelope 

contributes to saving energy by reducing the variations of indoor air-temperature close to 1.5°C and 

2.5°C based on average and peak-to-peak difference, respectively. 

Keywords: Building, Simulation, Transient. 

 :الملخص

الهدف من هذه الدراسة هو فحص األداء الحراري لمبنى سكني مجهز بنظام تبريد وتهوية خالل فصل الصيف باستخدام أداة محاكاة 

TRNSYS تم اقتراح سيناريو جديد لتقليل المقاومة الحرارية لغالف المبنى باستخدام العزل الحراري والنوافذ الزجاجية المزدوجة. تم .

إدخال بيانات الطقس المؤرشفة لمدينة بنغازي حيث يقع المبنى المحاكي في أداة المحاكاة. يتم تسجيل التغيرات اليومية في درجة حرارة 

محيط بناًء على التغيرات في الساعة. يتم إجراء المحاكاة لحساب درجة حرارة الهواء الداخلي في مناطق نموذج البناء كل الهواء ال

ساعة. وجد أن غالف المبنى المقترح يساهم في توفير الطاقة عن طريق تقليل االختالفات في درجة حرارة الهواء الداخلي بالقرب من 

 .التوالي على ، الذروة إلى والذروةمئوية على أساس الفرق المتوسط درجة  2.5درجة مئوية و  1.5

: بناء ، محاكاة ، متغير زمني عابر.مفتاحية كلمات  

1. Introduction 

Conventional cooling systems require a considerable amount of primary energy resulting in an 

increase of building operation cost. As a result, the greenhouse gas (GHG) emissions are accordingly 

mailto:iziddin1234@yahoo.co.uk
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boosting. It was reported that the building sector in developed nations uses about 40% of the world-

wide total energy and contribute up-to 40% of GHG (Parameshwaran et al., 2012). (Hasan, 1999) used 

life cycle cost analysis to determine optimum insulation thicknesses in a building. The results showed 

that for rock wool as an insulation, 10 years is the saving lifetime with 21$/m2. He reported payback 

periods of 1-1.7 years for rock wool and 1.3-2.3 years for polystyrene insulation depending on the type 

the wall structure. (Comakli et al.,2003) investigated the effect of insulation thickness on the energy 

used in the building. They optimized the thickness of the insulation when coal is used as a fuel. (Al-

Sallal , 2003) studied the usages of polystyrene and fibre glass as insulations in warm and cold 

climates. He found that the payback period in cold climates is shorter than that in warm climates. The 

selection and optimization of the insulation layer formed the framework of (Al-khawaja , 2004). They 

found that the position of the insulation layer plays an important role in the overall performance of the 

insulated wall. (Ozkahraman et al., 2006) investigated the effect of using tuff stone as external building 

materials on the thermal behaviour of the building in cold climates. They concluded that a considerable 

energy saving can be achieved by using this type of stone as an outer finishing layer. In another study 

conducted by (Sisman et al., 2007) aimed to investigate the impact of applying insulation layer to 

ceiling and walls of residential house in Turkey, it was shown that considerable energy saving can be 

achieved by insulating the outer envelope of the building. They also proposed a correlation of optimum 

insulation thickness in terms of degree day. (Khalil et al., 2018) considered buildings’ envelopes and 

the external skin configurations, due to its importance as the first element facing the external 

environment. ‘‘Low Technology” and ‘‘High Technology” notions were proposed for the 

environmentally-efficient envelopes of the residential buildings. (Evin et al., 2019) investigated a 

procedure for determining the optimum thermal insulation thickness to be applied to the envelope 

(external walls, column, floor and roof) of residential buildings by using the heating-cooling energy 

requirement. The heating and cooling loads and energy costs for different structures are calculated 

using the optimum thermal insulation thicknesses. With the increase in insulation thickness, annual 

fuel consumption was reduced and thus the emissions resulting from the burning of the fuels were 

decreased. (Adepo et al., 2018) conducted experiments on heat transfer for solid and hollow concrete 

blocks with evenly spaced cavities in them. The samples were tested based on their crushing strength 

and heat flow resistance. The results showed that a typical concrete block is much economical if it 

contains more number of cavities and better thermally efficient than when it has no cavity or the cavity 

size is reduced. The hollow concrete block with two cavities is preferred considering both strength and 

conduction resistance ability. ( Mohamed et.al., 2015) investigated the domestic energy use and 

occupants’ energy behaviour in Libya. A comprehensive survey was conducted to evaluate several 
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aspects of domestic energy demand and characteristics in Libya. The findings indicated that there is a 

significant increase in energy demands in the household sector in Libya and it is significant to have a 

clear strategy to reduce carbon emission and energy use by improving occupants’ behaviour as well as 

utilizing other sustainable measures. (Suleiman, 2012) numerically investigated the thermal loading 

performance of traditional buildings in Libya. The materials were limited to bricks, tiles, cement 

plasters, mortar and ground soils without any insulation components which are characteristics of such 

houses. According to the obtained results, the U-values were quite high and therefore, several 

suggestions have been proposed to improve the thermal loading performance that will lead to a 

reasonable human comfort and reduce energy consumption. (Bodalal, 2010) investigated the impact 

of building envelope construction materials on the thermal performance of residential buildings in 

Benghazi Libya using a commercially available software (Cymap). Three scenarios of envelope 

construction were considered in the investigation. The reference scenario was 12mm layer of cement 

plaster followed by a 200mm hollow cement block and a 12mm layer of cement plaster. The second 

scenario consisted of 12mm cement plaster, 150mm hollow cement block, 50mm air gap, 100mm 

hollow cement block, and a 12mm layer of cement plaster. The third scenario consisted of 12mm layer 

of cement plaster followed by 250mm hollow cement block and a 25mm decorative colour layer 

functioning as insulation (mixture of cement and perlite) known as Stucco. The results revealed that 

scenario 3 is the most energy efficient construction while the reference scenario, which is commonly 

used in Libya, was the worst among the three scenarios and the walls, windows and roofs contribute 

by about 70%, 20% and 10% from the total building fabric load respectively. (Korniyenko, 2015) 

evaluated the thermal performance of a residential building envelope based on the visual-and 

instrumental inspection. The results of the study serve as a basis for the development of methodological 

foundations for design, construction, operation and renovation of energy-efficient buildings. In 

general, typical Libyan buildings and its envelope are inefficient in terms of energy consumption. 

Thermally insulating materials are not employed in the construction of the external walls to improve 

the thermal performance of the currently popular wall construction. A simulation of an existing design 

and a thermally efficient design is the aim of the present study. 

 

2. Model description 

All the calculation of air temperature, cooling and heating loads required are performed using 

transient system simulation program, namely called TRNSYS. The total energy consumed in the 

building (in cooling and heating) is calculated in monthly and annual basis. TRNSYS is a complete 

and extensible simulation environment for the transient simulation of systems, including multi-zone 
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buildings. It is used by engineers and researchers around the world to validate new energy concepts, 

from simple domestic hot water systems to the design and simulation of buildings and their equipment, 

including control strategies, occupant behaviour, alternative energy systems (wind, solar, photovoltaic, 

hydrogen systems). The simulated case in the present study is a traditional building with eight zones 

as illustrated in Fig. 1. The description of all envelope components, window and door types, and the 

thermal properties of different layer types, respectively is summarised in Table .1 through Table .3. 

The following assumptions are made: 

 The thermal building response is simulated used TRNSYS for single-zone model. The model 

is an apartment with dimensions of 4m × 5m × 3m.  

 The National Climate Data and Information Archive in Libya weather data are used. The daily 

ambient air-temperature variations are recorded based on hourly changes. 

 Air change function is scheduled to allow the air change per hour (ACH) of 138 to be supplied 

into the building during the period of (6:00 AM in the early morning until 19:00 PM) and only 

allowed air change fraction of 2 for the rest of the day. 

 The indoor air is recirculated and mixed with fraction of fresh air as performed in previous step 

in scheduled function as defined in prior. Fresh air-temperature is provided for July month, in 

Benghazi.  

 To meet the thermal comfort requirement, the indoor air temperature is set at 20oC. 

 

 

 

 

Fig. 1. Map of a residential building in Benghazi city. 
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Table .1 Details of wall components in a traditional building. 

Wall Type Description Wall Layer 

 

External and Internal walls 

Zone number (1,2,3,4,7,8) 

 

1.cement-out 

2.hollow block 

3.cement-in 

4.paint-in 

 

Kitchen and Bathroom 

Walls 

Zone number (5,6) 
 

1.cement-out 

2.hollow block 

3.ceramics 

Roof 

Zone number 

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

1.ceramics 

2.reinforced concrete 

slab 

3.cement-in 

4.paint-in 

Floor 

Zone number 

(1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

1.ceramics 

2.plain concrete slab 

Divider 

Zone number (1,2) 
- 1.air 

 

Table .2 Description of window and door types in a traditional house. 

Type Shape Area (m2) Width (m) Height (m) 

Window I Single glass 1.2 m2 1 m 1.2 m 

Window I Single glass 0.64 m2 0.80 m 0.80 m 

Door (room) Spruce-pin 2.20  m2 1 m 2.20 m 

Door (kit., bat.) Spruce-pin 1.98  m2 0.90 m 2.20 m 

Door (main entrance) Spruce-pin 7.50  m2 3 m 2.50 m 

Door (house enter) Spruce-pin 3.08  m2 1.40 m 2.20 m 
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Table .3 Description of thermal properties of different layer types of a traditional building [15-16]. 

Layer Type 
Thickness 

(cm) 

Conductivity 

kJ

hr . m. k
 

Capacity 

kJ

kg. k
 

Density 

kg

m3
 

Cement-out 1 2.592 0.840 1762 

Hollow Concrete Block 20 2.592 0.835 2083 

Cement-in 1 2.592 0.840 1762 

Paint-in 0.5 0.13 2.09 40 

Ceramics 3 0.6117 0.980 280 

Reinforced concrete slab 30 6.09 0.840 2000 

Plain concrete slab 10 0.648 1 704 

 

3. Proposed building envelope 

The scenario to be investigated is the use of an insulation board (made of mineral wool 

boards) to the interior walls that their external walls are facing irradiation and rain along with 

the replacement of single glass windows with double-glazed ones. The insulation is applicable 

to the north-east walls located in zones (1,2,3,4,7) and the roof including all zones. The thermal 

properties of alternative envelope components are demonstrated in Table .4. 

 

Table .4 Description of layer types and their thermal properties used in proposed envelope [15-16]. 

Layer Type 
Thickness 

(cm) 

Conductivity 

kJ

hr. m. k
 

Capacity 

kJ

kg. k
 

Density 

kg

m3
 

Cement-out 1 2.592 0.840 1762 

Hollow Concrete Block 20 2.592 0.835 2083 

Cement-in 1 2.592 0.840 1762 

Paint-in 0.5 0.13 2.09 40 

Ceramics 3 0.6117 0.980 280 

Reinforced concrete slab 30 6.09 0.840 2000 

Insulation-in (mineral wool boards) 3 0.169 0.84 80 
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4. Results and discussion 

The variation of ambient and the indoor air temperatures for the basic envelope and the 

proposed envelope are shown in Fig. 2 for a whole week. The peak to peak temperatures of 

sinusoidal indoor variation of basic envelope and enhanced envelope are 30.27°C and 27.97°C, 

respectively during July month. This enhances the temperature profile of proposed envelope 

with a reduction of 7.6% compared to that of basic envelope. It can be seen that the difference 

between the ambient and indoor air temperatures on average basis is closer to 3.25°C. On the 

other hand, when using the proposed envelope, the difference between the ambient and indoor 

air temperatures has increased to 4.47°C. Adopting the enhanced envelope resulted in saving 

the cooling energy as shown in Fig. 3 when deduced from the operative cooling of the system 

which is fixed for both cases. 

 

Fig. 2. Indoor air temperature variations for basic and enhanced building envelopes. 

 

Fig. 3.  Comparison of saved cooling energy for basic and enhanced building envelopes. 
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5.  Conclusion 

A simulation tool was developed to analyse the thermal performance of a ventilation cooling 

system using TRNSYS. TRNSYS is a transient system simulation program primarily used in 

the fields of renewable energy engineering and building simulation for passive as well as active 

solar design. The simulations are performed through summer months for three scenarios based 

on building’s envelope construction. The control function is used to select the air stream which 

has a lower air-temperature to be supplied into the building. The control strategy for a ventilated 

room is established to ensure that the internal air room temperature did not exceed 20°C. The 

National Climate Data and Information Archive in Libya weather data are used. The daily 

ambient air-temperature variations are recorded based on hourly changes. The simulation is 

performed over the entire summer time-from the beginning of June to the end of August. 

Simulations were carried out to study the impact of building’s envelope construction on 

improving the thermal performance for ventilation cooling application. The transient cooling 

load calculations are considered based on hourly changes of outdoor air-temperature. The 

reduction of the indoor air-temperature is found to be close to 1.5°C and 2.5°C based on 

average and peak-to-peak difference, respectively. 
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ئية في لمواد الغذابيع ا عزل وتعريف األنواع البكتيرية الملوثة للخبز المباع في أفران الخبيز ومحالت
 مدينة إجدابيا

 الملخص 
تم إجراء اختبارات معملية لعزل وتعريف األنواع البكتيرية التي تلوث الخبز في بعض مخابز ومحالت بيع المواد الغذائية 

( نوع 29لى )إ بمدينة إجدابيا الليبية، فُقسمت المدينة إلى أربع مناطق اشتملت كًل منها على خمسة أحياء، وأفضت النتائج

نها الممرض مالكويفية التعليمي لألمراض الصدرية والجراحة بنغازي، من البكتيري، تم تعريفها بمعمل تحليل مستشفى 

 Bacillusلإلنسان والحيوان وللنبات وكان التفوق للبكتيريا المتعايشة )الفلورا الطبيعية(. أثبتت التحليل اإلحصائي أن بكتيريا 

brevis وأن المحالت كانت أكثر تلوثًا من المخابز، في حين كانت نسب التلوث متقاربة بين  إنتشارًا فالمدينة، هي األكثر

 المناطق، كما آبانت النتائج أن البكتيريا الموجبة سادت على السالبة.

ة والعشوائية. التركيز النظافأوصت الدراسة باالهتمام بالبنية التحتية ومراقبة األماكن التي تقطن فيها العمالة الوافدة حيث قلت 

على النظافة الشخصية للعاملين بالمجال. منع وضع الخبز في أكياس بالستيكية، القيام بدراسات مشابهة للكشف على باقي 

  األنواع الميكروبية الملوثة للخبز.

 SPSS23برنامج  -لطبيعيةالفلورا ا -Phoenix جهاز -مدينة إجدابيا -األطباق النامية -أفران الخبيز مفتاحية كلمات 
Abstract: 

Laboratory tests were conducted to isolate and identify the bacterial species that contaminate 

bread in some bakeries and food stores in the Libyan city of Ajdabiya. The city was divided 

into four areas, each of which included five neighborhoods. The results led to (29) types of 

bacteria, which were defined by the analysis laboratory of Al-Kwefiya Hospital. Teaching of 

chest diseases and surgery Benghazi, including the pathogen of humans, animals and plants, 

and the superiority of the commensal bacteria (the natural flora). Statistical analysis proved 

that Bacillus brevis bacteria were the most prevalent in the city, and that shops were more 

 رمضان محمد عبد الرحمن بوحنتيشة 
 عضو هيئة تدريس بكلية التربية
  جامعة عمر المختار- البيضاء
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polluted than bakeries, while the percentages of contamination were close between regions, 

and the results showed that positive bacteria predominated over negative ones. 

The study recommended paying attention to the infrastructure and monitoring the places where 

the expatriate workers reside, as the cleanliness and randomness decreased. Focus on the 

personal hygiene of workers in the field. Preventing bread from being placed in plastic bags, 

carrying out similar studies to detect the rest of the microbial contamination of bread. 

Key words :Baking ovens - growing dishes - Ajdabiya city - Phoenix device - natural flora - 

SPSS23 program 

 (:The Introduction)المقدمة 

يعتبر الُخْبز هو الغذاء الرئيسي لمعظم سكان العالم وهو غالبًا ما يتكون من طحين )القمح أو الذرة أو الشعير( والماء، 

واسطة بوالملح والخميرة، هناك طرق كثيرة إلعداد الخبز تختلف من مجتمع إلى آخر ولكنها في معظمها تعتمد على التصنيع 

اآلالت، ومن حيث القيمة الغذائية يحتوي الخبز على مواد كربوهيدراتية تمد اإلنسان بالطاقة الحرارية، يبلغ متوسط المحتوى 

دهون. ودقيق الحبوب عمومًا  %1كما يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات وحوالي  %15إلى  %7البروتيني فيه من 

 م والفسفور والحديد والكالسيوم كما يحتوي أيضا على بعض الفيتامينات مثل )ب( المركبيحتوي على البوتاسيوم والماغنيسيو 

و)ج( و)د(. ويوجد الجزء األعظم من الحديد والفسفور ومركب فيتامين )ب( في قشور الحبوب التي يذهب معظمها عند 

لك سمر تفوق سائر أنواع الخبز األخرى وذالطحن الجيد للحبوب، ولذلك يؤكد خبراء التغذية أن القيمة الغذائية للخبز األ

الحتوائه على الردة الغنية بمحتواها البروتيني ونسبة كبيرة من األلياف الغذائية وهي ضرورية في غذاء اإلنسان ونقصها 

يؤدي إلى أخطار اإلصابة باإلمساك والبواسير واضطرابات األمعاء وزيادة نسبة الكولسترول الضار في الدم وفي جدران 

( ، ويعتبر التلوث الميكروبي للخبز من أكثر المسببات المرضية لإلنسان حيث أشارت 2005الشرايين الدموية )العبد، 

الدراسات الحديثة إلى أن األمراض الناتجة عن استهالك الخبز الملوث بالجراثيم يساهم بطريقة أو بأخرى في إحداث أمراض 

ية ى الدور الذي تلعبه الميكروبات المحمولة بواسطة الغذاء في إنتاج السموم الميكروبمختلفة وبنسب متباينة لإلنسان، إضافًة إل

(، ومن المعروف أن الملوثات الميكروبية تستطيع أن تستوطن الخبز الذي Clint et al., 1997والمواد المسببة للحساسية )

نتناوله خالل المراحل المختلفة من التصنيع أو ما بعد التصنيع، ومعظم هذه الملوثات ال يمكن مالحظتها أو االستدالل على 

قد تكون  لى األنواع البكتيرية التيوجودها بالعين المجردة  وعليها سنحاول في هذه الدراسة إجراء بعض التجارب للكشف ع
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 895والي مدينة إجدابيا الواقعة بدولة ليبيا والتي تبعد حب التي تبيع الخبز محالتالو  األفرانملوثة للخبز المصنع في بعض 

ألف نسمة بحسب آخر تعداد  416تقريبًا، فيما يبلغ عدد سكانها  2 كم 236كم عن العاصمة طرابلس، وتبلغ مساحتها 

 (.ar.wikipedia.org ان )للسك

 : (Objectives of the study) أهداف الدراسة

في  على عملية التصنيع )التقاط العينات من صندوق البيع( ساعةعد مرور ب/ الكشف عن األنواع البكتيرية الملوثة للخبز 1

 بعض مخابز مدينة إجدابيا.

 / الكشف عن األنواع البكتيرية الملوثة للخبز المعروض للبيع في بعض محالت المواد الغذائية بالمدينة. 2

 / معرفة ما مدى التشابه بين األنواع البكتيرية )إن وجدت( المعزولة من بعض المخابز وتلك المعزولة من محالت المدينة. 3

 تلوث الخبز بالبكتيريا )إن كان ملوثًا(. األسباب الرئيسية التي أدت إلى االستدالل عن/ 4

 النوع البكتيري األكثر إنتشارًا في المدينة. تحديد/ 5

 كثر تلوثًا بالبكتيريا.األ محاولة التعرف على المنطقة/ 6

المتعايشة  ة/ أي األنواع األكثر إنتشارًا أهي الممرضة لإلنسان أم الحيوان أم النبات أم الممرضة للجميع أم البكتيريا الطبيعي7

 )الفلورا(.

  (:The Materials and working methodsالمواد وطرق العمل )

المراد الكشف عن تلوثها البكتيري على مدار ثالثة أشهر تحت ظروف خالية من التلوث الميكروبي  الخبز تم تجيع عينات

ك بعد ساعة ق البيع وذليداوذلك باستخدام صناديق بالستيكية معقمة )حفاظات(. حيث تم أخذ بعض العينات مباشرة من صن

بالكحول  عن طريق الغسل بالماء والصابون ثم مسحها من عملية النضج ووضعها في الصناديق البالستيكية التي تم تعقيمها

 االيثيلي، وقبل ذلك قسمت المدينة إلى أربع مناطق رئيسية، احتوت كل منطقة على خمسة أحياء وذلك كما يلي:

/ المنطقة األولى وتشمل األحياء السكنية األتية: )حي الفالوجة / الحي الصناعي / حي الشواغر / حي طريق طبرق / 1 

 الرياض(  حي
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/ المنطقة الثانية وتشمل األحياء السكنية األتية: )حي دمشق / حي العيادة العسكرية / حي شهداء الدامور / حي شعبية 2

 أكتوبر(. 7أطلس / حي 

/ المنطقة الثالثة وتشمل األحياء السكنية األتية: )حي إسطنبول / حي األدغال / حي نادي الوفاق / حي الوحدة العربية / 3

 األندلس(. حي

/ المنطقة الرابعة وتشمل األحياء السكنية األتية: )حي الثورة الشعبية / حي الزحف / حي الفرجان / حي القلوز / حي 4

 النهضة(. 

مخبز بواقع مخبزين  40مخبز بحسب نقابة الخبازين بالمدينة، ُاختير منها  54يبلغ عدد المخابز المرخصة في مدينة اجدابيا 

ذت من كل مخبز عينات من الخبز بطريقة عشوائية تحت ظروف خالية من التلوث، ُأجريت تجارب تنمية من كل حي، ُأخ

طبق لكل حي. كذلك جرى نفس البروتوكول مع الخبز المأخوذ من محالت  20اطباق لكل مخبز أي  10البكتيرية بزراعة 

محل وهو مكافئ ألربعة محالت  80صل العدد إلى بيع المواد الغذائية مع اختالف العدد الكلي للمحالت المدروسة حيث و 

محل بحسب مكتب  140لكل حي، وقد تم اختيار هذا العدد من المحالت باعتبار أن عدد المرخص منها قد وصل إلى 

طبق، بعد ذلك تم تجهيز  40التراخيص التجارية اجدابيا، وعليه كان العدد النهائي لألطباق المخصصة لكل حي قد ساوى 

 ( كاالتي: 1968لالختبار بحسب طريقة )الحديثي، وآخرون.  العينات

  جرام مع مراعاة عدم تلوثها قدر اإلمكان. 25يتم أخذ قطعة من الخبز يبلغ وزنها  -

 المعقم تونيبمليلتر من المحلول المائي الب 475قطعة الخبز المراد الكشف عن تلوثها البكتيري مع بعد ذلك تخلط  -

Peptone aqueous solution))  كحول إيثيلي ثم تم  %70وذلك باستخدام خالط كهربائي يعقم بغسله في

 رك ليجف في وضع مقلوب.وتُ  (Distilled Water) غسله بماء مقطر

من خالل الفقرة السابقة يتم تجهيز محلول تخزيني نحصل منه على عدة تخفيفات وذلك بتطبيق طريقة التخفيف   -

 .(Injection needle) مليلتر من كل تخفيف إلى األخر عن طريق إبرة الحقن 1المتتابع، حيث يتم تقل 

( Injection needle)يق إبرة الحقن يتم رج األنبوب الحاوي على التخفيف األقل ونأخذ منه عينة بسيطة عن طر  -

والوسط  ((Nutrient agarيحتوي على الوسط الغذائي األجار الطبيعي  (Petri dish) وتطرح على طبق بتري 

 ( وذلك من أجل تنمية المستعمرات البكتيرية.Blood agarالغذائي آجار الدم )
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 ساعة. 48درجة مئوية لمدة  37يحضن الطبق في درجة حرارة  -

  (:Definition of bacteria)تعريف البكتيريا 

ليل اوذلك بمعمل تح Phoenixاستخدام جهاز  المعزولة من الخبز عن طريق تعريف األنواع البكتيريةجرت تجارب      

تيريا كمستشفى الكويفية التعليمي لألمراض الصدرية والجراحة بنغازي، فبعد أن يتم تعريف العينة من حيث انتماؤها لمجوعة الب

نبوب التعريف أ لها أو ما يعرف باسم الموجبة لصبغة الجرام أو السالبة، يتم وضع العينة النقية الحديثة في المكان المخصص

لها تبعًا لتصنيفها السالب أو الموجب، وبعد فترة زمنية يتم طباعة النتائج  (Microbial identification tube) الميكروبي

 الحاوية على اسم البكتيريا والمضاد الحيوي الخاص بها.  

 

  (: The results) النتائج

أن  ألولى( الذي يحتوي على األنواع البكتيرية المعزولة من المخابز التابعة ألحياء المنطقة ا1بينت النتائج في الجدول )

أغلب األنواع كانت من البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام، وقد كانت أكثر األحياء إظهارًا للبكتيريا هو الحي الصناعي وحي 

( 13على التوالي، جاء بعد ذلك حي طريق طبرق بعدد ) 20( طبق من 19-20الفلوجة بعدد أطباق نامية وصلت إلى )

على التوالي، وقد تنوعت  20( أطباق من 8-9الشواغر هما األقل بعدد ) ، فيما كان حي الرياض وحي 20طبق من 

التي  Shigella boydii ما هو ممرض لإلنسان مثل بكتيريا -كما هو مبين بالجدول –البكتيريا من حيث اإلمراضية فمنها 

التي تواجدت في  Staphylococcus vitulinusلحيوان مثل بكتيريا ل ممرضة وأظهرت في حي الفلوجة والحي الصناعي 

 Pseudomonas marginalisلنبات مثل بكتيريا  ل تلك التي تسبب األمراض أو الحي الصناعي وكذلك في حي الرياض

على سبيل   Bacillus brevisالفلورا الطبيعية كباكتيريا  ظهرت أيضاً  ، وهي من ُسجل تواجدها في حي طريق طبرق 

 في جميع أحياء المنطقة األولى باستثناء حي الفلوجة .وقد سجلت حضورها المثال ال الحصر 
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 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة األولى
 عدد األطباق
النامية من 

(20) 
 االمراضية

نوع البكتيريا تبعًا 
 لصبغة الجرام

 
 

 حي الفلوجة

Shigella boydii 

Staphylococcus cohnii 

Staphylococcus hominis 

Streptococcus constellatus 

Bacillus flexus 

4 
4 
3 
3 
5 

 ممرضة لإلنسان
 ممرضة لإلنسان

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان

 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 الحي الصناعي

Shigella boydii 

Staphylococcus vitulinus 

Streptococcus mutans 

Bacillus brevis 

3 
6 
7 
4 

 لإلنسانممرضة 
 ممرضة للحيوان
 ممرضة لإلنسان

 فلورا

 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 

 حي الشواغر

Staphylococcus cohnii 

Staphylococcus schleiferi 

Bacillus brevis 

Streptococcus mutans 

Streptococcus mitis 

2 
2 
1 
2 
1 

 لإلنسان ممرضة
 للحيوان ممرضة

 فلورا
 لإلنسان ممرضة

 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي طريق طبرق 

Pseudomonas brassicacearum 

Pseudomonas marginalis 

Staphylococcus gallinarum 

Bacillus brevis 

3 
3 
3 
4 

 للنبات ممرضة
 للنبات ممرضة

 فلورا
 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة

 
 

 حي الرياض

Staphylococcus auricularis 

Staphylococcus vitulinus 

Staphylococcus schleiferi 

Pseudomonas mediterranea 

Bacillus brevis 

4 
2 
1 
1 
1 

 فلورا
 للحيوان ممرضة
 للحيوان ممرضة
 للنبات ممرضة

 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 سالبة
 موجبة

 ( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة األولى.1جدول )

( الذي يخص األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة األولى، أن 2أتضح من الجدول )
البكتيريا الموجبة هي التي سيطرت على معظم أنحاء المنطقة، وكانت أغلب األنواع من الفلورا الطبيعية، واألطباق األكثر 

لكل حي على التوالي، ثم حي الرياض بعدد  40( طبق من 37-40ي بعدد )نموًا ظهرت في حي الفلوجة والحي الصناع
 . 40( طبق من 29فحي الشواغر بــــــ ) 40( طبق من 33)
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 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة األولى
 عدد األطباق
النامية من 

(40) 
 اإلمراضية     

نوع البكتيريا تبعًا 
 لصبغة الجرام

 
 

 حي الفلوجة

Acinetobacter baumannii 

Bifidobacterium bifidum 

Staphylococcus warneri 

Staphylococcus microtit 

Serratia symbiotica 

6 
7 
6 
8 

13 

 ممرضة لإلنسان
 فلورا
 فلورا

 ممرضة 
 ممرضة

 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 الحي الصناعي

Shigella boydii 

Serratia symbiotica  

Serratia proteamaculans  

Staphylococcus microtit 

7 
6 

11 
13 

 ممرضة لإلنسان
 ممرضة 
 ممرضة
 ممرضة

 سالبة
 سالبة
 سالبة
 موجبة

 
 

 حي الشواغر

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus auricularis 

Bacillus brevis 

Streptococcus gordonii 

Streptococcus constellatus 

6 
6 
9 
4 
4 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي طريق طبرق 

Pseudomonas brassicacearum 

Pseudomonas rhodesiae 

Bifidobacterium asterium 

Bacillus brevis 

8 
8 

11 
10 

 للنبات ممرضة
 للنبات ممرضة

  ممرضة
 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة

 
 

 حي الرياض

Bifidobacterium asterium 

Staphylococcus vitulinus 

Staphylococcus schleiferi 

Staphylococcus gallinarum 

9 
12 
6 
6 

 ممرضة
 للحيوان ممرضة
 للحيوان ممرضة

 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 األولى.( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة 2جدول )

 

لبكتيريا ن اا( الخاص بالبكتيريا المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة الثانية 3آبانت نتائج الجدول )
الموجبة لصبغة الجرام هي التي طغت من حيث الظهور على السالبة، وكانت معظم األنواع من الفلورا الطبيعية، فيما 

في حي دمشق باعتبار أن طبيعة الحي زراعية. نما العدد األكبر من  على نصيب األسد ناألنواع الممرضة للحيوا استحوذت
، فيما تراوحت أعداد األطباق النامية 20( طبق من 20األطباق في العينات المأخوذة من أفران حي شعبية أطلس بواقع )

 لكل حي.     20( طبق من 17-15في باقي األحياء ما بين )

 



                                                                              
 

      128                       ... عزل وتعريف األنواع البكتيرية الملوثة للخبز المباع   

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

لو         العدد األ - رابعالمجلد ال  

          م3202 يناير 

 اسم البكتيريا المعزولة ةالثانياالحياء المنطقة 
 عدد األطباق
النامية من 

(20) 
 اإلمراضية

نوع البكتيريا تبعًا 
 لصبغة الجرام

 
 

 حي دمشق

Staphylococcus vitulinus 

Bacillus flexus 

Bacillus larvae 

Bacillus fastidiosus 

6 
4 
4 
3 

 ممرضة للحيوان
 ممرضة للحيوان
 ممرضة للحيوان
 ممرضة للحيوان

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي العيادة العسكرية

Pseudomonas rhodesiae 

Streptococcus constellatus 

Bacillus flexus 

Bacillus brevis 

3 
2 
1 

10 

 ممرضة
 فلورا

 ممرضة للحيوان
 فلورا

 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي شهداء الدامور

Bifidobacterium bifidum 

Staphylococcus cohnii 

 Bacillus larvae 

4 
4 
7 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان

 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي شعبية أطلس

Streptococcus mitis 

Streptococcus mutans 

Staphylococcus auricularis 

Bacillus brevis 

2 
4 
3 

11 

 فلورا
 ممرضة لإلنسان

 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 

 حي سبعة أكتوبر

Staphylococcus cohnii 

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus schleiferi 

Staphylococcus warneri 

Bacillus brevis 

3 
2 
4 
3 
5 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 .الثانية( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة 3جدول )

 

المرتبة  وجاء حي شعبية أطلس في ،الممرض للحيواناألنواع و  الطبيعية ( أتضح أن معظم البكتيريا من الفلورا4من الجدول )
السكنية  لباقي األحياء 40( طبق من 34ساوى العدد )، فيما 40من ( طبق 36بعدد ) من حيث األطباق النامية وذلك األولى

الذي تفوقت  الجرام باستثناء حي العيادة العسكرية لصبغة النامية كانت موجبة البكتيرية ، تبين كذلك أن معظم األنواعبالمنطقة
 . لصبغة الجرام على نظيرتها الموجبة السالبة البكتيرية فيه
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 البكتيريا المعزولةاسم  أحياء المنطقة الثانية
 عدد األطباق
النامية من 

(40) 
 اإلمراضية

نوع البكتيريا تبعًا 
 لصبغة الجرام

 
 

 حي دمشق

Pseudomonas rhodesiae 

Staphylococcus vitulinus 

Staphylococcus gallinarum 

Bacillus polymyxa 

Bacillus flexus 

4 
8 
6 
5 

11 

 ممرضة
 ممرضة للحيوان

 فلورا
 فلورا

 للحيوان ممرضة

 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي العيادة العسكرية

Acinetobacter baumannii 

Serratia symbiotica  

Pseudomonas rhodesiae 

Staphylococcus schleiferi 

9 
8 

12 
5 

 ممرضة لإلنسان
 ممرضة
 ممرضة

 ممرضة للحيوان

 سالبة
 سالبة
 سالبة
 موجبة

 
 حي شهداء الدامور

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus auricularis 

Bacillus brevis 

Streptococcus gordonii 

Bifidobacterium bifidum 

6 
6 
6 
5 

11 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 
 حي شعبية أطلس

Staphylococcus hominis 

Staphylococcus auricularis 

Staphylococcus cohnii 

Bacillus brevis 

6 
7 

14 
9 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي سبعة أكتوبر  

Bifidobacterium asterium 

Pseudomonas rhodesiae 

Staphylococcus schleiferi 

Bacillus fastidiosus 

Bacillus brevis 

8 
5 
5 
5 

11 

 مرضةم
 فلورا

 للحيوانممرضة 
 ممرضة للحيوان

 فلورا

 موجبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 ( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة الثانية.4جدول )

 

ة بأما عن األنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة الثالثة فقد سادت فيها األنواع السال
لصبغة الجرام على الموجبة في سابقة هي األولى من نوعها على مستوى المناطق المدروسة بالمدينة، كذلك كانت البكتيريا 

التي ظهرتا   Serratia proteamaculansوبكتيريا   Serratia symbioticaالممرضة بصفة عامة المتمثلة في بكتيريا 
حيث تفوقت على الفلورا الطبيعية وايضًا على األنواع الممرضة للنبات التي لم يظهر منها إال النوع في جميع أحياء المنطقة 

Pseudomonas marginalis  في حي نادي الوفاق. أما بكتيرياStaphylococcus schleiferi  الممرضة للحيوان فهي
 لكل حي، فيما كان عدد األطباق النامية 20ق من ( طب18األندلس، اللذان نما فيهما ) لم تظهر إال في حي إسطنبول وحي
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جاء حي الوحدة العربية في المرتبة األخيرة من حيث و ( على التوالي، 16-15لحي األدغال وحي نادي الوفاق قد ساوى )
  (.5جدول ) 20( طبق من 12عدد األطباق النامية بــ )

 

 .الثالثة( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة 5جدول )

 

بين ت ،الذي أشتمل على األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة الثالثة (6من الجدول )
ظهر التفوق لألنواع  ، كذلكلنفس الصبغة السالبة البكتيرية أن البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام تفوقت من حيث الظهور على

 40( طبق من 33-32الظاهرة. تراوح عدد االطباق البكتيرية النامية ما بين )المصنفة كفلورا طبيعية على غيرها من األنواع 
 في حي األدغال. 40( طبق نامي من 27لكل حي من أحياء المنطقة، في حين كان العدد )

 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة الثالثة
 األطباقعدد 

النامية من 
(20) 

 اإلمراضية
نوع البكتيريا تبعًا 

 لصبغة الجرام

 حي إسطنبول

Serratia symbiotica  
Serratia proteamaculans  
Streptococcus constellatus 
Staphylococcus warneri 
Staphylococcus schleiferi 

4 
4 
5 
3 
2 

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي األدغال

Serratia symbiotica  
Serratia proteamaculans  
Staphylococcus warneri 
Staphylococcus gallinarum 

3 
4 
4 
4 

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا
 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة

 حي نادي الوفاق

Serratia symbiotica  
Serratia proteamaculans 
Staphylococcus warneri 
Pseudomonas marginalis 

1 
3 
6 
6 

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا
 ممرضة للنبات

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 سالبة

 حي الوحدة العربية
Serratia symbiotica  
Serratia proteamaculans  
Bacillus brevis  

3 
3 
6 

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة

 حي األندلس

Serratia symbiotica  
Serratia proteamaculans  
Staphylococcus schleiferi 
Bacillus brevis   

4 
2 
6 
6 

 ممرضة
 ممرضة

 ممرضة للحيوان
 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة
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 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة الثالثة
 عدد األطباق
النامية من 

(40) 
 اإلمراضية

نوع البكتيريا تبعًا 
 الجراملصبغة 

 
 حي إسطنبول

Staphylococcus warneri 
Streptococcus constellatus 
Serratia proteamaculans 
Serratia symbiotica 
Bacillus brevis 

10 
8 
4 
2 
9 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا

 موجبة
 موجبة
 سالبة
 سالبة
 موجبة

 
 حي األدغال

Serratia proteamaculans 
Serratia symbiotica 
Streptococcus constellatus 
Staphylococcus warneri 
Bacillus brevis 

4 
4 

11 
10 
8 

 ممرضة 
 ممرضة

 فلورا
 فلورا
 فلورا

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي نادي الوفاق

Serratia proteamaculans 
Serratia proteamaculans 
Staphylococcus hominis 
Staphylococcus warneri 

 Bacillus larvae 

3 
3 
7 
8 

11 

 ممرضة
 ممرضة

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان

 سالبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي الوحدة العربية

Staphylococcus schleiferi 
Staphylococcus warneri 
Bifidobacterium bifidum 
Streptococcus mitis 
Bacillus brevis 
Serratia proteamaculans 

5 
5 
6 
6 
9 
2 

 ممرضة للحيوان
 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 ممرضة

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 سالبة

 حي األندلس

Bifidobacterium bifidum 
Staphylococcus hominis 
Staphylococcus schleiferi 
Staphylococcus warneri 
Bacillus flexus 

6 
7 
5 
7 
7 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان
 فلورا

 ممرضة للحيوان

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 .الثالثةبعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة  من( األنواع البكتيرية المعزولة 6جدول )

( والخاص باألنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة 7عند متابعة النتائج الواردة بالجدول )
الرابعة، سنالحظ أنه وكما جرت العادة في أغلب مناطق المدينة أن البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام هي التي سادت، وكذلك 

ندرج تحت قائمة الفلورا الطبيعية، أيضًا بين الجدول أن حي الزحف هو األقل نموًا لألطباق بعدد الحال بالنسبة لألنواع التي ت
 20( طبق من 20-19( طبق، فيما تراوح عدد األطباق النامية لباقي األحياء ما بين )20( طبق تاله حي النهضة بــ )15)

 لكل حي. 
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 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة الرابعة
 األطباقعدد 

النامية من 
(20) 

 اإلمراضية
نوع البكتيريا تبعًا 

 لصبغة الجرام

 حي الثورة الشعبية
Bifidobacterium bifidum 
Staphylococcus cohnii 
Streptococcus constellatus 

8 
3 
9 

 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي الزحف
Pseudomonas brassicacearum  
Streptococcus iniae 
Acinetobacter piscicola  

2 
10 
3 

 ممرضة للنبات
 ممرضة
 ممرضة

 سالبة
 موجبة
 سالبة

 حي الفرجان

Staphylococcus cohnii  
Bifidobacterium bifidum  
Staphylococcus warneri 
Staphylococcus hominis 

4 
3 
6 
6 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي القلوز

Staphylococcus cohnii 
Staphylococcus hominis 
Staphylococcus auricularis  
Bacillus brevis 

5 
3 
6 
6 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 حي النهضة

Staphylococcus cohnii 
Staphylococcus auricularis  
Staphylococcus hominis  
 Bacillus flexus 
Bacillus brevis 

5 
5 
4 
1 
1 

 فلورا
 فلورا
 فلورا

 ممرضة للحيوان
 فلورا

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة

 .الرابعة( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض أفران صناعة الخبز في أحياء المنطقة 7جدول )

 

( الذي احتوى على األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة 8لم يطرأ أي جديد في الجدول )
الرابعة وذلك من حيث سيطرت الفلورا الطبيعية والبكتيريا الموجبة لصبغة الجرام على معظم أحياء المنطقة، كذلك كان هناك 

 لكل حي.  40( طبق من 36-30يرية النامية في جل األحياء، وتراوح العدد ما بين )تقارب كبير في عدد األطباق البكت
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 اسم البكتيريا المعزولة أحياء المنطقة الرابعة
 عدد األطباق
النامية من 

(40) 
 اإلمراضية

نوع البكتيريا تبعًا 
 لصبغة الجرام

 حي الثورة الشعبية

Streptococcus consellatus 
Streptococcus mitis 
Streptococcus mutans 
Staphylococcus hominis 
Serratia proteamaculans 

11 
7 
7 
8 
2 

 فلورا
 فلورا
 فلورا
 فلورا

 ممرضة

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 موجبة
 سالبة

 حي الزحف

Staphylococcus cohnii 
Streptococcus mutans 
Streptococcus iniae 
Acinetobacter piscicola 
Serratia proteamaculans  

9 
5 
6 
7 
6 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة
 ممرضة
 ممرضة

 موجبة
 موجبة
 موجبة
 سالبة
 سالبة

 حي الفرجان

Staphylococcus hominis 
Streptococcus consellatus 
Serratia proteamaculans 
Shigella boydii 

10 
12 
11 
3 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة
 ممرضة لإلنسان

 موجبة
 موجبة
 سالبة
 سالبة

 حي القلوز

Staphylococcus hominis 
Bacillus brevis 
Serratia proteamaculans 
Streptococcus iniae 

6 
14 
3 
7 

 فلورا
 فلورا

 ممرضة
 ممرضة

 موجبة
 موجبة
 سالبة
 موجبة

 حي النهضة

Staphylococcus cohnii  
Serratia proteamaculans 
Bacillus brevis 
Streptococcus iniae 

11 
3 

15 
4 

 فلورا
 ممرضة

 فلورا
 ممرضة

 موجبة
 سالبة
 موجبة
 موجبة

 .الرابعة( األنواع البكتيرية المعزولة من بعض محالت بيع الخبز في أحياء المنطقة 8جدول )

 (:The discussionالمناقشة )
أحياء مناطق المدينة ( نوع بكتيري مختلف قد تم عزله من جميع 29( أن هناك )8-1بينت النتائج الموضحة بالجداول )

 وهي:

Shigella boydii ،Staphylococcus cohnii ،Staphylococcus hominis،   Staphylococcus 

gallinarum، Staphylococcus vitulinus ،Staphylococcus schleiferi، Staphylococcus auricularis ، 

Staphylococcus warneri ، Staphylococcus microtit ،   Streptococcus constellatus ،

Streptococcus mutans ،Streptococcus mitis، Streptococcus gordonii ، Streptococcus iniae ، 

Bacillus larvae ، Bacillus fastidiosus ، Bacillus polymyxa  ،Bacillus brevis، Bacillus flexus، 

Pseudomonas brassicacearum ، Pseudomonas marginalis ،Pseudomonas mediterranea  ، 
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Pseudomonas rhodesiae ، Acinetobacter baumannii ، Acinetobacter piscicola ، 

Bifidobacterium bifidum ، Bifidobacterium asterium ، Serratia symbiotica ، Serratia 

proteamaculans . 

وقد تكرر ظهور معظم األنواع في كافة مناطق المدينة، ويرجع ذلك لصغر المساحة ولتشابه الظروف البيئية في المكان. 

التي تعتبر المسبب الرئيسي لإلسهال  Shigella boydiiونستطيع أن نلحظ من الجداول وجود بكتيريا ممرضة لإلنسان مثل 

وهي ممرضة لألشخاص ذوي المناعة  Acinetobacter baumanniiريا كذلك بكتي (Yang et al., 1990عند األطفال )

بعض األنواع البكتيرية الممرضة للحيوان مثل  أطلت علينا، كما (Antunes et al., 2014)الضعيفة بحسب ما ذكر 

Streptococcus iniae بيع و  التي تصيب األسماك وتسبب خسائر في اإلنتاج وعادًة ما تنتقل للعاملين في مجال صيد

هذه البكتيريا في حي الزحف حيث يوجد سوق كبير لبيع األسماك جدول  انتشرت(، وقد Pier & Madin, 1976األسماك )

التي تعزل من فضالت الدواجن كما أنها  Bacillus fastidiosusوجود بكتيريا  شاهد(. أيضًا من واقع النتائج سن8،7)

( وقد لوحظ توجد تلك البكتيريا في األحياء التي تستبغ بالصبغة الزراعية Bongaerts & Vogels, 1976تتواجد في التربة )

 Pseudomonasكحي دمشق وحي سبعة أكتوبر. أما عن األنواع التي تصيب النباتات فقد ظهر العديد منها مثل 

marginalis ( والتي وكما جاء في دراسةSmith et al., 1988 تتواجد في التربة وتسبب التعفن الطر ) .ي لنبات الخس

التي تصيب حيوانات المنزل مثل الكالب والقطط وهي ضعيفة  Staphylococcus schleiferiكذلك ظهرت لدينا بكتيريا 

تواجد هذا النوع في أغلب مخابز ومحالت أحياء  ُرصد  ( وقد Igimi et al., 1990غير مقاومة ألغلب المضادات الحيوية )

 المدينة. 

وهي تسبب المرض للنبات والحيوان وتسبب إلتهاب المسالك  Serratia symbioticaباإلضافة إلى ما سبق تم عزل بكتيريا 

وااللتهاب الرئوي لإلنسان كما انها تعيش معيشة تكافلية مع حشرة المن ووجودها يدل على كثرة تواجد حشرة النمل في المكان 

(Lamelas et al., 2011.) 

 ، الفلورا الطبيعية وهي بكتيريا متعايشة مفيدة يعيش معظمها معيشةالدراسة تم عزلها في هذهالتي  نواعجملة األكانت من  

 تالتي تعتبر من أكثر األنواع شيوعًا في أجسام الثدييا Bifidobacterium bifidumتكافلية على عائل معين، منها بكتيريا 

في  هالو خد كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ك لها استخدامات تجاريةوهي مفيدة حيث تسهل عملية هضم الطعام، كذل
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نوع من الفلورا الطبيعية  التي تعتبر Streptococcus constellatus بكتيريا (. أيضاً Zer et al., 2008صناعة الجبن )

 المجاري التناسلية والقنوات المعوية وهي تساهم في هضم الطعام اإلنسان وكذلك في التي تتواجد عادًة في تجويف فم

(Whiley et al., 1999.) 

ما يفسر ظهور كل ما سبق من بكتيريا في عينات الخبز المأخوذة من بعض مخابز ومحالت بيع الخبز في مدينة اجدابيا، 

عزل  من خالل التجارب المعملية تمف ،لنظافةهو التعامل المباشر للزبائن مع صناديق البيع دون الحفاظ على مستويات ا

ريا زلت منه، مثل بكتيبعض األنواع البكتيرية التي يدل وجودها على انخفاض مستوى النظافة في المكان التي عُ 

Staphylococcus microtit  ما ك تتواجد في احشائها وتخرج منها مع الفضالتأنها التي نعتبر مؤشر لوجود الفئران، إذ

 .(Novakova et al., 2010) جاء في الدراسة لتي قام بها

 :      (The statistical analysis) التحليل االحصائي

كانت من جملة األسباب التي دعت إلى إجراء هذه الدراسة هي اإلجابة على التساؤالت الواردة في األهداف، وبعد       

( لمحاولة صياغة النتائج بطريقة SPSS23ري أن نستعين ببرنامج إحصائي )على النتائج المعملية كان من الضرو الحصول 

( يتبين لنا أن بكتيريا 1( والشكل )9تسهم في الخروج بمقترحات أو توصيات تساعد في حل مشكلة البحث، ومن الجدول )

Bacillus brevis ة المحالت، حيث ظهرت بنسب هي أكثر األنواع إنتشارًا في مناطق المدينة األربعة سواء في األفران أو

بكتيريا غير ممرضة وتتواجد في الماء والهواء والتربة   (Zhao et al., 2008( وهي وبحسب ما جاء في دراسة )16%)

بنسبة  Staphylococcus cohniiوهي بذلك تعتبر ال هوائية اختيارية، تلتها من حيث االنتشار في مناطق المدينة بكتيريا 

المكورات العنقودية موجبة لصبغة الجرام تعيش على جلد االنسان وقد أظهرت العزالت السريرية لها  ( وهي نوع من7.9%)

 (. Zong et al., 2010)مقاومة فائقة للمضادات الحيوية 

( والتي تعتبر بحسب ما جاء %7.1بنسبة ظهور بلغت ) Serratia proteamaculansفي المرتبة الثالثة جاءت بكتيريا 

( الهوائية اختيارية، عادًة ما تصيب العناكب حيث يكثر وجودها في األماكن التي تتواجد en.wikipedia.orgفي موقع )

 (.1شكل )( 9( مجتمعة جدول )%68فيها أعداد كبيرة من هذه الحشرة، أما باقي األنواع البكتيرية فقد ظهرت بنسبة )
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   يبين أكثر األنواع البكتيرية إنتشارًا فالمدينة. (9جدول )

 

   يبين أكثر األنواع البكتيرية إنتشارًا فالمدينة. (1شكل )

( عزلة 82يوضح أن عدد األنواع البكتيرية المعزولة من أفران صناعة الخبز قد وصلت إلى )( 2)( والشكل 10الجدول ) 

( طبق باعتبار أن معظم األنواع قد تكرر ظهورها في أكثر من حي، في حين وصل عدد 323بإجمالي عدد أطباق ساوى )

( طبق، وبحساب النسبة المئوية 688لـــ ) ( عزلة بإجمالي عدد أطباق وصل97العزالت من محالت بيع المواد الغذائية إلى )

( بينما بلغت النسبة %31.9للميكروبات النامية في األفران والمحالت كًل على حدا أتضح أن نسبة األفران قد بلغت )

( للمحالت وباعتبار أن عدد العينات المأخوذة من المحالت كانت ضعف تلك المأخوذة من األفران توجب علينا 68.1%)

16.50%

7.90%

7.10%

68.50%

0%20%40%60%80%

Bacillus brevis

Staphylococcus cohnii

Serratia proteamaculans

انواع بكتريا اخرى

 اسم البكتيريا المعزولة
أعداد ظهور البكتيريا 

األفران في 
 والمحالت

عدد االطباق النامية 
1011للبكتيريا من   

نسبة عدد االطباق النامية 
لكل نوع %  

Bacillus brevis 22 167 % 16.5 

Staphylococcus cohnii 14 80 % 7.9 

Serratia proteamaculans 17 72 % 7.1 

% 68.5 692 126 انواع بكتريا اخرى   

% 100 1011 179 المجموع  
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( ومن هنا يتبين لنا أن نسبة تواجد %34.095( ومنها تحصلنا على نسبة نمو ساوت )2لنسبة األخيرة على )تقسيم ا

 الميكروبات في المحالت كانت هي األكبر.

 ( يبين الفرق بين عدد ونسب نمو العزالت البكتيرية في األفران والمحالت10)جدول 

 
 يبين الفرق بين عدد ونسب نمو العزالت البكتيرية في األفران والمحالت (2)الشكل 

ن األربعة فالمدينة كان متقارب جدًا وتراوح بياتضح أن نسبة التلوث البكتيري بين المناطق  (3)( والشكل 11من الجدول )

(، وقد يرجع هذا لعدم توفر البنية التحتية الجيدة في ُجل مناطق المدينة وكذلك القتضاضها بالسكان دون 25%-24%)

، كذلك النتشار العشوائية في بعض األحياء السكنية كحي وجود مشاريع توسعية ذات بنن تحتية حديثة تحد من التلوث

لوجة والحي الصناعي التي أصبحت تئن تحت وطأة العمالة الوافدة التي باتت تتخذ من مثل هذه األحياء مركزًا رئيسيًا الف

ألنشطتها المتمثلة في افتتاح المطاعم الشعبية التي تخلو من أدنى مستويات النظافة ما يشكل بيئة خصبة لنمو الميكروبات 

 الضارة . 

32.9%

68.1%

أفران المحالت

 عدد العزالت البكتيرية 
عدد االطباق النامية 

1011من  
نسبة عدد االطباق النامية % 

 لكل نواع
31.9 323 82 أفران  %  

68.1 688 97 المحالت  %  

%100 1011 179 المجموع  
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 واألطباق النامية في كل منطقة من مناطق المدينة.( يبين عدد ونسبة العزالت 11جدول )

 

 
 يبين عدد ونسبة العزالت واألطباق النامية في كل منطقة من مناطق المدينة.( 3)الشكل 

 

والنتائج الواردة فيهما ثبت أن البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام تفوقت من حيث الظهور على  (4)( والشكل 12من الجدول )

نظيرتها السالبة وذلك على مستوى جميع العينات التي تم أخذها من أفران ومحالت بيع المواد الغذائية فالمدينة، حيث ساوى 

( 196( عزلة نمت في )43عدد العزالت السالبة ) ( طبق، فيما كان815( عزلة نمت في )136عدد العزالت الموجبة )

( %80.6طبق حيث تكرر نمو عدد من األنواع سواء السالبة أو الموجبة في عديد المرات، وكانت النسبة المئوية قد بلغت )

 ( للسالبة.%19.4مقابل ) الجرام للموجبة

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

المنطقة 
االلولى

المنطقة 
الثانية

المنطقة 
الثالثة

المنطقة 
الرابعة

24.83% 25.42%
24.33%

25.42%

 المنطقة
عدد العزالت 

ريةالبكتي  
عدد االطباق النامية 

1011من   
نسبة عدد االطباق النامية 

لألنواع %  
%24.83 251 46 المنطقة االولى  

% 25.42 257 43 المنطقة الثانية  

%24.33 246 46 المنطقة الثالثة  

%25.42 257 44 المنطقة الرابعة  

%100 1011 179 المجموع  
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 ( يبين عدد ونسبة العزالت واألطباق النامية للبكتيريا الموجبة والسالبة فالدراسة.12جدول )

 

 
 فالدراسة.يبين عدد ونسبة العزالت واألطباق النامية للبكتيريا الموجبة والسالبة ( 4) الشكل

   

ي الجدول النتائج ف تفيما يخص األنواع البكتيرية األكثر إنتشارًا في المدينة من حيث إحداث المرض من عدمه، آبان     

(، وجاءت فالمركز الثاني البكتيريا %56.9( بنسبة )الطبيعية أن التفوق كان للبكتيريا المتعايشة )الفلورا( 5)( والشكل 13)

(، فيما أحتلت البكتيريا الممرضة للحيوان المركز %21.9بنسبة ) -أي للجميع الكائنات –التي تعتبر ممرضة بشكل عام 

ارًا هي األكثر إنتش( جاءت البكتيريا الممرضة لإلنسان، ولكون الفلورا %2.9(، وبنسبة بسيطة قدرت بــــــ )%13.5الثالث بــــ )

في أرجاء أفران ومحالت المدينة فهذا يعتبر مؤشر جيد من ناحية التلوث، وما يقلق هو مجيئ البكتيريا الممرضة بصفة 

 .عامة في المرتبة الثانية

81.4%

19.4%

موجبة سالبة

النامية % نسبة عدد االطباق عدد االطباق النامية عدد العزالت البكتيرية الصبغة  

 80.6 % 815 136 موجبة

 19.4 % 196 43 سالبة

 100 % 1011 179 المجموع
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 ( يبين عدد ونسبة العزالت واألطباق البكتيرية من حيث االنتشار في أفران ومحالت المدينة.13جدول )

 
 يبين عدد ونسبة العزالت واألطباق البكتيرية من حيث االنتشار في أفران ومحالت المدينة. (5) الشكل

 

 : (The recommendations) التوصيات
 يفترض أن تكون هناك عناية بالبنية التحتية التي تفتقر إليها أغلب مناطق المدينة مما يساهم في انتشار الميكروبات.  -

ليًا في العشوائية، وأتضح ذلك ج ةالنظافة وكثر  انعدامرصد ومراقبة األماكن التي تقطن فيها العمالة الوافدة حيث   -

 حي الفلوجة والحي الصناعي.

 دفع أصحاب األفران والمحالت للتركيز على العناية الشخصية للعاملين واالهتمام بنظافة المكان. -

 واء حيث الغبار والحشرات الناقلة للميكروبات.منع ترك صناديق بيع الخبز معرضة لله -

 يجب التخلص من الخبز الزائد وعدم تركه في صناديق البيع لليوم الثاني. -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

م لإلنسان م للحيلوان م للنبات فللورا للجميع

5%

13.50%

2.90%

56.80%

21.90%

 نسبة عدد االطباق النامية % عدد االطباق النامية عدد العزالت البكتيرية اإلمراضية

 5 % 51 11 ممرضة لإلنسان

 13.5% 136 27 ممرضة للحيوان
 2.9 % 29 6 ممرضة للنبات

 56.8 % 574 95 فلورا
 21.9 % 221 40 ممرضة للجميع

 100 % 1011 179 المجموع
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 منع أصحاب المحالت من وضع الخبز في أكياس بالستيكية مغلقة وذلك ألنها توفر بيئة خصبة لنمو الميكروبات. -

 بحيث تشمل الفطريات وباقي الكائنات التي تلوث الخبز. الحث على القيام بدراسات مشابهة تكون أكثر توسعاً  -

 (:The references) المراجع
على بعض أنواع الخبز بعد التخمير. جزء  ة(، دراسة مايكرو بيولوجي1968الحديثي، توفيق. عبدالرضا عدنان. ) -

 .4العدد  4من رسالة ماجستير، زناكو المجلد 

ة المنتج في المنطقة الشرقي الحفظ للخبزى جودة لظروف التسويق عتأثير بعض ، (2005) .صالح محمد العبد، -

 .209-231ص ( 2)وم الزراعية ل,الع 17م سعود،ك لة جامعة الملمج ،السعوديةكة العربية لبالمم
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